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Nacional da Saúde e a proliferação do inseto
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MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Anúncio
da apresentação de requerimento de indicação
ao Poder Executivo para adoção de medidas de
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mercialização, armazenagem e seguro da produ
ção agrícola, com conseqüente diminuição do pa
peI do Estado no processo. Depaupe- ramento da
agria.lltura nacional no Govemo Fernando Henrique
Cardoso. 02532
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blicação na Internet, por estabelecimentos parti
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da educação pública no Distrito Federal no atual
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Comissão de Representação do Congresso Naci
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rantia do Tempo' de Serviço - FGTS, do trabalha-
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Chávez, divulgada por La Voz de Cuba 1Libre,
denunciadora da falácia e do atraso da Me~icina

socialista cubana : : ~.:...... 02536
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Amazonino Mendes, do Estado do Amazonas,
sobre consignações em folha de pagamento dos
servidores públicos do Estado............................... 02539

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
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mento Intersindical de Estatística e Estudos
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o número de alunos matriculados na rede pública
municipal de Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro. Elogio ao trabalho desenvolvido pela
Prefeitura Municipal, no âmbito da Secretaria de
Educação, na área da educação pública.
Cumprimento ao Presidente Fernando Henr,ique
Cardoso pela p~orização do ensino no País...:..:.. 02542

JUQUINHA (PSDB - GO) - Lançamento,
pelo Governo Marconi Perillo, 'dos Programas de
Desenvolvimento Sustentável do Norte Goiano,

, do Entorno do Distrito Federal -e do Nordeste
Goiano. para redução das-desigualdades entre
essas microrregiões e o restante do' Estàdo de
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nA 64, de 1990, para estabelecimento do direito
do servidor público à concorrência a cargo eleti
vo sem necessidade de afastamento do cargo
ora ocupado .

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Previsão
do Instituto Nacional de Meteorologia sobre ocor
rência de longo período de seca na região Nor
deste.a partir do ano 2002. Referência ao Projeto
de LeI nR 1.114, de 1999, sobre implan- tação do
Programa Permanente para Convivência com a
Seca. Proposta de transformação do DNOCS em
Departamento Nacional de Obras para Convivên-
cia com a Seca .

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Dados sobre
o aumento do Indice Nacional da Construção
Civil, divulgados pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. .

LAIRE ROSADO (PMDB - RN) - Inexis
tência de controle sobre a prescrição e a venda
de antibióticos no País. Importância de aprova
ção do Projeto de Lei nA 1.703, de 1999, acerca
de disciplinamento da comercialização dos referi-
dos medicamentos ..

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Importância do financiamento das atividades da
construção civil pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
para a geração de novos empregos .

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Urgente coibição, pelo Governo Federal, de
ações abusivas das indústrias de processamento
de citros contra produtores agrícolas ..

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) 
Exibição, no Município de Pirenópolis, Estado de
Goiás, do vídeo ·0 Ausente", produzido pelo
cineasta Néliton Figueiredo. Importância da
gravação das cenas externas do filme na cidade
de Goiás, Estado de Goiás. Obras cinemato
gráficas inspiradas em trabalhos de importantes
escritores goianos. Enaltecimento da professora

,a.. musicista Belkiss Spenciére Carneiro de
Mendonça, idealizadora do Conservatório Goiano
de Música, hoje Escola de Música da Univer
sidade Federal de Goiás. Apoio à regulamen
tação profissional dos trabalhadores da área de
informática e à criação dos Conselhos Federal e
Regionais de Informática .

MAX ROSENMANN (PSDB - PR) - Apoio
à redução da divida de mutuários do Sistema
Fínanceiro .de Habitação - SFH. Estabeleci
mento de uma nova politica habitacional para o

.. Pais : .

JOÃO MENDES (PMDB - RJ) - Sucesso
da 39& Feira da Providência, realizada no Rio de
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P~ULO FEIJÓ (PSOB - RJ) - SaudaÇões
ao PreSIdente Fernando Henrique Cardoso pelo
lançamento do Programa Brasil Empreendedor
Agrícola, previsto para geração e manutenção de
empregos rurais no País. Cobrança da efetiva
implementação do programa nas regiões norte,
noroeste e centro-norte do Estado do Rio de Ja-
neiro. 02544

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Insatisfação
com a aprovação, pela Casa, da continuidade da
vigência do Fundo de Estabilização Fiscal- FEF,
agora denominado Desvinculação de Receitas
da União - DRU. Prejuízos a Estados e Muni-
cípios causados pela desvinculação de recursos
em índices superiores aos 20% permitidos em
lei, conforme denúncia do Deputado Sérgio
Miranda. Insatisfação com a retirada de recursos
orçamentários das áreas de educação e saúde...,

EURlpEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Ressurgimento, em áreas urbanas, da febre
amarela e de outras doenças contagiosas como
conseqüência da desestruturação dos serviços
públicos de saúde .

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Transcurso do
51 11 aniversário de emancipação politi
co-administrativa do Município de Coronel Fabrici-
ano, Estado de Minas Gerais .

ALOlzlO SANTOS (PSDB - ES) - Vitória
da Seleção Capixaba de Futebol de Areia no
campeonato brasileiro realizado na Praia de
Jacaraípe, Município de Serra, Estado do
Espirito Santo. Protesto contra a ausência de
cobertura jornalística da conquista esp9rtjv~.

pelos 6rgãos de imprensa dos Estados do Rio de'
Janeiro e de São Paulo. Posse do Deputado
Marcus Vicente no cargo de Vice-Presidente da
Confederação Brasileira de Futebol. .

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) - Invia
bilização do Programa de Revitalização de Coo
perativas de Produção Agropecuária - RECOOP,
em razão da inexistência de recursos governa
mentais para seu financiamento. Agravamento da
problemática do setor rural do Rio Grande do Sul
em virtude da prolongada estiagem no Estado.
Descrédito no sucesso do programa Brasil Empre-
endedor Rural, recém-lançado pelo Governo
.federal .

ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL) 
Sugestão ao Ç3overno Federal de transformação
do ex-cantéi.ro de ,obras do Xing6, Estado de
Alagoas, eJT;l "g~àrtel 'pàra o' Bafalhão de Enge-
nharia e" Obras -(fó Exército..: ~ ..

S~RG!p: .IPARV~L~Pl .~PSqB .- ," RO) -
Apre- se.nta.~~"de·projetor ~e lei complementar-'
revogador de disposítivo da Lei Complementar
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Janeiro, !=stado do Rio de Janeiro. Importância
do eventej>. 02556

SE~AFIM VENZON (PDT - SC) - Apoio
ao cred~nciamento dos bancos cooperativos
junto ac Fundo de Am-paro ao Trabalhador 
FAr, ao ~rograma Nacional de Apoio à ~gricul
tura Famíliar - PRONAF, ao Programa de'Gera
ção de Emprego e Renda - PROGER, e às de
mais linhas de financiamento do setor agrope
cuário. Contrariedade à aprovação do Projeto de
Lei do Coopersimples. Reivindicações para o bom
funcionamento das cooperativas de crédito agríco-
la no Pais. 02557

FRANCISCO SILVA (PST - RJ) - Réplica
a pronunciamento do Deputado Coronel Garcia
sobre críticas à política de segurança pública do
Governo Anthony Garotinho, do Estado do Rio
de Janeiro. Excelência da administração
fluminense. 02558

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Participação
da Petrobras na parceria de grupos privados res
ponsáveis pela implantação do Pólo Gás-Químico
do Rio de Janeiro. Importância da viabilização do
empreendimento para a economia fluminense.
Perspectiva da construção de três novas usinas
termelétricas no Estado do Rio de Janeiro, em ra
zão da descoberta de novas reservas de gás na-
tural em território boliviano. 02558

CUNHA BUENO (PPB - SP) - Carta de
eleitora indignada com a dificuldade enfrentada
por pessoas de meia-idade para consecução de
emprego. Considerações sobre a crise social
brasileira. Esperança de mudanças na menta
lidade empresarial e conseqüente contratação de
pessoas inexperientes maiores de 35 anos. ..... .... 02559

Luis EDUARDO (PDT - RJ) - Imediatas
providências do Ministério da Saúde acerca da
proliferação da febre amarela no Pais. 02560

UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE) - trans-
curso do 14711. aniversário de emancipação políti-
ca do Município de Iguatu, Estado do Ceará.
Excelência da atual administração municipal. ... .... 02561

RUBENS BUENO (PPS - PR) - Retomada,
pelo Congresso Nacional, da renegociação das
dívidas do setor agrícola :........ 02562

PAULO ROCHA (PT - PA) - Inexistência
de benefícios ao pequeno produtor agrícola
brasileiro com a edição de medida provisória
estabelecedora de novas regras para' o
funcionamento dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte - FNO, do Nordeste -
FNE, e do Centro-Oeste - FCO. 02562

JOSÉ DIRCEU (PT - SP) - Desmoraliza-
ção de mitos ideológicos criados pelo Con~nso
de washington. Contradição entre as conquistas

científico-tecnológicas da humanidade e o agra-
vam.ento da problemática social no mundo. 02563

, FERNANDO ZUPPO (pOr - SP) - Des
cumprimento, pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso, das metas do Programa de Garantia de
Renda Mínima. ,02565

ALEX CANZIANI (PSDB - PR) - Importân
cia da sanção presidencial às Leis n.wi 9.957 e
9.958, de 2000, instituidoras, respecti- vamente,
do procedimento sumarissimo e das Comissões
de Conciliação Prévia, para maior celeridade dos
processos trabalhistas e melhoria das relações
entre o capital e o trabalho. no País........................ 02566

. WALTER PINHEIRO (pr '-. BA) - Solida·
riedade com a greve de funcionários da empresa
Metraton, contratada pela Telemar para a pres-
tação de serviços em Salvàdor, Esta~o da ,Bahia. 02567

JOEL DE HOLLANDA (PFL - pe) :- Inau
guração da TV Guararapes, retransmissora da
Rede Bandeirantes de Televisão no· Estado de
Pernambuco. 02568

PEDRO WILSON (PT - GO) - Acerto da
escolha, pela Conferência Nacional dos Bispos
.dõ Brasil - CNBB, do tema "Dignidade e Paz"
para a Campanha da Fraternidade do ano 2000.
Relação dos últimos 35 temas da Campanha da
Fraternidade. 02568

V - Grande Expediente
JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES) 

Conseqüências das altas taxas de juros vigentes
no Pais. Imprescindivel realização de
investimentos govemamentais na área social.
Dificuldades, perspectivas e potencialidades do
Estado do Espirito Santo. Necessidade de apoio
do Governo Federal à citada unidade federativa.
Defesa de realização das reformas constitu-
cionais para consolidação da estabilidade
econômica. Compromisso de luta em defesa dos
interesses do Estado do Espírito Santo e do Pais.. 02572

ARTHUR VIRGILlO (PSDB - AM) - Consi
derações sobre a veiculação em jamais, revis~s
e emissoras de televisão de críticas improceden-
tes e sistemáticas à atuação do CongressoNa~
nal. Sugestão aos Presidentes da Câmara das
Deputados e do Senado Federal de ~c1arecimen
to junto à opinião pública, em cadeia n,acional de
televisão. sobre a natureza do trabalho parlamen-
tar :................................. 02576

VI - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitaçlc.

de comparecimento dos Srs. Deputados ao ple
nário para inicio da Ordem do. Dia. Existência de
acordo de Lideranças para votação da proposta
de reforma da Poder Judiciário. ContinuaçAo da
dIScussão, em primeiro turn'o, da Proposta de



02462 Quinta-feira 20
I

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

Emenda à Constituição nll 96-B, de 1992, sobre
introdução de modificações na estrutura do Po-
der Judiciário. 02587

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem.) 
Solicitação à Presidência da possibilidade de
apresentação de destaques até um dia antes da
votação da matéria. .. 02587

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen-
to da solicitação do Deputado Mendes Ribeiro Fi-
lho.......................................................................... 02588

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado MARCELO DÉDA. 02588

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs. Deputados MARCELO DÉDA,
ANTONIO CARLOS BISCAIA. 02588

MIRO TEIXEIRA (Como Líder.) - Razões
da não-participação do PDT no acordo de
Lideranças para votação da proposta de reforma
do Poder Judiciário. 02590

JOSÉ GENOINO (Como Líder.) - Visão do
PT quanto aos principais aspectos da reforma do
Poder Judiciário. 02591

Usaram da palavra para discussão dà
matéria os Srs. Deputados FERNANDO
CORUJA, ENIO BACCI, ARNALDO FARIA DE SÁ. 02592

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de encerramento da discussão
da Proposta de Emenda à ConstituiÇão nll 96-B,
de 1992........ 02599

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XERI:Z, JOSÉ ANTONIO, DR. HÉLIO,
LUIZ :ANTONIO FLEURY, ODELMO LEÃO,
MARCELO DÉDA, MENDES RIBEIRO FILHO,
JUTAHY JUNIOR, PAUDERNEY :AVELlNO,
DUILlO PISANESCHI, ALMEIDA DE JESUS. ...... 02599

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento. 02600

Encerramento da discussão da matéria. 02600

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados MARCELO DÉDA.
JUTAHY JUNIOR, NELSON PELLEGRINO,
MENDES RIBEIRO fiLHO.................................... 02600

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em primeiro turno, do substitutivo adotado pela
Comissão Especial à Proposta de Emenda à
Constituição nl! 96-B, de 1992, ressalvados os
destaques. .. 02603

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAII:
COBRA, Relatora da matéria. 02617

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XERI:Z, FERNANDO GABEIRA,
BISPO RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO,

FERNANDO CORUJA, ROBERTO JEFFER
SON, GERSON PERES, WALDIR PIRES,
GEDDEL VIEIRA LIMA, AÉCIO NEVES
INOCI:NCIO OLIVEIRA, ARNALDO MADEIRA...:

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) 
Solicitação à Presidência de constituição de
comissão para revisão dos Códigos de Processo
Civil e Penal, à luz da reforma do Poder
Judiciário .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi
mento da solicitação do Deputado VIValdo Barbosa..

EDUARDO PAES (Pela ordem) - Anúncio
de apresentação de requerimento de constituição
de Comissão Externa da Casa para
acompanhamento das medidas tomadas em face
do vazamento de óleo ocorrido na Baia da
Guanabara, Estado do Rio de Janeiro .

MARCOS ROLlM (Pela ordem.) - Anúncio
de apresentação de projeto de resolução sobre
instituição de CPI para investigação da Febem e
congêneres no Pais ..

TELMA DE SOUZA (Pela ordem.) - Alerta
sobre as conseqüências da decisão da Agência
Nacional de Petróleo - ANP de permissão às
distribuidoras de combustiveis para atuação no
setor de revenda ..

CARLOS SANTANA (Pela ordem.) - Repú
dio à decisão da Agência Nacional de Petróleo 
ANP, de permissão às distribuidoras de combustí-
veis para atuação no setor de revenda ..

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem.) - Con
gratulações ao Sr. Vice-Govemador do Estado
do Piauí, Osmar Júnior, pela assunção interina
do Governo do Estado .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Louvor ao
trabalho desenvolvido pela Comissão Especial
da Reforma do Poder Judiciário. Honorabilidade
e produtividade da Câmara dos Deputados .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer-
ramento da votação ..

Aprovação do substitutivo .

Retorno da matéria à Ordem do Dia da
próxima terça-feira para votação dos destaques..

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado AÉCIO NEVES .

Apresentação de proposições: GONZAGA
PATRIOTA; CORONEL GARCIA; PAULO PAIM;
FERNANDO FERRO; SÉRGIO CARVALHO;
MEDEIROS; WALTER PINHEIRO E DR. ROSINHA;
DELFIM NETTO; JOSÉ CARLOS COUTINHO;
AGNELO QUEIROZ; JOÃO CALDAS; MARCOS
ROUM E OUTROS; FEU ROSA; NILTON BAIANO;
VANESSA GRAZZIOTIN; AGNELO QUEIROZ; DR.
HÉLIO; FERNANDO GABEIRA ..

02618

02626

02626

02627

02627

02627

02628

02628

02628

02630

02631

02631

02642

02642
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VII - Encerramento
2 - ATA DA 1()1 SESSÃO. DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS. DA 21 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA. NOTURNA, DA 51
LEGISLATURA, EM 19 DE JANEIRO DE 2000

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

anterior
11I - Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 19-1-2000
SI:RGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.

Questão de ordem.) - Questão de ordem sobre
abertura de prazo para discussão preliminar
sobre a constitucionalidade do projeto da Lei de
Responsabilidade Fiscal.. 02654

FRANCISCO COELHO (PFL - MA. Pela
ordem.) - Registro de voto. 02656

INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem.) - Contradita à questão de orelem levantada
pelo Deputado Sérgio Miranda. Conve- niência de
encaminhamento, pelo Parlamentar, de recurso à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação... 02656

SI:RGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Pela ordem.) - Esclarecimento acerca da
questão de ordem levantada pelo orador. 02656

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indefe-
rimento da questão de ordem levantada pelo
Deputado Sérgio Miranda. 02656

SI:RGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Pela ordem.) - Apresentação à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação de recurso
contra a decisão da Presidência sobre a questão
de ordem levantada pelo orador. Solicitação de
efeito suspensivo. 02657

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento do recurso apresentado pelo Deputado
Sérgio Miranda. Inexistência de apoiamento ao
efeito suspensivo solicitado pelo Parlamentar. ....... 02657

IV - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discus

são, em turno único, do Projeto de Lei Comple
mentar nll 18-A, de 1999, que regula o art. 163,
incisos I, 11, 11I e IV, e o art. 169 da Constituição
Federal, dispõe sobre princípios fundamentais e
normas gerais de finanças públicas e estabele
ce o regime de gestão fiscal responsável, bem
assim altera a Lei Complementar nll 64, de 18
de maio de 1990. . 02657

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de retirada do Projeto de Lei
Complementar nll. 18, de 1999, da pauta da pre-
sente sessão. 02658

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOÃO FASSARELLA. ..... 02658

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERI:Z, DE
VELASCO, SI:RGIO MIRANDA, LUIZ SALOMÃO,
ODELMO LEÃO, JOSÉ GENOINO, CEZAR
SCHIRMER, FERNANDO GONÇALVES, JOÃO
ALMEIDA, INOCt::NCIO OLIVEIRA. 02658

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento. 02659

JOÃO FASSARELLA (Pela ordem.) - Soli-
citação de verificação de votação. 02659

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen-
to da solicitação do Deputado João Fassarella..... 02659

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, SÉRGIO MIRANDA, JOÃO
FASSARELLA, PEDRO EUGt::NIO. 02659

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GLYCON TERRA PINTO.. 02659

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO
CAMPOS, NELSON OTOCH, PEDRO EUGt::NIO. .. 02659

INOCt::NCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) - Soli-
citação à Presidência de encerramento da discus-
são na presente sessão e convocação de sessão
extraordinária matutina para votação da matéria. .... 02659

JOSI: GENOINO (Pela ordem.) - Postura
do Partido dos Trabalhadores quanto à votação
da matéria. 02660

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimen
to da sugestão do Deputado Inocêncio Oliveira,
com a concordância do Lider do PT, Deputado
José Genoíno. 02661

Convocação de sessão extraordinária para
o dia 20 de maio, às 9 horas. 02661

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados SÉRGIO MIRANDA, ARNALDO MADEIRA. .... 02661

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação..... 02661

Rejeição do requerimento. 02661

Declaração de prejudicialidade do requeri-
mento de adiamento da discussão da matéria por
duas sessões. 02673

Usou da palavra peja ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CORIOLANO SALES. ....... 02673

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs. Deputados SI:RGIO MIRANDA,
LUIZ SALOMÃO. 02673

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DOMICIANO CABRAL.... 02675

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs. Deputados AGNELO QUEIROZ,
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ARTHUR VIRGILlO, ENIO BACCI, LUIZ
CARLOS HAULY .

IPRESIDENTE (Michel Temer) - 'fotação de
requerimento de encerramento da discussão do
proje~de Lei Complementar~ 18, de 1~:999 .

Usa~a,," da palavra para orien ação das
raspe ivas bancadas os Srs. eputados
INOC NCIO OLIVEIRA, JOÃO FAS~ARELLA,

~~~I~~O~~~~~ID~~~.~~.~...~~~.:..~~~ ..~.~:
PRJ:SIDENTE (Michêl Temer) - 4provação

do ret~~~e~~. ~Hi~~~·LIA ...(P~I~....&.~d.~~)."~
Soli~ção de verificação de votação. + ..

pRESIDENTE (Michel Temer) ~ Indeferi
ment0l da solicitação do Deput{ildo Arlito China-

~~a~o;~~I:ad~~~~~~~~~~.~~.i.~~~~~: ..,.~.i~:~~~~
PRESIDENTE (Michel Temer) - ~eitura de

Ato d. Presídênáa sobre criação de Comissão
Especifil destinada a proferir parecer ao Substitutivo
do Serjado Federal à Proposta de Ernend,a à Com;.
titu~ nD 472-0, de 1997, do Senado FederaL......

IlJsaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados I('.JOC~NCIO OLIVEIRA, JOÃO ALMEIDA......

f!'RESI~ENTE (Michel Temer) - R~iteração

das scplicitaÇÕ9s de comparecimento Idos Srs.
Deput~dos à próxima sessão da Casa. Aferição
da pre$ença parlamentar pelo painel eletrônico
de vot~ção : , ..

J,OSUÉ BENGTSON (Pela ordem.) - Re
púdio à proposta de' fusão do Banco da
AmazO~ia S.A. com a Sudam ~ .

QR. HÉLIO (Pela ordem.) - Anúncid de apre
~o de projeto de lei sobre adoção! de novo

02675

02677

02678

02678

02678

02678

02716

02716

02716

.02-716

modelo para obtenção de bens e serviços de infor
mática por autarquias, empresas estatais e pelo ser
viço público federal, estadual e municipal do País....

Usou da palavra pela ordem a Sra.
Deputada TELMA DE SOUZA ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALBÉRICO CORDEIRO.

V - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Vacância: José Robalinho Cavalcanti. ...

b) Dispensa: José Robalinho Cavalcanti.~ ..

c) Nomeação: Hrgor Francis Silva .

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
NllS 1.591 A 1.593, 1.595, 1.598, 1.600 A
1.61612000, COM PARECERES E DESPACHOS....

5-ERRATA
a) Seção de Publicação no Diário da Câ

mara dos Deputados (OCO n2 109, de 18-6-99,
página 28633, coluna 2) .

COMISSÓES
6 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Rural

11 Reunião (Ordinária), em 19-1-2000 .
b) Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, 2.i1. Reunião (Ordinária), em
19-1-2000 ..

c) Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao PL nll 1.615/99 (Agência Nacional de
Transportes), *14il Reunião (Audiência Pública),
em 19-1-2000 ..

* Ata com notas taquigráficas
7-MESA
8 - LlDERES E VICE-LIDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

02717

02717

02718

02721
02721
02721

02721

02737

02737

02738

02740

Ata da 9ª Sessão, da Câmara dos Deputados,
da 2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da

511. Legislatura, em 19 de janeiro de 2000

Pre~idênciados Srs.: Michel remer, Presidente; Severino Cavalcanti, 2$2 Vice-Presidente;
'ç~io Bacci, Marçal Filho, Gerson, Gabriel1i, § 2$2 do artigo 18 do Regimento Interno

Â\S 14 HORAS COMPÁRECEM OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
.Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar

Efraim Morais
Giovani Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota
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PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

ACRE

PFL
PPB
PFL
PT
PT
PSDB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMOB
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 6

RONDÔNIA

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

MARANHÃO

Albérico Filho PMOB
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 POT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta .PST '
Presentes do Maranhão: 16 '

CEAR~ ,
,p',~O,B
.P-L, .
Pfv1RB

Adolfo Marinho
Almeida de Je~u~

Aníbal Gomes

Bloco

PSB/PCdoB

'PUPST/PSL

PSB/PCdoB

PARÁ

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

AMAPÁ

PSDB
PPB
PTB
PSB
PMDB
PFL

Antônio Feijão
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 6

Partido

RORAIMA

Airton C scavel PPS
Alceste Imeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisc Rodrigues PFL
Luis Bar osa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 6

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 14

AMAZONAS

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

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

BAHIA

PFL
PMDB
PTB
PMDB
PMDB
PFL
PCdoB

SERGIPE

PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PT
PSB·
PSDB

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô - PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 8

Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PSDB
Sergio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 18

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 7

Claudio Cajado
Coriolano Sales

. Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima

. Gerson Gabrielli
Haroldo Lima

PSB/PCdoB

PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PMDB

PSDB
PSDB
PSDB

PERNAMBUCO

PFL
PMDB

Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Arnon Bezerra
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes
de Matos
Rommel Feijó
Vicente Arruda
Presentes do Ceárá: 19

PIAuí
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB

Átila Lira
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PFL

Adauto Pereira
Armando AbrJio
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 9

Antônio Geraldo
Armando Monteiro
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PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PPB
PSOB
PSOB
PFL
PT
PFL
PPS
PL
PT
PDT

Lael Varella PFL
Lincoln Portela S. Parto
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMOB
Mário de Oliveira PMOB
Narcio Rodrigues PSOB
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires POT
Osmânio Pereira PMOB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMOB
Rafael Guerra PSOB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSOB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMOB
Silas Brasileiro PMDB
Vittorio Medioli PSOB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMOB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSOB
Feu Rosa PSOB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSOB
Rita Camata PMOB
Presentes do Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Antonio Carlos Biscaia
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Celso Jacob

PUPST/PSL

PFL
PSOB
PSOB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL

PSOB
PSOB

PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PPB

MINAS GERAIS

PSOB
PSOB
PMOB
PFL
PSOB
PL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMOB
PT
PMDB
PMOB
PPB
PMDB
PT
PSOB
PMDB

Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Luiz Moreira :
Manoel Castro,

Mário Negromonte
Nilo Coelho

Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 29

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Custódio Mattos
Oanilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
EIi~eu.Resende
Fernando Oiniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Ibrahim Abi-Ackel
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Oelgado
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Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST PUPST/PSL
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT-
Pastor Valdeci Paiva S. Parto
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB
Aloizio Mercandante PT
André Benassi P.pDB
Ang~la Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderva PL PUPS!lPSL
Celso Giglio . PTB
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL

Cunha Bueno PPB
De Velasco PST PUPST/PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB PSB/PCdoB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
João Herrmann Neto PPS
José Genoíno PT
José índio PMDB
Julio Semeghini PSDS
Lamartine PoseUa PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDS
Medeiros PFL
Milton Monti PMDS
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDS
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Uma PFL
Paulo Kobayashi PSDS
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDS
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDS
Sampaio Dória PSDS
Silvio Torres PSDS
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 52

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDS
Murilo Domingos PTB
Ricarte de Freitas PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 5
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PUPSTIPSL

Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelso.n Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst

Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMOB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
PresentéS do Paraná: 24

SANTA CATARINA

.Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edin~o Bez PMDB
Edison Andrino PMOB
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB ,
Luci Choinacki PT
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
PT
PDT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PDT
PT
PPB
PMDB
PT
ppS
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PL
PT
PDT
PHDBS
PMDB
PPB

PSBIPCdoB

Doe

GOIÁS

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL

Affonso Camargo
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Ivanio Guefra
José Borba
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB
Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

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

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Juquinha
Lídia Quinan
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 11

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 7
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Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
~aldomiro Fioravante PT
iV'eda Crusius PSDB
presentes do Rio Grande dCl Sul: 27

I - ABERTURA DA SESSÃO

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

Está aberta a sessão.

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

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURAI DA ATA

O SR. CAIO RIELA, servindo como 22

Secretário, procede à leit~ra da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem c:>bservações, aprovada.

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

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 12 Se
cretário, procede à leitura dCl> seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes temos:

MENSAGEM N!l104, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato cpnstante da Portaria n2
192, de 26 de novembro de 1999, que re
nova, por dez anos, a partir de 12 de maio
de 1994, a permissão outorgada à Rádio
Itatiaia Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade; serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

(Às Comissoos de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54»

Senhores Membros, do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
corn..-o § 32 do art. .223 da Constituição Federal, sub
met~ à apreciação de Vossas Excelências, acom·
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n2 192, de 26 de novembro de
1999", que renova, por dez anos, a" partir de 19 de
maio de 1994, a permissão outorgada à Rádio Ita
tiaia Ltda., para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de raqiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Belo Horizonte, Esta~

do de Minas Gerais.

Brasília, 18 de janeiro de 2000. :-.Fernando
Henrique Cardoso.

EM N2 238/MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999

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

inclusa Portaria n2 192, de 26 de novembro de 1999,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio
Itatiaia Ltda., pela Portaria MVOP nQ. 472, de 12 de
maio de 1955, publicada em 14 de junho
subseqüente, para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

2) Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o
instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me
levou a deferir o requerimento de renovação.

3) Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do Processo Administrativo nSl
50710.00001494, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N2 192,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
62, inciso '11, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n2 50710.000014/94, resolve:

Art. 12 Renovar, de acordo com o art. 33, § 32, da Lei
n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, pordezanos, a partirde
19 de maio de 1994, a permissão outorgada à Rádio Itatiaia
Ltda., pela Portaria MVOP n9 472, de 12 de malo as 1955,
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publicada no Diário Oficiai, da União do dia 14 de junho
subseqüente, para explorar1 sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Belo Horizonté, Estado de ty1l.,as Gerais.

Art. 22 A exploraçãd do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3.2 do art. 223 da Constituição.

Art. 4.2 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga.

AVISO N!! 114-C. CIVIL

Em 18 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentrssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n!! 192, de 26 de novem
bro de 1999, que renova a permissão outorgada à
Rádio Itatiaia Uda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM N2 10S, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2 191, de 26 de novembro de 1999, que
renova, por dez anos, a partir de 16 de
junho de 1991, a permissão outorgada à
Rádio Itatiaia LIda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Pedro Leopoldo, Esta
do de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do art. 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-

nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n!! 191 J de 26 de novembro de 1999, que
renova, por dez anos, a partir de 16 de junho de
1991, a permissão outorgada à Rádio Itatiaia Uda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 18 de janeiro de 2000. ...: Fernando
Henrique Cardoso.

EM N!!239/MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n!! 191, de 26 de novembro de 1999,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio
Itatiaia Ltda., conforme Portaria Me n9.11 O, de 11 de
junho de 1981, publicada no Diário Oficial da União
do dia 16 de subseqüente, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

2) Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido considerando-o
instruído de acordo com' a 'legislação aplicável, o
que me levou a deferir o requerimento de
renovação.

3) Esclareço que, nos termos do § 3!! do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acof"!lpanhado do Processo Admi
nistrativo n!! 29104.000059/91, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações. -

PORTARIA N2 191,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
62, inciso 11, do Decreto n!! 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n!! 29104.000059/91, resolve:

Art. 12 Renovar, de acordo com o art. 33, § 3!l~

da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 16 de junho de 1991, a permissão
outorgada à Rádio Itatiaia Uda., pela Portaria n2

110, de 11 de junho de 1981, publicada no Diário
Oficiai da União em 16 seguinte, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
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nora em freqüência modulada, na cidade de Pedró
Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

Art. 22 A exploração do serviço de radiodifu~

são, cuja outorga é renovada por esta Portaria, re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3!! do art. 223 da Constituição.

Art. 42 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga

Reiterando votos de elevada estima e
consideração, subscrevo-me.

Atenciosamente, - Agnaldo Muniz, Deputado
Federal.

Defiro. Publique-se.
Em 19-1-00. Michel Temer,

Presidente.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que revendo nossos
arquivos, encontrei o registro de: AGNALDO MUNIZ
onde consta o seguinte:

PARTIDO .POPULAR SOCIALISTA - PPS

Certifico que o citado eleitor Está quite com a
justiça eleitoral.

Não filiado a partido político.

O referdo é verdade.

Ji-Paraná/RO, 10 de dezembro de 1999. 
lolita da Silva Paim, Chefe de Cartório.

DECLARAÇÃO

Declaro que o Deputado Federal Agnaldo Mu
niz, portador do Título Eleitoral n!! 68798523/30, se~

ção 65 da 30ã Zona Eleitoral do Estado de Rondô
nia, apresentou peido e filiação partidária à Comis
são Executiva Nacional do PPS, conforme faculta o
§ 22 do art.72 do Estatuto Partidário, e que teve seu
pedido deferido em 3 de dezembro próximo passa
do, pelo que firmo a presente para fins de compro
vação junto a Câmara dos Deputados.

Brasrlia, 14 de dezembró de 1999. - Jorge
Rocha Leite, Delegado Nacional. '

AVISO N2 115 C. CIVIL

Em 18 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n2 191, de 26 de no
vembro de 1999, que renova a permissão outor
gada à Rádio Itatiaia Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

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

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Agnaldo Muniz, nos
seguintes termos:

Brasília, 14 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Comunico a V. Exã que apresentei pedido de
desligamento do Partido Democrático Brasileiro 
PDT, e encontrava-me sem nenhuma filiação parti
dária conforme certidão do Cartório Eleitoral da 3Q1
Zona-RO.

Tenho a honra de informar que solicitei filiação
à Comissão Executiva Nacional do Partido Popular
Socialista - PPS, e que foi deferida, conforme
declaração do delegado nacional do partido, em
anexo.

Solicito a V. ExA determinar que sejam feitas
as alterações necessárias.

Número do Título:
Estado Civil:
Data de Nascimento:
Filiação (Pai):
(Mãe):
Profissão:
Voto na zona:
Residênica:

68785523/30
solteiro
31-8-1970
Sadraque Muniz
Dinah Cordeiro Muniz
Agente Político
30ã Seção 6SA

Av. Aracaju, 1967 Nova BrasRia
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PROPOSTA DE EMENDA À CONS~ITUIÇÃO
N2. 472-D, DE 1997

e) c:iação de Minis~érios e órqãos da

adminis~:ação pUblica;

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " u

Em caso de relevância e

medidas provisórias, com

SUBSTmmvO DO SENADO FEDERAL' Proposta de Emenda' COlUlbtulçlo n" 472-8, de
1997 que 'altera dlSpoMIWI dos 8lt5 48, 82 e 84 da ConIl1lUlÇ6o FedelBl, e dl1I ouIl8a
~.. tendo pat8C8I' da ComissAo de CanslJlUlÇ60 e Juallça e de RedaçAo pela
adl'lllllllbllldade, com voto em sepalllefo do Deputado Jutahy JUnior (reIetOr. Dep PAULO
MAGALHAES)

"Ar~. 62.

urqência, o

pode:á ado~ar

Presidente da República

À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

força de lei, devendo submetê-las de

imedia~o ao Conqresso Nacional.

§ 1° É vedada a edição de medidas

provisórias sobre maté:ia:

I - relativa a:

I- Proposta inicIaI

11 - SubslilUhvo do Senado

a) nacionalidade, cidadania, direitos

politicos, partidos políticos e direito

eleitoral;

111- Na ComlSSAo de ConslllUlçio e Justiça e de Redaç!o.
pmter do Relator
pmecer da ComISSão
voto em separado

A8 Mesa. da Câmara doa Deput:ados e do Senado
Federal., nos tezmOIl do § 3C1' do ~~. 60 da CODs~i.t:ui.çãQ

Federal, promulgo.. a aequ,1nt:. emenda ao text:o
cQDst:iblcion.al:

b) direi~o penal, processual penal e

processual civil;
c) orqanização do Poder Judiciário e

do Ministério Público, a carreira e a

qarant;i.a de seus membros;

111 - reservada a lei complementar;

adicionais, ressalvado o previsto no art.

167, § 3°;

11 - que vise a de~enção ou seqüestro

de bens, de poupança popular ou qualquer

ouuo ativo financeiro;,

orçamentárias,
Art. 1° o. a~ti90s 48, 57, 61, 62, 64 e 84

passam a v1qoz:ar com as seguint:es alterações:

"Art.48 .•...•......•.•.•..••.•......•

x - c~i.9Ão, ~&D.formaçio e extinção

cI8 carqo., _~.qo. • t'UJlçõ.. públic•• ,

ob••rvado O que ••tabel.ce ° a%t. 84, VI,

b;

XI - c~i.ção de MiDisU~ioe • ó~qão.

cI8 .dIlüniau.ção pública:

d) planos plurianuais,

orçamento e

diretrizes

crédito~

"Art.57 .

11- •.••• , .•••...•.........• ~ ••....••.

""""""""""""""" .. ,,""""""""""" .. """"""""""" "

§ 10 ...•...........•••••.••, .

e

provisórias,

§5 '0 e 8°,

Conqresso Nacional

As medidas

disposto . noa

já disciplinada em projeto de
l

aprovado pelo

}L" ,3.~

ressalvado o

lei

pendente de sanção ou ve~o do Presidente

da República;

V que ~enha sido obje~o de veto

presidencial pendente de apreciação pelo

Conqr.sso Nacional.

5 2° Medida provisória que implique

instituição ou majoração de tributos,

exceto os previstos nos artiqos 153, I,

11, XV, V, e 154, 11'.1 só produzirá
".fei~os no exercício fináncei:o sequinte

~. houver sido ,convertida em lei até o

último dia daquele em que foi editada.

a.aa&o legial.tiva

Congre••o Nacionalo
••7°s

exuaorcU.Diria,

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

som.nte c18lib.~.... .ob~. a ma"..i. p.... a

qual foi cODvooado, ......lv.da • bip6t•••

cio S 8°, vedado o p.q_ento de p...c~a

indeDi.ató~ia .. valo.. aape~io.. .~

.abalcU.o ......al.

S 8° lIa"endo _cIae p..ovia6d... _

viCJo~ n. deta de, CODVOC&VIO

1••u.o"cU,n"'i. do CODlI"••ao "ac10nal,. .
....10 el.. •..tomaU........te iDollÚ.da. Da

p.llta de convoo.ção."

"lUet. '1 .

"""""""""""""." .'.,,"""""""""""""""""" .. "", ..
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p8Zd8rão eficácia, desde a edição, se não Senado Federal hão se manifestmrem sobre

fOrem convertidas em lei
sessenta dias, prorrogável

no prazo de
uma vez por

sobrestar-se-ão todas

dias,

demaisas

cinco

sucessivamente,

e

qual

quarentaat.éem

a proposição, cada

Congressoodevendoperíodo,

11................................................................................

"Art. 84.

implicar aumento de despesa n(!Jll criação

ou extinção da órgãos públicos;

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da

nãoquandofederal,

extinção da funções ou carqosbJ

administração

deliberações legislativas da respectiva

Casa, com exceção das que tenham prazo

constitucional determinado, até que se

ultime a votaçã~.

fiacional disciplinar, por decreto

legislativo, as relações jurídicas delas

decorrentes.

S 4° O prazo a qge se refere o § 3°

contar-se-á a partir da publicação da

medida provisória, suspendendo-se du~te

os períodos de recesso do Congresso

Nacional.

S 5° A deliberação do Congresso

Nacional sobre o mérito das medidas

provisórias . dependerá de juízo prévio

sobre o atendimento de seus pressupostos

constitucionais.

§ 6° Se a medida provisória não for

apreciada em até qgarenta e cinco dias
públicos, quando vagos;

".o ..

§ 7° Niio editado o decreto

legislativo a que se refere o § 3° até

sessenta dias após a rejei,ção ou perda de

eficácia ele medida provisória, as

relações jurídicas constituídas e

legislativas do Congresso Nacional e ele

suas Casas, com exceção das que tenham

prazo constitucional deter.minado, até que

se ultime a apreciação,:observado o prazo

previsto no § 3°.

atos praticados durante
conservar-se-ão por ela

llr1:. 2° Às ....dicba p:ovi.s6:i.." em vig.." lU

da~ da p"omulgal;liio d ....~ Emenda CODIIUa.cional apli""",-ae

.a ""'1"lllII Yigont8.. na da~ do !J1Il! odiç!lo.

P=ág"afo único. a lI.p:ccia9llo <Ia" msdidaa

p"ovia6"ias " ..f."ida8 n..ate a:Ugo d9vG"ú G9e&r concl~da no

p"azo de cento .. oitonttl. di.... cont:4do" da p""",ulqe9ào dosta

Em....da Co.."U1:ucional.. sob pena cI.e Oob%a9t/men1:0 do todas as

delibe"aç/5e.. legialaUvas do ConlJ""""o Nacional e da SUIUI

Ca.aa, com Qxcaç:ào dar; quo 1:aDhEUIJ p:nzo const.11:v.c1oaa1

det:.."'minll.do, a~ CP" 11" ..lUme" dolÜ>G:"'l;l.!O.

AJ:t. 3°. E"u. ~""cb CODsUtuaion&l anua =
...i'1ol: "li d&ta de "as pw.lica9áo •

CÂMZUU\ DOS DEPIl'1'I\DOS, Oi de jU-71ho do 1999.

prorrogação,

deliberaçõesas

sua

todassobrestar-se-iio

contados

decorrentes de
sua vigência

regidas.

~ CG2IlniíuI
Constltuldo., Justl,a e dR ~1Id.do

As Hesas da =ra -aõs Deputados e dI!.- Sanado F
temos do S 3° do art. 60 da Constituiç30 Federal.
seguinte Emenda ao texto constitucionall

-IIArt.64 •••••••••••••••••••••••••••••••

S 8° Aprovado projeto de lei de

conversão alterando o texto original da

medida provisória, esta manter-se-á

integralmente em vigor atá qge seja

sancionado ou vetado o projeto."

.................................................... ' ...

anterior,

Se, 'no

a Câmara

caso do parágrafo

dos Deputados Q' CI

Altera os arts. "li, 57, 61, 62, 64, 66
a 34 da Constitu1.çl!o Federal, e dá
llÍltras pr09idância".
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~. lo· Os arts. 48, 51. 61, 62, 64. 66 e 84 da Constituiçllo:
Federal pae.aDl a v~C)orar COai as .gequinte~_8:.1~eraçOes:

"Art.48 •.•••••••.•.•.•...•••••••..•••••••....••..•.. :,

":'i<' '." ~~i~çi~;' 't~;~;id~;~ad'~' '~~t1~~id .d~' '~~;~~s,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece
o art. 84, VI. b;" (NR)

"XI criação de Ministérios e órgãos da
administração pública;" (NR)

" " ..
'''Art .. 57.. .. ;,

.. :'5" ;.... 'N;" ~~~~i~' . i~gi~i~ti~~" ·;x·t·;;'o·r:·d.i.~i.;i·a·,·: o
Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria

para a qual f01 convocado. ressalvada a hipótese do
S 8°. vedado o pagamento de parcela 1nden1zatória em
valor superior ao subsidio mensal." (NR)

"S 8° Havendo medidas prov1sórias em vigor na data
de convocação extraordinária do Congresso Nacional.
serllo elas automaticamente incluidas na pauta da
convocação."

"Art. 61 "
"5 1° •.••.••••••••••••..••....•..•......•.....••.•..

"11- ..

"...................................................
"e) criação de Ministérios e órgãos da administração

pública;" (NR)
" ""Are:" 62·.···E;.;· .~~~~ ..d~" ~~i~~â~~i~"~" '~~g'ê~di;," o

Presidente da República poderá adotar medidas
provis6rias, com força de lei, devendo submetê-las de
imediato ao Congresso Nacional." (NR)

."5 1°-A. É vedada a ediçlio de medidas provis6rias
sobre matéria:

I - relativa a:
aI naciona11dade, cidadania, direitos politicos,

partidos politicos e dire1to eleitoral;
b) direito penal. processual penal e processual

civil;
cl organização do Poder Judiciário e do Ministério

Público, a carreira e a garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,

orçamento e créditos adicionais ressalvado o previsto
no art. 167, § 3°;

II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

111 - reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo

COngresso Nacional e pendente de sanção ou veto do'
Presidente da República;

V - que tenha sido objeto de veto presidencial
pendente de apreciação pelo Congresso Nacional.

S 10-B. Medida Provisória que implique instituiçllo
ou majoraçllo de tributos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, 11, IVi V e 154, 11, só produzirá efeitos
no exercicio financeiro seguinte se houver sido
convertida em lei até o último dia daquele em que foi
editada."

"S 1° As medidas provisórias, ressalvado o disposto
nos S5 5° e 6°, perderão eficácia. desde a ediçllo, se
nllo forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias,
prorrogável uma vez por igual periodo, devendo o
Congresso Nacional disciplinar. por decreto legislativo.
as relações Juridicas delas decorrentes." (NR)

-5 2° O prazo a que se refere o § 1° contar-se-á
a partir da publicação da medida provisória,
suspendendo-se durante' os periodos de recesso do
Congresso Nacional.

S 3° A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas
provis6rias - dependerá de juizo prévio sobre o
atendimento de seus pressupostos constitucionais.

S 4° Se a medida provis6ria nào for apreciada em até
quarenta e cinco d1as contados de sua publicaçllo,
entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada
uma das Casas do Congresso Nacional. ficando
sobrestadas, até. que se ultime a votação, todas as
demais deliberações legislativas da Casa em que estiver
tramitando.

S 5° Prorroga>:-se-á por igual periodo a vigência de
medida provisória,. que. no prazo de sessenta dias,

contado de sua publicação, nào tiver a sua votaçlio
encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

S 6° As medidas provis6rias terão sua votaçao
in1ciada na Câmara dos Deputados 'ou no Senado Federal,
ficando a Mesa do Congresso Nac1()nal 1ncumbida de sua
distribuição, observado critério de alternância.

S '0 Caberá â comissão mista de DeputadOS e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas,
emitir parecer. antes de serem apreciadas. em se~são

separada. pelo plenário de cada uma das Casas do
Congresso Nacional.

§ 8° É vedada a reed1ção. na mesma sesslio
legislat~va, de medida prov1sor1a que tenha sido
rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso
de prazo.

§ 9° Nlio editado o decreto legislativo â que se
refere o § 1° até sessenta d1as ap6s a rejeição ou perdâ
de eficácia de medida provis6ria, as relações ju~id~s

constituidas e decorrentes de atos durante sua vigência
conservar-se-ão por ela regidas. .

§ 10. Aprovado projeto de lei de conversão al~erando

o texto original da medida provis6ria. esta manter-se-â
integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado
o proJeto."

"Art. 64. • ••.•••...•..••••.••...••.... o ••••• ~~ ••••••••. ..... _ .
"§ 2° Se, no caso do § 1°, a Câmara dos D~pufiados e

o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição,
cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias,
~obrestar-se-Ilo todas as demais deliher~es

.legislàtivas da respectiva Casa. com exceção das que
tenham prazo constitucional determ1nado. até que se
ultime a votação." (NR)

"
"Art. 66 ••••••••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••.....................................................',

"§ 6° Esgotado sem deliberaçllo o prazo estabelecido
no § 4°, o veto será colocado na ordem do dia da sessllo
imediata. sobrestadas as demais proposições. até sua
votação final." (NR)

.................... ~ 'o. o. •••

"Art. 84 0 .

..................... o. L"
"VI - dispor, mediante decreto, sobre:" (NR)
"aI organização e funcionamento da administração

federal, quando nlio implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de 6rgãos públ1cos;

b) extinção de funções ou cargos públ1cos. quando
vagos:"

" • a .

J\zt. 2° As medidas provis6rias editadas em data anterior à da
publ1caçao desta Emenda continuam em vigor até que medida provisória
ulterior as revogue expl1citamente ou até del1beraçao definitiva do
Congresso Nacional.

~. 3- Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publ1caçllo o

Senado Federal, em O~ de dezembro de 1999

toniO~~,~pres~~~~lbller

LEGlSLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COOI\DENA.ÇÃODI!I!StUIlOS Ll!GlSl.A.T\VOS- CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA .

REPÚBLICA FEDERATIVA~ BRASIL
1988" "

nTULOIV
DaOrg~çlodos Poderes

CAPíTULOI ,
Do Poder Legislativo
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Seção Il
Das AtrlbuiçGes do Congresso Nacional

Art 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do ~idente da
República, não exigida estap~ o espe~ificado nos artigos 49, 5.1 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competêncIa da Umão, especialmente sobre.

I _sistema tributáno, arrecadação e dlStnbulção de rendas;
n •plano plurianual, dlretnzes orçamentárias, orçamento anual, operaçlles

de crédito, divida pública e elD1Ssõcs de c~o forçado; .
m.fIXação e modificação do efetivo das Forças ~&;das, ..
IV _ planos e progrlllIlllS naciolWs, reglOlIll\S e setoruus de

desenvolvimento; . d
V._ limites do território nacional, espaço aéreo e mariUIDo e bens o

domlnio da União, T '!óri
VI _ incorporação, subdivisão ou desmembramento de âreas de em os

ou Estados, ouvidas as respectivas AssembléIas Legislativas; .
VII- transferência temporána da sede do Governo Federal,
vm -concessão de anistia, . . "
IX _ organização admimstrativa, judiciária, do ~téno .Pú~~~ e da

Defensoria Pública da UmBlr e d.os Temlórios e organizaçIo Judiaária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública do Distnto Federal;

X - c:riação, transformação e extinção de cargos, empregos e fimç6es
públicas;

XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órglos da
administração púbbca,

XII· telecomunicações e radiodifusão;
Xln - matéria financeira, cambial e monetária, instituições fuwmeltll/l e

suas operações; . .. .
XIV - moeda, seus bmites de emissão, e montante da diVIda mobiliária

federal.
XV - fixação do subsidio dos Mmistros do Supremo Tribunal Fedcra1, por

lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Climara dos Deputados,
do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem. os
arts. 39, § 4·, ISO, n, 153,111, e 153, § 2·, I.

• IncISO XV acresCido pela Emenda Constltue/onal n" 19. de 04106-1998

8eçãoVI
Das ReuniGes

Art 57. O Congresso Nacional reunlr-se-á, anualmente, na Capital
Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de I· de agosto a 15 de dezembro.

§ 1· As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o
primeiro dia útil subseqilente, quando recaírem em sébados, domingos ou feriados.

§ 2' A sessão legislativa não será interrompIda sem a aprovaçlo do projeto
de leI de diretnzes orçamentárias.

§ 3' Além de outros casos previstos nesta ConstItuição, a Cêmara dos
Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:

1- inaugllrar a sessão legislativa;
n•elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços COID1DlS às

duas Casas;
111 - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da

República;
IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4' Cada uma das Casas reunir-se-á em sesslles preplll'lllórias, a partir de

l' de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e
eleiçlo das respectivas Mesas, para mandato de dois anos, vedada a reconduçlo para
o mesmo cargo na eleição unediatamente subseqilente.

§ S' A Mesa do Congresso NacIOnal será presIdida pelo Presidente do
Senado Federal, e os demais cargos serlo exercidos, alternadamente, pelos
ocupantes de cargos equivalentes na Climara dos Deputados e no Senado Federal.

§ 6' A convocação extraordinária do Congresso Nál:ional far-se-4: .

I . pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de
defesa ou de Intervenção federal, de pedido de autorização para a c\eeretaçID de
estado de sluo e para o compromIsso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente
da Repúbbca;

TI - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da ClimIr1! dos
Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membroS t1e
ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante. .

§ 7" Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional"somente
deliberará sobre a maténa para a qual foi convocado, vedado o pagamento de
parcela mdenlZlltóna em valor superior ao do subsidio mensal.

• § 7'com redação dada pela Emenda Consllluclonal n"19, tk 04lO6I1998.
••••• •••••••• • u u ~ .

SeçioVW
Do Pl1lCesso LegIslativo

SubseçAoD
Da Emenda la Constltulçlio

Art 60. ,A Constilulçlio poderá ser emendada med1ante proposta:
I. de um terço, no minímo, dos membros da camam dos Deputados ou do

Senado Federal;
n•do Presidente da República; .,
m _de mais da metade das Assembléias Legislllbvas das umdades da

Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela1IIIlI0riare~a~~membros.
§ l' A Constituição não poderá ser emendada na VlgênCI8 de iDIcIVenção

federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2. A proposta será discutida e votada em cada. Casa do Coogresso

Nacional, em doIS turnos, CClDSiderando-se aprovada se obttvcr, em ambos, ues
quintos dos votos dos respecuvos membros.

-§ 3' A emenda à Constituição será promulgada pelas MCSllS da CIlmara dos
Deputados e do Senado Fedcra1, com o respectivo número de ordem:

§ 4. Nilo será objeto de deh'bemçao a proposta do emenda tendente a
abolir:

I. a forma federaliva de Estado;
n-o voto direto, secreto, universal e peri6dico;
m•a separaçlo dos Poderes;
IV • os direitos e ganmlias individuais,

§ S' A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova piOpOst!l na mesma sessão I~gislativa.

Subscçlio m
Das Leis

Art 61. A iniciBUva das leis complementares e ordinérias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tn'bunal Fedcra1, aos
Tn'bunais Superiores, ao Procumdor-Geral da República e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituiçlo.

§ l' Silo de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
n-disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta

e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organizaçlo administraUVl e Judiclâna, matéria tn'butária e

orçamentária, ServiçoS públicos e pessoal da admimstração dos Temtórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurtdico,

provimento de cargos, estabilidade e aposentadona,
• AI1nea "c·com redD#o t/QdQ pela Emew1JJ Coml/lue/onal,,' 18. tk 05/0211998-
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União,

bem como normas gerais para a orglllllZllção do Ministéno Público e da Defensona
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação, estruturaçIo e Iltribuiçlles dos Ministérios e órgftos da
adminis1raçao pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurldico, provimento de
cargos, promoções, estabilidade, remuneraçllo, reforma e transferência para a
reserva.

• AJ1nea "J"acresc/dQpela Emenda Co1UIIJ!J!:/onal ,," 18. tk 05/0211998.
§ 2' A iniciativa popular pode ser exercIda pela apresentaçlo à CIlmara dos

Deputados de projeto do lei subscrito por, no mlnimo, um por cento do eleitorado
naciooal, distn'buldo pelo menos por cinco Estados, com não menns de Ms décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

Art. 62. Em caso de releVl!ncia e urg!OCIa, o PresIdente da República
podérã, adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 'submetê-Ias de
imediato IloO Congresso Naciooal, que, estando em recesso, será convocado
extruordinariamente plll8 se reunir no prezo de cinco dias.

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão efi~ia, desde a ~ição,
se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de. sua publicação,
devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurldicas delas decorrentes.
.................................................................................................................................

Art 64. A discussão e votação dos projetos de lei de inicl'lJlbllt dO
Presidente da República, do Supremo Tn'blDlal Federal e dos Tn'bwiais Superiores
terão inicio na Climara dos Deputados .

§ l' O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação
de projetos de SUB iniciativa.

§ 2· Se, no caso do parágrafo anferi!!!o a Climara dos Deputados e o S~ado
Federal não se manIfestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cmOll
dias, sobre a proposição, sem esta inclulda na orde!D do dia, sobreslllDdo-so a \
deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultune a votação.

§ 3' A apreciação das emendas do Senado Federal pela camara dos
Deputados far-se-â no prazo de dez dias, observado quanto ao-mais o disposto no
parágrafo anterior.
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Vll;

§ 4° Os.prazos do § 2° nito correm nos periodos de recesso do Congresso
Nacional. nem se aplicam aos projetos de código.

•••••••••••••••• , • ••••h ••••• • 0'0 .

Art. 66. A Casa na qual tenha sIdo conclulda a votaçlo eqviari o projeto
de lei ao PresIdente da Repúbhca, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1° Se o PresIdente da República considerar o projeto, no todo ou em
parte, inconstitucIOnal ou contrário ao interesse público, vcti-lo-i tolB1 ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da daIa do recebimento, e
comlDlÍcará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidcote do SCIlIdo'" Federal os
motivos do veto.

§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto integral de litigo, de
parágrafo, de inciso ou de allnca.

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silencio do Presidente da
República importari sançlo.

§ 4° O veto seri apreciado em scssilo conjunta, dcD.tro de trinta dias a
contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo. voto da maioria absoluta
dos DepUtados e Senadores, em escrutlnio secreto.

§ SO Se o veto nlo for mantido, seri o projeto enviado, para promulpçlo,
ao Presidente da República.

§ (;0 l:.:ô~!"{I') sem'deliberação o prazo estabelecido no § 4°, o veto lCI6
colocado na ordem do dia da sesslo imediata, sobrestadas as demais proposiçlles,
até sua votaçlo fmal, ressalvadas as mBlénas de que trBlB o art 62, panlgrafo único.

§ .,. Se a leI Dito for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo
Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3° e SO, o Presidente do Senado a
promulgará, e, se este nito o fizer em Igual prazo, caberi ao Vice-Presidente do
Senado faze-lo.
•••••••••••••••••••••••:~•••••• o.O! ._.~ _ .

CAPiTULOU
Do Poder Executivo

Seção 11
nas Atribuições do Presidente da República

Ar!. 84 Compete privativamente ao Presidente da República;
I - nomear e exonerar os Mmlstros de Estado,
U - exercer, com o a\l)u1l0 dos MInistros de Estado, a direção superior da

admmistração federal,
m - iniciar o processo legtslativo, na fonna e nos casos previstos nesta

ConstituiçAo;
IV - sanclOoar. promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir

decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de leI, total ou parCialmente;
VI - dISpor sobre a organização e o fimClonamento-da--adtninistraçio"

ftdmí[, na1'õrma da lei;
VU - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos;
VIU - celebrar tratados, convenções e atos intemacioDB1S, sujeitos a

referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sitio;
X - decretar e cxecutar a intelVenção federal;
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Coõgrcsso NaeioDa1 por

ocasião da abertura da scsslo legISlativa, expondo a situaçlo do Pais e solicitando as
providências queJulgar necessárias;

XII - conceder mdulto e comutar penas, com audtenclll, se necessário dos
órglos instituidos em leI; ,

xm - exercer o comando supremo das Forças Amadas. promover seus
ofiCIais-generais e nomea-Ios para os cargos que lhes slo pnvativos;

XIV • nomear, após aprovaçlo pelo Senado Federal, os Ministros do
Supremo Tnl1unal Federal e dos Tnl1unais Superiores, os. Governadores de
Territórios, o Procurador-Gcral da República, o presidente e os diretores do B8IIco
CctItral e outros servidores, quando determiDado em lei; ,

XV - nomear, observado o disposto no 8Il 73. os Ministros do Tnlltllll1 de
Contas da Unilo;

XVI • nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constitui9lO. e o
Advogado-Geral da Unilo; ,

xvn -nomear membros do Conselho da República, nOS termos do 8Il 89:,

XXI - conferir condecorações e dlStulções honoríficas,
XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças

estrange~ trllIIStlem pelo temtório nacional ou nele permaneçam
tempDrJU1amente;

. ~ - enviar ao.Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei
~e dimrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta
CODStituiçlo;

XXIV - prestar, anualmente. ao Congresso Nacional, dentro de sessenta
dias após a abertum da scsslo legislativa, as contas referentes ao cxerclclo anterior;

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
XXVI - editar medidas provis6rias com força de lei, nos termos do art. 62;
xxvn -exercer outras B1nbuiçõe5 previstas nesta Constituição.

. Parágrafo ~co. O PRsidente da República poderá delegar as Blribuiçlles
menCionadas nos mclSos VI, XU c XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao
ProcIlrador-Geral da República ou ao Advogado Geral da Unilo, que observ~o os
Iimitcs tnçados nas respectivas delegações.

TÍTULo VI
Da Tnl1utaçlo e do Orçamento

CAPíTIlLOI
Do Sistema Tnbutáno NaCIOnal

Seçliom
Dos Impostos da Unilio

~ IS3. Compete à Unilo IDSUlulI unpostos sobre:
I - unportação de produtos estrangelIos,
U- exportação, para o extenor. de produtos naCIOnais ou nacionalizados'
m-renda e proventos de qualquer natureza' '
IV • produtos industnallzados' '

.. .V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a titulos ou valores
mobiliários;

VI - propncdade territonal rural;
VU • çrandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ 1° E fl\c~ltado ao Poder ExecutiVo. atendidas as condições e oil'<!im}\éll

estabelecidos em leI, alterar as a1iquotas dos impostos enumerados nos mClsos I, 11
IVe~ ,

§ 2° O unposto previsto no inciso lII'
I - será informado pelos critérios da generalidade, da uDlversalida-le e da

progressividade, na forma da leI,
II - (Revogado pela Emenda ConsUluclonal n° 20 de
~ r VIS ono mclso IV:
I· será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - seri nito-cumulal1vo, compensando-se o que for devido em cada

operação com o monUlDtc cobrado nas antcnores'
m-010 incidirá sobre produtos indusmalizados destinados ao exterior.

. § 4° O imposto prevISto no inCISO VI terá suas aliquotas flXBdas de forma a
desestimular a mBllutenção de propriedades unproduuvas e nlo incidirá sobre
~gl~bas rurtI1S, definidas em lei, quando as explore, só ou com sua fanúlia,
o propnetário que Dito possua outro imóvel.

. § ~o O OIIIO. quando definido em lei como ativo fUl8l1CCIIO ou instrumento
CIIIlblal, sUJelta-se exclusivamente à incldênclB do imposto de que trata o inCISO V
do "eaput" deste artigo, devldJl na operaçAo de ongem; a aliquota mlnima seri de
um por cento, assegmada a transferêncllI do montante da arrceadaçlo nos segwn'tes
termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distnto Federal ou o Território,
conforme a origem;

11 - setenta por cento para o Municipio de origem.

Art. 154. A Unilo poderi instituir:
1· mcc\lante lei complementar, impostos nl.o previstos no artigo anterior,

desde que sejam nlo-cumulativos e nlo tenham falo gerador ou base de eàleulo
próprios dos discnminados nesta Constituição;

11 - na iminência ou no caso de guerra l:Xtema, impostos extraordinários,
compreendidos ou nao em sua competência tn'butária, os quais serão suprimidos,
gradativamente, cessadas ali causas de sua criaçlo

xvm - convocar e presidir o Conselho da República ~ o Conselho de
Defesa Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de agresslo estrangeira, auto~'"
Congresso NaclODa1 ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das
sessllcs legislativas. e, nas mesmas condições, decretar, total ou perçillmCDIe, a
mobilizaçlo nacional;

XX • celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do ConJP'CSso
Nacional;

CAPiluLOn
Das Finanças Públicas

.......................................................................................................40 ..

Seçlon
Dos Orçamentos
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0.0 .

Sf PEC lA/1995 de 02/06/1.9

Identificação SF PEC lA /1995
CO PEC 472 /19S7

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

AGUARDAI'iDb INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 665, OE
TRAMITAÇAO CONJUNTA),

• 08/05/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM pO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (R,Q.
639, DE TRAMITAÇAO CONJUNTA).

• 08/05/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

VOTAÇÃO ADIADA FALTA QUORUM.
• 09/05/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM pO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. '
639, DE TRAMITAÇAO CONJUNTA).

• 09/05/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 639, APOS USAR DA PALAVRA O
SEN EPITACIO CAFETEIRA.

• 09/05/1995 r.,ESA DIRETORA - MESA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES. DCN2 10 05
PAG 7969.

• 10/05/1995 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CO
AO RELATOR, SEN JOSAPHAT MARINHO, PARA EXAr.,E DA
MATERIA, E DAS PEC 004 E 020/95, QUE TRAMITAM EM
CONJUNTO.

• 12/05/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM pO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ.
665, DE TRAMITAÇAO CONJUNTA).

• 12/05/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - FLENÁRIO - ATA-PLEN

VOTAÇÃO APOVADO O RQ. 665.
• 12/05/1995 MESA DIRETORA - MESA

DESP~CHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES. DCN2 13 05
PAG 8204.

• 15/05/1995 SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES - SCP
ENCAMINHADO A CO PARA EXAME DA MATERIA E DAS PEC
011, 004 E 020/95, qUE TRAMITAM ~M CONJUNTO.

• 16/05/1995 C.QM1S.SAO CONSJ1TUIÇAo..EJUSTIÇA---GGJ
AO SEN JOSAPHAT MARINHO, PARA RELATAR, JUNTAMENTE
COM AS PEC 004, 011 E 020/95, QUE TRAMITAM EM
CONJUNTO.

• 06/09/1995 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CO
DEVOLVIDO PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM

.CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO.

• 11/09/1995 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CO
ANEXADO AS FLS. 10 A 23, RELATORIO .00 SEN JOSAPHAT
MARINHO E, AS fLS. 24 A 31, VOTO EM SEPARADO DO S~N

LUCIO ALCANTARA. ~

I. 11/09/1995 SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES - SCP
A SSCLS PARA ATENDER REQUERIMENTO DE INCLUSÃO EM
ORDEM 00 DIA.

~ 12/09/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA·PLEN

LEn'URA RQ. 1183, DE AyrORIA DO SEN RO~ERTO REQUIÃO,
SOUCITANDO A INCLUSAO DA MATERIA EM ORDEM DO DIA.
(TRAMITANDO EM CONJUNTO COM AS PEC 00004, 00011 E
000201995. DCN2 1309 PAG 15703 E 15704.

• 12/09/1995 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLsf
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 1183).

• 13/09/1995 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSf
AGENDADO PARA O DIA 27 DE SETEMBRO DE 1995.

• 18/09/1995 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF .
RETIRADO DA AGENDA E ENCAMINHADO AO PRESIDENTE DA
CO, NOS TERMOS DO Of. Sf 1220, DE 18 DE SETEMBRO DE
1995, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 255,

_ P~IY\~~FO UNICO, DO REGIMENTO nlTERNO.

I • 03/05/1995 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO - SSCLSF

PEC 0000111995

• 16/02/1995 SUBSECRETARIA DE ATA· PlfNÁRlO • ATA·PLEN

LEnuRA.
• 16/02/1995 MESA DIRETORA - MESA

DESPAOfO A CC!. OCN2 17 02 PAG 2039.
• 23/02/1995 COMISSÃO CQN5Tl1\JIÇÃO EJUSTIeA· CC!

RELATOR SEN JOSAPHAT MARINHO.
• 30/03/1995 COMISSÃO CON5Tl1\JIÇÃO E JUSTIeA • CC!

DEVOLVIDO PELO SEN JOSAPHAT MARINHO, PARA INa.USÃO
EM PAUTA.

• 05/04/1995 COMISSÃO CONSTITtJIÇÃO EJUSTIeA • CC!
PARECER, SEN JOSAPHAT MARINHO, PElA APROVAÇÃO.

• 05/04/1995 COMISSÃO CON5Tl1\JIÇÃO EJUSTIeA • CC!
CONCEDIDA VISTA AO SEN LUClO ALCANTARA, PELO PRAZO
DE REGIMENTAL DE 05 (CINCO) DIAS.

• 18/04/199S COMISSÃO CONSTTT\lIÇÃO EJUSTIeA • CC!
DEVOLVIDO PElO SEN LUCa ALCANTARA COM VOTO EM
SEPARADO, PELA APROVAÇÃO DA MA'laUA. NOS 'TeRMOS CO
SUIISTll\JTIVO QUE OFEllECE.

Altera DS artIgos 48,57, 61, 62, 64 e 84 da ConstItuIção Federal, e
dá out.n!ls providências.

Oata: 02/12/1999 Local: (SF) SSClSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO
LEGISLATIVA DO SENADO
Status: APROVADA (APRVD)
Texto: Procedida a revlsiio dos Autóg",fos (fls. 448 a 451). À
SSEXP.
Encaminhado em 02/12/1999 pa", (SF) SSEXP - SUBSECRETARIA
DE EXPEDIENTE

SENADOR - Esperldllo Amln t outros

Tramitação

ÚltIma Ação

Ementa

Autor

• 25/04/1995 SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES - SCP
ENCAMINHl\DO A SSCLS, PARA ATENDER REQUERIMENTO DE:
TRAMITAÇAO CONJUNTA.

.. 27/04/1995 SUBSECRE\ARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA RQ. 639, DO SEN IRIS REZENDE E OUTROS,
SOUCITANDO TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM AS PEC 00004
1995 E 00020 1995. DCN2 28 04 PAG 6721.

• 27/04/1995 SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDAI'!DO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 639, DE
TRAMITAÇAO CONJUNTA).

• 03/05/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA RQ. 665, DO SEN IRIS REZENDE, SOUCITANDO
TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM AS PEC 00011, 00004 E 00020
1995. DCN2 04 05 PAG 7272.

§ 1° Nenhum investimento cuja execuçllo ultrapasse um exercício
fmllllceuo pod:rá ser iniciado sem préVIa incluslo no plano plurianual, ou sem lei
que autonze a mclusilo, sob pena de enme de responsabilidade.

§ 2° Os créditos especiais e eXlIaordinários terio vig!ncia no exercício
f~ce.iro em que forem autoriudos, salvo se o lIto de autorizaçIÓ for promulgado
nos últimos quatro meses daquele exercíCIO, caso em que, reabertos nos bmites de
seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqtleDle.

§ 3° A abertura de crédito extraordinário somente será admitida pllrll
atender a despesas imprevisíveis e lIIgentes, como. as dClCClmlltes de guerra,
comoção mlema ou calamJdade pública, observado o disposto no srt. 62.

§ 4° É pemutlda a~mculação de receitas próprias geradas pelos impostos a
que se referem os artigos 155 e 156, e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158
e 159, I, "a" e "b", e lI, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para
pagamento de débitos para com esta.

• § 4"acrf:Scenlado pela Emenda Constitucional nO J..de 17,0311993.

Art 167 São vedados.
1 - o micio de programas ou projetos nao incluldos na lei orçamentária

IIIIUal;
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigaçlles diretas que

excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
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• 18/10/1995 COMISSÃO CONSTrnJIÇÃO E JUSTIÇA - CO
AO SCP, PARA ENCAMINHAR A SSCLS, JUNTAMENTE COM O
OF. 47/95 - CO.

• 19/10/1995 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGENDADO PARA O DIA 07 DE NOVEMBRO DE 1995.

• 07/11/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (~Q.
1183).

• 07/11/1995 SUBSECRETARlA DE ATA - PLENÁRIO - ATA·PLEN

USAM DA PALAVRA OS SEN JADER BARBALHO, ROBERTO
REQUIÃO, ELCIO ALVARES, LUCIO ALCANTARA, ESPERIDIÃO
AMIN E PEDRO SIMON.

o 07/11/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA E APROVAÇ,~O DO RQ. 1~21, DO SEN MOER
BARBALHO E OUTROS UDERES, SOUCITANDO O ADIAMENTO
DA VOTAÇÃO DO RQ. 1183, A FIM DE SER FEITA NA SESSÃO
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995, TENDO USADO DA PALAVRA
OS SEN HUGO NAPOLEÃO, EPITACIO CAFETEIRA, EDUARDO'
SUPUCY, SEBASTIÃO ROCHA, ANTCNIO CARLOS VALADARES
E JOSAPHAT MARINHO. DSF 08 11 PAG 2496 A 2506.

• 08/11/1995 SUBSEC, COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
ENCAMINHADO AO GABINETE DO SEN JOSAPHAT MARINHO.

o 28/11/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO· ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ.
1510),

• 28/11/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO· ATA-PLEN

LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 1510, DO SEN SERGIO
MACHADO E OUTROS, SOUCITANDO O ADIAMENTO DA
VOTAÇÃO DO RQ. 1183, PARA A SESSÃO DO DIA 15 DE
DEZEMBRO DE 1995. DSF 29 11 PAG 3925.

o 15/12/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ.
1183).

o 15/12/1995 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

VOTAÇÃO ADIADA EM VIRTUDE DO TERMINO DO PRAZO
REGIMENTAL DA SESSÃO.

• 11/04/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA RQ. 326, DO SEN NABOR JUNIOR, SOUCITANDO
TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM AS PEC 00065, 00004, 00011 E
00020 1995. DSF 12 04 PAG 6104•

• 11/04/1996 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF

AGUARDA~DO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 326, DE
TRAMITAÇAO CONJUNTA).

o 15/04/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLE

AGENDADO PARA O DIA 07 DE MAIO DE 1996 (RQ. 326).
o 07/05/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ.
1183).

o 07/05/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO· ATA-PLEN

LEITURj\ E APROVAÇÃO DO RQ. 416, DO SEN ROBERTO
REQUIAO, SOliCITANDO A RETIRADA DO RQ. 1183, APOS
USAREM OA PALAVRA NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO

OS SEN ROBERTO REQUIÃO, PEDRO SIMON, ELCIO ALVARES,
EDUARDO SUPliCY, EPITACIO CAFETEIRA, ROBERTO FREIRE,
HUGO NAPOLEÃO, LUCIO ALCANTARA E SEBASTIÃO ROCHA.
DSF 08 05 PAG 7644.

o 07/05/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A PRESIDENCIA, DE OFICIO, DETERMINA A INCLUSÃO DA
MATERIA NA ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE
1996.

o 07/05/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ.
326, DE TRAMITAÇÃO CONJUNTA).

o 07/05/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 418, DO SEN NABOR JUNIOR,
SOUCITANDO A RETIRADA DO RQ. 326.

o 07/05/1996 MESA DIRETORA - MESA
DESPACHO A SSCLS, PARA INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DA
SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 1996. DSF 08 OS PAG 7652.

o 08/05/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

O PRESIDENTE JOSE SARNEY, DE ACORDO COM A DECISÃO
TOMADA PELA CASA, NO DIA 08/05/96, NO SENTIDO DE
DESIGNAR UMA COMISSÃO PARA EXAMINAR A PRESENTE
PROPOSTA, DESIGNA OS SEGUINTES SENADORES:
PRESIDENTE· SEN JOSE SARNEY, ESPERID1ÃO AMIN
(PRIMEIRO SIGNATARIO), JOSAPHAT MARINHO, NABOR
JUNIOR, ROBERTO REQUIÃO, NEY SUASSUNA, EPITACIO
CAFETEIRA, JOSE EDUARDO DUTRA, BERNARDO CABRAL,
ROBERTO FREIRE, EDISON LOBÃO, LUCIO ALCANTARA E
ANTONIO CARLOS VALADARES. DSF 09 OS PAG 7707.

o 10/05/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
O SEN JOSAPHAT MARINHO EXERCERA A VICE-PRESIDENCIA
DA COMISSÃO ENCARREGADA DE ESTUDAR AS PECS. DSF 10
05 PAG 7799•

• 10/05/1996 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGENDADO PARA O DIA 19 DE JUNHO DE 1996.

o 13/05/1996 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
ANEXEI, AS FLS. 42 A 58, COPIA DO OF. SF 630 A 641, DE
1996, ENCAMINHADOS AOS SEGUINTES SEN: JOSAPHAT
MARINHO, JOSE EDUARDO DUTRA, BERNARDO CABRAL,
ROBERTO FREIRE, EDISON LOBÃO, LUCIO ALCANTARA,
ANTONIO CARLOS VALADARES, EPITACIO CAFETEIRA, NABOR
JUNTOR, ROBERTO REQUIÃO, ESPERIDIÃO AMIN E NEY
SUASSUNA, COMUNICANDO QUE INTEGRAM A COMISSÃO, E
AINDAt. CONVOCANDO OS REFERIDOS SENADORES PARA
REUNIAO NO DIA 15 DE MAIO AS 1830 HORAS, NA SALA DA
CCJ•

.• 17/05/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM

JUNTEI COPIA DA ATA CIRCUNSTANCIADA DA PRIMEIRA
REUNIÃO DA CESP DESTINADA A EXAMINAR AS PECS
REFERENTES AS MPV QUE TRAMITAM NA CASA. (FLS. 59).
17/05/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI COPIA DAS NOTAS TAQUIGRAFICAS DA PRIMEIRA
REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EXAMINAR
AS PECS REFERENTES AS MPV QUE TRAMITAM NA CASA.
(FLS. 60 A 68).

o 17/05/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI COPIA DOS OFICIOS '01 A 04/CESP/96, DO VICE
PRESIDENTE E RELATOR, SEN JOSAPHAT MARINHO, .
ENCAMINHADOS AOS SEN JOSE SARNEY, PRESIDENTE DA
CESP, LUCIO ALCANTARA, ANTONIO CARLOS VALADARES E
ROBERTO FREIRE, RESPECTIVAMENTE, ENVIANDO COPIA DA
PEC ELABORADA PELO SEN JOS!\PHAT MARINHO, RELATOR;
SOliCITANDO QUE AS SUGESTOES DEVEM SER FEITAS POR
ESCRITO AO RELATOR; E CONVOCANDO OS REFERIDOS
SENADORES PARA A PROXIMA REUNIÃO DA COMISSÃO, A
REAUZAR-SE NO DIA 23 DE MAIO, AS 11:00 HORAS, NA
SALA, DA CCJ. (FLS. 69 A 72).

• 17/05/1996 SeCRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI COPIA DOS OFICIOS OS A 13/CESP/96, DO VICE
PRESIDENTE E RELATOR, SEN JOSAPHAT MARINHO,
ENCAMINHADOS AOS liDERES DO GOVERNO, PMDB, PFL,
PSDB, PDT, PT, PSL, PSB, PTB, SEN ELCIO ALVARES, JADER
BARBALHO, SERGIO MACHADO. JUNIA MARISE, JOSE
EDUARDO DUTRA, ROMEU TUMA, ADEMIR ANDRADE E
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VALMIR CAMPELO, RESPECTIVAMENTE, E AO SEN OSMAR
DIAS, CONVIDANDO-OS A COMPARECER APROXIMA
REUNIÃO DA CESP, A REAUZAR-SE NO DIA 23 DE MAIO, AS
11:00 HORAS, NA SALA DA CCJ; ENVIANDO COPIA DA PEC
ELABORADA PELO SEN JOSAPHAT MARINHO, RELATOR; E
SOUCITANDO QUE AS SUGESTÕES DEVEM SER FEITAS POR
ESCRITO AO RELATOR.
17/05/1995 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI COPIA DA PEC ELABORADA PELO SEN JOSAPHAT
MARINHO, RELATOR. (FLS. 82 E 83).
30/05/1995 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTADA COPIA DOS OFICIOS 014 A 025/CESP/96, DO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL, ENCAMINHADOS AOS
UDERES DO GOVERNO, PMDB, PFL, PDSB, PPB, PT, PTB, PDT,
PSB SENADORES ELCIO ALVARES, JADER BARBALHO, HUGO
NAPOLEÃO, SERGIO MACHADO, EPITACIO CAFETEIRA, JOSE
EDUARDO DUTRA, VALMIR CAMPELO, JUNIA MARISE, ADEMIR
ANDRADE E ROBERTO FREIRE, RESPECTIVAMENTE, E AO S~N

OSMAR DIAS CONVIDANDO- -OS A COMPARECER A REUNIAO
DAQUELA COMISSÃO, A REAUZAR-SE NO DIA 04-06-96, AS
1100 HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DA CCJ, DESTINADA A
APRECIAR A PROPOSTA APRESENTADA PELO RELATOR, SEN
JOSAPHAT MARINHO.
30/05/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTADA COPIA DOS OFICIOS 026 A 037/CESP/96, DO

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL, ENCAMINHADOS AOS
SEN ANTONIO CARLOS VALADARES, LUCIO ALCANTARA, .
EDISON LOBÃO, ROBERTO FREIRE, BERNARDO CABR}L, JOSE
EDUARDO DUTRA, NABOR JUNIOR, ROBERTO REq,UIAO.
EPITACIO CAFETEIRA, NEY SUASSUNA, ESPERIDIAO AMIN
JOSAPHAT MARINHO, RESPECTIVAMENTE, CONVOCANDO·.
PARA A REUNIÃO DAQUELA COMISSÃO, A REAUZAR:SE NO
DIA 04-06-95, AS 1100 HORAS, NA SALA DE REUNIAO DA
CCJ, DESTINADA A APRECIAR ~ PROPOSTA APRESENTADA
PELO RELATOR, SEN JOSAPHAT MARINHO.
10/06/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI OS ORIGINAIS DAS SUGESTÕES APRESENTADAS A
COMISSÃO ESPECIAL, EM SUA TERCEIRA REUNIÃO.
10/06/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI COPIA DAS NOTAS TAQUIGRAFICAS DA TERCEIRA
REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL.
10/06/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI COPIA DA ATA CIRCUNSTANCIADA DA TERCEIRA
RfUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL.
10/06/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI COPIA DOS OFICIOS 038 A 049/CESP/96, DO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL, ENCAMINHADOS AOS
SEN JOSAPHAT MARINHO, ESPERIDIÃO AMIN, NEY _
SUASSUNA, EPITACIO CAFETEIRA, ROBERTO REQUIAO,
NABOR JUNIOR, JOSE EDUARDO DUTRA, BERNARDO CABRAL,
ROBERTO FREIRE, EDISON LOBÃO, LUCIO ALCANTARA E
ANTONIO CARLOS VALADARES, RESPECTIVAMENTE,
CONVOCANDO-OS PARA REUNIÃO DAQUELA COMISSÃO, A
REAUZAR-SE NO DIA 12 DO CORRENTE, AS 1830 HORAS, NA
SALA DA CCJ, DESTINADA A APRECIAR O TEXTO
CONSOUDADO DA PROPOSTA APRESENTADA PELO RELATOR,
COM AS SUGESTÕES RECEBIDAS EM REUNIÕES
ANTERIORES; E NUMEROS 50 A 51/CESP/96,
ENCAMINHADOS AOS UDERES DO PMDB, PFL, PSDB, PPB, PT,
PTB, PDT, PSB, PPS, PSL DO GOVERNO, E AO SEN OSMAR
DIAS, RESPECTIVAMENTE, CONVIOANDO-OS A COMPARECER
AQUELA REUNIÃO.
13/06/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI O ORIGINAL DO TEXTO FINAL DA PROPOSTA
APRESENTADA PELO RELATOR, CONSOUDADO COM AS
SUGESTÕES RECEBIDAS EM REUNIÕES ANTERIORES.
13/05/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA' SGM
JUNTEI COPIA DAS NOTAS TAQUIGRAFICAS DA QUARTA
REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL.
13/06/1996 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI COPIA DA ATA CIRCUNSTANCIADA DA QUARTA
REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
19/06/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO,
DEPENDENDO DE PARECER (ART. 358 DO REGIMENTO
IN'Tl:RNO - TRAMITANDO EM CONJUNTO COM AS PEC 00004,
00011 E 00020 1995).

19/06/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA PARECER DO SEN JOSAPHAT MARINHO SOBRE ÃS
flEC 00001, 00004, 00011, 0002'!. E 00065 1995,
CoNCLUINDO PELA APRESENTAÇAO DA EMENDA 1 - PLEN
(SUBSTITUTIVO). •
19/06/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

A MATERIA E RETIRADA DA ORDEM DO DIA, FICANDO NA
SGM ATE O DIA 2S DE JUNHO DE 1996, PARA RECEBIMENTO
DE EMENDAS. DSF 20 06 PAG 10369 A 1039~.

25/06/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO,
QUINTA E ULTIMA SESSÃO (ART. 358 DO REGIMENTO
INTERNO - TRAMITANDO EM CONJUNTO COM AS PEC 00004,
00011 E 00020 1995). •
25/06/1996 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

DISCUSSÃO ENCERRADA, SEM DEBATES.
25/06/1995 MESA DIRETORA - MESA
DESPACHO A CCJ, PARA EXAME DO SUBSmUTIVO. DSF 25
06 PAG 10702 E 10703.

, 04/07/1996 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ
AO SEN JOSAPHAT MARINHO, RELATOR DA MATERIA.
(JUNTAMENTE COM A_S PEC 004, 011!,. 020 E 065/95).
09/07/1996 COMISSAO CONSTITl.:!IÇAO E JUSTIÇA - CCJ
DEVOLVIDO PARA REDISTRIBUIÇAO.
10/07/1996 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN JOSE FOGAÇA.
16/10/1996 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ
DEVOLVIDO PELO RELATOR, SEN JOSE JOGAÇA, PARA
INCLUSÃO EM PAUTA, JUNTAMENTE COM AS PEC 000041995,
PEC 00011 1995, PEC 00020 1995, PEC 00065 1995, QUE
TRAMITAM EM CONJUNTO.
30/10/1996 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ
O RELATOR EMITE RELATORIO CONCLUINDO PELA
APROVAÇÃO DA PEC 00001 1995, NA FORMA DO
SUBSTITUTIVO QUE OFERECE, BEM COMO PELA
PREJUDICIAUDADE DAS PEC 00004 1995, PEC 000111995,
PEC 00020 1995 E PEC 00065 1995, E DO SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO ESPECIAL"POR ESTAREM TODOS SUFICIEN.TE E
ADEQUADAMENTE CONTEMPLADOS, QUANDO E ONDE COUBE,
NO SUBSTITUTIVO PELO QUAL ORA SE CONCLUI; PELA
APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RESOLUÇÃO DO
CONGRESSO NACIONAL, REGULANDO A NOVA SISTEMATlCA
DE APRECIAÇÃO MEDIDAS PROVISORIAS E REVOGANDO A
RESOLUÇÃO DO CONGRESSO 000001 1989.
30/10/1996 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ
CONCEDIDA VISTA COLETIVA A TODOS OS MEMBROS DA
COMISSÃO PELO PRAZ0 PIOGlMENTAL DE CINC') DIAS.
25;11/1996 CC'i"lISSÃO CüNSlTIUIÇii.o E JUST.:,./'. - C.CJ

DURANTE O PRAZO CONCEDIDO A VISTA, FOI OFERECIDO UM
VOTO EM SEPARADO DO SEN LUCIO ALCANTARA, 9PINANDO
PELA APROVAÇÃO DO SUBSTITUTIVO DA COMISSAO
ESPECIAL; E UM VOTO EM SEPARADO OFERECIDO pELO SEN
JOSE EDUARDO DUTRA OPINANDO PELA APROVAÇAO DO
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ESPEqAL.
05/12/1996 COMISSÃO CONSTlTUIÇAO E JUS!lÇA - CCJ
PARECER SEN JOSE FOGAÇA, PELA APROVAÇAO DA PEC
000011995, COM MAIORIA DE VOTOS; VOTAM VENCIDOS O~
SEN JOSE IGNACIO FERREIRA, ANTONIO CARLOS
VALADARES JEFFERSON PERES, JOSE EDUARDO DUTRA,
EPITACIO cÁFETElRA, LUCIO ALCANTARA E JOSAPHAT
MARINHO. _

, 05/12/1996 COMISSÃO CONSTITUIÇAO EJUSTI~ - CCJ
ANEXADO AO PROCESSADO PARECER.DA COMISSAO PELA
APROVAÇÃO DA PEC 00001 1995, NA'fORMA DO
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LEITURA E DECLARADO PREJUDICADO O RQ. Z81A,
SUBSCRITO PELO SEN JOSE EDUARDO DUTRA, DE
PREFERENCIA PARA APRECIAÇÃO DA EMENDA 1 - PLEN
(SUBSTITUTIVO).

o 23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

O SEN JOSE FOGAÇA, RELATOR DESIGNADO EM
SUBSTITUIÇÃO A CO, EM REEXAME, PROPÕE ALTERAÇÕE9t
NA EMENDA 3· PLEN (SUBSl1l\JTIVO), EM ADITAMENTO ArJ.
SEU PARECER, PROFERIDO NA SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE
1997.

• l3/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

lEITURA E APRÓVAÇÃO DO RQ. 281, DO RELATOR, SEN JOSE
FOGAÇA, DE PREFERENCIA PARA APRECIAÇÃO DA EMENDA 3
• PLEN (SUBSTITUTIVO), COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS

• 2~~04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 185, DO SEN JOSE ROBERTO
ARRUDA E OUTRO, SOUCITANDO O ADIAMENTO DA
VOTAÇÃO DA MATERIA PARA REEXAME DA CO, TENDO
USADO DA PALAVRA OS SEN JOSE FOGAÇA, JOSAPHAT
MARINHO, JOSE SERRA, JADER BARBALHO E ODACIR
SOARES.

• 12/03/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO,
TRAMITANDO EM CONJUNTO COM AS PEC 00004, 00001,
00020 E 00065 1995.

• ,12/03/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA PARECER 066 - CO. DSF 21 02 PAG 4189 A 4195.
• 20/02/1997 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO

SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

• 12/03/1997 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO· ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO
(TRAMITANDO EM CONJUNTO COM AS PEC 00004,' 00011,
00020 E 00065 1995, E 00007 1997). LEITURA E APROVAÇÃO DOS RQ. 283 A 288, DOS SEN

• 16/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA .' PLENÁRIO - 'ATA-PLEN ' • ANT.ONIO CARLOS VALADARES, LUClO ALCANTARA E JOSE

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO PRIMEIRO TURNO,
DEPENDENDO DE PARECER DA CO - REEXAME (TRAMITANDO'
EM CONJUNTO COM AS PEC 00004,00011, 00020.E 00065
1995 E 00007 1997). '"

o 10/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

RETIRADO DA ORDEM DO DIA NOS TERMOS DO AR:r. 175, 'E',
DO REGIMENTO INTERNO, DEVENDO RETORNAR DIA f6 DE
ABRIL DE 1997. DSF 11 04 PAG 7546.

• 10/04/1997 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF .

AO RELATOR, SEN JOSE FOGAÇA.
• 16/04/1997 SUBSECRETARIA DE AT~ - PLENÁRIO - AT('-PLEM

SUBSTITÜTIVO QUE APRESENTA, PELA PREJUDICIAUDADE
DAS PEC 00004 1995, PEC 000111995, PEC 00020 1995 E
PEC 000651995 E DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
ESPECIAL; ANEXADO AINDA VOTO EM SEPARADO VENCIDO
DO SEN LUCIO ALCANTARA E, VOTO EM SEPARAÓO VENCIDO
DO SEN JOSE EDUARDO DUTRA.

• 09/12/1996 SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES - SCP
ENCAMINHADO A SSCLS JUNTAMENTE COM AS PEC 00004,
00011,00020 E 00065 1995.

• 09/01/1997 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AO SCP, COM DESTINO A CO, PARA O DISPOSTO NOS ART.
133 PARAGRAFO OITAVO E ART. 245 PARAGRAFO UNICO, DO
REGIMENTO INTERNO.

o 20/02/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO'· ATA-PLEN

PARECER ORAL DA CO, EM REEXAME, FAVORAVEL, NOS
TERMOS DA EMENDA 3 - PLEN (SUBSTITUTIVO), QUE
OFERECE, E PELA PREJUDICIAUDADE DAS PEC 00004, 00011,
00020, E 000651995 E 000071997, BEM COMO DAS
EMENDAS 1 - PLEN, DA CESP, E 2 • CO, E PELA
APRESENTAÇÃO DO PRN (PROJETO DE RESOLUÇÃO DO
CONGRESSO NACIONAL) REGULANDO A NOVA SISTEMAllCA
DE APRECIAÇÃO DE MEDIDAS PROVISORIAS E REVOGANDO A
RESOLUÇÃO 1, DE '1989-CN, RELATOR SEN JOSE FOGAÇA, EM
SUBSTITUIÇÃO, TENDO USADO DA PALAVA OS SEN
JOSAPHAT MARINHO, PEDRO SIMON, ROBERTO FREIRE, O
SR. PRESIDENTE, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, E OS SEN
JOSE ARRUDA, JOSE EDUARDO DUTRA, ESPERIDIÃD AMIN,

HUMBERTO LUCENA E ANTONIO CARLOS VALADARES
• 16/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

COMUNICAÇÃO PRESII?ENClA A IMEDIATA PUBUCAÇÃO 00
PARECER, E A INCLUSAO DA MATERIA NA SESSÃO
DEUBERAllVA ORDINARIA DO DIA 23 DE ABRIL DE '997
BEM COMO A SUA REMESSA, EM CARATER EXTRAORDINAíuo
A O, PARA EXAME DA EMENDA 3 - PLEN (SUBSTlT\Jl1VO) ,
TRAMITANDO EM CONJUNTO COM AS PEC 00004 00011 '
00020, 00065 1995 E 00007 1997). "

• 16/04/1!J97 MESA DIRETORA - MESA
DESPACHO A CO. DSF 17 04 PAG 7893 A 7913

• 17/04/1997 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUsTIÇA - CC
CONCEDIDA VISTA COLETIVA DA MATERIA A TODOS OS
MEMBRO DA COMISSÃO.

• 22/04/1997 COMISS~ÃOCONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CC
PERANTE A COMISSAO FORAM APRESENTADAS AS
SEGUINTES EMENDAS AO SUBSTlTUTIVO 003 DE PLENARIO'
SEN ROBERTO FREIRE 001i JOSAPHAT MARINHO 002'A 004:
JOSE SERRA 005 021j LUCIa ALCANTARA 022 A 033 I

• 22/04/1997 COMISSAO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CC
NESTA DATA A MATERIA E ENCAMINHADA AO PLENARIO 00
SENADO, POR MOTIVO DE NÃO TER HAVIDO QUORUM NA
REUNIÃO DA COMISSÃO PARA DEUBERAÇÃO DA' MESMA'
ANEXADO AO PROCESSADO AS EMENDAS 001 A 033 '
OFERECIDAS PERANTE A CO. (FLS. 305 A 32B).

• 23/04/1997 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
JUNTEI QUADRO COMPARATIVO CONTENDO OS TEXTOS DAS
PEC 001, 004, 011, 020 065, DE 1995' E 007 DE 1997
TRAMITANDO EM CONJUNTO. E, AINDÁ, O QÚADRO '

A MATERIA VOLTARA A ORDEM DO DIA NO PROXIMO DIA 10 COMPARATIVO DOS SUBSTITUTIVOS DOS RELATORES: SEN
DE ABRIL, POR DECISÃO DA PRESIDENClA. (TRAMITANDO EM JOSAPHAT MARINHO, PELA CESP 1 - PLEN E JOSE FOGAÇA 2 _
CONJUNTO COM AS PEC 00004, 00011, 00020 E 00065 CO E 3 - PLEN.
1995). ,.23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO' ATA-PLEN

• 12/03/1997 MESA DIRETORA - MESA
DESPACHO A CO, PARA REEXAME DA MATERIA. DSF 13 03 INCLUSÃO ORDEM 00 DIA VOTAÇÃO PRIMEIRO TURNO
PAG 5548'A 555B. (TRAMITANDO EM CONJUNTO COM AS PEC 00004,00011

• 13/03/1997 COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA' CO 00020 E 000651995, E 000071997). '
ENCAMINHADO AO RELATOR SEN JOSE FOGAÇA, PARA • 2~/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
REEXAME CONFORME RQ. 185, DE 1997.

• 10/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO" ~TA·PLEN(.

LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 186, DO SEN PEDRO SIMON,

SOUCITANDO TRAMITAÇÃO CONJUNTA DA PEC 00007 1997
COM AS 00001, 00004, 00011, 0002 E 00065 1995, ESTAS JA
TRAMITANDO EM CONJUNTO, TENDO USADO DA"l'ALAVRA OS
SEN PEDRO SIMON, JOSE SERRA, EPITACIO CAFETEIRA E
HUMBERTO LUCENA.

• 12/03/1997 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO - ATA-PLEN
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EDUARDO DUTRA, DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO, RESPECTIVAMENTE, DAS EXPRESSÕES,
-"Rt\GRftl:OS E ARTIGOS A SEGUIR. EXPRESSÃO 'ADMmDA

i, ,)RRC,GAÇà,O POR IGUAL PERIOOO', CONSTANTE DA
REMISSÃO AO PARAGRAFO PRIMEIRO DO ART. 62 NO ART.
PRIMEIRO DA EMENDA 3 - PLEN (SUBSTITUTIVO), COM
ADITAMENTO; EXPRESSÃO 'SIMPLES', CONSTANTE DO
PARAGRAFO SEXTO DO ART. 62, NO ART. PRIMEIRO DA
EMENDA 3 • PLEN (SUBSTITUTIVO), COM ADITAMENTO;
EXPRESSÃO 'QUE PODERA ALTERAR O PROJETO DE
CONVERSÃO APENAS POR VIA DE SUPRESSÕES' CONSTANTE
DO PARAGRAFO OITAVO DO ART. 62, NO ART. PRIMEIRO DA
EMENDA 3 - PLEN (SUBSTITUTIVO), COM ADITAMENTO;
PARAGRAFO 11, DO ART. 62, NO ART. PRIMEIRO DA EMENDA
3 - PLEN (SUBSTlTUTlVO), COM ADITAMENTO; ARTIGO
TERCEIRO DA EMENDA 3 - PLEN (SUBSTITUTIVO), COM
ADITAMENTO; ARTIGO QUARTO DA EMENDA 3 - PLEN
(SUBSTITUTIVO), COM ADITAMENTO.

• 23/04/1997 SUBSEç:RETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 289, DO SEN ROBERTO
FREIRE, ~E DESTAQ.UE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DA
EXPRESSA0 'CRIAÇAO' CONSTANTE DA AUNEA 'C' DO INCISO
XXVII DO ART. QUARTO DA EMENDA 3 - PLEN
(SUBSTITUTIVO), COM ADITAMENTO, TENDO O AUTOR
USADO DA PALAVRA.

• 23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

VOTAÇÃO APROVADA A EMENDA 3 - PLEN (SUBSTITlmVO),
COM AS ALTERAÇÕES EM ADITAMENTO, EM PRIMEIRO
TURNO, RESSALVADOS OS DESTAQUES, FICANDO
PREJUDICADA A PRESENTE PROPOSTA E AS PEC 00004,
00011,00020,000651995 E 000071997, COM AS QUAIS
TRAMITA EM CONJUNTO, BEM COMO AS EMENDAS 1 - PLEN, E
2 - CO, AMBAS SUBSTllUTlVAS, COM O SEGUINTE
RESULTADO: SIM 51, NÃO 7, ABST. 2, TOTAL= 66, TENDO
USADO DA PALAVRA OS SEN JOSAPHAT MARINHO, JADER
BARBALHO, HUMBERTO LUCENA, PEDRO SIMON, LUCIO
LCANTÁRA, ROBERTO FREIRE, EPITACIO CAFETEIRA,
ANTONIO CARLOS VALADARES, JOSE EDUARDO DUTRA,
.f-D.lSONJ.QBÃO, ARTUR DA..I1I\,l0~t)9SE_Sl\&NEYr-lQSL

SERRA, RAMEZ TEBET, ADEMIR ANDRADE, JOSE IGNACIO
FERREIRA E JOSE ROBERTO ARRUDA.

• 23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
A PRESlDENCIA ESCLARECE AO PLENARIO QUE ESTA
AUTOMATICAMENTE DESTACADO O PARAGRAFO TERCEIRO,
CONSTANTE DO ART. PRIMEIRO DA EMENDA 3 - PLEN, COM
ADITAMENTO, EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DO RQ. 283,'
VERSANDO MATERIA CORRELATA.

• ::/04/1997 SUBSEDETARIA CoE ATA - rLENÁRIO - ATA-?LEN

E MANTIDA A EXPRESSÃO 'ADMmDA A PRORROGAÇÃO POR
'IGUAL PERIODO', DESTACADA PELO RQ. 283, BEM COMO O
PARAGRAFO TERCEIRO DO ART. PRIMEIRO DA EMENDA 3 
PLEN, COM ADITAMENTO, COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM
50, NÃO 15, TOTAL= 65, TENDO USADO DA PALAVRA OS SEN
ANTONIO CARLOS VALADARES E JOSE FOGAÇA.

• 23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

E MANTIDA A EXPRESSÃO 'SIMPLES', DESTACADA PELO RQ.
284, COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 56, NÃO 7, ABST.

, 03, 'TOTAL= 66, 'rENDO USADO DA PALAVRA OS SEN LUCIO
~I,.~NTARA E),osE" FOGAÇÀ. •

• 23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

, E.MANTIDA' ÀEXP.RES~ÃO 'Q"UE.PODERA ALTERAR O PROJETO
-- ._D~jc6NVERS~O-APENAS POR VIA DE SUPRESSÕES',

'DE;;TACA!?," ~EI.9~Q. 285, COM O SEGUINTE RESULTADO:
SIM 51,.NAO 14rAeST. 1, TOTAL= 66; TENDO USADO DA
'PÀLAVRA OS SEN LUCIO Al.CANTARA E JOSE FOGAÇA.

,,~,,~3/04/19.9l SUBSI?CRETARIA DE ATA - PLENÁRIO' ATA-PLEN

E MANTIDO O PAAAGRAFO 11 DO ART. 62, NO ART.
PRIMEIRO DA E'MENDÀ 3 • 'PLEN (SUBSTITUTIVO), COM

ADITAMENTO, DESTACADO PELO RQ. 286, COM O SEGUINTE
RESULTADO: SIM 53, NÃO 11, ABST. 1, TOTAL= 65, TENDO
USADO DA PALAVRA OS SEN JOSE EDUARDO DUTRA E JOSE
FOGAÇA.

• 23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO· ATA-PLEN

E MANTIDO O ART. TERCEIRO DA EMENDA 3 • PLEN
(SUBSTITUTIVO), COM ADITAMENTO, DESTACADO PELO RQ.
287, COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 49, NÃO 16,
TOTAL= 65, TENDO USADO DA PALAVRA OS SEN JOSE .
EDUARDO DUTRA E JOSE FOGAÇA.

• 23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

E MANTIDO O ART. QUARTO DA EMENDA 3 • PLEN
(SUBSTl11JTIVO), COM ADITAMENTO, DESTACADO PELO RQ.
288, COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 49, NÃO 13, ABST.
1, TOTAL= 63, TENDO USADO DA PALAVRA OS SEN JOSE
EDUARDO DUTRA E JOSE FOGAÇA.

• 23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA·PLEN

VOTAÇÃO REJEITADA A EXPRESSÃO 'CRIAÇÃO' CONSTANTE
DA AUNEA 'C' DO INCISO XXVII DO ART. QUARTO DA

EMENDA 3 - PLEN, COM ADITAMENTO, DESTACADA PELO RQ.
289, COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 46, NÃO 16,
TOTAL= 62, TENDO USADO DA PALAVRA OS SEN ROBERTO
FREIRE E JOSE FOGAÇA.

• ::3/04/1997 MESA DIRETORA - MESA

DESPACHO A CO, PARA REDAÇÃO DO SUBSTIlUTlVO A PEC
00001 1995, PARA O SEGUNDO TURNO REGIMENTAL.

• 23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO - ATA·PLEN

LEITURA PARECER 150 • CO, OFERECENDO A REDAÇÃO DO
SUBSmUTIVO A PROPOSTA, PARA O SEGUNDO TURNO
REGIMENTAL, RELATOR SEN JOSE FOGAÇA.

! 23/04/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

COMUNICAÇÃO PRESlDENCIA QUE A MATERIA CONSTARA DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA ORDINARIA DO
-oIA-G6'€>E MAIO DE 1997, PARA O PRIMEIRO DIJ\DE
DISCUSSÃO, EM SEGUNDO TURNO. DSF 24 04 PAG 8365 A
8407. (REFEI]"O POR INCORREÇÕES NO ANTERIOR).
REPUBUCAÇAO FEITA NO DSF 06 05 PAG 9054 A 9056.

• 28/04/1997 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
ANEXADO AO PRESENTE, PROCESSADO CONTENDO O
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO CONGRESSO - PRN, EM AUTOS
PROPRIOS APRESENTADO COMO CONCLUSÃO DO PARECER
DO RELATOR, SEN JOSE FOGAÇA, EM SEUS DOIS
PRONUNCIAMENTOS.

• 06/05/1997 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO • SSCLSF
ANEXEI, AS FLS. 375, EXEMPLAR DO DSF DE 06.05.97, ONDE
CONSTA PUBUCADO AS PAG. 9054 A 9056, RETIFICAÇÃO DO
PARECER DE PLENARIO, PROFERIDO PELO 5EN JOSE FOGAÇA,
EM 23 DE ABRIL DE 1997.

• 06/05/1997 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO· ATA-PLEN

,'- INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO, DO
-+ SUBSmUTIVO A PEC 000011995 (PRIMEIRA SESSÃO).
o 06/05/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

NÃO HOUVE ORADORES NO PRIMEIRO DIA D~ DISCUSS~O.
07/05/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

• INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO l\JRNO, DO
SUBSTITUTIVO A PEC 000011995 (SEGUNDA SESSÃO).

o 07/05/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

NÃO HOUVE ORADORES NO SEGUNDO DIA DE DISCUSSÃO.
• 08/05/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
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INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO, DO
SUBSTITUTIVO A PEC 000011995 (TERCEIRA E ULTIMA
SESSÃO). •

• 08/05/1997 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENARIO - ATA-PLEN

DISCUSSÃO ENCERRADA, APOS USAREM DA PALAVRA OS
SEN PEDRO SIMON, ANTONIO CARLOS VALADARES E
ROBERTO FREIRE, FICANDO A VOTAÇÃO ADIADA PARA A
SESSÃO DO DIA 14 DE MAIO DE 1997. DSF 09 05 PAG 9262
A 9266. •

• 14/05/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO SEGUNDO TURNO, DO
SUBSTITUTIVO A PEC 000011995. •

• 14/05/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

USAM DA PALAVRA NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO OS
SEN JOSE EDUARDO DUTRA, SEBASTIÃO ROCHA, ANTONIO
CARLOS VALADARES, ADEMIR ANDRADE, JOSAPHAT
MARINHO E PEDRO SIMON.

• 14/05/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

VOTAÇÃO APROVADO,_COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM
57, NAO 12, ABSTENÇAO 01, TOTAL= 70, DEVENDO O
PRONUNCIAMENTO DO SEN JOSAPHAT MARINHO, PROFERIDO
NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO, ACOMPANHAR A
MATERIA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE,
SEN ANTONIO CARLOS MAGALHÃES.

• 14/05/1997 MESA DIRETORA - MESA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS. DSF 15 05 PAG
9681 A 9689.

• 16/05/1997 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
REMESSA OF. SF 528, AO PRIMEIRO SECRETARIO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS, ENCAMINHANDO AUTOGRAFO
PARA REVISÃO.

• 01/07/1997 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
ANEXEI, AS FLS. 402 A 419, COPIA DA INFORMAÇÃO 019/97
- ADVOSF, EM RESPOSTA AO MANDADO DE SEGURANÇA NO
22.702-8/160, IMPETRADO PELO PPB, SOBRE A
CONVOCAÇÃO EXTRAOP.DINARIA DO CONGRESSO NACIONAL
PARA O PERIODO DE 06.01 A 06.02.97.

• 01/07/1997 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
ENCAMINHADO A SSEXP.

• 18/11/1998 SUBSEcr '=TARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
ENCAMINHADO A SG. ,ATENDENDO SOUCITAÇÃO.

• 18/11/1998 SUBSEC. COORDENAÇÃO 'LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF .
REMETIDO ÀCAMARA DOS DEPUTADOS (RMCD)
JUNTADO OF. 720/98, DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS INFORMANDO QUE DETERMINOU O

ENCAMINHAMENTO DO PRONUNCIAMENTO DO SEN ADEMIR
ANDRADE SOBRE ESSA MATERIA, A COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE A PEC DE FLS 82
A87. ' •

• 01/06/1999, SUBSECKETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
~EMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS (RMCD)
A SSCLSF, ATENDENDO SOUCITAÇÃO.

• 02/06/1999 5UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
REMETIDO À CAMARA DOS DEPUTADOS (RMCD)
Encaminhado ao Plenário, para leitura do Substitutivo da
Câmara.

• 02/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA~PLEN

MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Leitura do Subs~ltutlvoda Câmara dos Deputados. A SSCOM
COM DESTINO A CCJ, PARA EXAME.

PEC 0001A/1995

• 02/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura do Substitutivo da Câmara dos Deputados à referida
proposta que passa a tramitar como Proposta de Emenda à
Constituição nO 001A, de 1999, nos termos do art. 367, do
Regimento Interno do Senado. À SSCOM com destino a CCJ,
SEN JOSE EDUARDO DUTRA, SEBASTIÃO ROCHA, ANTONIO
CARLOS VALADARES, ADEMIR ANDRADE, JOSAPHAT
MARINHO E PEDRO SIMON.

• 14/05/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

VOTAÇÃO APROVADO,_COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM
57, NAO 12, ABSTENÇAO 01, TOTAL= 70, DEVENDO O
PRONUNCIAMENTO DO SEN JOSAPHAT MARINHO PROFERIDO
NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO, ACOMPANHAR A
MATERIA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE,
SEN ANTONIO CARLOS MAGALHÃES.

• 14/05/1997 MESA DIRETORA - MESA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS. DSF 15 05 PAG
9681 A 9689.

• 16/05/1997 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
REMESSA OF. SF 528, AO PRIMEIRO SECRETARIO DA
CAMARA DO~ DEPUTADOS, ENCAMINHANDO AUTOGRAFO
PARA REVISAO.

• 01/07/1997 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
ANEXEI, AS FLS. 402 A 419, COPIA DA INFORMAÇÃO 019/97
- ADVOSF, EM RESPOSTA AO MANDADO DE SEGURANÇA NO
22.702-8/160, IMPETRADO PELO PPB SOBRE A
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA DO 'CONGRESSO NACIONAL
PARA O PERIODO DE 05.01 A 06.02.97.

• 01/07/1997 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
ENCAMINHADO A SSEXP.

• 18/11/1998 SUBSECRETARIA DE EXPE[)IENTE - SSEXP
ENCAMINHADO A SGM, ATENDENDO SOUCITAÇÃO.
18/11/1998 SUBSEC. COORDENAÇÃO L.EGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
REMETIDO À CAMARA DOS DEPUTADOS (RMCD)
JUNTADO OF. 720/98, DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS INFORMANDO QUE DETERMINOU O
ENCAMINHAMENTO DO PRONUNCIAMENTO DO SEN ADEMIR
ANDRADE SOBRE ESSA MATERIA, A COMISSÃO ESPECIAL 
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE A PEC, DE FLS. 82
A 87.

• 01/06/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP
~EMETIDO À CAMARA DOS DEPUTAPOS (RMCD)
A SSCLSF, ATENDENDO SOUCITAÇAO.

• 02/06/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
REMETIDO À CAMARA DOS DEPUTADOS (RMCO)
Encammhado ao Plenário, para leitura do Substitutivo de
Câmara.

• 02/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
Leitura do Subs~ltutlvoda Câmara dos Deputados. A SSCOM
COM DESTINO A CCJ, PARA EXAME.

PEC 0001A/199S

• 02/06/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO· ATA-PLEN

Leitura do Substitutivo da Câmara dos Deputados à referida
proposta que passa a tramitar como Proposta de Emenda à
Constituição nO 001A, de 1999, nos termos do art. 367, do
Regimento Interno do Senado. À SSCOM com destino e CC,
para exame.

• 02/06/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo foi autuado como PEC OD1A de 1999 e anexII
folhas de nOs 426 (quatrocentos e vinte e seis) a 478
(quatrocentos e setenta c oito) numeradas e rubricadas.

• 02/D6/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSOES - SSCOM
Retorna a CCJ.

• 04/06/1999 Comls.lo de Constltulc;lo, Justiça e Cidadania
CC)
Recebido na CeJ no dia 02 de junho de 1999. '
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Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
subm~tidQ à apreciaçao da Camara dos Deputados. o Substitutivo

10:00 - N&o houve oradores no primeiro dia de discussão, em
segundo turno. A SSCLS.

• 25/11/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Inclulda em Ordem do Dia da sesslio deliberativa ordinária de
30/11/99. Segundo dia de discussão, em segundo turno.

• 30/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

N&o houve oradores no segundo dia de discussão, em
segundo turno. À SSCLS. _

• 30/11 99 SUBSEC. COORDENAÇAO LEGISLATIVA DO
SENAt • SSCLSF _
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSAO DEUBERATIVA
(INCLOD)

lnclulda em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
01.12.99. Terceiro e último dia de discussão, em segundo
turno.

• 01/12/1999 SU!3SECP.8AR!A DE ,Il.,TA - ?L!:hÁ;UO - ATA-PLEI

" Anunciada a matéria. Discussão encerrada, em segundo
turno, tendo usado da palavra os Srs. Jefferson Péres, José
Eduardo Dutra, Pedro Slmon; a Sra. Marina Silva; os Srs.
Antônio carlos Valadares, Lúcio Alcântara, Sebastião Rocha,
Roberto Freire, José Roberto Arruda, Bernardo cabral, Álvaro
Dlasl a Sra. Heloisa Helena e os Srs. Ademir Andrade, Ney
SUBssuna, Paulo Hartung, Sérgio Machado, Jader Barbalho e
José Fogaça (como Relator). Aprovada, com o seguinte
resultado: Sim 70, Nio 2, Total 72, tendo usado da palavra o
Sr. Hugo Napoleio, a Sra. Marlna Silva e o Sr. Antônio Carlos
Valadares. li. camara dos Deputados. À SSEXP.

.• 02/12/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste orglio às 10:51 hs.

• 02/12/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP
À SSCLSF para revlslio dos autógrafos.

• 02/12/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO .. SSCLSF
APROVADA (APRVD)
Procedida a revisão dos Autógrafos (fls. 448 a 451). À SSEXP.

.. 0111~I:,'Ir.. .q 'C..iIf44f""'~ ,J'AJT"~........ ~?_.r. oflC,e .... Voltar
r- IS,:;;cs--

Bras111a. em O~de dezembro de 1999.

Senhor Primeiro-Secretário,

Oficio n~ I./.JD (SFl

dia 17.11.99. Discussão, em primeiro turno, quinto e último
dia.

• 17/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO' ATA-PLEN

Aprovada a Emenda nO l-CO ( Substitutivo), com o seguinte
resultaldo: Sim =64, Abst= 8, Total =62; ficando
prejudicada a proposta, após usarem da palavra os Srs. José
Eduardo Dutra, José Roberto Arruda e José Fogaça (Relator).
À Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania, para redação
para o segunto turno. Leitura do Parecer nO 955, de 1999, da
Comissão de Constituição, Justiça e CidadaOla (Relator
Senador José Fogaça), oferecendo a redação da matéria para
o segundo turno. A Presidência comunica ao Plenário que a
matéria constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa
ordinária do próximo dia 25 de novembro, para o primeiro ~Ia

de discussão em segundo turno. À SSCLS. DSF 18 11 99 PAG
• 17/11/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO

SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Agendado para o dia 25/11/99.

• 23/11/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Jnclulda em ~rdem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
.25/11/99. Primeiro dia de discussão, em segundo turno.

• 25/1111999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura do Parecer nO 878/99-CO, favorável 11 matéria nos
termos do Substitutivo que oferece (Emenda nO l-CO). É lido
e aprovado o RQ. 682, de 1999, subscrito pelo Senador Hugo
Napoleão, solicitando dispensa de Interstlclo da matéria pare
sessão deliberativa de amanhã, após usarem da palavra os
Senadores José Eduardo Dutra, Hugo Napoleio e Amlr Lando,
tendo o último Senador manifestado o seu voto contrário 11
matéria. À SSCLS.

• 03/11/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Inclulda em Ordem do Dia da .1.110 dlllberatlva ordln6rla de
04/11/99, nos termos do RQ, 682, de 1999, di dispensa de
Interstfclo. Primeiro dia de dllcusslo, em primeiro turno.
04/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENARIO • ATA-PLEN

10:00, Nllo houve oradores no 10 dia de dlscussllo no
primeiro turno. O Substitutivo da Câmara dos Deputados iI
referida proposta, passa a tramitar como Proposta de Emenda
à Constituição nO 001A, de 1999, nos termos do artigo 367,
do Reglmetno Interno do Senado Fl!deral. À SSCLS.

• 04/11/1999 SUBSEC. COORDENAÇAO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 09/11/99. Segundo dia de dlscussl!lo, em primeiro turno.
05/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Nesta oportunidade são procedidas retlflcaçêíes no Sumário e
na Ata da 68B Sessão Deliberativa Ordinária, realizada em 2
de junho de 1999, com referência à numeraç&o da matéria
como Proposta de Emenda à Constltulç50 nO l-A, de 1995
(Substitutivo da C.amara • nO 472-B/97, naquela casa).
Retificação publicada no Diário do Senado Federal de
6/11/1999. (Anexei folhas nOs 426 e 427) DSF 06 11 PÁG

• 09/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO - ATA-PLEN

Usam da palavra no terceiro dia de discussão, em primeiro
turno os Srs. Artur da Távola, José Fogaça, Alvaro Dias e
Antô~io carlos Valadares. À SSCLS para continuação da
discussão da matéria.

• 11/11/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM .
Incluída em Ordem do Dia da ~essão deliberativa ordinária de
11/11/99. Quarto dia de discussão, em prlme)ro turnç.

• 11/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

10:00 - Não hou.ve oradores no quarto dia de discussão, em
primeiro turno. A SSCLS para contInuação da ~I~cussão da
matéria. . "

• 11/11/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA· SGM -
Incluldo em,Ordem do Dia da sessão deliberativa ordInária do

Não houve oradores no 20 dia de discussão, em primeiro
turno. À SSCLS.

• 09/11/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Inclu(da em Ordem do Dia da sesslio deliberativa ordinária de
10/11/99. Terceiro dia de discussão, em primeiro turno.

• 10/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

• 03/11/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania·
CO
A Comissão aprova o Relat6rlo do Seno José Fogaça, na forma
do Substitutivo que apresenta. Abstém-se de votar o Seno
Ant&nlo c.artos Valadares. À SSCLS.

• 03/11/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhada ao Plenário para leitura do Parecer da CO.

• 03/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

• 25/08/1999 Comissão de Constltufçllo, Justiça e CIdadania
CO
Relator Seno José Fogaça.

• 20/10/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
CCJ
Concedida viste coletiva aos Srs. Senadores Amlr Lando e
Frencellno PereIra.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 02485

do Senado Federal oferec~do à Proposta de Emenda à
Const~tu~çao n· 472, de 1997, dessa Casa (n· l-A, de 1995, no
Senado Federal), constante dos autógrafos Juntos, que "altera

medida provlsorla que tenha Sido rejeitada ou que tenha

perdido sua eficacla por decurso de prazo.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

A Sua Excelêncla o Senhor
D~~utado Ub1ratan Agu1ar
~rlmelro-Secretárl0da Câmara dos Deputados

Atenc~osamente~ ,~

Senador~nio
pr1meiro-sec)étãrio, em exercício

os ~rts. 48, 57, 61, 62, 64,
e da outras provldênclas". 66 e 84 da Const~tu~çao Federal, 7) Dá nova redação ao § 6" do art 66 da ConstitUição

Federal, para supnmlr a ressalva feita as medidas

proVlsonas. na hlpotese de sobrestamento de todas as

matenas para exame de veto. apos o decurso dos tnnta

dias de seu recebimento sem apreciação.

8) Por fim. como norma de transição. estabelece que as

medidas provlsonas editadas em data antenor a da

publicação da Emenda continuam em vigor até que

medida provlsona uttenor as revogue expliCitamente ou

ate deliberação definitiva do Congresso NaCional

Cumpre-nos apreciar a admiSSibilidade da maténa.

consoante os pressupostos constlluclonals delineados pelo art 60 do Texto

Fundamental e do art 202 do Regimento Interno desta Casa

11· VOTO DO RELATOR

I· RELATÓRIO

A proPOSiçãO em eplgrafe retoma a esta Casa, agora, para

ulbmar a apreciação da matena. com o exame do SubstitutIVo oferecido pelo

Senado Federal

o processo legislativo fOI deflagrado pelo insigne Senador

Espendláo Amln. com a apresentação pela PEC n" 1/95. do Senado Federal.

que. ao ser apreCiada nesta Casa. recebeu o n" 472197. sendo alterada nos

termos do parecer do Ilustre Deputado AlOYSIO Nunes e' devolVida â Casa de

ongem

o escopo da proposição e disciplinar a ediçãO das medidas

proV1sónas. limitando o seu conteúdo e fixando regras para sua tramllação.

reedição e VigênCia

Comparando-se o texto da proposta aprovada pela CAmara

a o texto que, agora. nos ê encaminhado para reexame. constatam-se poucas

modificações. a saber

') Acrescenta paragrafo ao art 62 da Consbtulção Federal

para dispor que a deliberação de cada uma das Casas

do Congresso NaCional sobre o mento das medidas

provlsonas dependera de JUIZO préVIO sobre o

atendimento de seus pressupostos constituCionais,

2) Acrescenta parágrafo ao art 62 para determinar que, se

a medida provlsõna não for apreCIada em até quarenta e

cinco dias de sua publicação, entrara em regIme de

urgênCia e subseqüentemente ficarão sobrestadas todas

as demaiS deliberações em tramite, em cada uma das

Casas do Congresso, ate que se ultime a votaçAo,

3) Acrescenta paragrafo ao art 62 para determinar a

prorrogação por Igual penodo. de medida provlsõria- .

que, no prazo de sessenta dias. contados de sua

publicação. não tiver a sua votação encerrada nas duas

Casas do Congresso NaCional.

4) Acrescenta outro paragrafo ao ar! 62 para dispor que as

medidas provlsõnas terão sua votação Iniciada na

Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ficando

a Mesa do Congresso NaCional Incumbida de sua

dlstnbUlção. observado o cnténo de alternânCIa,

5) Acrescenta. também. que cabera a comissão mista de

Deputados e Senadores examinar as medidas

provlsonas e sobre elas emitI' parecer. antes de serem

apreciadas. em sessão separada. pelo Plenáno de cada
uma das Casas do Congresso NaCional.

6) Ainda no art 62, acrescenta paragrafo para estabelecer

.' a vedação de reedição, na mesma sessão legislatIVa, de

Examinando a maténa. venficamos que a proPOSiçãO
respena todos os pressupostos formaIS de constitucionalidade. de acordo com as

normas constantes do art 60, §§ '" a 4" da Lei Maior

Quanto a admiSSibilidade matenal. tambem. não VIslumbro

qualquer agressão a norma ou a pnnclplO fundamental. Ao reves. entendo que o

estabeleclmento de normas Olsclpllnando a ediçãO das medidas provlsonas vem

a preencher uma lacuna no texto da Constituição e fortalece o pnnciplo da

separação dos P~deres, hOJe. fraglllZado pela ausênCia desse dlsclpllnamento

As medidas proVlsonas. engendradas pelo Constituinte de
88 para extingUir os decretos-leI, demonstraram-se, ao longo do tempo, mais

perversas que o mal que vIsava eliminar Como se sabe, o decreto-Iel sofria

restnções matenals. diferentemente, da sua sucessora, que pode dispor sobre

quase todas as maténas objeto de lei federal. sem que se SUjeite a hmlte temporal
de vigênaa.

Consequentemente, a falia de regras para a ediçãO das

medidas provlsónas tem Supendlmenslonado a função legiferante do Poder

executIVO em detnmento do Poder LegislatiVO. a quem a ConstituIção Federal

pl8$bgla com a função preclpua de legislar Urge, portanto, que se restabeleça o

equllibno entre os Poderes, IImrtando-se a função legislativa do ExecubVo e

restrtulndo-se ao LegISlativo a parcela de poder que lhe e deVida

Pelas precedentes razões, manifesto meu voto pela

admiSSibilidade do Substrtutlvo do Senado Federal a Proposta de Emenda a
Constrtulção nO 472-8. de 1997

Sala da Comissão. em l.2 de \t'l.lA..'--,.e- da 2000

.. /~/ ..-; /" I • ---=. ... -
Deputado PMltO MAGALHÃES

Relator

li! - PARECER DA COMISSÃO

-\ ComIssão de ConslltUlção e Jusllça e de Redação, em
reumão 'Jrdml.na realizada hOJe, opmou unanimemente pela adImsslblhdade
do SUbSlllUtI'IU do Senado a Proposta de Emenda a Conslltulçào n° 472-8 97.
nas tennos do parecer do Relator. Deputado Paulo Magalhães O Deputado
Jutahy Junlo. apresentou voto em separado

Esllveram presenle~ os Senhores Deputados

Jose Carlos AlelUIa - Presldeme. Geovan Freitas e lnaldo
Lehão - Vice-PresIdentes. Amôma r: .:'"s .Konder ReiS. DarCI Coelho.
Moreira ferrelTa. Ney Lopes. naula tv1agalhàes. Ricardo FIUza Robson Tuma_
, limar Rocha. FreITe Júmor ledla Ros',. Julio Delgado, Jose Indlo. Mendes
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RIbeIro Filho. Osmar Serragho. Renato Vianna. Aodre Beoassl. Jutahy Jumor.
Leo Alcântara. Vicente Arruda. Wellmgton Fagundes. lenaldo Coutmho.
Antômo Carlos Blscala. Geraldo Mal!ela. Jose Dirceu. Marcelo Deda. WaldIr
Pires. Ary Kara. Edmar Moreira. Gerson Peres. Cala Rlela. LUIz Antômo
Fleury, Mussa Demes. Fernando Coruja. Roland Lavll,'Ile. Jose <\ntômo.
SérgIO Mrranda, BIspo Rodngues. Jose Ronaldo. CláudiO Cajado. Gustavo
Fruet. l3omfaclo de Andrada. Nelson Marchezan. Jose Machado. Celso Jacob
e BIspo Wanderval

Sala da Comlssào, em 19 de JaneIro de 2000
t·jtlt.

Deputado JOSE CARLOS ALEUlA!/I PreSidente

/

VOTO EM SEPARADO

DEPUTADO JUTAHY JÚNIOR

Peço vistas da Proposta de Emenda ConstitucIOnal nO 472/97,
cujo Substltutivo apresentado pelo Senado Federal encontra-se em
exame de admiSSibilidade nesta ComIssão com Relatóno favorável
apresentado pelo Ilustre Deputado Paulo Magalhães, para apresentar
mmhas razões de voto pela admlsslbihdade com restnções.

Como sucedâneo do decreto-lei do regime antenor, que se via
aprovado por decurso de prazo (art 55 da ECI/69), a Conslttumte de
1998 adotou, msplrada no DIreito Itahano, o mstltuto da Medida
Provisória destmada a atender aquelas situações relevantes e
urgentes, que não poderiam aguardar os prazos própnos do processo
legislatiVO ordináno.

Resguardando a Separação dos Poderes, o Constituinte
ongmáno, com sua prudênCia natural, houve por bem conferir ao
Chefe do Poder Execultvo, poder de ImCIaltva leglslaltva sufiCiente
para garantir a govemabilidade do País.

Com esse espínto, penso que o atual e os próximos PreSidentes
da República não poderão ser pnvados desse Importante mstrumento
que é a Medida Provisóna, que, não obstante tratar-se de um
procedimento leglslallvo especIal, está SUjeIto a rejeIção OU
aprovação do Congresso NaCIOnal.

Da mesma forma, as Medidas Provlsónas não podem vir a
sofrer hmltações mUito drásticas sob pena de tomarem-se de pouca
ou nenhuma serventia, contranando as razões onginals que deram
vida ao instituto.

Por outro lado, é possível reconhecer, que somente após a
expenência obtida nesses 11 anos da nossa Constltuição, está o
constituinte derivado em condições de avaliar e contribuir, com bom
senso, para a necessána regulamentação e o aperfeiçoamento do
inslltuto das Medidas Provisórias.

Quando o Constltumte ongmáno estabeleceu que o PreSidente
poderia adotar Medidas Provlsónas e o Congresso NaCIOnal devena
apreCiá-las em trinta dias sob pena de perda de eficáCia, a falta de
regulamentação trouxe ao Executlvo, ao Congresso, à SOCiedade e
aos juristas, grande debate sobre qual sena a melhor dmâmlca que se
poderia oferecer ao mstItuto sem desfigurá-lo Essa experiênc13, que
à época, o constituinte ongmáno não pôde dela lançar mão, é para
nós, agora, preciosa.

Por ISSO, apresentando-se a oportumdade de regulamentar as
Medidas Provlsónas temos que te,r em mente a preocupação de não
confundir amda mais o mstltuto E pnmordlal que a regulamentação
~eIxe c~aro o poder de mlClatlva do PreSIdente da República. a justa
lImltaçao matenal e corno se dará na prátIca o controle do
LegislatIVO.

Por certo, não se pode correr o nsco de, com a regulamentação,
trazer ao processo mais dÚVidas do que aquelas que a junsprudêncla
já apaziguou

Feitas essas razões ImClaIS. venfico que o Substitutivo
apresentado pelo Senado, apnmora o texto aprovado na Câmara
quando, por exemplo, modifica a norma de transição das Medidas
Provlsónas em vigor, mas traz, em contrapartida, um númerq maIOr
de hmitações além daquelas já aprovadas pela Câmara. e outras
impropnedades que faço questão de regIstrar neste meu voto.

INICIATIVA PRIVATIVA DO PRESIDENTE (art. 61, "e")
Entendo que não há razão lógica para se retirar da miciatlva

pnvatlva do Presidente da República a POSSibilidade de legislar
sobre a estruturação e atribUIções dos mlmsténos e órgãos da
admimstração pública, conforme alteração proposta no Item "er' do
art. 61. Diante de tantas restrições, a idéia é somente alterar o art. 84,
mCISo VI, para permitIr que por meio de decreto, o PreSIdente possa
deliberar sobre a organização e o funCIOnamento da Admmlstração
Federal quando não ImplIcar aumento de despesa nem cnação ou
extmção de órgãos púbhcos.

TÉCNICA LEGISLATlVA (art. 62)
Alerto o nobre Relator para o fato de que o SenJdo. por um

lapso, deIXOU de observar a LeI Complementar n° 95/98 que
estabelece regras para a elaboração das LeiS. o que deve ser reparado
nesta Comlssào.

o artigo 62 pOSSUI no texto atual apenas um paragrafo umco O
texto da Câmara. adequadamente. supnmIU o paragrafo UIllCO e
Jcrescentou OItO parágrafos O texto do SUbSlltutl\ o do Senado
supnme o pàrágrafo ú-mco e acrescenta um ~ 1"-A. ~ 10_B: §1° c
depOIS segue até o § 10. A Lei Complementar nO 95198 diz que se
deve utilizar letras áqueles dlsposltlvos que se deseja acrescentar no
texto sem modificar a numeração de outros dlsposJllvOS que não
serão modificados. Não ê o que ocorre neste caso. Supnmmdo-se o
paragrafo úmco. os parágrafos podem segUIr a numeração normal
sem o acrescImo de letras

LEI COMPLEMENTAR (art. 62, lIJ)
Amda no art 62, quando se tratou da hnmação matenai das

MPs, desnecessanamente, mcluiu-se a maténa reservada à lei
complementar MUltO se discutiu que as maténas reserva9as a lei
complementar não podenam ser tratadas atraves de Medida
PrOVisória, Já que o art. 62 refere-se à leI. optando-se. nesse caso,
por urna Simples mterpretação literal. A mterpretação Sistemática
mdlca que em dIversos disposItIVOS da ConstItuição o ,igmfic:ado da
palavra fel abrange, mdlscutIvelmente, a leI complementar E o que
ocorre. por exemplo, com o art. 5°, caput. e seus Itens
II.XXXV,XXXVI; art l2§ 2°; art. 52, Item X. art. 65, art. 66, caput
e ~ 7°. Nesses dispOSItiVOS, corno em mUItos outros, a palavra fel
está utlhzada em sentido que abrange a lei complementar. Na
maioria dos casos, a palavra fel pode refem-se apenas a leI
ordmána, mas, em outros, POSSUl também sentido abrangente de leI
complementar. O que vai dIferenCiar é o elemento SistemátiCO da
mterpretação
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Logo, quando o art 62 diz que a Medida teraJorça de lei está
se refenndo a um conjunto de efeItos que a lei. como fonte jurídica
formal.lcm

:--Iada Impede. portanto. que o PreSidente da República
contInue a adotar medida provlsorIa em matéria privatIva de ICI
complementar Basta que o Congresso NacIonal atente para o
estabelecido no art. 69. segundo o qual. as leis complementares
serão aprovadas por maIOria absoluta

Conferindo o volume de maténas a que se atnbul reserva de leI
complementar. taIs como, preVIdência complementar. elaboração.
redação alteração e ~consohdação de leis. maténa tnbutárIa.
Impostos, finanças. despesa com pessoal, reforma agrána. sIstema
financeIro nacIonaL contnbUlções sociaiS, entre outras, veremos ljue
a limitação de se edllar medIdas provisónas sobre matéria reservada
a leI complementar é extremamente restntiva, e, por essa razão, deve
ser supnmlda do texto.

COMISSÃO MISTA (art. 62, § 7°)
ConSIderando que em razão das alterações que ora se promove

no texto constitucIOnal a respeIto das medIdas provlsónas. os
regImentos mtemos do Congresso NacIOnal e das respectIvas Casas
terão que ser também modificados, não vejo razão para
constItucIonalIzar a ComIssão Mista que naturalmente deverá ser
desIgnada para proceder o estudo e parecer na forma regImental.
Por essa razão, sugIro que o ç7° seja supnmldo para que prevaleça o
texto da Câmara e. consequentemente, mantenha-se a mesma
slstematIca de votação atual

ANÁLISE DE VETOS E O SOBRESTAMENTO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS (art. 66, § 6°)

O SubstItutIvo do Senado modificou o texto da Câmara
mtroduzmdo alteração no § 6° do art. 66 para deIxar de excepclOnar
as medidas prOVISórias do rol de matérias sobrestadas antes da
aprecIação de vetos. Trata-se de medida mcompativel com l}

carater de urgênCia e relevânCIa das medIdas provisórias e contnbUl
para a mVlabIhdade dos prazos que ora se deseja curtos para
apreciação das medidas pelo Congresso Nacional. A ressalva
constante do texto ongmal deve ser mantIda e a alteração proposta
pelo Senado. rejeltada.

c;LPRESS,\O DO ART. 246 DA CF
Outro detalhe IInponante <1 ser conSiderado em relação ao

extenso rol de ~edações m<11erlJI~ proposto para o art 62 é que não
havera a pamr l1essa regulJmcntação Integral. necessldade de se
manter o art 246 da Con,t!\ulção Federal que vem estabelecendo
\'edação temporal :i edição de medIdas provtsórIas. verbls' 'E
vedada a adoção de medida prOVIsória /lll regulamentação de artigo
da ConstitUição cUJa redação lenha lido alterada por meIO de
emenda promulgada a pam/' de 1995" O art 246 fOI incluído no
texto ConslltuclOnal (EC n° 6 c 7) a partir da necesstdade de se
Impor alguma Itmltaçào matenal à adoção de medIdas pr9v1sónas
que não haVIa SIdo prevIsta IIllclalmente pelo legIslador constituinte.
Com a regulamentaçãe prevIsta pela PEC n" 47'2':97. o art. 246 deve
ser suprImido atraves de emenda ao SubstitutIvo do Senado Federal.

Em conclusão. reconhecemos.que a posslblllllade de adoção de
medidas provlsonas e indispensável à govemablhdade do Pais. e que
o aperfeIçoamento do instituto através de sua regulamentação
contnbul para garantir o Estado Democrático de Direito Por essa
razão. é grande a responsaolltdade desta CJsa na votaçào de um
texto claro. que não dê margem a mterpretações dublas enseJadoras
de reparos no futuro

Voto, portanto. favoravelmente pela admlsslbiltdade do
SubstitutIVo do Senado à PEC 472/97. nos termos apresentados pelo
nobre Relator. mas, com as restnções manifestadas neste Voto em
Separado.

Sala da Comtssão. 1~ ;_ -..: ~ 'U:: .Ji:.cc.

~cyr---
~ad0;UTAHY JúNIOR

PROJETO DE LEt N° 2 317 DE 2000
,DO SR GONZAGA PATRIOTAl

InstitUi lsencão do Imposto soore PrOdutos Industrlallzaaos t1PIl nas aqUIsições de velculos
automotores para utilizacão no transcorte alternatlvo ae oassagelros

,APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N°' 890 DE 1996 I

o Congresso NaCional decre1a

Art. . 'J FIcam Isentos do Imposto sobre Produtos

Industnallzaoos I1PI) os veiculas automotores quando adqUiridos por pessoas

flslcas para uuhz:Jcão no transoone altematlvo de passageiros

Art ;''1 () benefiCIO :revrsto "10 artigo antenar somente

:::mdera ser utlhzac') uma umes vez para a BlJUISleào de um veiculo por pessoa

'151ca

Art :Q .\ lT\JICão )0 CenetlCIO fica condiCionada a

regulamentação e autorlzacâú :ara a exploracão do servIco de transporte
altemauvo ae r;r;ssag,~lros cor ;:essoas flslcas por parte do Munlclpro onde o

veiculo sera lIeenc.ado

Art 4° Fica assegurada a manutenção do credito do IPI

relativo as ."atenas-pnmas aos produtos intermediarias e ao matenal de

embalagem eteUVamantH utIlizados na Industnallzação dos produtos refendos

nesta lei

Art 'j0 A Isenção sera reconhecida pela Secretana da

Receita Federal do Mlnlsteno da Fazenda meOlan1e prevIa \Jenficação de que o

adqUirente preenene os requIsitos previstos oesta lei

\ _ Art 6° A alienação do veiculo adqUlndo nos termos desta

,el antes oe tres anos contaoos aa data ae sua aaulslcào a oessoas que não

satlsfacam GS conalcões es1abeleClcas para o oeneflCIO IIscal. acarretara o

pagamento ~elO alienante ao tributo clscensaao e elOS acresclmos legaiS e

penalidades previstos na leglslacão tributaria

Art 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A atiVidade de transporte alternauvo de passageiros tem·se

prollferaclo peJas grandes Cidades braSileiras. em razão das defiCiências do

sistema oe transporte coletiVO de passageiros

Nesse contexto as pessoas flslcas que atuam no transporte

alternativo. :JS chamacos "ceruelros :;res1am relevantes serviços ao supnr as

1ecessldaoes oe transporte coletiVO da populacào dos grandes centros

Esses profiSSionais todaVia não usufruem de nennurT'

'ncentlvo 00 Estado ao contrario dos taxistas. que tém Isen~c ••- '-:poslo soP'e

Produtos Industrializados ((PU na aqUISição de veiculas

Por essas razões e QUe propomos a concessão de Isençao

jo IPI na aqulslcào de veiculas por oessoas flslcas para utilizacão no transporte

alternativo ae oassagelros
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Espel3mos contar com o apolo de nossos Ilustres Pares
para a apróvaçáo da proposta.

de

PROJETO DE LEI N° 2 318, DE 2000
(DO SR DELFIM NETTO)

Modifica dispoSItIVo da Lei nO 7 713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a legislação do
,mposto de renda, ,ncIulndo diabetes entre as doenças que asseguram I~enção deste

. tnbulo

(APENSE-5E AO PROJETO DE LEI N° 622, DE 1999 )

o Congresso Nacional decreta:

• Art. I" Dê-se ao inciso XIV do artigo 6° da Lei n° t.713 de
1988, a segUlRte redação: '

"XIV-os proventos de aposentadoria OU~eforma
motivada por acidente em serviço e os pe cebidos
pelos portadores de moléstIa pro ssional,
tub.e~cu{ose ativa, alienação mental, clerose
multlp'I~, neoplasl~ maligna, cegueira, ha+,eniase,
paralISia ln-everslve/ e incapacftante, caTi~'opatla
grave. doença de Parkmson, espondil artrose

,anqUl{osante, nefropatia grave. estados av çadas
da doença de Paget (osteite defofrmante).
contammação por radiaçiio, sflUir",),e da
imunadeficlência adqUIrida, fibrose cisllca
(mucovucidose) e diabetes em suas formas Igraves.
com base em conclusão da medIcina especi~lIzada,

mesmo que a doença tenha sido contraída depou da
aposentadoria ou reforma: "

Art. 2° ES~til 'iln!ra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o Presente PL pretende incluir no rol das doen~as graves
que asseguram isenções do imposto de renda sobre os pr~entos da
aposentadoria ou reforma motivados por acidente em serviço e os ercebidos
pelos portadores de moléstia profissional, o diabetes em suas form graves, a
exemplo das demais Já constantes da Lei nO 7.713, de 1988, da Lei n° 8.541,
de 1992, e da Lei nO 9.250, de 1995. '

Tal inclusão se justifica pela alta e crescente incidência da
lioença nas populações, em suas formas graves incapacitantes e a~vantes de

, outros quadros mórbidos, atingindo principalmente pessoas adultasl em plena
fase produtiva. , :.

Po: justo, sO,liclto o.apoio dos ilustres pares à pro~siçãO'

-LEGISLACÃO CITADA ANE'(AOA PELA
COOROESAÇÃO DE ESTLDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 7.713. DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

An 6° FIcam Isentos do Imposto sobre a Renda os segumtes rendimentos
percebidos por pessoas fislcas

XIV - os proventos de aposentad~na ou reforma. desde que motivadas por
aCidente em serviço, e os p~rcebldos pelos ponadores de moléstia profiSSional,
tuberculose ativa. ahenação m~ntaL esclerose-múltlpla. neoplasla maligna. cegueira,
hanseniase. parahsla Irrevemvel e mcapaeltante. cardiopatia grave, doença de
Parkmson. espondlloartrose anqUllosante. nefropatla grave. estados avançados da
doença de Paget (ost~lIe deformante), contammação por radIação, sindrome da
Imunodeficiêncla adqumda. com base em conclusão da, medicina especializada,
mesmo que a doença tenha Sido contralda depOIS da aposentadona ou reforma;

• llemXIV comreúaçiiu darJapelu /.el n"H 5~/. de 23121992

...........................................+ .

....• •• • 1 • • • • •• .

LEI ,N° ,8.541. qE 23 DE DEZEMBRO DE 1992.

A4TERA A LEGISLAÇÃO DO I"'!!P0STO SOBRE A
R~NDA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

',. TITULO I
DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS

CAPITULO I

- Do Imp9sto sobre a Renda Mensal
An. I° A parrlr do mês de Janeiro de 1993. O Imposto sobre a Renda e

adiCionai das pessll8S Jundlcas. mcluslve das eqUiparadas. das sociedades civis em
geral. das SOCiedades cooperativas. em relação aos resultados obtidos em suas
operações ou at!vldades estlanhas a sua tinahdade. nos termos da legislação em Vigor,
e. por opção. o, das SOCiedades CIVIS de prestação de serviços relatiVOS as profissões
regulamentadas. sera deVido mensalmente. a medIda em que os lucros forem sendo
aufendos

. An.2" A base de calculo do Imposto sera o lucro real, presumido ou
arbit~ado. apu~ada' .p~nsalmente. convertida em quantidade de Umdade Fiscal de
ReferênCia - UFIR (LeI n° 8 383. de 30 de dezembro de 1991, An. I) diána pelo valor
desta no ullt~o ,d\a dó penodo-base

...................: : .

LEI N° 9.250. DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DAS PESSOAS FISICAS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

An 1° A parrll de I" de Janeiro de 1996 o Imposto de renda das pessoas
fislcas sera determmado segundo as normas da legIslação vigente. com as alterações
desta LeI

Salã êlas Sessões, fm\19 de, Ju--...-
~ ~/~A/'
~tado DELEIM NETTO

de12000. An 2" Os valóres expre~sos em UFIR na legislação do Imposto de renda das
pessoas fislcas ficam convertldo~ em ReaiS. tomando-se por base o valor da UFIR
v'grnte em I° de janellO de 1996

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

............................................................................_ .
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PROJETO DE LEI N° 2 319. DE 2000
(DO SR. JOSE CARLOS COUTINHO)

Altera a Conaolldação das LeiS do Trabalho. aprovada pelo oecreto-Iel nO 5452. de 1° de
maio de 1943. para dispor sobre a estabilidade do empregado portador do vfrus HIV ou
AIOS e dá outras proVidênCIas. •

(APENSE-SEAO PROJETO DE I:.El N° 1.85!l. DE 199~.) •

oCODI:ra50 NacioDal decreta:

Ano 1° A Consolidação das LeIS do Tntbalho passa a vigorar
acrescIda do segwnte ar!. 492-1:

"Ano 492·1 O empregado ponador do VIrus HIV alo
podera ser dispensado senílo por motivo de falta grave , devidamente
comprovada."

Ano 2° O Poder Execullvo regulamentará esta Lei no prazo
de sessenta dias a contar de sua publicação.

Ano 30 Esta Lei enlIB etJJ vigor na daIa de sua publicaçfo.

JUSTIFICATfVA

A dlscnminação conlIB as pessoas infectadas pelo virus HIV
pode ter dimmuido mas não acabou Estamos apresentando esse Projeto de
LeI. por tratar-se de concessl1o de estabilidade no emprego, aos 81déticos até a
data de afastamento previdenclâria.

A estabilidade proposta fimdamenta-se, especialmente, no
dispositivo cODSlllUcional que declara ser um dos objetivos fimdamentais da
República Federanva do Brasil, nos termos do incido IV do ar!. 3° da
CODSlllUição Federal. E é conlIB a discriminação no trabalho que nos
voltamos Ao demitir injustamente o empregado aJdético , o empregador

.. determina a perda do salário. contribumdo, com esse ato discriminatório, para
. - o agravamento da situaçl10 SOCIal, econômica e psicológica do empregado

dispensado

Inúmeras decISÕeS Judiciais já vem reconhecendo os direitoll
cios aidéticos. A discrimmaçilo no trabalho, mediante demissao, vem sendo
COibida alIBvés de sentenças que determinam a reintegração do empregado. O
argumento básico utilIZados destes casos de demlssílo obstrui o direito de
aposentadoria por mvalidez, em VIa de ser adquirido pelo empregador.

Esperamos contar com a aprovação dos nobres pares ao
referido projeto de lei que em nosso entendúnento, pode contribuir para evitar
demissões injustas aos portadores de AIDS, por discriminaçlo e preconceitos

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000.

-LECISLKÁO CITADA A'E'UoA PEL'
COOROESA<.ÁO DE ESf=IIOS LEGISLATIVOS - c.ol"

CONSTITUIÇÃO
,DA

REPLJBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
/1988

.........................................................................................................................- -

TlTIlLO [
DOS PRINCIPiaS FUNDAMENTAIS

.........................................................................................................................
Art 3° ConslJluem obJetIVOs fundamentais.da Repúbhca Fedei-ativa do

I . constrUIr uma SOCIedade livre. Justa e sohdária:
11 - garanllr o desenvolvimento nacIonal: .
111 - erradIcar a pobreza e a marginalização e redUZir as desigualdades

sociaIS. e reglonBls:
IV - promover o bem de lodos. sem preconceitos de origem. raça, sexo. cor.

idade e qUBlsquer outras formas de dlscnmmação.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

DECRE IO.LEI N° 5.452. DE OI DE MAIO DE í9~.

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 00
TRABALHO

TITULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO

CAPÍTULO VII
DA ESTABILIDADE

, Art 492 O empregado que contar mBlS de \0 (dez) anos de serviço na
mesma empresa não podera ser despedIdo senão por mOllvo de falta grave ou
CIrcunstâncIa de força maIOr, devidamente comprovadas

Paragrafo ÚRICO. Considera-se como de servIço todo o tempo em que o
empregado esteja a dispOSição do empregador.

Art. 493 - COnstitUI falta grave a pratica de qualquer dos fatos a que se refere
o Art 482. quando por sua repelJção ou natureza representem séria violllÇlo dos
deveres e obngações do empregado

I· · · ·..·· · ·· ··..··..···..·..··..·..·..·· .

PROJETO DE LEI N° 2.320, DE 2000
(DO SR JOSE CARLOS COUTINHO)

Dispõe sobre a obngatone<lade de as empresas concessionárias de SlllViçoe de
radiodifusão sonora e de sons Imagens destinarem pelo menos doIS mlnut08 diários em
horário dos tele-jomals de sua programação á divulgação de Informaç6es sobre~
deaapareCldos

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N°1 858, DE 1999)

O Congresso Nacional decreta

Art 1° As empresas concesslOnarias de serviÇOS de
:radtodlfusão sonora e de sons e Imagens deslJnarão pelo menos dois minutos
de sua programação dlaria de tele-jornatS à veiculação gratuita de
mformações sobre menores desaparecIdos

Parálirafo imico. As mformações menCIonadas neste artigo
sen10 dislnbuídas em duas partes de Igual duraçilo, VeiCuladas,
respectivamente, nos penados matullDo e noturno ate as vinte e duas horas.
no caso de radiodifusão de sons e lDIagens: e nos períodos matutinos e
vespertmos. no caso de radlo dlfusao sonora. -

Ano 2° O material divulgado pelas empresas concessionárias
de serviços _de radiodifusão de sons e Imagens inclumi a foto I do menor

I des.aparecldo. quando houver.
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\rt 3" i) dcscumpnmenlo do dlSpOSlO nesta LeI acarretara a
suspensão das transmissões da cmpresa mfratora por tempo Idênllco ao
prevIsto para a vClculação das mformações. no mesmo penodo em que a
mfração fOi comeuda. dobrado o tempo em caso de reiteração de conduta.

Art. ~. O Poder Execullvo regulamentara "modo e a forma
de compensação fiscal pela cessão dos horarlos grarultos prevIstos nesta Lei

~ I· Para os efenos desta let entende·se por Idoso a pessoa
com Idade Igualou supenor a 65 (sessenta e CinCOIanos

*2· \ redução cst;pulada no C8put deste anlgo não ineidirá
sobre evenruSls preços promOCIonais temporanos que sejam igwus ou
supenores aos 50% (cllíqüenta por cento) de desconto sobre o preço normal
pralJcado pelo estabelecunento.

Art. 5· Esta matena sera regulamentada no prazo de sessenta
dIas. contando da sua pubhcação.

An. 2· Para usumllr do desconto estabelecido por lei. sera
eXigida a segulnle prova de identificação'

Art 6' Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposIções em cOnlràrio

I - Para os idosos. o documento de Identificação será a Identidade
padrão emltlda pelos orgllos competentes.

.JUSTIFICATIVA

O projeto de Lei que submeto a apreciação dos Ilustres pares
tem por objetivo auxihar a )ocledade na busca dos menores desaparecIdos.
cnando mecmllsmos de úlvulgação. em todo \) temtôrio nacIOnal. de
I11formações que possam permlllr a localização de seus ente quendos.
medl8nle o envolvimento da mldla eletrônica.

:-lossa ~arta Mal!l1a cstabelece como úever da famlha. da
sociedade e do Estado. proteger-a cnança e o adolescente e defendê-los de
toda e qualquer forma de neghgêncl8. dlscnml11ação. exploração. VIolência.
crueldade ou opressão Diversos segmentos da SOCiedade. como a Imprensa
falada e escnta . ao veIcular campanha sobre o assunto. denunciando os casos
ocorridos tem colaborado para 11 sua solução: também varias redes de
supermercados têm estampado nos involucros que fornecem para o I1'BIIspone
de suas mercadonas. totos e mformações sobre as cnanças e adoleseentes
desaparecidos

Ar! 3° Cabem .is adminIstrações das esteras estadual e
muntclpal por Intermedlo dos seus orgãos setonals. regulamentar e
estabelecer formas de fiscalização do cumpnmento desta lei. defmindo as
sanções cahivels a serem Impostas aos estabeleCimentos que infringirem o
estipulado pelo presente msuumento legal.

Art. 4° Exceruam·se da obrigatOriedade definida pelo art 1°
da presente lei. os estabelecunentos que. em obediênCIa a legtslação estadual
ou municipal espeCifica. estejam concedendo descontos. aos idosos.
supenores a 50% (cinqüenta por cento I. do preço total

Art. 5° O Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de
(,() (sessental dias apanlf da data de sua publicação

Art. 6· Esta lei entra em vIgor na data de sua publicação.

'>a1a das ';cssõcs . 19 de Janello de ~OO()

PROJETO DE LEI N· 2 321. DE 2000
(DO SR. JOSE CARLOS COUTINHO)

Tal resultado demonsrra o poder da mldia em tarefas em que
mUitas vezes o poder publico. por uma sene de fatore). se mostra l11eficaz.

" vista do cxposto. conto com n apOIo do~ meus nohres pares
para a aprovação do presente projclo

JUSTIFlCATIVA

o projeto de leI que submeto a apreciação dos ilustres pares
lem por objelJvo permnrr aos Idosos. mSlores facilidades para a freql1ência
aos eventos c aos esp~taculos culturaiS e de lazer. aos museus e às casas de
cultura. matenalizados 'etn um desconto de 50% (cl11qQenta por eento) no
preço dos mgressos, a conheCIda "mela-entrada" ---

A C::'onslJtulção Federal e bem espeCIfica sobre a questão. seja
quanto aos drrenos sociaiS do Cidadão (811 6°). seja quanto aos deveres do
Estado em relação a garanlJa do pleno exercICIO ÚOS drrenos culturais de
lodo Cidadão c ao acesso as fontes da cultura naCional (an .115)

Alêm do mais. o desconto funclonana como um a IncenUvo.
especial para os Idoso~ mais cmente. no sentido de lhes facultar os meIOs de
acesso a um desejável aprimoramento cultural e de lazer. Nada mais justo e
mentorio trata-se normalmente. de um penodo da Vida . em geral
aposentado. merece receber da SOCiedade todo tipO de atenção e suporte.

, 'PrQporclo~ar.lhe o mgresso com desconto para as atividades
de lazer e cultura sena. sem düvlda . uma forma de o Poder Püblieo propiCiar
um beneficio justo para uma expressiva camada da populaçao brasileira.
muitas vezes onerada com graves problemas Inerentes da Idade e a condição
social.

A vIsta do e/<posto. conto com o apoIo dos meus nobres pares
para a ~provaçaQdo p'resente prOjeto

Com apenas dOIS mmuto~ úa programaçãll úlarla reservado
para J dIVulgação do matenal. percentual mlmmo. n.lo 'c estana ol\erando
exce~slvamente as emissoras :\ alocação úe dOl~ pcnodo,. 11m diurno e outro
noturno. proporcIOnando J divulgação .1 11m publico maIOr c mais
úlverslficado

U!oslm scml apenas sensato recorrer a lerrarnenta tdo poderosa para lim tdo
nobre pleito

.' " /. ,- /

í I "L' I. :.il.r ;':' ~..~., r ....l
- ~,ti

D.spútado José Curlo.~ Coutinho
PF1.-lU

Insbtul a mela-entrada para Idosos em espe!éculos artlsbcos. culturaiS e IlIpextlvos e d*
outras provld!nclas '

(APENSE·SE AO PROJETO DE LEI N° 1 193. DE 1995.) Sala das Sessões. 19 de JaneIro de 2000

o Congresso Nacional decreta:

i (. ,
Art. Fica assegurado aos Idosos. a redução de 50% (cinqüenta

por centoI nos preços etetlvamente cobrados para o Ingresso nas taSlIS de.
diVersão e espetáculos. casa culturaiS. mus·eus. praças esponrvas e Similares de- .
todo o temtóno nacIOnal. nos termos desta Lei . .. .

/ I
. v _. ' r- I
./', '-u' .(éJ'1<j f' ({U.l..".....-. ....

Deputãdo JQsé CarhJtCoutinhd
/ PFL-RJ •.
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. "LEGIS!ACÃO CITADAAN~DA PELA ,
COORDENAÇAO DE ES11JDOS LEGISLATIVOS - CeDI'

CONSTITUIÇÃO
--DA-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO 11
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

., '
..................................................................................................h ..

CAPÍTULO 11
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6° Silo dmlltos SOCI81S a educaçilo. a saúde. o trabalho. o lazer. a
segurança, a preVIdênCia SOCial. a proteção à maternidade e a mflncia, a assistênCia aos
desamparados. na forma desta COnstituIção
..............................................................................~ , .

TÍTULOVIll
DA ORDEM SOCIAL ,

o' o.........................................................................................................................
I 'I: (

CAPÍTULO 111
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

Seçio 11
DaCultun

Art. 21 S, O Estado garantirá a todos o pleno exercicio dos direitos culturaIS e
acesso às fontes da cultura nacional, e apOlarà e incentivari a valonzaçlo e a difuslo
das manífestaçiles cullUr8lS.

§ 1° O Estado protegerá as mamfestaçiles das culturas populares, mllll!enas e
afto-brasl1eiras, e das de outrOS grupos participantes do processo civilizatório nacional

§ 2° A lei disporá sobre a flXBçio de datas comemorabvu de alta
significação para os diferenles segmenlos étnicos nacionais.

PROJETO DE LEI N° 2 322. DE 2000'
(DO SR. AGNELO QUE!ROZ(" '

Dlspae sobre a regulamentaçtlo da propaganda de. medfcllmentos no pela e dá 0II1r88
providênCIas

(APENSE-SEAO PROJETO DE LEI N"1 739, DE 1999,)' •

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA'

Art. 1° - A JllIlP8SIUICIa de produtos medicameDtàsi.s dcnaDUIIlIlios o!bcos. bem
como cisquei.. definidas como de linha popul.... obedecérlo às''dísPoslçlles JlIlM!Itu nesta
~ .'0

Art. 2' - é vedada a propopnda de m"!!iCSllloOlllllc,através de _la de
rálllO, de telCVIsID, CInemas, JOIMIS c ....'SW leisos

Art. l' - a dlwlpçlo dos chImÀdas' 'incdi"*,,,~loS l!ticos JIIlIIO lOS
profiSSlOlWs de saúde somente podem ser feita na forma de info~'clentlliea: ,;

§ 1° - o ml1enallll1l1zado pIIIIa propqand& dosmedi~ a que se n:~'
este 811180 Iftclullá apenas os n:cunos páficos e de Imqem estntamIeme n:\acionados ,
IIUS!IIÇIo das Informações clenlificas VlllCulldas. ," o'

i .. ,li
§ 2" - as IIl1qens e desenhos COIlSWlI.. do lII&lerial"de pnl\Iapnda dos

medicamentos serlo exchlS,vamente a apresenllçlo comercIal do produto e repmcluçaes
llII&tàmicas clUs1cas do corpo hl\lll&DO. seus SIstemas. 6rsBos, c tecidos necesúnos ,
t1US!11Ç1o da mensesem fannacol6sica pn:lendida, vedada a IIl1lizaçID de toda e qualquer

ouIJa iCOnopafiL d=
§ 1° • os textos empregados pIIII o n:puse de i o.m.çlIea sobre ot

medlcamCll10s aos profissioll&lS ele saúde conte!lo somente u o n:1aIivu lê
delcnçlo do seu1pnnclpio _.1Ç41es tInitIcol6gical. IirinIcodinlmH:a, efeitos co1slclats{ o

tolllCldIcIe e posol08lL • '-..

§ 4° - do malCnal ele dlwlgaçilo de medicamentos poderio também fisurv
CII&çlles bibllosrãficas, seplU1ll&s de 8IIIgos Cientificas publicados em pen6dlcos de
Cln:u1&çio nacIOnal e Internacional, além de livros prodUZIdos sobn: o~to

Ar!. 4'· é vedada a distribuição de qualquer tipo de brinde ou vantagem aos
profissloll&ls de saúde por empn:sas que prodllZlllD, dIstn'buam ou comerclallZCm
medicamenlos

Art. 5' - a Infração a qualquer dos preceitos desta leI Implicara a cassaçIo do
resistto do medlcame.lo ou medIcamentos em causa Junto à DIVlsilo de Medlcamenlos da
AgenCIa de VI8Ililn':ta SBllllána do Mlmsténo da Saude, alem das demaiS SBllÇÕC$ dccorn:oles
de tal cassação

Art. 6' - esta lei entra em vIgor na data de sua publicação

JUSTIFlCAÇÃO

Os medicamentos representam recuno essencIal à recUpelllção da saúde dos
docnleS Sua ullhuçilo pelas SOCIedades vem aumentamo na medula em que avançam os
conheclmenlos clentificos c se~ às populaÇÕC$ um maior acesso aos progressos da
pnltlca medIca.

Trau-se, lIdemOls, de produtos que. pela sua natureza c destmação. nilo podem
ler consumo fomentado pela ,ndústna. nem dlsmbulção regulada pelas leiS do mercado Silo
InsumOS pua a saúde c consequentemente cercados de fortes conouções cUcas que os tomam .
lftSuscctiVCIS aos procedlme1!tos mercadológacos ~clonals. aphcavels a outras mercadonas

. Os mecÍlcamentos cam:gam potencial de 10Xlcldade que slgntfica nsco
fn:qOC.te de comphca~ para a saude dos consumldnres Clle-se. a esse propósito. a
COnslde~ do Professor MIguel Couto. que com multa propncdadc alertava: -roda
Icntpalll1ca é uma loxlcologia flllclonada."

NIo pode c nilo deve, poIS, o mdtvtduo, usar. nem ser mCl1lZldo a usar
ImeVlclame.le SUbslinCISS cUJos efeItos nocIVOS desconhece. mormenle em se tratando de
medicamentos alIaVés dos qll8ls espera recuperar sua saúde. A pràUca da auto-mcdicaçilo é.
por isso mesmo, liancamenle condenável ~Ios nscos de que se reveste

N~ Brastl. a propaganda de produlOS medicamentosos vem se fazendo sem
qualquer rcgulamenuçilo que Imponha hmlles étICOS aos laboralónos. distribUIdores c
comercuutl.. A dtwlgaçio de tais produtos Junto a classe mMtca emprega métodos
deploráveIS. que vilo desde a IIl1l1zação de malenal com apelos propagandlstlcos grotescos até
a dtslnbulçilo de bnndes c vantagens, com o claro mtutlo de Induçin à prescnçilo Por outro
lodo. a propapnda de medlcamenlos ditos populBlCS. feita através dos meIos de comunlcaçilo
de massa, cna uma mullidlo de consumidores de produtos de qualulade duvlllDsa, com
eficácia nilo comprovada, verdadelnlS panacéIas que exploram a boa fé do povo c a CSJICrlllÇl

de alívio pIIII seus males.

Nosso pais vem sendo coIISldellldo um panllso mcomparável para fabncantes,
dlSln'bUldores c vendedores de medIcamentos O selor de remédtos Já mOVlmenla o
eqwvalente a IS% do nosso produto miemo bruto c se e"Jlllllde vertiginosamente, sem
controle. às CIlSlas de mvestlmenlos propoll"ndlstlcos Il'pnl"COS que. por meIo de modernas
Icem... de markellng. mClde sobre a atiVIdade dos profisslonlls de saude em geral,

"'c1Síwlantes de medicma e o propno CidadãO. gerando demanda amficlal e consumo crescente
de fénnacos,

É neccssano. POIS. estabelecer limItes aos métodos de propagaçin do lISO de
fánnacos, un]lCd1ndo-se que continuem a ser anuncIados c vendidos como uma merelldona
qualquer. a fim de que passem a ser realmente consldemdos como msumo de natureza ética,
de uso controlado, pua a recupcraçin da saúde das pessoas

Sala das Sessiles. em J} de JaneIro de 2000

PROJETO DE LEI N° 2 323, DE 2000

, (~~oS~ AG~ELO QU.EIR?Zl

Dispõe sobre Ocontrole e comercialização do produto "soda cãustlca"

(As COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) ~ ART 2411)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
I .. ,_. .: ' .' (,~:...

_,'. 'D··..~ d·.~ ':'. .., '.-'1 "1
. _ ,Art. 1° ,A,rotulllllllm..e ll.vllntla lla.subst4n,Cla S;odll,cá~' na forma
de hidróxido de sódiO ou ClIf!lon"o de ~I.o. rege\l}-~epor,~I~I,., {. ,.,. ',i
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Art. 2" Todos os produtos relendos no artigo anterior devemo conter,
em suas embalagens e nos seus rótulos, advertênCIas esartas, de fonna fadlmente
Ieglvel, sobre os nllCOS com sua mampulação e, pnnClpalmente, com sua IngestliO.

PerágTafo únICO. As embalagens e es rotulagens deverão, elnda, trazer
sInals~ que Indiquem a natureza de veneno de su~t'lncla soda cáusbca.

Art. 3° Fica protbtlla a venda de soda cáustica para menores de
demsselS anos.

Art. 4° As pessoas juridlCaS ou IlSlcas que comeraallmrem os produtos
previstos no art. 1° devem estar cadastradaS Junto à autondade sanllária
competente.

Art. 5° Por meIO de flscallzação da autondade sanitária oompetente, e,
sem prejulm das sançlles de natUleza CMI ou penei cablvlHs, aos Infratores da
PnlSllllte lei apllC3l1Hlll, altemalNa Q\I cumullllivamente, as penas de'

I - advertêl'lcla;

li-muita;

111 - epreensão do produto; e,

rv - illtellllçikl dO es1abeleclmento produtor ou de coméldo.

Art. 6" Esta Let entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A soda cáustlça tomou-se um produto de uso razoavelmente popular.
llblizada desde os hábitos maiS anbgos de produzir sabões em ambiente dornéstJco
até na função de desentupiMento de encanamentos hidráulICOS, esta substAnaa tem
livre produção e comalOalização em nosso PaIs e tem grande oonsumo.

No entanto, numerosos acidentes têm OClOrrido oom a marupulaçAo da
soda cáusllca, seja em ambtentes doméslJoos, ou em ambientes de lJabalho. Muitas
mtoxiI:aç6e$ acontecem com coanças por ingestão ou simpl_nte manuseio de
paBlJlhas deste subslênCla

Com adultos também aeonteClSm fneqúentas aCIdentes pelo
desconheCImento dá suas propnedades oomosivas que lesam gllNemente os tecidos
do organismo humano.

É com o propóSito de prevenIr estes !lCldentes com o uso de soda
cáustica, qU!l tantos prelu(zos causaJT;l às pessoas e à SOCIedada, que oferecemos
esta propoSIÇão.

Propomos a InscnçãO de advertêndas nas embalagens e rotulagens da
soda cáustica e a proibição da venda para menores de dezesseis anos e prevemos
as devldas penalidades para os Infratores.

Pela importârlCla SOCIal do assunto, conclamemos nossos colegas
Deputados desta Câmara Federal a que analisem e aprovem este Projeto de LsL

Sala das Sessões, em t3 deJ8neiro de 2000.

D~ELO~~~
'(P~~;~IDF) ''',

PROJETO DE lEI N" 2.324, DE 2000
(DO SR. JOÃO CALDAS)

Dispõe sobre a comunlC3ção de InformaçóeS relaMs a objetos voadotês não
identJllcados

(ÀS COMISSOES DE CI~NélA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATlCA, DE
RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL. E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART 24, 11)

O CoflilrBSSO NaCIonal decreta

• ~ 1· É obngatõne a comunicação de qull!quer Informação de
Clue se lenha' conhe6menfo., seja 'visual, escnta,' 9ravada. ou de outra forma
dascnta, sobre a ocorrência de objetos voadores'não-Idenllfk:ados. no terntório
braSileiro.

§ 1° As Infdrmaçêes mencionadas no caput deverão ser
encaminhadas ainda que em carater Sigiloso à Comissão de Ciência e
Tecnologia, da Câmara dos Deputados, qua as processara e dele~ fará li devida
divulgação

§ 2° No caso de as Informações terem s,do obtidas por
aVl8dores e estes deixarem de comunicá-Ias estarão SUjeitos às segUintes
penalidades

1-se CIVIl, perde da licença da pilotagem,

11-se mllrtar, processo por cnme de recusa de ollEillláncla

Art 2" Esta lei entra em VIgor na data da sue publicação

JUSTlFlCAÇAo

As pnmelras desCl1çóes da aVlstamantos. nos céus, de objetos
nãO-ldentrficados (OVNI). surgiram durante o transcurso da 2" Guerra Mundial,
quando os aVIadores. tanto os alemães, quanto os alledos. InfOrmavam ter visto

objetos luminOSOs na ,atmosfera. apl\rerternente persegUindo os S8\ls a~
Julgavam. entretanto. que se tratasSem:Q'a armas qos seus oposrtores~. por ISSO,

somente no final do conflito puderam verificar que, em realidade, era atgo além do
que se pensava

, I
A partir de 1947, OS OVNI passaram a ser, popularmente,

conhecidos como "diSCOS voadores" e se constituir em fenOmenos llltamente

Intngllntas Desde essa época, murtos mIlhares de pessoas, em todas as partes do
mundo. já relataram' ter ooservado algo estranho no céu, que não pOde ser explicado
como uma SImples aeronave ou um fanômeno natural conneCldo

O BraSil, até por sua vastidão geográfica, é um dos países em
que se tem OBservado das melares e mais diversificadas inCIdências de fenOmenos

correletos a OVNI' É certo que apõs lJabalhos desenvolVidos pór pesqUisadores,
grande parte dessas ocorfênClas pode ser explicada como sendo de fenómemos

llslcos conhecidos Há, entretanto. ume pequena percentagem dos casos que

permanece Inoognlta Entre os casos não explicados. podem-se Citar alguns dos mais
surpreendentes, entre oS Inllmeros que forem considerados sem qualquer

POSSibilidade de uma explicação lógica

Assim, em 1957. venflcou-se a apenção de um objeto nAo
Identlficado sobre o forte Italpu, em Praia Grande - SP, quando doIS soldados do
Exéfelto. .de santlnela naquele momento. foram gravemente qU8lmados,

aparentement~ pela luz que partia do objeto. ao mesmo tempo em que houve um

completo apagamento de toda e ilumInação do Forte, sem que nenhum problema

tenha Sido det~do com a rede elélnca local. Infonnação e respeito, naquela época,
chegou li ser tra'nsmrtlda ao governo norte-amencano, pele Emballlllda do BraSIL

Em 1958, na~ proxmildades da Ilha da Tnndade, a tnpulação de

um n~vio hldroQráfico, da Martn'JI de Guerra do BraSil, pôde presenciar um objeto
bnlhante, com forma arredond~a, aproxlmando-se da Ilha Foram bradas várias
fotografias. posteriormente autenticadas pela Mannha, e que são das maIs famosas,
no mundo todo Nunca se chegou a uma definição de que objeto se tratava.

Desde' a coação do Centro Integrado de Defesa Aél9ll e
Contrqle do Tráfego Aéreo (CINDACTA). Inúmeras observeçi5es de objetos não

IdenlJficados têm Sido relatadas, pelos pilotos e pelos controladores, algumas até com

o aaonamento de Interceptadores da Força Aérea. Um dos fatos mais estnlnhos
ocorreu em 19n, quando numa norte, por volte da meia-noite, alguns pontos

inexplicáveis começaram a surgir na tela do radar de controle, parecendo seguir os
avKSes comerciaiS que voavam àquela hom. O fato se repetiu, naquela nolta, ~

. vános honinos El em vánas rotes Os pilotos confirmaram os avistamentos dos objetos

bastante próXimos de seus aViões, mas nenntim deles pôde, efetivamente, idenlJfic:ar" .
o que sanam esses objetos. •

Em data bem re<:enté. um cunoso fenômeno aoonteceu em
Instalações da Petrobrás. situadas ne região Umltrofe entre o Ceará e o Rio Granda
do Norte, em que um OVNI, dotado de luzes extremamente fóftes, esteve

sobrevoando tOft6S de llrospeeçào e VIaturas de ful\Clonános, em amades, a baixa

altura e sem a e~lssão de qualquer ruldo Esse fenômeno fOI prasenciado por
dlV8lllOs funcionártos, mas li empresa não formalizou nenhuma divulgação.
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Relatos de fatos estranhos sobre OVNI têm sido feitos,

constantemente, tambem no exterior, em vanos palses Estados Unidos, Rússia
Portugal e França. entre outros. sendo os mais cunosos os ocomdos com os própnos

astronautas da NASA. Observa-se. contudo. que apesar dos Inúmeros aVlstementos

e da Impossibilidade de se explicarem alguns deles as propnas autondades dos
dIversos palses não têm dado nenhuma divulgação sobre eles. não têm promovido

Invastlgações senas a respeito e. mUitas vezas, têm. ai Sim, tentado ocultar suas

evidênCIas do público Interessado

No BraSil não eXistem estatíSticaS ofiCIaiS conhecidas, embora

existam estudos de pessoas cunosas e de algumas organlzaçõas não

governamentais, que os fazem com seus propno~ recursos

Tendo em vIsta os multas problemas ocomdos a pessoas e a

comUnidades. reletedos como sendo ocaslonedos por objetos voadores não
Idenbficados, estamos apresentando o presenta projeto de lei, no intuito de que se

possa. ofiCIalmente, Iniciar uma compilação de todos os fenômenos que vierem a ser

observados, alnbuldos a OVNI, de modo a pOSSibilitar a elaboração de estatlsticas e

outros estudos, para um correto conheclmento do assunto

Com essa Importante perspecliva. espero contar com a decisiva

colaboração dos meus Ilustras Pares para a aprovação desta proPOSiçãO

O protesto por novo júri serve apenas para Incenbvar e

abrigar a Impunlda!le em delnmento do Interesse público.

Desse modo, para comglr essa Injustiça processual.

apresentamos esta propOSIçl\O. para cuJa aprovação contamos com o apoIo de

nossos Ilustres Pares

-LEGISLAÇÃO çrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI" '- ,

DECRETO-LEI N° 3.689, DE 03 DE OUTUBRO DE 1941.

Sala das Sessões. h de (~....;'j-?'" de 2000.

\ '

~caldas

CODIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO III
DAS NULIDA.DES E DOS RECURSOS EM GERAL

TITULO II
DOS RECURSOS EM GERAL

PROJETO DE lEI N" 2.325, DE 2000
(DO SR. FEU ROSA)

Revoga OS arts 607, caput e §§ 1°, 2" e 3° e a08 do Deaeto-lel nO 3689. de 3 de outubro
de 1941 - C6dlgo de Processo Penal

(APENSE-SEAO PROJETO Oi: U:I N"427. DE 199~)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° Ficam revogados os arts. 607. caput e §§ 10, 2° e

3°, e 608 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de

Processo Penal.

Ar!. 2" . Esta Lei entra em vigor quarenta e CinCO dias após

a data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Este Projeto de Lei tem como objetivo suprimir de nosso
ordenamento processual penal o protesto por novo Júri.

Refendo recurso é cablvel. quando a sentença

condenatória ror de reclus~o por tempo Igualou supenor a vinte anos.

COmo se pode observar da seus pressupostos, nllo se

discute qualquer ilegalidade ou Injustiça da declsllo. O que se leva em conta é
baelcamente o aspecto temporal. algo inteiramente arbitrário. AInda que a
decfdo obedeça a todos' os requisitos legais e a pena tenha sido aplicada

levando em cante todos os balizamentos legaiS. a decisão poderá ser anulada e

novo Julgamento será realizado, simplesmente porque a pena aplicada foi de I

reclusllo de vinte ou mais anos.

Trata.se de recurso meramente protelatório. contn1rio ao

princIpio da celendade processual e aos Interesses da sociedade.

CAPÍTULO IV
DO PROTESTO POR NOVO JÚRI

M 607 O protesto por novo Júri é pnvatlvo da defesa, e somente se
adnlltuá quando a sentença condenatóna for de reclllSão por tempo igual ou superiOl" a
20 (vinte) anos. não podendo em caso algum ser feito mais de wna vez.

§ 10 Não se adullurá protesto por novo JÚIl, quando a pena for Imposta em
grau de apelação (M 606)

§ 2° O protesto invalidará qualquer outro recurso Interposto e será feito na
fonna e nos prazos estabeleCidos para interposição da apelação.

§ 30 No novo Julgamento não servirão jurados que tenham tomado pBItC no
pnmelro.

Art. 608. O protesto por novo Júri não impedirá a interposição da apelação,
quando, pela mesma sentença, o reu tiver Sido condenado por outro cnme, em que nlo
CBIba aquele protesto. A apelação, entretanto, ficará suspensa, até a nova dccisllo
provocada pelo protesto.

PROJETO DE lEl N° 2.326, DE 2000
(DO SR. NILTON BAIANO)

Altera a Lei n" 9 715, de 25 de novembro de 1998, para estabelecer a obrigatoriedade de
recolhimento, por parte dos empregadores rurais e urbanos, pessoas flslcas, das
conlnbulçOes para o Programa de Integraç40 SOCIal e de FOl1II8Ção do Pab1rnOnlo do
Servidor PúblICO - PISlPASEP .

(AS COMISSOES DE TRABALHO. DE AIOMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) • ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1" Esta Lei altel1l a lei n" 9.715, de 25 de novembro de
1998, que displle sobre as contnbuiçOes pal1l os Prog_ de InteglllÇlO
Social e de Form,çlIo do PatnmOnlo do Servidor Público - PISlPASEP, P'"
estabelecer a obrlgatoliedade de rec:ollumento d_. conIribulçllell pelos

empregadores rural. e urbanos, Jl8IlSOlIS f1.Icas.
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Art. 2° Os arts 2" e 8° da Lei nO 9.715, de 1998. passam a
vigorar com o acréscimo dos seguintes IncIsos.

"AIt. 2° ..

IV - pelas pesSDas flsicas, empmgadores rurais ou
umanos. com base no faturamento. ou, na sua inexistênCia,
com basa nos sa/dnos pagos'

"Att.Il" .

IV - 2% sobre os saldnos pagos, no caso dos
empregadores pessoas "SlceS, na hlpótesa da inexistência
de faturamento'

Art. ~A conlnbuição sera calculada mediante a aphcqção. conforme o caso
das segumtes ai quotas

I - ze o virgula sessenta e CIOCO por cento sobre o làturlunento;
11 - u por cento sobre li, tolha de salários:
III· Im por cento sobre o valor das receitas correnles arrecadadas e das

transferências <:iJrrentes e de capItal recebIdas

Art 9\' À COnlnbUlção para o PISIPASEP aplicam-se ~ penalidades e
demais acréscimos prevIstos na legISlação do Imposto sobre a retida
• ~ 1. .

..··..··· ·········1 ··· ·..··..··..····..····..·· ~ .

-ATr3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 2 327. DE 2000
(00 SR DR HELIO)

Altera o § 4° do ~rt. 45 da Lei nO 8 666 de 21 de Junho de 1993. o caput e o § 2" do art. 3°
da Lei nO B248. (fe 23 de outubro de 1991. e o art. 4° do Decreto nol1 070. de 2 de março
de 1994

(AS COMISSOE~ DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERviço PÚBLICO, E DE
CONSTfTUIÇÃOIE JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART 24. III

Os empregados fUraiS e urbanos contratados por pessoas
flsicas não têm, atualmente. o dlreJlo aos benefícios do seguro-desemprego e do
abono salarial previstos na legislação do PISIPASEP, em razão do fato de que s6

fazem JUs aos refendos benefícios os trabalhadores contratados por pessoas
Jurldicas. contribuintes do PISIPASEP

o Conglllsso Nacional decnlla:

Art. 1° O § 4° do art. 45 da Le. nO B666. ~e 21 de junno de
1993. passa Bvigorar com a seguinte redação'

Art. 2" O caput do art. 3" da Lei nO 8.248, ~e 23 de outubro
de 1991, pa~ a vlgomrcom a seguinte redação

-~rL" ._.. . ~ .. _. __
'"§4' Para contrataçlo dt!J tens 8 S8tviÇOS de In rmdtJca, B
admllliStra9fo observanl o tlisposJo no art. ~ da l.ef n'- 248, de 23
de oulublD de 1991, e adolanl obng8lonel1lfHlle o ~ de liC1laçtlo
'I7Ift"'"_~ penlllbdo o emprego de outro bpo de fl:ltaÇllO nos
casos máiCados Otn decnllo do _ Exet:lJ1M> (NR)"

-Att 3" Os d/Vlos .. en1ldadGs de AdmrnISl1ã';llO~ÚbI FedtJIUI,_ ou rndimlo. u fundaç&ts UIS1Jtuldas e ma_u pelo _
PúbficO e as damB/S DtVêlnrzaç&ts sob o oant1tile ou Ufdu8fD
d8 Ufl/60. dar.fo pro/8tdnaa. em Ifluars conálÇilBs. na aqumç&t$
de IHJns e sernços de IIIf,,"llllfJca e eutom9Çl!o. nO$ os do § 2"

do elt 171 da C<Jns1JtVlÇlo FEdera', 80s plOdUZJdos empresas
b,._da cap~1lJ na<:JonaJ. ooset\lõde asegumte oro (NR)"

Art. 4° Supnma-se o art 4° do Decreto n~ 1 070. da 2 de

Art. 3° Supnma-se O § 2" do art. 3° da Lei nt 8248, de 23 de

março de 1994

outubro de 1991f

. v ..
tY.:W!'f'/'~ i4'~~:',

Deputado NILTONB~~O f /t
(q o/~O

, Diante disso, o presente projeto de lei visa a instituir a
obrigatoriedade de recolhimento da contnbulção para o PISlPASEP por parte das

pessoas'flsicas• quando enquadradas como empregadores fUrais ou umanos.

Por outro lado, a proposta não acanreta aumento de
despesa ou diminUição de receJla, Já que os beneficios ser.ilo custeados pela
contnbuição cobrada das pessoas fislcas.

Sala das Sessees. em JC6' de liC~ de -..zp(lC'

Por se tratar de projeto de lei de relevante Interesse social,
eS!Jllramos contar com o apoio de nossos Ilustres Pares para a sua aprovação.

A medida, se aprovada, beneficiará milhares de pessoas
qUB mantêm relação de emprego com pessoas físicas.

-LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ES11JDOS LEGISLATIVOS .. CeDI"

LEI N° 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998.

Art. S- Esta Lei entra em Vigor na data de 54a publicação.

JUSTIFICATIVA

DISPÕE SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PARA OS
PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO PISIPASEP. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

o § 4° do art 45 da Lei nO 8 666/93. detdrmlna que, para
contrataçãO de bens e servlçc!õ de informática, a admlnlstraçãoldevem adotar o
bpo de licrtação I"técnlca e preço", permitido O emprego de outro! bpo de IIcrtação
nos casos Indlca,dos em deaeto do Poder Executivo

• ~ ..• ..••••••••• •••••• nn .

Art. 2° J\ conlnbulção para O PISIPASEP será apurada mensalmente:
...........................................................................................................................

III - pelas pessoas Jurídicas de direito publico mtemo, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferênCIas correntes e de capItal
recebidas .

§ ~° As SOCIedades cooperativas. além da conlnbuição sobre a folha de
pagamento mensal, pagarão. também. a conlnbuição calculada na fonna do mciso I,
em relação às receItas decorrentes de operações pratIcadas com não asSOC:JadDS.
.........................................................................................................................

A mesma Lei nO 8.666/93, determina que o,bpo de liCllação

"léallCS e preÇo" S8ja ulIrlZado exclUSIVamente para servl~ de natureza

predomlnantem~nte Intelectual, em especial na elaboração de p~jetos, cálculos•
fiscalizaçAo, supervisão e gerenciamento e de engenhana consultiva em geral e,

em particular, para a elaboração de estudos léaIlcos P19liml~ares e JlRljelos

básicos e executivo. A única ressalve para adoçA0 desse lJpo é Para a IIClUlSiçACl
de bens e seIV1Ç05 da informática, conforme o § 4" do art. 4S

Entendla-ae que a adoçA0 do tipo 'téa1ica e pnI9D' para

8llulslçAo de bens e aeMçoa de informática possibilitaria uma Soluçlo adequada
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para a AdminIStração, poiS à época da ediçãO do dl5posrtlVo legal, OS produtos de

Informática apnlsentavam desempenhos dIVersos, com reflexo nos PIllÇOS,
!'8vendo necessidade de disbnguir aspectos relaaonedos à quahdade.

Atualmente, a informàbca está se tomando cada vez maill
padromzada, eSpecialmente na área de equipamentos. Na área de programas, as
grandas empresas também têm Imposto padrões, que são segUidos no mundo

Intalro Assim, para a aquIsição de bens e serviçoS de Infonnáoca não é mais
necessáno o tipo "técnica e preço", poiS o desempenho dos equipamentos
eXIgidos para o bom funCionamento da Admlmstração pode se perfertamente

descnto no editai de forma clara e obJellVa.

o mercado também já 'plspÕB de profiSSionais altamerrte
qualificados para elaboração de edrtalS que atendam pr8Clsamente e necessidade

i' da Administração. Quase todos os órgãos púbhcos Já diSpõe de um setor exclUSIVO
de Informábca. '

Assim, conSiderando que um dos mais Importantes
p~ncí~íos da IlCllação é a busca da proposta mais vantajosa para a Administração,
nao ha mais razão para conbnuar adotando o opo "técnica e preço" para aquIsição
de bens e serviços de infonnábca. O tipo que permmrá maior vantagem para a
Admlmstração é o da "menor preço".

AdemaiS, vale dIZer que adoção do tipo "técnica e preço"
para aqUISição de bens e sel'lllço de Informática, associada a outros dispostlivos
legaiS, faclirta a burla aos pnncíplOS da Iiertação, pennrtlndo que maus
administradores favoreçam este ou aquele concorrente.

Agnedlndo o ordenamento JUrídl= pálno, fOI cnado por lJI8Io
de decreto o concerto de "empate ficto", Visando defender de forma
InconsbtuClOnal o mercado Intemo.

Não se poda admtlJr as soluções conadas na Lei nO 8 248, de
23 de outubro de 1991, tampouco as regras do Decreto nO 1.070/94.

O § 2" do art. 3° da Lei nO 8.248191 prevê cntério de
desempate em srtuação de "Igualdade de condições". Ou seja, havendo duas

P/llP05taS IgU8l5, seria possível optar por uma delas em função de um doa cntérios
CO/llJdos nos diversos IIlCISOS do disposrlivo.

Parando dessa disposição, IrrtrodUZlU-se uma "l9uBldede de
propostas ficta". Previu-se que seriam conSideradas equlValerrtes PlllllOBlU de

valor diferente, desde. que a margem de vanação estivesse conbda dentro de

certos hmrtes.

Ou seja, fOI Inventada uma faIXa de pomuação na qual todas
as propostas senam conSideradas empatadas, o que é um absurdol A
mampu1ação da largura da faixa e da ponderação de reqUISitos, taiS como, ptam

da entrega, suporte de serviçoS, especificação de desempenho (todos com
elevado grau de subJenvldade), pode fazer com que a proposta de maIOr preço,
seja a vencedora.

Para evrtar taiS Impropnedades, que elVam a alMd&de

admlmstratlva de aquIsição ~e bens e serviços, apresentamos a presente

proposta '

Diante da neceSSidade de tomar o processo hertatóno mais

JUsto e harmômco com os pnnciplos constrtuclonals, sollcrtamos de nossos Pares

o Indispensável apoio

Sala das sessões, em1~ d~AiJ de j(){,X).

~

-LEGISLACÃO CITADA A:oIE.'O(,O\DA PELA
COORDENACÃO DE ESTUDOS LEGISUTIVOS -C.DI"

LEI N° 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991.

DISPÕE SOBRE A CAPACITAÇÃO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR DE
INFORMÂTICA E AUTOMAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 3' Os órgãos e entidades da Admmistração Públlca FedeIai, direta ou
indireta. as fundações mstltuldas e mantidas pelo Pode,r Público e as demais
orgamzações sob o controle direto ou indireto da Umão, darão preferência, nas
aquiSições de bens e serviços de mfonnâtlca e automação. n?s telUlos do § 2' do ~n.

171 da Constltulção Federal, aos prodUZidos por empresas brasileiras de capital
nacional. observada a seguinte ordem'

I - bens e semços com tecnologia desenvolVida no Pais;
li - bens e semços prodUZidos no Pais, com SignificatiVO valor agregado

local.
§ 1° Na hipótese da empresa brasileira de Capital nacional não vir a ser

objeto desta preferênCIa, dar-se-â aos bens e servIços fabncados no Pais prefmm:ia
em relação aos Importados, observado o disposto no § 2° deste artigo,

§ 2° Para o exerciclO desta preferência, levar-se-a em conta condições
equIValentes de prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização,
compstlbilidade e especificaçào de desempenho e preço

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993"

REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XXI, DA
CONSTITIJIÇÃO FEDERAL. INSTrnJI NORMAS
PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULaI!
DA LICITAÇÃO

Seção IV
Do Procedimento eJulgamento

An. 45, O Julgamento das propostas sera obJetiVO, devendo a Comissão de
licitação ou o responsavel pelo convite realIZá-lo em confonnldade com os tipos de
licitação, os cnténos previamente estabelecidos no ato convocatóno e de acordo com
os fatores exclusivamente nele refendos, de maneira a posslbl1l1ar sua afenção pelos
llcnantes e pelos órgãos de controle

§ 4° Para contratação de bens e serviços de infonnéllca, a Administração
observará o disposto no Art. 3 da lei nO 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em
conta 05 fatores especIficados em seu § I}.0 e adotando obrigatonamente o tipo de
licllação "técmca e preço", pelUlltldo o emprego de outro tipo'de licitação nos casos
mdlcados em Decreto do Poder ExecutiVO

°§ 4'CtlM rethçilu dada pela /.u, n'8/1l8J, d. OI/ 06 /994.

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

DECRETO N° 1.070, DE 02 DE MARÇO DE 1994"

REGULAMENTA O ART 3° DA LEI N° 8,~48, DE 23
DE OUTUBRO DE 1991. QUE DISPÕE SOBRE
CONTRATAÇÕES DE BENSI E SERVIÇOS DE
INFORMATICA E AuTOMAÇÃO PELA A
,ADMINlSTRAÇÃO FEDERAL, NAS COW1ÇÕES
QUE ESPECIfiCA E DA OUTRAS PRovrqÊNCIAS.

..·······..,···....,············..···..······....·······....'..r..
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Art. 4° Para os efeitos do disposto no § 2° do Art. 3 da Lei n° 8.248/91.
conslderar-se-ão equIValentes as propostas pre-qualificadas. confonne o IDCISO VII do
Art. 3. cUJos preços não sejam supenores a doze por cento do menor entre elas.

Paragrafo úmco. Havendo apenas uma proposta que sallsfaça as condições
do "caput". esta sera consIderada a vencedora
..........................................................................................................................
...•••••••••••••u , .

PROJETO DE LEI
N2 2.329, DE 2000

(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 10712000

Dlsp6e sobre O SIStema de armazenagem dos produtos agropecuários.

(ÀS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DE AGRICULTURA E
POúTICA RURAL; E DE CONSmUICÂO E JUSTICA E DE REDAÇÃO (ART 54»

o CONGRESSO N.-IoCION-IoL deerel>

Art I~ As atIVidades de õlrmilZenagem de produtos agropecuânos. seus dcnvíldos.
:.ubprodullJ5 e n:slduos dI:: \ "Ior econónllco ficam sUjeitas oIS dlsposlç13es da presente lei

An ~c O "111l1shmo da Agncultur.l c: do Ab3Steclmcnto crlorá SJ&ten1D de cc:rtlficaçJo.
":~"lhch:c":l1do c'oodíçÔl."S I..:COlC.1S t: opcroclomlls. a55101 como ..s. documentaçao penlncnte. par.l
'1uô1hficaçJo dos 3nn3/cns dcstlOados a illl\·idôldc dc guarda e conscnôtçJo de flroduros a!,~pC'Cuanos.

PJrj~r"lo UllICO 5I.:r:lI,) .u'lUI\ .11.105 11.1 Junt.' (u01crclJI u h:nno de IllJl11CJçJo lle fid c u

rcg.ulilJ11ento 1I1u:01o dll .lnllJ7CI11

An.. 3!! O contrnto de d~J'losIlO COllu:m obng:'ltomlOlcnte. enlre oumls cli\UsultlS. o objeto.
10 prdzo de .lnl1ô1ZCIlJgCI11. o Ilreço c .\ 1001101 de n:ol1ln..:rJçJo pelos scn'lços prestõldos. os direitos e as
llbrlg.u"õcs da dCI10SI1.U1t..: c do dCpOSll.1fIO .\ caflólcld.lllc de C\flcdlçJo e a c:ompen5:lç30 financcll'u por
~'hl":rt,:nc;a lle lJllJlul.IIJe c "!uJlludJll..:

Parngr.ltà uoico O plõ\70 de lumazcnagen1. o preço dos servIços prestados e i1S deo131s
':tlndlçôcs COIllr.UU:JlS scrno IhJdos fll1r hvre õlcordo entre as ptlnes

Art ~- rlC.1 () Poder E'<ccuitvo autonzado .I rcgul.ullenli:lr .1 enll5530 de I1lulos
rl.:prescln.lUvos de produlos iJgropecuolnos. alem dosjâ C\lstenlCS••1pIIC::mdo.se a especle os dISPOSIU\OS
\1.1 LCI n~ S 929. de :U 1.1~ agosto d~ )1)94

Art 5~ Os crl1enos li..: preferênclil para a Jdnl1ss:io de produlos e p.lr.l .1 preslC1ç30 de
oulros servlços I1.IS U1ud.ldes .JnnílzcllJdorns deverão constar do regulamento Il1tenlO do amlllZem

Art 6!! O depoSII.lflo c respons.l\'el 1'el3 guarda l.onse,", m;Jo. pronta e fiel c:ntrega dos
produtos 111.Ie Uvcr reccbldo cm deposl1o

~ 1~ O dcposlt<lno .respondem por culpa ou dolo de seus empregados ou preposlos, P~Jós
lunos. roubos e SlOlStroS ocomdos com os produtos deposllados. bem como pelos danos decorrente~ tie
seu OliJnUSCIO lnudequõ\do. na fomla da h:glslaçJo espeCifica..

,,:!~ O presld~nu~ o diretor c o soclo-gercnte de cmpreSJ pnv.lda ou o equl\alr.:nle. 1\0

caso de cooperal"'.ls••1::.5101 como o titular de finna 1I1dl\ Idual. J~SUOllr:io sohdani1l11I:nte com o fiel
rcsponsi1blhdade Jlnc,graJ pcl.J.5 lUcrc.ldorii1S receb/(JiJs em dcposllo

~ 3~ O deposltano olcrcccrJ 30 lIcposl1:mte gJr.mll:lS camp:ltlvel$ com o \'alor do produto
entregue em deposllo. 11.1 rom13 que a Poder E\CCUU\'o reguI3mc:n!i1r

~ -l- \ md..:nll.lc:'1l ,1~\ul.1 el1llkclln'cnClól dos C.l~O<; Ilre\""'\05 nô ~ J!!. sení defimda I1J
,,,:gUI.IftIl:III.1L.io dL....I.1 ll:f

~ 5~ O Ih~fl0::'Il.mo l1.io ~ ohng.ldo .1 ::ile responsnlll hZ3r pltla n.lIUrcl!a.. pelo tipo. pel.l
11\l.Ihll.llf~ L I,ehl c::ilt.llfo lll.: CUl1sen .I~.iu dll::il pmduh)::il Ull1udos Cl11 111\ nlucro!i c(\IC Imposslblhtem sua
IIISI'C~.hl Ik.lI1,hl 'l1" IIIlClr.1 rto.~pons.lll1llt1.uh: ,lo ll":posllallt~ .1 .lutcllUCIlIJtle ,1.lS espcclficações
11Idll.ld.l'

,-\n ";'- P!J,I~r.lo ,,:r rcl~hldo::. CI11 d~poslItl ..: gUJrd.ulus .1 gran~1 no nll:smo Silo ou celulól
l,rnduhl::. ,Ic ~llcrcl1lcs ll~flOslt.lm~.ll dto.~dc lJu~ ::ilCjJIU l.1J mesma ,,:::,pcclc.llassc caRlercl.11 e qualidade

1-3rJgrJlo U11I.CO :'\.1 11Ipotcse lte qu~ traia este Jnl!:;o u deposn.mo podem restituir o
lumlulu ,1":I1USI1:1do ll\1 olltro rCSpelt.1JJs. JS ,,:spl."CllicJçõcs prc\ ISlólS 110 CJpUI deste "nlgo

\n S-= .\ prest.1C;'!,1 llc .llCf\ IÇOS ,Ie annazcl1agcl\1 tlc quc tf"Jla csta LCI nao IInp~dc u
IkpO\II.lrILl 11.1 Im'll~.1 "e CIll11CfChl ,k produhlo; d.1 mcsl1'" espccH: d.hlU..:1co; llo;UJlmCI11C recebido::. Clll
.ICP(Nhl

-\n 'J: O depo!louann tem dlf(~llo de rctcnçjo !loohrc 'h produtos dl:posllados. JlC o hmltc
dll'i \.tI,)r..:\ ",'rrC"I'll11lIcllIC' !'.Ir:l golr.mll;l L11l!':lg.lInemo dc

I ••lnl1J/..:nJg":ll1 c dcmJls tfC\P":s.15 l"nIJn,l::'

11 - .UII.I1U.1ll1ClItm Icnno; uml Iretes ::ilcguros c lI..:m.llS dcspc$.ls ..: ::ilto."f"\ IÇOS. desde l\U":
,Ic\ ItlJlIIcl1lC .1Uh'! 1I.ldl". pur ~,crllo pelu ,1~posnJm..: c

lll-l')I11ISS(lt.." Luo;hl\ llc lllhr.mçol c l'lUrOo; cncõlrgl1s rcl.1u\no; .1 "J'Croc.io LUI\1
lI1cn:ô1,hm_b ll":!,I"ll;ldJS

~ 1- () 1111\.'1111 dto. rL·h:nl.lll J11111t..·1 I ::il ..r l'pn:!ll·tl .\ m.",., 1.lhd.1 ,!lI ti"" ednr

~ ~- O 11lr":llu dto. r",cnç"9 IMU IlOdcr.'l ....:r L\..:rclllo 'Iu.uulu ·I.:\ISllf ,Idnto 1'r..'rJIlIC l)
dI.:J10\1l.I1ItC. J...CClITcnl..: dc LOl1ll"'Jln d~ llcpP::'lhl Llll Jl1oJ)J.JJl1e J::;u.d ou ~Ilpc"or .10 dos crcdllos rcJ:lln'o,
.10::' s..:n I~O::il Iln:st.1dos

1·01 presl:U I11I0nn.lçõ~s ,,!u,lndQ .lutonz.u.lo pC lo d":poSlltlllte. sobre .1 CInI5S110 de tf1ulos
rcprcs~I1I.Ul\ 00; do l'Tothuo .:m IJ5C de '~nd:l c ",ohre .1 ~~I5(CnCI.l de debuos que: poss3m onerur~o
I'rOllul~) to.

"-.1 ,-·lJ('.lllJll1h.1f ''''I'1''n.ll..llp ••lll \1:/IISI':110 t/J \gllculluiJ': lIo \'J.l~t":":1I11":I1(O. 11.1 lunU<1
lo: p~nO,illldJcJc l.juc este rcgulJl11el1l.lr

-\n 11 O \1rnlst..:no 1.1<1 \~ncultufil c l10 4.bi1stc!clmcnto úlretamen,e ou por Intcnnetflo
,los s,,:uo; r..llll\Cmadns lcm lurc JLCSSO .Id.s anni1zens pJr.1 \crllicólçâo dói l:\IstcmaJ IIIJ produlo e :!lo1lJ.S
umdlcfJc\ ti..: .mllJ7Cn:lgell1

\n I~ O dCI'0slt.lno QUC!PTi1l1Car lI1i"r3cJ.1l J~ cJlSposlcões desta LCL licaru 5YjeuQ .10;

I'CIIJ::. lll.: ..usPCl1sJo ICmpomnJ ou 111: c\c1 1'i:IO da sistema d..: ccnlticac:io dc Jnnó!zcns. JphClÍ\'els pelo
\lllllstcnu d.1 -\gncufluró! c ÚI) -\bnstccIIlcl1tO umtomlC dl~puser n rcyula01enlo. Jlcm di1S dCn1i1IS
~nmIl1.lcÓe~ Icy.3ls

-\n 1.3 O Pod~r E\ccuu\ Li rcgulillllent31"'J o IhspoSIO nesta L~I no prazo de noventi1 dias.
Lol1t.ldos d.lll.JI.\ LI..: SUa puhhcJçjo

\n I~ [::.tJ Lei ":l1tr3":111 ~Igor na dJt::a d~ ::.11.1 pubhc.lçlo

LEGISLAÇ"O CITADA -IoXEX.~DA PELA
COORDENAÇÃO D~ ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPITULO I
DO P<DDER LEGISLATl'otO

Seção "IIJ
1)0 I'roce"o Le~lslati\Cl

Subseção IIJ
Das Lei~

An 64 J\ dl~cll>o~Jo e \maçJo dos proJell" de lei de IDlciauv.1 do
':re"dente ~d Repuhh",,- do ,>upren"l rnbUlldl rederal e dl)~ Inbund"
"upen()re~ lerão In,cIO oa C.lmard do Deputddo\

~ III O Prc\luclllC da Rcpub IC.t pudera "'lUhCtlolr ur!!êncl.t polrol
Jprct.13\Jo dI.: Prolctu~ de ~Ud Imcmll .t -

. .~ 2° '>e. no """O do pdrdgral dntenor. a l':imard do> Deputados e o
~enado red:ral n~o ~e mamlcsl.trem. cada 4ua1 >uee~~lv.mlenle. em a1é
4u.trenla e CIOCO di"". ~obre a propo>lçào >era costa mdOlda oa ordem do dlll,
~ObreSlaDdo->e a dehbera~Jo 4UaDl<l :l0\ dem.1> .t:>~Unto,. para 4ue se ulllme
a vOlação '

§ 3° A apreclU~ao da> emendas do Senadp rederal pela Climara dos
Deputados lar-se-a no prazo de dez dias. obsenado 4uamo ao mais o
dlspo~to no paragrafo antenor

§ 4° Os prazos do ~ 2° não cc)rrem no~ penodo> de recesso do
Congresso NaCional. nem se aphcam llOS proJelos de codlgo

J

/NSTITpl A CEDULA DE PRODUTO
RURAU. E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

An I° FIca IDstllulda ,;( Cédula de Produlo Rural-CPR,
representatIva de promessa de entn\~a de produtos rurais. com ou sem
garantia cedularmenle cons!llulda

An 2° Tom leglllmaçào paro emItIr CPR o produtor rural e suas
asSOCIações, IDCIUSIVe cooperallvas

..................
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~/

INSTITUI REGRAS PA~ O
ESTABELECIMENTcrbE EMPR~SAS DE
ARMAZENS GERAIS. DETER~INANDO

OS DIREITOS E OBRIGAÇÕESI DESSAS
EMPRESAS.

DOS ARMAZENS GERAIS

CAPITULO I
ESTABELECIMENTO. OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS EMPRESAS

\DE ARMAZENS GERAIS

An I" As pessoas naturaiS ou jundlcas. aptas para o C\erCICIO do
comercIo. que pretendere~l estabelecer empresas de armazéns gerais. tendo
por Iim a guarda e conser:vaçào de mereadonas e a emlssào de IIIU\OS

especIais. que as repre~ent'em. deverão declarar a lunta Comerciai do
respecu\ o distrito

I) d .ua Iirmd ou. se ,e tratar de sociedade anônima. d d.'Signação
que lhe lar propna. o cap!tal da empre,a e o domiCIlio.

"2) a denonunaçào, a 'ltuaçào. o numero. d capaCidade. d
comodidade e 11 segurança dos armazen,

3) a naturcLd das mercadona> que recebem em depo,no.
~) li> operaçõe, e ,ervlços a que se propõem
A essas declarações juntarão
a) o regulamento mtemo dos armazens e da sala de vendas publicas.
b) a tarifa remuneratona do deposno e dos outros serviços:
c) a cenldão do contrato SOCIal oU .'!>tatutos. deVidamente

regIstrados, se se tratar de pessoa jUndlca.
~ 1° A Junta ComerciaI. \enticando que o regulamento Interno não

mlhn2c os preceitos da presente Lei. ordenara a matncula do pretendente no
RegIstro do ComercIo e. dentro do prazo de I (um) mês. contado do dia desta
matricula. fará publicar. por ednal. as declarações. o regulamento mterno e a
tanfa

Quinta-feira 20 02497

Bras,ha·DF",:tIe dezembro de 19<

E~telcntlsslmo :,Jnhor PrcslQcntc d3 Rcpubhc:I

Submeto .3 clc\'ada conslder.J:ç:1o de \'(.lssa E\celêncl:I o presente Projelo de lei, ql
regut:t.mc:nI3 a ilt\\'ldi3.de de ann3.zc:n3.~cm de flTodutos ."sropccuanos

O presente prOJeto de lCI 3presentiJdo em anc\o. c fruto Je proposições e dlscuSsOc
':0\'01\ enda IccmcOS da :lrC:l gO\ cm:unenl:ll e rcpresent::mte:s da setOr P"\ ado e tspcCI:lh:sw Im m;ltena

. A auvldOlde J~ OlrmõlZenOlgem (m gemi. inclUindo ol de produtos :lgro~as. e ha
n:gulOlmentOld:l pelo D~erclo n" I 101. J~ ~l de na\C~mbro J~ l1103. lia multo lempo "em stnc
JISCUUdOl ol neccssld<ld~ d~ se <ItU3hzJr ~SUI 1~1. Jd3pt:lndll-a as mud::nç:lS ~ neceSSidades dos lempl
atuillS ~om no\ ilS dm:imll.J~ ~llCIó1I~ ,

A mOllor d~m:md:l. no s..:ntldo J3 re\'lsão dOl relendOl lei. tllZ respeito ;i. ilrlnazcna~~m c
grãos. pnnclpOllmenlc em lunça.o dl)s !numeras problcmóls rel:ltI\'os .1 1.0nsen"3ção de: produtos e rigio
l.ontralc de cSloqu&:.l.OnICrlndo I11Ollor 1.1:ucz.:l nOl detimça.o de direitos lo: dc\crcs dilS p:ln~ en\'ohld:as.

COlbe r~ss3h3r que. l.~'m ol Jpro\ 3ç50 dó1 presente propoStOl ;l mesmOl \ Ir.l ólu."'lhõU' o process
de mod~rmz.:lção dll SI~lcm3 de l.('IOlCrCI:lllz.:lçào Ol~ncoló1. deslanch:ldo pcl:l 'OICI311\"3 pn\'ada e em plen
..:"potnsão PllC OUtfO IJda• .J" mod:lhd:ldcs l.IC opemçôes comerCI31S no mcrcodl.> Olgncoia Ct:us com
'cncias OlnleClp:ld:J.S e o mcrc:ldo Jc lislCO c de ILnuros I c rin:lflc~lro mod.ernos requerem
fcgulamenl:lÇ41o com regr:ts b:lslC':lS que dlsclphnem o seu funclon3mento,:I~ de forma Coerente cor.
05 no\'os tempos ou seUL )cm o e\cesso de IOten'enção e dlnglsmo estott3l. . .

Deve-se Ihs:ll'. que as cmpres:lS que se dedlclUn a .lnnazcn3gem ~e~'produtos Ol;ricol3
tlear.1o SUJClt:1S ao dlSpOS1\1\ o Olõl cnndo. de"cndo o \1mlStcno dOI A~nculwra e do Abuteclmenh

quando d3 reguhunen~ç:lo. b:u:\iU' nonnas de n:ltUrcZól teCDlctlIoptmclonal. remanescendo com ISSO um.
única norma de regenclil. decorrente da pecuhandólde da annazcnOl@em dos produtos agropecuirios.

Rts~ltOSamenle. ~

,~',~~-
\[ARCOS \'!N1CIUSP~ES.

~11"S1ro de Estado da Al!"cuJllIr.l
• do AbastecUDentO

A\CI\Closamentc.

Encarntnho ol essa S~cretana Mensagem do El'tcelcntlSsJmo Senhor Presxlentc em
Repubh<a reialiva a pro".'o de lei que "DISpÕe sobre o SIStema de armazeDllgem dos ptodutos

agropccu:mos"

J~
PEDRO PARENTE
Cbele da Casa Civil

da Presldônc.. da Republica

~ 2° Arqul\ado na secretaria da junta l'omerctal um c\emplar das
folhas em que se fizer u publicação. o cmpresano u,smara termo de
responsabIlidade. .omo Iiel deposnarlo dos gêneros e mcrcadorlas que
receber. e só depOIS de preenchida esta formalidade. que ,e Iara conhecIda de
terceiros por novo edna\ da junta. podcrão ,cr mlclados oS sen Iças e
operações que eonSUlUem objeto da empresa

~ 3° As alterações ao regImento mIemo e a tarifa entramo em \ Igor
30 (tnnta) dias depOIS da publicação. por ednal. da Junta ComerciaI. c não se
aplicarão aos deposnos reahzados ate d véspera do dia em que elas entrarem
em 'lgor, salvo ,e trou~eremvantagens ou benenclos aos deposltantC'\

~ 4° Os administradores dos armazens gerais quando não lorem os
propnos empresarlOs. os fieiS e outroS preposlos. allles de entrarem em
exerelCIO, receberão do proponente uma nomeaçdo eseRla. que farão
msere\'erno Registro do ComercIo (Codlgo ComerciaI. artIgos 7~ elO. n'~)

~ 5° NJo poderão >cr empresarlo,. ddmml>tradore, ou Iiels de
armazens geral> o, que tiverem ,ofndo condenação pelos cnmes de làlêncla
eulposd ou fraudulenta. e.lellonato. abuso de conliançd IJI..dade. roubo ou
luno

§ 6° As publlcaçõe. a que se relere e.le artigo dc\ Clll .er leu:!> no
Diana OfiCiai da limão ou do Estado e no jornal de maior CIrculação dd sede
dos drmazcns geral'. e a cu,ta dõ'mterc>sado

Mensagem n' 107

Senhores Membros do Congresso NaCional

Nos lermos do amyo 0-1 pilragrato I~'. da Constu~lção F.:deraL submeto a ~Ie\ ad3
dcbberaçio de Vossas E.~celênc'as acompanhado de E,poSlçio de !\lo,,\os do Senhor !IllnlSlro d~

Estado da Asncuhura e do AbasteCImento o ,e"o do prole'a de lei que "Dlspae ilObre o SIstema ~e

atmazen3gem dos produtos ayropecuarlo:t"

AVISO ri' 117 • C. CIVIl

Seahor Prime"" Secretano.

Em 19 de Janel ro de 2000.

BraSJha. 19 de janeiro de 1000

I
A Sua Excel~ncia o Seuhor . '
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeuo Sccretano da CãmInt dos Deputados
BRASILMoOF 1
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INDICAÇÃO N° 722, DE; 2000
(DO SR CORONEL GARCIA)

Sugere ao Poder executivo a apresenlaçao de projeto de 181 que restabeleça o direito à
promoção de militares da reserva remuneljlda e reformados das Forças Annadas.

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

ExcelentisslUlO Senhor PresIdente da República:

Tenho a honra de me dirigtr a Vossa Excelência para expor e
reivmdicar o segumte:

A LeI nO 4.902, de 16 de dezembro de, 1965, vedou a promoção de
lDIhtares das Forças Armadas por ocasião de suas transferências para a resClVa
remunerada ou refonna, tendo assegurado, entretanto, que tal beneficio fosse
concedido ate 10 de outubro de 1966.

Entendendo que tal legISlação vil"0u o pnnclpio básico ~ ~!to
adquirido, varias ações foram tomadas Visando á reparação da grave mJusuça
comeuda

No própno Congresso NacIonal já fOI3D\ adotadas medidas
legtSllII1vas sobre o assunto dentre os quatS cito os o PL nO 115/83, do saudoso
Senador MARTINS FILHO, que obteve aprovação no Seoado, e os PL n° 7934
Al86 do ex-Deputado HARLAN GADELHA, PL n° 2190/89 e nO 1337-AI9I,
do e~-Deputado PAULO RAMOS e PL n° 3476197 e Indicaç40 0,0 969197. do
ex-Deputado NILSON GmSON

Deve-se observar ainda, que a Justiça Já se pronunciou favorável ao
reconhecunento deste direito, conforme se destaca na Emchta do MS n° 33S-DF
(Proc. n° 1990.0001022-5), cUJo teor é o seguinte:

UMANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADQUIRIDO _ PROMOÇÃO
A lei da reforma é a lei do dia da reforma; o militar, nessa ipOCtl, tkverá
satisfazer os requisilos da legislaçilo. Nilo perde, porém, o dirmo adquirido
anteriormente, ainda que modificado ou exclu{do. Lei posterior mIo afeta a
situação, vedada a retroatividade. Assim, inatacável a promoçilo que se
efetivaria quando passasse para a Inatividade. Direito que se incorpora 00

patrimônio do miOtar, cuja eficácia se projeta em termo certo. (DJ de
25.06.90)"

Outro fator fundamental que Jusllfica a PropOSItura deste projeto é a
reparação de grave tnJustlça cometIda com diversos mtlita'res que deIxaram de
ser promovIdos, apesar da eXIstêncIa de amparo legal, por força de leI postenor
que não lhe respellou os direitos adqumdos

Com a promulgação da lei ora proposta. clta-se como vantagem adiCionai,
o fun de mumeras demandas JUdlCIll1S e admmlstrallvas que se processam nos
tnbunals e na admtnlStração pubhea.

Vedada a promoção, mas assegurados os vencimentos de postos e
graduações supenores, cna-se uma Situação mcoerente, tal seja, o milttM efetua
descontos pelo vencimento do posto ou graduação referente a sua remuneração
e, em alguns casos, a contraprestação do servIço, tal como a asSIStência médica,
é efetuada em função do seu posto ou graduação efetivo, com prejulzo para o
beneticlarto

Ressalte-se. por fim, que a aprovação deste projeto Dio gel'llria
qualquer aumento de despesa pan a União, visto que os beuern:lirios já
recebem a remuDeraçilo devida aos postos e graduaçiies que Ibe seriam
atribuídos por força da lei on proposta.

De acordo com o an. 61, § 1°, ~r', da COI1Stltuição Federal, a
apresentação de projeto de leI sobre o assunto em tela é de competência
pnvatlva do PresIdente da Republtca

Em razão do exposto e por entender Justa a reivindicação dos
Interessados, confOlIl1e JusnfiClll1vas abaixo apresentadas, requell'O a Vossa
ExcelênCia seja elaborado projeto de leí pelo Poder Executivo, Visando a reparar
a 'mjlisuça coinetlda contra os Dllhtares que IIveram seus direitOS adqwndos

VIolados por legislação ordl11àna. W'~: ','
/, I· J. ." li" ~\Ol\oO

'1-'

A titulo de cooperação, apresento a Vossa Excelo!ncia para aprecIação
de sua Assessoria, a seguinte proposta: I

"PROJETO DE LEIN~ ...I200()

Restabelece o dlrdto à promoçao de
miJJJIu~ dII ,~uva TSffJInutlda e
reformados das Forças Annadas, na
form" que esptdflca, e dtf outras
providinclas.

An. 1" Os "w;;.;~ das Forços Armadas serlo efetivadas nos postos
0/1 graduaçiles correspondentes a~ soldos, ou cotas de soldos, a que ji:eram

, Jus por ocasúJo de SIlas transfuindas para a resuva remanuadll ou
refOntr8S.

Án. 2" &IJJ lei ent", em vigor na datll de suapublil:~o...

,. Respellosamente,

-LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTllDOS LEGISLATIVOS - C.DI"

CONSTITUIÇÃO
• ,.-'," , DA
REPÜBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
Oe" nn:.'••• n ~ !.~. ~·.t•• ~.::.:••~ o .

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

, ' CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

•••••nu : : ~ .

" Seçio YlIt'
; 'Do Proeesso Legislativo

...: .

. Subseçio .'1
Das Leis '

Art. 6L A iniCIatiVa: das leIS complementares e ordinánas cabe a qualquer
membro ou ConÍissii~1 dá Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Co~gresso
NaCIonal ao PresIdente da Repubhca, ao Supremo Tnbunal Federal, aos TnbunalS
Supeno~, ao Procurador-Geral da Republica e aos cidadãos, na forma e nos casos
prevIstos nesta Conslltuiç{o.·· . , .\ . . .
' .. ,. § 1°S~ de IDlClallva privauva do Presldenle da RepUDhca as leIS que.
r ", 1 .
•••·•..•..····i)·;;;;i;~··~·F~~;;·A;;;;~d~:·~~~·;~·~;;;;e Jundlco,' proVImento de cargos,
promoçlles estabIlidade, remuneração, reforma e transferêncUI para a reserva.

~ Allr.eu "f'acrlUe/da pela EmendiJ t ~ns/lluelar.Q/ n' /a, de 05/0211998.
........................................: ! ~..~ .
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LEI N· 4.901, DE 16 DE DE~EMBRO DE 1965*

D1SPOE SOBRE A INATIVIDADE DOS
Mn.ITARES DA MARINHA, DA
AERONÁUTICA E 00 EXÉRCITO.

No..: mopdl pela Lei .0 S.774, de 23 de dezembro de 1971
............., •••••• l.~ : .

LEI N· 5.774, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971*

DISPOE SOBRE O ESTATIrfO DOS
Mn.ITARES E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS

Nota: mopcla pela Lei DO 6.880, de 1i de dezembro de 1_
..............................................................................................................................

LEI N° 6.880, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1910.

DISPÕE SOBRE O ESTATIrfO OOS MILITARES.

rlTULOV
DISPOSIÇOES GERAIS, TRANSITORIAS EFINAIS·

An 160. Ressalvado o disposto no an.156 " no parag1afo único do altlgo
1lI11enOr ficam revogadas a L", n" 5.774, de 23 de dezembro de 1971, e demaIS
dlsposlçacs em contrario '

Processo : Ms-J35 DF 19t01OOOI02Z-S - MANDADO DE SEGURANÇA
AutuaçIo: 14I02JI9tO
IMPTE : ARMINDO JOSE GO'ITERT
IMPDO : MINISTRO DE ESTADO DA AERONAVTlCA
Ministro: LUIZ VICENTE CERNlCCHlARO • PRIMEIRA SEÇÃO
Fase AIlIa1: OI/IVI992 PROCESSO REMETIDO AO STF

PARTES
Autor: ARMlNDO JOSE OOTTERT E OUTROS
Advogado: SILVIA CRlSTINE FERNANDES E OUTRO
Reu: MINISTRO DE ESTADO DA AERONAVTlCA

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

" "
RESOLUÇÃO N°.7 DE 1989

APROVA OREGIMENTO INTERNO DA CÂtMRA ÓOS DEPlITAOOS

.. ·····t~ ..······..,..····..·· ··· ····..·····..····..··
TlTULOIV,

DAS PROPOSIÇOES
...............................................................: .

CAPiTULO III
DAS \NDICAÇOES

AR. 113. lIldiçaçao é a proposiçlo alravés da qlll1 o Deputldo:
°AIIIp lllruado~/" lWoIw;iJo nO lO, de 1991.

. I • suaere a outro Poder a adoçio de providancia, a n:alizllçlo de ato
IIIImiIusnlivo ou de aesdo, ou o envio de projeto sobre a m.ria de sua inic:ialiva
.ClIClusi~

11 - suaere a manifestaçio de uma ou mais Comisslles lCefQ de
detamillldo USIIIIlO, VÍSlDdo a ell)Jonçlo de projeto sobre Il1Ill!ria de iniciativa
daCAmarL

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicaçlo seri objeto de requerimento
escrito, clespKhldo pelo Presidente e publicado no Duúlo do Congresso Naclollll1.

°AI14IrlIJo ptIJnI DI4rIt1 "" CIÍmiIN dos Deplll<llim, par Alo dtu Pruklmtu ..
Me..dtu dwu ea.... do CollJl'-o N".1DnoJ de 2 de OlII/Ibra de 1995.

§ 2° Na bipólese do inciso 11, serIo observadas as sepintes 1IOIDI8S:
. I ~ • indicaç6es recebidas pela Mesa serto lidas em slimuJa, lIlIIIdadaI à

publicaçlo no Dúúlo dD Co~sso Naclol/Ql e ellCQ1tl/1ÚlQl/lB à.r CQlflwiJu
compeumu:

• 11/141rl1Jo ptn D,./o "" C4mtw dOI DeJ1lll""OI, par AIO doi Pruidllrlu dtu
Maadol dwue-do Co",",o NIlCIlIIIII1 de 2 de o",lIbra Je 1995. •

11 - O pIl'eCCl' referente à indic:açio será proferido ~ prazo de vinte
SCSIlIcI, pmrropvel a critmo da Presidencia da COlDISsIo;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!!. 395, DE 2000

(Da Comlulo de Relaçlles Exteriores e de Defesa Nacioul)
Mensagem n° 652197

APRN8 o texto do Acordo sobre Promoção e Proteção Reciproca de Invl!Stlmentos
eelellnlclo entII o GOVlllllO da Repüblica FederalMl do Brasil e o Govemo da Repúllb
F_, em PIIIis, em 21 de março de 1995

(As COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMERCIO. E DE CONSTlTUlçAO E
JUSTIÇA E DE REDAçAO (ART 54)

() CON{;lmSSO Nt\CIONAI.<lectel.,

,
t\n. I" I',ca .provado () le"o do Aconlo ~ob", Pmmo~C) c

Proteçio Reciproca de Invl."'tlR\cntos. cclebclLlo enm: o Go\cmo da República
,FedeClllV' .11) llrasd e I) Gnvcmn Ja ltepúblll:" 1·r:mc"".. em Paris, em 21 Je
março .Jc 1995.

p~rn único ~l.-cio ,ulato,," ~ 3(1fO\Oação do Congresso
l'laaonal quouque< or05 'llle Ilftphquem em 1C\1S30 do refendo Acomo, bem
comó quadqllcr '\1151"" cC)mplcmcnt:lres 'lll', n05 tcnn05 do amgu 49, inciso I, <I.
ConsDNlç)O f'cdeal. =/l'Oltm enl:"'ll"s 011 comprolftl5so, P\'OSD5 00
palJllriõRÍo n,clOna!.
. • . Art. 'Z' O <!aspas", no Ilem 2 do amgo 5 do refendo Acomo
~omcna: scroi .pltado no que nio cunrrariar 05 ClS05 pn:VUIOS na ConsliNiç20
FedeRal, cspecalmcnre o lftClSO III do pmgr.afo 4°, do amgo 182, e o aftigo 184.

\n.. 3" I_,te l)cCtCtlJ I.c~ ...IJl1\ f I l".ntr:\ un "!otor n:1lhu2 de 'iU:l
pllblicocão.

11ENSAGEl1 NO 652, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

5ubmet.e a conslderaçilo do ConaresBo NaclonôJ. o tex~o do Acorào
SObE'8 Proaoçao e Prat.eçao Reciproca ae lnveSt1mentQS, celebrado
ent,re a Governo da Republica Federa:t.lva ao 9ras11 e o Governo da
Repub11ca Francesa, em Par1s, em 21 de março de 1995 •

(AS COMISSOES DE RELlIÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL: DE
ECONOMIA. INDUSTRIA E COMtRCIO: E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO I AAT. 54))
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De confomudade com o disposto no amgo 84 inCIso vm. da COllSlltUlçio Fedcnl.
lc:abo a hama do subml?er à elevada consaderaçio de Vossas Exce1ênaas. acompanhado de

Expollçlo de MObVOS do. Senbores Mirustros de Estado das Relações Extenores e da Fazend&. o

l<!IRo do Acordo sobre Promoç1o e Proteção Reciproca de InvestunenlOs. celebndo entre o
Governo da RepublJoa FedenbVa do BrlSlle OGovemo da Repubhoa Francesa, "'" Pans em 21 de

_del99S

diretos.

~ntroduç'ão no ordenamento )ur1.à.ico nac10nal 4e reqras coapat1veis'

com a po11tlca nacional de atraçào de lnvest1!Jlentos eatranq8iros

o acordo foi conclu1do no contexto da n~Qc].aç6es

J • o AcOrdo concluido com a i'nmça representa reccnb.ciaantD

do .11lIportant:e papel que os l.nvectimentos franceses têJl duseçenhaóo

na econoZlÚa Dras1.leira e sinalização da part.ic~paç40 crucente que

provenl.antes da França represente cerca d.e 5' cio tot:al de

l.nvut1Dento& estrangeiros raq1s't%'21clQs no país, aaaaq\lZ'anclo-lbe

poslç60 entre os ClnCD U10res investidorAS no Brasil.

esses fluxos poderio adquirir nos prax1II:os anos. Os l.nv.st1JllIln~s

2.

811Preendidas dllsde 1993 pel.o GOverno bt'as11eiro para a as.inatura

de acordos conqénerss cO. os principcl1s p41sos investidores no

Bruil e as nações da Aaar1ca La'C1J1Zl, coa vistas a qaran1:ir a

Brasili.. • deJunho de Iqq7

t-o... L&=r

Senhores Membros do Congresso NacIonal.

"LEGISLACÃO CITADA -\NEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

4 • Dentre os prlnC1pZl1.S pontos abordados pelo Acordo estio o

tra~Uento nacl.onal e de naç40 ma1.S favorecida aos investimentos, a

1nvestinento, solução de controverslas entra O investidor e o pats

receptor do J,nvestu!:ento e tratamento justo e equitativo.

q&..&.cuna.a de 1 l1vre transferêncla dos capitais investidos,

co.pensaç60 \e. caso de de&aproprl.a.qAo ou nacl.onaliza.c;Ao do

C~NSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
••••••••••••••••u .

5 • Tendo presente o acima exposto, bem como as tradicionais

relaç6es tia at!U.z.ada e parcer1.& que têm marcado a história doa Brasil

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO "
Do Poder Executivo

SEçÃon
Das Atribuições do Presidente da República

e da França, cons1deramos o Acordo sobre promoção e Proteç40

Reciproca ds Invest1.mentos entre a República Federat1va do Brasil e

a RBpUblica Francesa merecedor de apro"ação do Poder Le9islativo,

e.. ,,,..I:a do ql>e Juntamo.. a esta EXIlO...<;ào de Motivo.. proJeto d.

MensaqeM ao con!J%'oaso Nacional e CÔp1.&S autênticas do Acordo, para

qu8 Vossa Excelêncla, se assim houver por bem, os enc2mlfthe àquela

Casa.

'AIt. 84 - Compete privativamente ao PreSidente da República:
I - nomear e exonerar os Mimstros de Estado:
li - <lxercer. com o aW(JIi~ dos Ministros de Estado. a direção

supcnor'lia admimsttação tederal:
lU\ - miciar o processo legislativo. na forma e nos casos

previStos n!=sta Constituição:
IV ·'sancionar. promulgar e fazer publicar as leis. bem como

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução:
V - ver.ar projetos de lei. total ou parcialmente:
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da

administração federal. na forma da lei:
vn - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos:
vm - celebrar tratados. convenções e atos internacionais.

sujeitos a referendo do Congresso Nacional:

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio:
X • decretar e executar a Intervenção federal:

Respeltosamen'Ce,

K1nistro de Estado das Relações EX't9J:1or.a

PEDRO SAJG'AIO MALAN
Mlnis'Cro de Estad.o da FazAncla

ACORDO ENTRE

O OOVERMO OA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

. E O GOVERNO DA /tEPUQLICA FUMee"A

SOBRE PROMOçAo E PROTEÇAO RECipROCA OE INVESTIMENTOS

o Gov.mo da ~eputlIca F..... do Oral • Q Govwno da R...... FfInc:aa. dcnWnlf

~aP"'~

EM N' 221 /NU.

Bras1.1ia, eD 05 de Junno d. 1.99
7

O.-jooc _.__....... __ ... _ClIlIIllçOoo

r....para.lIWU bruWrDIi n8I F....aa~fnncelunoBIuI.

ca...- .. _.,...."..... ••~-_.._-_ .. _ .. _ ................. 00__110_...... _- --...........~:
Excslent1ss1mo Senhor PreS1dente da RepUbllca,

SY!:metellOs a alta consideração de Vossa ExCelênc1.a c

&1\aXQ Acordo entre O Gove.rno da Republl.ca ~edqat1.Va dQ 8rasil e. c

GOverno da Rep\lbllca Francesa sobre promJção e proteção JR8C1proca

d. Inv••tiMfttos, as~inado em Paris, eIfl 21 de março d1l 1995.

1 o l.mo~o·ch'" tOd03 os havern. Ia CCII'I'lO bIa,~ • w.reau da eocaa • '
~1'tUnUI ••.m~.ma nIoAdultnrlwnl••

.1 .. __ ._M.b...__ .. domoIo __....._I~:
~ ................._~: ..
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bJ •• açO!!,. Q ~glO aa~ do valor da subSCII~oe OUl18S lORnAS de parllap.1çio. mesma mlna(ttinu
ou indiretas. nas laClltdad•• c:anltlluldu no leml6no de uma das Partes Canlralantel

c) a. obrigaç6es. crlldllal li anlllas sobre quaisquer compronussos que tenham valor econ6mu::1O :

di os dIreitos d. propnedade U1hthll~lual tomeraa! ou industrial lals corno os dlr~los autonns,
patentes "'cenç.... marcai regtlndal. modelo•• módulos uulustrl81s, procedtmentos técnicos. nomes reglstnldol.
fundlll de comérda •

et IS cancenG.I oulorgadas por lei ou em virtude de 11m canlralo em ••plldAI ., relaUva, "
pro.pecçio. ClJUlvo ultlçlo OU aproveitamento d. reausos naturaiS lnduSNI o,'slluadOI nl zona marttlrnl du
Partes Contralanl.' .

Enllnde se qUI os ..fendol haveres devem ser ou lll!f lido Invesl.das d. eClnf0mnd8de com 8
leglslaçlo da PartI Conlnuanle Im culO lemt6ho • eletuado o Invesllmento, anles ou depois da enlrada em vJgor do
C1relenle Acordo

Qualquer ml)dmaçJD na forma pell qual os heveres toram InvestIdos "Se Ife~ SUl Cl,ulll.nCl;:lo
coma Investimento 11 menos que es" moddlCaçtO 1.le canlraria a legislação da Parte Contratante .m aJio Ivnt6rio
o Invellllnenlo 6 eretu.do

ai I' penDI' llsleal que pOllulrlm • naaonalldlda de uma da. Partes Conultanl..:

bl tode pessol lurldfca conslllulda no lemlbna de uma dill Panes Conlrltln'''. d••ClOf'do com •
1etJ'lIaçoto dllla ulllme e tendo 111 kM:aI&uda a .u. sede,

cl toda pessoa jUfldka consllluld. em mn lercerro paIs e controlada dlretl ou Indnlemente por
pelloas lISlC3s n~C1onal' de uma d'l PRrt" Coolnllanles cu por pelloRs IUrldlcas cU):a sede "st~l. Iluallz.dl no
lernlbno d. uma d.s Pan•• ConlIIit.nl••• qU41l.fth.m lido con.tlluldal de lceudo com • I.ta"o d.... uIUma :

3 O lwmoa,~.d.... toel...1 ou."U.. prodund..pai um lnvntaawtter. _ COl'ID lucrai
cIridendo', ·rO)'......• ou 1Wa'. d\nnle um delem*lIdo perlOdo

O. IIndlrMntol di! um kweatrnento e. Im ceiO de relnvll\lmento, o. ~V'.~ ulürnc
g_.damo",~"",o""ilw"_t.

""C!i .. O "rnenteAcordo .,..... ao terrft6tfo d" cada um8 cUs Parta~~~~"~!M"'!'
nwttIrna. cada ume dita., equl dIfWdIl eDI1'lO. zon••tIDn6l'ricIe I plataforml continental que .. ..-..n P"'*" dOl1lmlle1 dl"guu ,1tfriIoMtI de c:.dII UfM daI Perte. ContrIitllntel .... o.~!~~~e
o CIrIlo tnltmKIoNI, dftIl_ ........ jurtIcIçIo CJlte flnl dll prospec:c:Io, nPcnçIa e pniurv8CIo doi
,...-nat&ntl.

c ... ume d.. P....~.. tnc::wlllvar6 e admltr.a, na IlTtito de 'lua Ieg~o~~dàl
dllpOSlçlOe.dnl.Acardcl.DI.,...., ........ porlnvftlWonl.d.ounPar1.em.. 'lrTttand·.êm... zon.........

Aa-Pana ConIra~ .11...-10.com~.nOlIenno's cte6w."I~i_d"_.da_dor_Ir_.'*__ -'-"ftllclii~

de uma d:n P.rtes Conl1elantes, relaotlnados a um cnvesllmenlo efeluado no lernlarro eu na zona maMlrma da oulra
Parte Comrill.nle

Cada uma das Partes Conltalanles co~romele se a assetj\lrar em seu lemtarlo • em Slla 10ne
marlllma um tralamenlo juslo e equllallvo de acaldo c.Dm os prlnclpl01 da Clrelto Internaconal aos Invesllmenlos de
Inveslldores da oulta Parte, e a p,oce~, de forma que o e.ll'e,dco do dJtello assnn reconhecido N.O sl!la obstado. de
dlrello ou de fIlo Em C11"leular. elnbora noto e.dusrvamente sâo considerados como llnpedlll1enlOS a um Iralamenlo
11lSl0 e tqml3hvo quaisquer restrlç6es Atompla e ao Iral\SpOlle de maler,as C1r1mas e malerras aUllllares energra e
combusllvels bem como de meios de produçâo e do elPloraçâo de qualquer especll~ ~ualquer obslãculo • venda e
I,anspono dos produlos no Inlerlor do pais e para o e.terlor· í'$Slm como quaisquer ouuas medidas de efella anãlogo

Cada Pat1. Conlralanle IlIlu::ar' em SIlU lemlarlo e em suo lona mar1l1ma aos Investidores da oulr.
Parte Conlrelanle no loc:anlo a seus Invesllmentos e as allvldades a eles relal:lonadas lJm tr31amento nlo menos
lavm've{ do que aquele concedido a seus própno5 InvestldorBs, ou aos mlleslJdores da Naç.Ja ma!s 'avorl!~ se
e,te for maIs vanlaloso Alue lIILt10 IS pessoas flslcn naoonals de urna das Partes COnltalantes, qU& esllVerem
autOrizada, 8 trabalhar no lerrtlorlo ou na zona mar1llma da oulra Pene Conlralanle poderio billneriClIt-Ie das
lacllciades maleelsl' proprl.s so elterdco di suas ahvldades profisslonals

Ess. balamenlo nllo se eslend~ enUelaf1lo aos prlVll~os que uma Parte Conlralante conceda .os
Inveslrdores de um tercelto pais em virtude de sua C1anlopaç.Jo em ou aSIDaaç.llo a uma zona de livre camérdo,
acorda aduaneiro, mercado comum ou qualquer oulra rorma de organl:t:aç.lo IconllmlCilllglonal

As dlSpo$lÇeU deste artll~O 1110 se aphClITI as quesUlls fiscaiS

I Os Investimentos efetu.dos por Irwestrdores de 'qualquer das Partes Contratantes goz.rlo,_no
lemt6no. na zona lTIafllltna da outra Portl Contralante de plena e tolal prote;lo e seQurança.

2 A. Partal ConUalantea "Ao lomaraa medIda' de dn.proprlsçlo ou de nadoNlllUçlO ou
qualsquer outra. med\d•• tUta .fello conallla Im pri"llr o. InvestldOfllS dé ouU. Parte. dtrall ou Indlret.menle. dOI
Inweltimlntol que Ih.. plrt.n~••m .eu territarlo e .m .UI zona marlllma. ellll:llo par ru6e. d. uUBdade publica •
dald. que lal. medld•• nlo ..}am dllCl'lrNnlt6rla. ou CfInlrtrls. a um c:omPfO~IO ...~ pai um. du P.,n
CanIra"n'a' Pll'" com um nldonet ou p...aa Jurldlca da OUIfI PIIrt. Conltltanl.

Todaa as medida. de dedptClprlflWlo qUI pouam IIr tomad•• devam dar Iupr ao p.gamenlo da
uma IndllntZlçlll prontl • Idequada cUIO monl.nl., Igual ao velar real dos InvnUmen'Oa em 'que'llo. dllV' ••r
awIIado ievltndo-a. em cont. uma .IIU.r;ao oconatnlca normal e Interior t d." Itm que ta\a medldel lenham sido
I""" OU tClm.dll de conhecimenlo pubnco

E... Indenluçlo, aeu monllnt•• modaUdade. de paglm8nlo lerlo Rxada'. o mata lardar na d811
da deupraprflÇlo A Indenluçio dever' ••r .f.llvame"'. teaU:r:l:vel pq••em demore e Hvrernentaltanll.rtv.L AI"
...da ,.pmanta. rendI" Iwol ealdUdol 'lua lIBOR, IPbc6vll .. dlVlus em quetIIa .

:.1 OIlnv..lhfcn. d. ume d.1 Pertas Conlralanle. cutos lnve.trmenlol aafreram Plrda. por mo1tVo
d. "*"' ou quatQuer outro conIIltD al'TMdo. r"~uçlo, 8I"do de emIftIlndll nactan.l OU 'rlM'lte qull porventld
0CIllffWf8ftI no terrMOrIo ou na zonII marlÜlnll a CUlrll Pinte Conlr.l.".e. IltIo dnflo. par ,... dllll uttlma. a um

Ifllamenlo nllo menos favortvel do qua o dispensado a seus propflos investidores ou aos InvestIdores da N3Çlo
mats ravofltdda

Cada Parte Contliltanle, em culD leml6no ou em cu/a :l:ona marUlma leNl.am .ldo eletualias
Investlmenlos por Invellldor d.. outra Par1e Conlratante conc:ederj a liUS lnveslldores a !Lv,e transler6naa de

11) Juros, dlvldendos.luClos e oulras recellas correntes,

1:11 ·royallles- decorrente. dos dlrellos Imatenals menaonldos nos blerals di e e1 do parallralo t do
artigo t

cl pagamenlos efetuados para o reembol50 de ernJlréstuoo5legularrnente contralados

[11 produlo da ceSSA0 ou IIqUldaçâo 1014111 ou C1arcral do Invesllmento inclUSIve a3 lendas do ca~lIlal

e) lndenlzaçees devidas por desapropnaç.lo ou perdas prevlslas nos par6gralos 2 e 3 do artlgo 5

As pessoal lIslcas nacionaIS da uma das Part.s Conlra1enles que lorem .~1oru:ade. a Irabalhar no
Il~rrite"o ou mil zona marlllma da Culra Parte Contrat..nle por força d. um InveshrlM!nlo admdldo, serlo tamb6m
aulon:r:adas a Irllnslenr para seu pall de ongem uma parcela apropnada de sua remunerar;ao

As IransferenCl8s I que se relerem os par.graf05 a"leriores seria efelulldas lem demora, • IpI de
cambIo normal em vIgf:nCll Clfiaal na dala da transfer6naa

Na med'lda em r'lue na leglslaçAo de uma das Partlls Conlralantes eSle.e C1revlsta UI'NI garanlra para
Inveshmenlos reahZldos no e_teUor eSla pOder' ser concedida com basl em an*Ilso c:aso I Cllc. a Inv..lImentOI
realIZados por lrwllsl\dores delta Parte Contratant. no lemlana ou na zane marlllma da putra Parte Contrllanle

Os bweslllnenlos dos Investldores de utna das Partes Conlratanles no temt6tlo ou na rona matlhma
da oulra Parte so tarlo IUS • garantia pr.vlsta no paragralo aCUT\8 se oblldo preVlament. o ecnaenllmenlo [Ia oulta
Pat1e Contrel....le

MIlllll..I

Cu.lquer con1rov'nrla relatlva .01 InvelUmlntos ..ntre um. das Parte51 Conlrw.l."..s • um mvesl~
U ou" P.It. Contratante srilOludonllia amtglvelmeme entre I' fUa. pan•••l'MIMdas Im qunlI"

U,.ccnarov'" I\Ia soIl1dclMda dentm do pruo da sera mlles • p.rtIr do momenta em~ leMI
sido luscltlde par qua~" dai P.rt.. CClnl1'8llfttea .ert .ubtn'lId. • plCftdo do b'N.stkfCf. t IJbttratem do Centro
Inl.,...donlll p.ra • SoIuçIO de Controvél'liU fel.ltwa. 101 tnve.ttmenlos. atado pell Conv.nçIO p.- e Sotuçlo
d.a ContnN6Ntal ret.uvaa • Innsttmentol antre Estado. e Nadanals de autros Esl.sos, aberta ..."lnltura em
Welhlngton em UI di março de ,•• a CIlIf'ItIr dll dle Im qUI, Republlca f:edIl.uv1 da BruI em. I referida

eonv_"
Antes d.... dita. • c::anIr'aY6n\e .~ul:lm~' I um Trtbunal d. ~lJ'Im ad troco estabe'eddo

.aguncfO D ReoulamenlO d. ArtriIfIalm d. ComIIllo d•• NIÇ6•• Unidas panr o 011"''' ConwrdIl lnlemaclonll

(UNCITRAll Se o Ser:relarto Permanente da Corte Pennanllnle de Arbltnlgem da Hall for nadon~ d. qualqu.r das
pertea Contrlllllnlas DU I •• por qualquer outro motlvo. achar·C8 impedIdo de elllllrar • funç;lo que lhe é alnbuldl no
IrtIgo 7 do Aqu1lmenlo di UNCJTRAL. qulllquer das Plrtes na conlrOvet'Sla POde" soYallr 80 Presldenlo da Corte
di AJt)lIrlgem da CAm.,alnlemadonel de Com6rclo de Eslocolmo que elllerç:a esse tunçlo

A controvl!r3fa 1'110 podd Slr stlbme11da ê arbllragem Inlem3donal, conforma .s drsposlçiles deste
arttvo, se o naeronel ou pesaoa jUrldlc:a em tlI1910 lã a houver submellda as IUtlsdlç5es naeronals compeumles da
Patte Canlratante na qual o Invesllmenlo foi efetuado e se lalS IUllsdiç6es lá houverem C1ronuncado sentença d.
rn6nIo .obra • c::ontrClv6rsl3

As dlSPGSlçees delt. artrgo Mo se aplicam és conlrovérllas qUI houverem dldo orfglm •
procedimentos ludlcars anles da enlrada em vigor da presenle Acordo

s. uma corntJant\la seguradora de uma das Partes Conlralames em deCflnenc:ra de uma Cjõuanlll1l
conamda a 11m mvesllmenlO reah:r:ado no lemlouo ou na zena marlllma da eulra Palie Conlralanle eleluar
pagamentos a um de seus lnveslldores ela se sub rogara em consequ~nCla dos dlfeltos e lções daquele Invesudor

No decorrer da um processo de arb1lragem au de eJlecuçlo de·senlença arbitrai, a Parte Conlratanle
na c:.onlrOVet51li1 1'110 pleiteara qualquer e.c:eçlo deC(lflenle dos relendos pagamento~

Os IMeSllme"IOS que forem oblelo de comprornrsso d. uma das Partes Conlralanles em relaçAa BOS
'tM!!slldores da OUlfa Parte Conlralanle seria regIdos sem prelulzo das dlSposlçóe. do presenle AcerGo ~elos

lermos do retenao compromls50 na medIda em que esle eSlabeleça dlSPOSlç6es nuns tavoravell do que.s prevllla.
neBl. Acordo

ê.IIIIlill..11---

, As conlravél5las releUvas 3 lnterprelaç.llo e ê 3pKaç40 do presllntll Acordo devem ser
soluc:to1\adal. se posslwel pela vIa drpk)mállca..

2 Uma conlrovirsla nSo soluaonada dentro do prazo de .els meses a partir da data em qUi for
suscrtada ser.fl submellda a um Tnbur\lll de Arbllragem. por sollc:rtaçlo de qualq,u.r da. Plrt•• Conlratanl••

J O relerldo Tribunal serA consll1uldo, Clara cada caso particular da .equlnlll manelfl cada Perta
Conlr.tanle deSIgna Ut" tlbllro e essas dois 'rl:lltros Indlcam, de comum ac:ardct um n.CIOl'l" de um len:MIa ,.tI.
que" designadO Presldenle oelas duas Partes Contralanles Todos os arbllros tSevem ser IndtClldo. dentro do pruo
de do!'I meses a par1" da dala em que \1mB dai Part•• Contratllnles eomul\leat • ~ Pertl ConlrMlnle lua
ln&eItÇIo dll SUDlTleter a conlro"",.11 tlltM\flgem

4 Cuo "lo forem obslll1V&doti 11. P'Ua. ..rabefectdIN no p..tgreto .1 KiInw. QUUqwt da Peite.
CoNrâIl'ilft. na walnda di qualqu« outIo .conto, PD*r* COfTridII o SICnl'~da~o" H8l;OeI
U......~ te neeeuilrtll. d••açtJes Se o Secntlrto-G.ral for~ de ~r _ P....
~.. 0tJ ' •• por qua• ., outra mcrtlvo, Ictr.r••• lmpedklo de u.l'Clr .... hn;iD.D~'"
...elpne nem de pracMtt1da. quenla pc..... nec:6cInIllIIdMdeYMclalP.-~..........

-~
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I o .Trfbun. d. Atb6trIlgem lomeri lU.' aema.. par ....... .,.. T* ........ Aviso nG 745 • SUPAR/C. Ciril.o
dIInMmIl'~ utalÇlo~ de~ dlte1lo p.....panaCGnlr--.

o lriPIto T_ .... IOU regul........ Elo tll..,.- ........ ..-.~ ..
PIItu Contra\IInln A menn que o TrIJunII de\ennlnIII em CCIntf6dD. levIIldD Im t:anIidIr8I;:ID~
............ do_ cio _'10 _Il, 1ncIuoN..._ .ft... doo __

...... p.,... Canva..... SOIIhor PrimOIro 5=0,

Em 9 dejUDhodel997,

Cid. uma das PaI1et nolHJcaré I outre lobre o curnpnrrt8n1O dOI~~__
.... plIIiI •••I_.m 1Ilgor do "'.-. _do.. q1l1l ..... um mI. op6o. _ cII-*,lII_
"'3bf\clQlo

o acordo leri1l uma vlglndI Inic:IBJ di 10 anos ConIIm*,I Im viIror ...... ..-m. .......
urmto d., PBf1es D dtlS1\S'De pc: vi. dcpomMIca. comant~ cs. \ft lI1Q

Es!camuIho a essa Secrctma Monsagem do Excelenussllllo Senhllr PlllSidcm.e da
República relativo lO lCXtO do Acoldo sobre Promoçlo e Prareçlo R<olpraca de InVl:SlllllOnlDS.
oeIebrado ..... o Govemo do Repubhca Federauv. do Brasil e o Govomo da Rcpubhca Frmces&

,lo ••ptntt o pftlOdo de V1gI!nci8 do presenle Acardo. os Invn~~ Opraa"
sua "lOtroell canllr"llfaO 8 beMfic&.r~. da pnMçAlS do 'UI' dls:pOsIç:6el ..-, um pertodD di t5

..

fmtllla em \~~ ( \'t~ • .m.l'.h h .." ',".'" ,'»41J
.mdol••nmpIn.......... _ ....Jlll'Ill91lUOO__OI_

~.--

..

C'C6. >-"
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Mu>islro de Eslado Chofe da Caso Clvol
do PIesldenola do República

A Sua Excol&lel. oSClIlu>r
~UBIRATAN AGIJlAlt
=as0c:mano do C4mara dos Oepulados

I"-DF,

PARECER'OA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXI'ERIORl!S EDE DEFESA NACIONAL

1-IIEIATóRlO:

Nos lermos dos orugos 49, Il1CISO 1 e 84, inCISO vm. do CollSUlUÍçID

FetIonJ, o Poder Exec1Invo submete tco~ cio ConiJosso N,clonal o tato do A«<do sabre
PIaaIoçIo o PraIIlçIo R.ectprnco de InvestunelllOS, ..Iobrado .n'" o GQvenlqjpa..RcpillIica
FodonIJva do BlISllo o Govomo da Rcpubllca FlOJI=' em Pons. em 21 de março de J99S

__o

Tenho • hoI'n di rtferir-rn1 10 Acordo firmldo hOJI er*. OGovema Â AepAIIca FIdIrIlId do
Bmj e. Gov.modo RIflUblIaI F....... __ promoÇio. P çI. R.ClJlnJCacII_.cli_
que, .1C\\.rpcet&l;lo....~. not.oc:mla ao MUga 4, .....

Som ",ojuIZ. cIIo~' do mo_Oo .rtIgo. no q1lO'-'IIe OI 0QUI0I;llI0 cII ollNi;Ol
pelo PodIt PubIco. cada PMteC~ tlrM.daft PU' IMIhonIt edarçoa ",.. CDnl:IId«. 11ft tWII6rta. MI
S..IDM~.8OI1nYI n.DUtnI fJltleC~. no qutldlz,..,..,.MUII~ .......
..... rllildorwdu. um nIO mmotlavoràYel do QUI o conc:edIda. MUI prOpr\OI~

Tonho.""""!IIt__lItouoOllll_IIt ,

"Tooho ._do_.... 00__..... _o Govomollt R_F_ cio

_ • o Clovomo do R.,.- F_ I"",""- o protoçlo R,"""",", lIt Inv_.cII ...._quo.Inloqntoçlo__.no_oo"'4, ••__:

Som ....Jt*o do. dispooIçGot do cItodo 1IlIgo. no quo 1_OI oquiIII;eoI do bIIII • HnIçOI polo__._P_e--_..UI ....... "~.p..._om..._ 1UI

laMm8fWma.•01 daaunP"~,na quedtl. MpeIIa .-...,.,........ ..... _ _ .....__doquo.__•__

Tooho._.d._.... _do"""CIowomo __o_~

......_...
~-

l'dD 1IlI~ 1 do Acordo~ tela sID definidos osll:lJllDf~ llO l:IID

• ""PI"'"1........~do.IeImO_~mvo:mlllOlllD·quc abtlllge Iodo.!:!!~ JÚI CGIIIO
bcDs. CÜRJIOS e~ do toda e qualquer llAIIRZa, InclUSIve bcllS móvcls c lDIóvc", açlles,

ducllOS de propnedode ullelecllla1. concess&s oUlOrpdas por lelllu em Vl~ do IDD collUllo

cada Pane compromm-se a Incenuvar e aduunr. no âmbito de sua

\egWaçio, os m_s efenwlos por Invcsúdores do oUlIa Parte, assegwaDdo a ""'" WD

_emaJusto o eqOllallVO o .phando aos InveslJdores da Ollu. Parte um _enIO "'" menos
fa......1 do que o concedido • seus propnos mvestldores ou .os Invcsbdores do NIçID nw•
favoeada.

Pelo lexto do Acotdo, medulas d. dClapfopn&Ç!o, D2.C1onall2aÇlll ou O\lb!l

eqII1vaIOlIte nio poderio ser lOIIWIas, CXCdO por raz.llcs de ubhcl&de pubhca e que lIIS medidas "'"
_ dl=muna1O.... N.... caso, as medidos de desopro~ tonwlas d....... cIor 1_ 10

pogamento de~ proma e adequada, que deverá ser efenVlm.1Ile reahl:ã..~ poga ""'"
demata e bwemcme IralISfen..1e Ile. cIala do popmemo rendenllurtlS calcul1dos tllXa LlBOR.
AlrIDSferencIa de caJllll\, pelos tennos do Acordo, é Irne, devendo ser efetlWlo sem cIeman.

Como rorma de soluçlo de comrovm.as COIre o lnvo:mdor e o Esudo
teeePlor do 1JIVCSIIIIIeIIl, p<escrevMe o 5Cg\lIJIIe praceduncnlO uucllllmellle IIDpéleo • busca de

uma soluçlo IlnJsavel. Se essa nlo for alcançada. • comrovelS1a podcra ellllo SC1' suIlmobc!o, a
pedido do Investidor•• ullllngelll do Cenuo InteltllClonal pua a Soluçio de Comrovmiu "'1IIivu
... lnvesamemos, cnado pela ConvellÇlo pua a Soluçio de Colttl'OVá1iu relaIM.s alnvesdm_
cnm: EsIados oN....1lIII de oUlrOs Est8do.. de 1965, mas som,,'e • paI1Ir do momelllO em que o
BIU~ fiJmIr a referida eonveaçlo Até I" • COIIbtlWrsJ. scà submendo • lIIIl Tn'baDal de

Alb&1Iqr:m tzd Me, CS1&belecido SClI\IIIdo O Rcgu1ImeDlO de ArlltlllgCm da Co\IIIISID du N'"
UlIldu pua oDlre"o Comerciai IntenlII:tollll (UNcrntAL).

O ~nlo 1eIt..,~ lnicioI de \D anos, ""1IlÍ1UWldo em 'Ylgor opós ....

~•• menos que seja obJào de c!enlllll:'" Coso ole SC). denuncwlo, .0 fnn desse penoclo ÍDICII\,

OS 11WCSlI1IlCt\lOS I.e~ CGnblUllllto a betw:flCllt.... do proIeÇio de SUIS d1spoIIçael dun1IlI:
um penoclo suplemcmar de IS IDOS.

D· VOTO DO RELATOR

Fn:Dle t impKllllllt: il-.dicaçio dos fillllDS ecolll1D11COS, espoc:u1malrIe o

..........Ivímctno do COIISácio UIImlICÍonal c I dilIamIzIçIo cios.- nol piIIlo i1oba1,

....mHo em lIIIIde desafio pam 01 JIIVlIIIIIllDI, _ filial de *ulo, a criIr;ID e-m.iíol
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ele lIJIÇio ele mvestlmentos llUa a pllll\loçlo do desenvolVImento nlClonaJ O Brastl MO esta

ausente cIcssc UlUverIC! c!evrndo. em meto a acurada conconi:ncla por capitais. mar Instrumentos

para all'&lr lIOVOf investÚIleDrp.

A _ qucstlo se aphca qllalllO ao arngo 184 da C.F., q... _ da

daapnlpnaçIo .... un6vel runU para fi11s ac rcformaqrina.A~,nesse cuo, "'" f_em
"lItu1os da cIlVlda agxúia", ""gafávelS ao )llIZO de aIl! Yinte l1IlIJ.

COMiSSÃO DE SEL\COES EXDtubREs E DE DEFESA NACIONAL

o Congresso NaCional decreta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1999.
(MENSAGEM N' 652, DE 1997)

Art. 2° O dl5po5to no Item 2 do amgo 5 do rerendo Acareio somente sem

aplicado no que nAo canlJanar 05 casos prt:vlstos na Constltulçio Federal, c5peC1almentc o inCISO 111

da pad.srafo 4·, do arago 182, e o arago 184

1999

Este decreto lepslanyo. entra em vIgor da data de sua publlcaçio

/
". Sala da ComlSsã'í' em je/

,.---J~" ~ .
Depllllldo WAGNIt,R SALfSTIANO

lutar ..

Art 3·

Para confcnr clart:za a lIIIClplO\IIçiD do 110 1IItemI1:I0nal em tela, é pI'CCISO

cllpltci\ll exaIIIIlICate em que termos o PaIs pode se compro_, eVl1&Ddo poslmtOteS.

COIl!I'DVerstas sobre .... Item cspoclfico da m&ll!nL Por ISSO, IOClUllllOS no corpo do pntJCIO ele
decreto Icgtslaavo que &prOva o Acordo WIl& chspclJIçIo que WICU1a a aphc:açio do refcndo

chspcmnvo do Acordo ao cumpnmellto de dctcmuDados ditames COllSllNelOll8lS, sem ll"" ISSO'

unporte qualquer alterw;lo no aro IlItCnIIIelOnaJ em SI A mesma mcdlda pt'CYClIllY& foi adotada por
esta Comlssfo na lpllIYIIçIo dos dClllllls APPls mencIOnados (os acordos com POrlugal, Cbile, Remo

UIlIdo c Sulça, ffl'.tIm,nbado.,lCS]lCC11Vamc1llc, pelas mCllSqCllS I 1S8I94, 1.1S9194, Sl9S e 10/95)
Embora nesses casos 11 rcdaçIo UIlI12ada na rcfonda cláusula de salwguarda seja cbfcrente claqucla

que ora apn:scmamos, todas elas YIS&In substaDc1almcnte a produm os mesmos efettos.

Sa1aelaCQIIIISsiD, em,' de $ltd9fi,

l~
DopatadoWAGNE~SALFO

JldalDf '. ..........

Em VIsta do exposto, voramos pela apt'OYlÇlo do teXlD do Acordo sobre

Pnlmoçio e Proter;io R=lproea de InvestllllC1UOS, celebrado ClItte O Goyerno da' iteplblic:.
FccIeftInoa do Brastl e o GoYcmo da RcpubIIC& F......... em Pans, em 21 ele~ ele 1995; iiOs
termos da pnlJClD de clccrcto lep.\alIvo que se segue

Por fim. remos a observar que cIwnc da opçio bras1lctllo em slll&hzar ao
caprlal _golro que o Pais cItspGc de uma polttiCII decllllela e COIllÚlll& de atraÇIÕ' de

UIYCSl1meDtos, 11 asslllllDlra e cooscqllcnle I1llIfic:açlo do presente Acordo com a França ...-l1li _
.ma1 poJlbVO, demonstrando com clazcza qual o CIIlWIho _do pelo Brasil 6'CIIIc á conJuoIIIra ela

sJobIllZ&Çlo

AproWJ u le.tra do Acordo sobre PromoçDo e
Proteção ReclprOC/1 de lnvesllmenlos, celebNJdo mtre
o Governo da Repllbbca Federalrva do Brasil e (J

Governo da Repllh/IC.u francesa. em ParIS. em li de
marçD de 1995

Art I" E aprovado o texto do Acordo sobre Promoção e Proreção RecIproca de

Investimentos. cclebrado eatre o Governo da Republlca Federativa do Brasil c o Governo da

Rl:publrca FII1ICCSII, em Pans, em 21 de março de 1995

Paragmfo un1CO Serio sUjeitos a aprovação do Congresso NaCional qUBlsquer

daS que Imphquem em rcv1510 do rerendo Acordo. bem como qual5quer ajustes complementares

que, nos termos do IImgo 49, IOCISO I, da ConstltulçãO Fe4,ernl. ocarrcwn encargos ou

compntmlSSD. gravosos lO pammolUo nactonal

Tal poSSIbIlidade SUSCIta a seguinte conCtonraçAo. a COnsnrulçio de 1988

elela caso. em que a .adelllDçin por dcsapropnaçio dcfirntlYaJllcnle não ..ri fe"a em cbnhcuo,
mas em nrulos da dlVlda pública, ""gatAye.. em ate dez anos (IncISo m, do § 4", do ali. 182), e.
lIlUlos da diVIda agranL rcsgalivelll em até Vlnre anos (1ft 184) Vemos 1IImb6n que a cxpn:ulo

papmentQ "sem demora" conl1lla com 11 pteYlslo de resgare de tllulo. em dez ou VInte ano., como
~ o texto COnstrnK:IOnaJ brastlClro.

No praeate Acordo com a França, cujos InYCSllmento. represelll&lll een:a
de S% do tolaI do. 'aYCSllmentos _gelJOS regtstrlldo. no Pais, confonne assinalam os senhores
mmislros SlFwutOS da Exposlçlo de Monvo. que acompanha a mensagem preJ,denOlal ao

Coqresso, e Importante dcslacar o "papel que os myesnmentos franceses ram desempcnlwlo na

CClIlIOIIII& brasilella c a siDaliDçio ela parntlpoçlo e""'""te que esses 1I11llO'lildcrIo adquirir nos
)lIÓlmIIClS anos~

Na analw: do que esta d1sposto no texto do presente Acoreio, temos que

consIderar tambem a IIs.matura, pelo BrasIl. de wna sene de ouaos APPIs. enrre os qUlls

ellCOllll1m-se em lmmllllÇio, na Câmara dos Deputados. os concluldos corri os goyemos da
Alemanha. Suiça. ReinO Unido. Chile e Portu~al. bem como um Protocolo de âmbito multilateral

para VIgorar ao âmbtto do Merco.ul (tal Prorocolo que estabelece regras pala promoçio e protcç40
de IJlVCSlIIttcnto. de CllpllalS onundos de rercenos puses nos paIS" da re81io) Como todos contCrn
cliusula de naçio m&IS fayorcctda, os rennos tnIIIS amplos defimdos em UIII acordo passarlo a

Vlgont para os dom... PI1ses com os qU8lS o BrasIl asSInar APPls ASSim sendo, como no texto
paclUlIdo com 11 SWÇll, determIna-se exphcltamcnte que • mdernzaçio sera pasa "Cln moeda
lIymnerne conyelSlyel" Em relaçlo ao presente ato com li FII1IÇII, JlIIBIIIIIenro "efCllvamenle
~.. certamente será Interpretado como JlI8IUlIenro em moeda bvmneote conversível

Os APPI, ponanro, Introduzem wn regune para o CIIJ11tal estr&IlgCllO que
gamute ao In~dar a esllll1l1dac1e de regras duraDte wn delcml1n&do penodo, que compense o
Investimento feilo (o A<:ordo ficara em VIgor dlUlllte 10 anos, antes do que nlo podem ser
clawDclado e, CUO clemmclado ao fim cIeooc pcriodo, sua fClllU pcnn&nCCClll em VIgor por nws IS
l1IOS para os invcstnnentosJá real\Ddo.)

~ UIIIll séne de medidas que podem ,er tomadas no plano Interno, tem
CllllJIilUldo um difcrctlCw, "f defilllçio do, toem pala onde se dlnge o CIIplla1 InternaclOna1, que o
pais lCDha definido um teBUnp para o elpl1a1 CS1JIIIIgeno por mOlO da asslnatwa de acordo, b.lalCnUS
para a plIKllOÇIo e a pn1llCÇIo ele lnvatImeDlaS

Os temlos conndos no presente Acordo com a FlIIlÇ& seguem as teadêncl&S
_ unllDllu pela mIIona dos paises que coneluem Acordos de Pmmoçlo e Pmteçio de

1DYeaumClllllS, lIDIban coDbcCldos pela SIgla APPL As eláusulas acordadas rem como obJebYO
eIlIbeIecer a defiJuçlo do temlO mvesllmmo, a sua fonna de adnusslo. a ImmdUçiO de livre
traIlSferà>cia do capual investido, a pteYlsio de eompcnsaçio em caso de nBClonaJlZIÇIo,
cIeaapropniçlo ou medida semelhante. o estabelCClmento de mOlO. de soluçlo ele conbOYelSlas entre
a PanesCO_la e, espcc1a1mellte, com: o InYCSlldor e o Estado R:CClIlO< de lnyCSbmC1UOs

No pnme"o caso. faculta-se ao poder Pubhco mumclpo! eXlgtr do
J1IlIIlItCWto do solo urbano nlo cdlficado. sub-utlll:rado ou nlo utilizado que promova seu adequado
aproveltamemo, sob pena. em ulnmo caso, de "dcs&propnaçio com papmento mccbante lItulos da

dlv1e1a públlCII ele emlS&lo plCYlllbenre aproYllda pelo Senado Fcdcral. com prazo de teJglJe de ale
dez anos (. )" T_ de um illSllUlllento para que o poder público possa eoibU' o uso
cspcculattvo da pmpncclade urbana e, como bens ImoyelS sio ndos como "lIlYe:mmcnto", nos
tcnIIDS do Acordo em aprcclaçio. e precISO deixar claro 110 IOy_dor cstraogelm qlWS as fCllClS

VlllC'JlCS no Pais. Rcssaltamos que o tClllD do Acordo e _avo c gencnco qu&IICIo lJaIa ela forma de
iItdI:tuDçIo por cIcsapIDpnaçio.

Quanto ao teor do Acordo em apreço. temos 8.Inda wna observaçio a fazer
lICCICl do dispoSlOYO que trata da forma de mdel1l2llÇ4o em caso de dcsapropnaçio (,tem 2, dD
arngo S) wcwmcnlC, A desapropnaçio é yeclada, exceto por "raz&s de uohdacle pubhca~, o que
condiz perfeitamente com o chsposto na Consnrwçio Federal brasllena. DIZ aIIlda o refendo arngo
que U as medlllas e dcs&propnaçlo que possam ser tomadas devem dar lugar ao papunClllO de
mdeniza;io pronta c adequada" que "devem ser efCbyamente reallzayel, pasa sem demora c

IM'CIDente trllIlSfenvel" Vemos que o 1Clllo estabelece uma regra gentl enio plCYê ex~cs a esta.

~ 1993, o B..,,\ vmha eVllaJldo comprometer-se anycs df'S5C npo de

1COldo. Collllldo, o oceIerado crcscunenro do número de atos bllatcrllls dcsJa orclem nos úlnmos

..... levou o PaIs a rcpeIIJI1' sua poJ'çio e a U1Ihzar·se do mesmo IlISb11mcnto que mwlll$ polses

subclcseuvolVldos tem adotado para tomar suas economIas mIIS conVldanvas aos Inyestlmentos de
captlals eJI1aIIFlJO'. Hoje, em todo o muodo, Já eXlSlCm m... ele 900 acordos dcsJa nalUrC2a,

subscnros pelos países de origem edo desnno dos fluxos financeiro. mternaclonalS
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Co",issão de Relaclies Exteriores e de Defesa Nacional

Voto em Separado do Deputado Paulo Delgado

Antes de procedennos à ilIIlÍ1ISe propnllmenle chta do dIploma em pBlllll,
Julgamos conveniente e opommo tecermos considerações sobre a origem
dos acordos bilaleraJS de mvestirnenlo e acerca das conseqllêllaas que a
adesão a taiS alas mtemaClonalS lena. no que conceme à ordem Juridica
mlema.

Desse modo, as nossas reflexões relattvas ao presenle acordo poderio ser
msendas dentro do conlexlo ",mor da aprecIação da dmânnca que gere a
fonnação de dl!ellos econôllIIcos no plano mlernaclDna!

a) Breves Conslderacões Históricas

Os acordos bilateraIS de promoção e proleção reciproca de investimcÍitos
(APPIs) lêm a sua origem, em grande pane, no programa de glltlll\tia de
IIIvestlfOenlOS admuustrado pela Overseas lmestments CorporQlIOn
(OPIC). Tal programa foi concebido pelo governo dos EUA para
estabelecer esquemas de seguro que vIsavam à proteção dos mvestldores
americanos, no conlexto do Plano Marshall.

Na época. considerava-se que os IIIvestlmentos amencanos poderiam estar
SUJeitos aos oscos de expropriação e nacionalização, bem c:omo a PJCJlIÍl9'
causados por conflitos armados e impOSSibilidade de remessas de!~.~
de repatnação de Capitais.

O sIStema de glltlll\tlas gerado pelo ci1lldo programa acabou por inspirar a
coação da Agência Mullliateral de Garantla de Investimentos ( MlGA.).,
organISmo vinculado ao sistema do Banco Mundial, e deu o esc:opo juridic:o
para a elaboração do pnmelro acordo bilateral destinado especificamenre a
proteger investimentos externos, o qual foi fllmBdo eotrc a A1C111l111ha
Federal e o Paquist40, em 1959.

Contudo, durante a década de 60, não ocorreu a celebração <!e. um .nlimelv
signifieattvo desse hpo de acordo.

A sltuaçào começou a mudar a parm de meados da década de 70 e,
prmclpalmenle. desde o miclD dos anos 80, quando a celebração dos APPIs
lomou grande unpulso em vlllUde do grande 1II1eresse dos países
desenvolvidos em desenvolver uma política mms flfrtle de proteção dos
seus lIIvestunentos

Esse mleresse tinha Sido despertado por alguns processos de naFionalização
ocomdos em países em desenvolvunentO, nas décadas de 60 e 70, e
especIalmente por aqwlo que fOI cO~ldcrado, pelos grandes lIIvesudores,
como a "erosão dos prmClplOS do Dl!ello Inlernaclonal"l

Essa "erosão" eslana sendo conduzida. conforme a mterpretação d<l>
mvcsudorcs. por Resoluções da ONU. taIS como a "Cana dos DireItos e
Deveres Econômicos SOCIaIS dos ESlados" (Resolução N° 3.281)

De falo. por meio desse e de outros Instrumentos, assegurava-se. entre
outros. o dlrello dos Estados de naCIOnalizar. expropnar e transferir a
lllUlandade dos lIIveslunenlos estrangeiros. sempre que laís medidas
fossem Julgadas necessarias para proleger o interesse público.

Ainda no âmbito das Nações Umdas. chegou-se a criar unidades
especialIZadas para a elaboração de um "Código de Conduta das Empresas
Transnaclonals". o qual pretendia ditar uma sene de regras para o capital
lIItemaclonal. no senudo de adequar a atuação daquelas empresas aos
mteresses dos pmses em dc:senvolvunenlo

infelizmente, o papel da ONU como fórum de dIscussão e negociação de
temas econôlDlcos lIcabou sendo esvaztado devido à dlverg!ncjas polftlcas
entre pmses ncos e pobres e à pressão das poderosas naç6es
industna!izadas. que acabaram levando o debate dessas questões para
outras esferas. Como ficou bem destacado no Relatóno sobre
Desenvolvunenlo Humano de 1992:

o sIstema das Nações Umdas até agora teve um papel QpefUIS perifériCO
na regulação da economlQ global. No qlle tange a temas económlcos. as

poderosas nações mdusmalc:adDs têm SIdo relutantes em usar o fórum dD
ONUdevIdo a que nele cada membro tem direito a um 1I0tO. Elas preferem
US01' as orgam=ações de Brelton Woods. nas quaIs os palres
Indusmail=ados têm uma vantagem de votos muI/o maIor. 2

Houve, então, n~ últimos anos, um deslocamento dessas discussões, do
fórum tnicial da ONU para entidades lllIs como a OCDE e a OMe. Ao
mesmo tempo~ o fulcro dos debates deixou de ser a regulamentação do
capitalIDternacional, sob a ótica dos direitos dos Estados e dos povos, e
passou a se concentrar na limitação da capacidade dos Estados de
regulamentar investimentos estrangeiros, sob o prisma dos direitos dos
lovestldores. Ao mesmo tempo, aumentou sobremaneira o número de
APPIs celebrados

Assim, o processo de assloatura de tais acordos bilaterais nasceu
fundamentalmente como uma reaçllo dos grandes investidores e dos
governos dos paúes desenvolvidos à possibilidade dos Estados
nacionais, consagrada em instrumentos multilaterais firmados no
âmbito das Nações Unidas, de disciplinar, de acordo com o interesse
público, os investimentos estrangeiros.

MaIs recentemente, com o que o que fOI caractenzado, equivocadamente,
de o "novo processo de gioba!tzação", houve uma "explosão" de celebração
de acordos de promoção e proleção de investimentos em todo o mundo.
Com efeIto, conforme as estatlslIcas disponíveIS, Já há cerca de 900 açordos
desse lipo em vigência, a mator parte dos quaIS assmados na presenie
década.

No nosso entendimento, cabe Indagar, em pnmetra IDStânCIa, quws os
mecatllSmos que levaram à celebração de tantos acordos num periodo
relativamente curto de tempo. Hâ alguns autores, espeCIalistas na matétja,
que têm essa mesma preocupação. Para Mahammoud Salem:

...... a eIDborQção de umQ muitltllJie de acordos bIIQ/erQ~. num perlodo
hl,t6rtco relatlllamente CIlTto, é Qlgo Interessante de ser estudado. Pode-se,
com efeito, se perguntar se tal celertdade corresponde à mlclQtlllQS
verdtuktr_n~ b,laJeralS. sem ligação entre SI, ou se trQ/Q sobrellldo de
um movmtento qllil procede de umQ 011 de Qlgumas referénclal.comuns~.

Uma PISta para responder tal indagação reside no fato de que a unensa
maioria dos acordos bIlaterais de promoção e proteção recíproca de
invespmentos s~Jlnnsdos entre um pais desenvolvldo.eru" pafl em
deleDVolvlmeato.

Assim sendo, parece·nos que houve e hâ uma certa pressão coordenada dos
governos das naç(l1S mdustnalizadas, no senlldo de condIcionarem a
reaiJzação de investimentos em palSes em desenvolvimento à adesão desses
países às clâusulas constantes em taIs acordos

Por outro lado, mwtos governos de países em desenvolVImento
consideram, atualtnente, que a atração de mvestimentos externos deva ter
pnondade sobre conSIderações de ordem Jurídica e, mcluslVe, sobre a
submISsão do regune de mvestunemos estrangeiros aos ditames de sua
ordem legal mtema. Dal 'que a adesão desses países aos APPIs
freqúentemente se faça a/toque-de.calXa e sem maIores discussões.
Concomllanlemenle, observa-se que há uma certa renúncIa, por pane
dessas nações, ao uso das Resoluções da ONU que dão amparo a um
controle maIor dos mvestunenlos estrangeiros.

Como, nos úlfunos anos, tem-se aCirrado sobremaneIra a concorrênCIa entre
os países em- desenvolvunenlo, em relação aos investunenlos externos, e
como o chamado "lercelrO mundo" recebe apenas uma pequena fração dos
capitaIS mvestidos em todo o planeta, compreende-se a anstedade dos
govemos de tBlS países em adenr celeremente e sem lI1IlIores cwdados
Jurídicos aos APPIs

Entende·se, lambém, as prementes razões de cunho econômico que levam
os países em desenvolvimento a renunciar a discutir lDIlÍS profundamente,
em fóruns multilaterais ou em seu âmbito mterno, ~ necessirla coacillação
entre a vllntade de atrair capitais erternos e liI necessidade de submetê
los aos Interesses do Estad..-Naçlo.

Como bem aflfrtlOU Donunique Carreau:

.....chegoll o tempa em que as nações são maIS senslvels QOS movimentos
dos COPI/(lIS do que aos mClllentes de frontetrD. /slo resulta em d/IJU
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conseqtlências: a prrmelraelDIIa paralisia dOI mecanlllllol tradlcionall do
dlrerto internacional: e a segunda é uma tendênCia geral a colocar as
consldúações sobre opornullIiade aClllla das uigincilU dD legalldade4

•

Contudo. a necessidade de se a1IBir investnnentOl externos nlo pode. do
nosso pontO de VISta, obstaculizar a IIIIpI'eScandivel disc:usslo sobre as
COIISeq1l!ncias jurídicas, ec0n6micas e poUtica que advirto.

necessanamente, da adesão do Pais aos acordos de promoção e proteção
reciproca de invesnmentos. - .

b) Os APPIs e a Ordem Jurídica Interna

Antes que tudo, e preciso mdagar acerca das implicações jurídicas que o
grande e crescente número de APPIs em VIgência tena sobre o Direito
Internacional. parncularmente no que diz respeito às regras que regem os
mvesnmenros.

Segundo alguns autores, as clãusulas contidas nos APPIs não podenam ser
conslderad8s como formadoras de costume mternaclOnal Esta é a opmlilo
de Oscar Schaster, para quem:

.....como regra geral. a repetição de cláusulas comuns em A.cordos
Bilaterais não dão suporte à rnferenCla de que /DIS cláusulas expressam lei
consuenuirnána. ;

Porém, hã estudiosos, como Charles de Visscher, para quem as disposições
convenCionaIS, incluindo-se as rellll1vas a tratados de investimentos, ao se
generalizarem, daria nasclDlento a um regime inteClllllllooa1 e substituirao
gradu!l1mente as glll'llllnas do Diretto InternaCIonal costumeiro.

A outra polêmica envolvendo os APPIs, e que nos interessa mais na
apreciaçilo do Acordo Brasi1lFrança, é a relativa às conseqOBncias que a
adesão do Pais aos acordos bilaterais de investimentos teria sobre a ordem
jurfdica IntemL

No Brasli, ainterpretação oficial dos acordos de promoção e proteçio
reciproc:a de mvestimentos é a de que a adesão do PlÚlI lIIl8 APPIs~
modificaria em nada as normas jurídicas internas rellltivas aos
mvesllDlentos estrangeiros e à atividade ecoDÔlDlca de um modo geral. NIo
havena, pois. qualquer contradição entre as clãusulas dos aconlos bilaterais
de invesnmenlos e as determmações constituCionaIS e infta-constttuCIOn&JS
referentes ao assunto.

Tal interpretação estaria amparada pelos propnos textos doa APPIs, os
qWus. de um modo geral, estipulam que os mvestimentos seria admitidos
conforme a legislação mterna das Partes Contratantes. No caso específico
do Acordo BraslUFrança, o seu artigo 2 determma que:

Cada uma das Partes Contratantes mcentIVará e admitirá, no dmblto de
sua leglslaçiio e das dISpOSições deste Acordo. os Investimentos efetuados
por Investllfores em seu te""órro e em sua =ona marítima.

Pode-se depreender. pela redação aCIllla. que as "dispOSições" do Acordo
se somariam harmonicamente, em tese, a legISlação da Parte Contratante
que recebe os mvesnmentos. Para o diplomata Paulo Robeno de Almeida,
grande especialista da mBléna no âmbito do ItamarBly, o investllllento
realizado em virtude da celebração de um acordo desse tipO:

....sempre será feito nas condições determmadas pela legrslaçõo naCional
de cada pais slgnallÍrlo do acordo, portanto em perfel/D consondncla. no
caso e na hipótese de que o Brasil ~eCl~ aderir, com reS/rlçilel
constituCionaIS ou legaiS eXIstentes na materra.

Obviamente, a ld6ia subjacente a essa interpretaçlo oficial é de que haveria
uma comcidência necessãria de interesses entre os palses exportadores de
caprtlli e os paises que recebem investimentos.

Entretanto, há estudiosos do tema que discordmn veementemente dessa
interpretação oficiai dos acordos bl1aterms de promoçlo e proteçlo
reciproca de investimentos. Cogforme nos ensina Cláudia Perronc-M0isé:':

Foram os pofses desenvolvidos que mlclalmenle deram imfJIIllo a· eifes
tratados, com o objetivo de fornecer proteçi1o a seus Inveltlmentol nos
poises em duenvoll/lmento e tentor redlClr, .ao mlÍJllmo, os riscos po//tlcos

Inerenus, mUitas ve=es. aOI /nvemmentos nesses pafses. Em Iln1rlu gerou,
o tratJ1Jio btklteral esllpu/a regras de proteção ao Investimento estrangeuo
que serão apUcadas após a admISsão do Investunento e file nlo C01Utfl1ll

dtI l"ltlçio '"teml do pm hOlJlueiro (grifo nosso).7 . r , '

Do nosso ponto de vista, a tese acima mencionada é a única que faz
sentido. Com efeito, se as preocupações dos palses expol1lldores de capital,
consubstanciaxlas nas pnDcipBls cláusulas dos APPIs, estivessem. de
alguma forma, contempladas na legislação Interna do país hospedell'o dos
IDvcstimentos, qual sena o sentido da adesão de taiS palses aos acordos em
discussão?

Se os invesllDlentos são admitIdos conforme a legislação do pais
importador de capital e se os disIÍositivos dos APPIs não mudam a ordem
jurídica mterna de tal país. segundo o que apregoa a tese oficial sobre o
tema. a celebração dos acordos de promoção e proteção reciproca de
mvestunento~i sena mtell'lllllente desnecessána. De fato. caso essa tese
estIvesse correta, a celebração dos APPIs não traria, para as nações
exportadoras de investllllentos, nenhuma segurança jurídica adicional, além
das que já CXlStinam na ordem jurídica interna dos paises hospedell'os.

Na realidade, os APPIs foram concebidos com o mtlJJto de sobrepor-se às
legislações internas dos países em desenvolvimento, dç forma a fornecer
segurança aos invesudores estrangell'os Portanto, subjaz, nessa concepção,
a tese de que as legISlações dessas nações senam ou poderiam ser, de
alguma forma, "hostIS" ou "prejudiCIaIS" aos investIdores estrangeiros.

Acontece que boa parte das legISlações mternas referentes aos
investimentos estrangeiros pretende, de um modo geral, disCiplinar e
regulamentar a afluência de CapitaIS, de acordo com o interesse público.
Pode haver, em conseqQêncla, um conflIto entre certos dispOSitivos das
legislaçaes internas dos palses hospedeiros de investimentos e os mteresses
dos investIdores estrIIIlgell'os. Dal a necesSidade, para os palses
exportadores de capital, de que os APPIs sejam celebrados, pois eles, !lO
contrário das legislações intemas de muito palses, procuram
dosregulamentar ao máximo o fluxo de investimentos.

Pode-se dizer que, enquanto u legislaç6e1 nacionais pretendem, via de
l'eIft, dlsclpUDar a Intemallzaçio de capitais. OI APPIs proeunm
ftIlIlamentar, llmítando-a, a capacidade dOI l!:ltados de exercerem
efetivamente tal dbcipUDamento.

Asstm sendo, existiria uma contradição b6sica eatre os objeuvos últimos de
muitas legISlações mtemas e a finalldade precípua dos APPIs.

Cabe. agora perguntar se. no caso espeCifico do Brasli, observa-se
discrepânCIas ou dispandades entre a ordem jundtca mterna e as clãusulas
dos APPIs, de um modo geral. e, maIS especialmente, do Acordo
BrasiUFrança. AdemaiS, cumpre fazer uma analise das conseqllênclas
econômtcas e políticas que a adesão ao acordo em pauta, bem comD aos
outros APPIs, provocana.

c) Anàhse do Acordo de Promocão e Protecão ReCIproca de investImentos
BraslllFranca .

Na expOSição de mOtiVOS encaminhada pelo Sr. Mimstro das Relaçaes
Extenores. afirma-se que o presente acordo foi celebrado "com VIStas a
garan/lT a inIToduçào no ordenamento jurídico nacional (gnfo nosso) de
regras compatíveiS com a polí/ICO naCIonal de atração de Invesllmen/os
estrangeiros diretos '

Reconhece-se exphcitarnente. dessa forma. que a adesão ao diploma em
pauta. ao contrâno do que apregoa a menCIOnada mterpretação oficiai,
devera modificar a ordem jurídica mtema relativa ao regune de
mveslllnentos

Justlfica·se tal modificação com a tese de que a celebração de tal acordo,
como de resto a celebração dos APPls de um modo gerai, deverá contribuir
deciSivamente para aumentar o fluxo de IDvestllllentos extemos para o
Brasil.

POIS bem. qUaIS seriam as principaIS clãusulas do Acordo Brasi1lFrança que
senam introdUZidas na ordem jundlca mterna do Pais e que resultanam,
segundo a justificativa do governo, num ~ento do aporte de capitais?
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o p~meiro dispoSItivo sobre o qual gost8riamos de chamar atençaa dos'
nobres pares refere-se à defimçilo de "Investimento" contida no artigo I. a
qual inclui:

a) OI beM móveIS e Imóvell, bem como todol OI demall dtnllol reail. tall
como hipoteCOl, penhores. 1IIlI.fruI0s , cauç~es e direitos análogos;

b)' as açfJes. o ágio QCÚlIQ do volor de sublcrlç40 e owas formas de
fX1TIIClpafilo, m~o mmonttírlas e Indl1'e1/Z, nar socleda(Ju cOlUtIIIIldos
no te~rio tú tIlIUI dai Panes ContrlJ/QlIlU: _

c){/S .obrlgaç6es. cr~d/lol e direltol sobre quallquer compromlSsol que
tenham valor econômico;

ti) os direItos de propriedmJe itlelecltll1t comercial e indllltl'lat tais como
d/reltlH autorais, parentes, IlcenÇQI. l1/ll1'CQI registrados, modelos e
m6dulos IndustritJis. procedimentos técnicos. nomes regutrado, e jimdo de
comércio;

e){/S COIl&U~es outorgados por lei 011 em Virtude de contrato. em especial
à prospecçiJo. cultivo, extraç40 011 aproveitamento de recursOl nalllrQfs,
llIClusJlle OI situados na :ona maritlfna dos Panes ConJraJontes;

_Como se v!, lI'lIII1-se de uma definiçilo extremamente Bbnmgenteeecll!tica
cb tenDo "inveslimento",

Dclve-se assiDBlar quo a definiçio excessivamente abnmgente do- coac:eito
de invesnmento adotada por este ac:ordo ( e que COIIllta dos virios atos
IlllentllCÍonais semelhantes já assÍlllllOS pelo Executivo c:om'OIIIrOS pafaes)
impediria ou' cIlficu11aria quo o 8nlsi1 seleciOlllSSe ~l'investimentos

axtemos- CODforme 11I' CODVeniencJu dlt eveDlUais poIIticu~ de
desenvolvlmmllo econ&Dico e, maiJ especificamente, de' poUlicas
iadusttillÍS ~ do"desCDvoIvimcnto lCCIlOlógico.

Como qualquer tipo de investimento, independentemente de sua lIIIUreZa'e
mecanismo de implementllÇilo. fica, por este acordo. protegido nas mesmas
lIaIdiçaes' que:os·demais. toma-5e' obvíameme diflcU ol.flvorecimeDto;à
~Ies quo seriam de lIIIioriDtcresseP"o deseIlvolvimcatlJ~N~..

seria'IDlIiforcomplicado,~no _ da adesIo do BnJsi1'llOlJlftllCllte -do;
implementar incemivos ao inveslimento düào, em dclrimento':do,capiuü
espec:uIalivo de c:unD JIIlIZO (110' moncy)•

....ilt~1JOII1Ddo jHeieufe' 8lO'iDllemaéioaal que 1DldÍllI'~
IlÍpeitGlD'quê'cClIIIlaDO scnnigo4, o qual rem que: ·~"'''·~.Q~Í!l!õJ;m::

CadD uma dos Panes Contratmlles aplIcará. em seu te"'tó"o e em S/IQ

=ona morit""a, QOS Investidores da olltra Pane Contratante. no tocante a
seus InveSllmenlOl e as atJIIIr1ades Qeles relacionados. um tratamento niJo
menos favorável do que aquele conçedldo a sellS próprios tnvestidores. ou
a Investidores da NaçiJo malSfavoreclda. se este for mais vantlljoso..

Ou seja, lIIJllWs do disposto no citedo artigo, cada Parte Conlmlallte se
compromete a dar aos invesudores da outra Parte o tratamento nacioDaI e
o de naçio mais favorecida. Dessa maneira, os investidores mmccses no
Brasl\ receberio neçessBriamente o mesmo tratamento dado aos
investidores brasllell'os ou aos investidores de uma terceira naçID que
porventura tenham um lIlWIIDento lII8IS favorável

Do nosso plllltO de VlStlI, embora a CODSUlUIção Federal não faça lII8IS uma
distinção entre empresa de capital nacional e a empresa estrangeira, este
dispOSitiVO dúicultana a eventual implementação de politicas diferenciadas
de investimentos ou de desenvolvimento tecnológico em setoles
eeonÔIDICOS que, de acordo com o interesse nacllllla\, poderiam ser
coDSidcrados como cstratégll:os,

Com efeito. uma coisa é não, fazer uma distinção COIIlltitucíonal entre
empresa de capital nacional e empresa de capital estrmgeiro, e outta, muito
diferente, é o Pais abrir mio da possibilidade de, sober1Jnamente, alravés de

" lei ordinária ou na elllbo~çiIo de suas POUtlcBS. estabelecer prioridades de
investmlentos, proteger temporariamente setores esttat6gicos e " cIIr
trlIl8ÍiIentos pnVlleglado às empresas naclon81S em áreas tecnologicamente
relevantes..

Ademais., é pRCÍSo colocar em relevo que laJUo a cláusula de lnJJameÚto
nacional quanto a cláusula de naçiIo mais favorecida, 8D. sema
Implementadas sem exceções, tal como prevêem os APPIs de um modo
geral e o Acordo Brasl1lFnmça, colidem com o principio,- COIIlIagrudo'cm
convenções li resoluções da ONU e até mesmo nos tralados da.OMC. do
tratamento diferencialaos paúes em desenvolvimento.

Segundo tal principio, as nações de menor nivel de desCllvolvimento
econômico e tecnológico I;' .". I...~....." ~ximidas de.a1gumas dB
obrigações- previstas em certos traIados e de contar com periodos de
trlmSlçãO mais longos para implementarem ás COmprOID1SSOS acordados

Por isto. certos autores recomendam e:autela quanto à implemen~o das
referidas cláusulas. Para SchWllIZCDberger. o dispositivo de tratamento
rw:ional só seria apropriado "no caso de pafses de eslrlltura smllar e
mtereues complemenJal'es".' Já segundo Celso Lafer;' "0' "prlncípio
IgualitáriO da cláusulQ de ntlçiio maIS fa.voreclda só convém realmenti a
econo,,!ias suficlenJemente desenvoh"das para enfrentarem e S!'Slentarem
a competlç40 Intemacional".9

Contudo, o AcOrdÓ BrasiV França nilo estabel~e exc:çêles e prazos de
trmsição referentes à implementaçilo das clãu.."u1as de traIIlmento nacional
ede naçilo mais favorecida.

Pan:ce-nos que os dois pontos já analisados neste voto estahêleceriam,
combinados, a impossibilidade virtua1 do Brasil implementar~poHticas de
repção de investimentos eslI1lDgeiros e de desenvolvimento ~016gico

lIDt6nomo, já que o primeiro define investimento estrallg~iri:I"~~:lmma
extmDamente gCllérica, sem distinções de nalUreZlI, ptazeiS';''Coimas de
implementaçilo etc.... e o segundo. c:omplementando-o, tende a._~edir.

lIIravés de uma proibiçio in totum. qualquer tratamento direrên~cr.((m: a
empresa nacional, mesmo que seja em determinados setDriii i'/iot um
~ de tCl!lpq limitado.

O quano dispOSItiVO que nos parece Importante debater relaciona-se à
livre transferência prevista no lIItIgo 6 Com efeito esse artigo determma
que:

Cada Parte ConlTalDnte. em CI!I0 teriltórlo 011 em cuja =ona -"'aritlma
tenham s!do efetlli1dos Invesllmentos por OUITo investido," da olltra Pane
ContrQtante. concederá QIDa lnveslldores a INre trtmSj'erênc/Q de:

a) Juros, divIdendos. lucros e outras reCetlDS correntes;

b) "roya/tiés" decorrentes dos dtrel/os Ima&Z71QIS mencloTUldos nos IIterQls
d) e e) do parágrafo I do artigo I;

c) pagamentos efetlli1dos para o reembolso de emprésthnos regularmente
contratados;

ri) prodUlo da cessão 011 Ilqwdaçiio tolDl ali parcial do investimento,
lnClllSlVe rendas do CQpiIDI investido;

e) mcienr:ações prevlSlDS por ciesapropTlação 011 perdas. pre1llsIDs nos
parágrafos 2 e3 do artigo 5.
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Trera-se, ao nosso ver, de c1éu5u1a de extrema gravidade, que poderia ter
efeitos sérios sQbre a nossa capacidade de fazer frente a ataques
especulativos.

As duríssimas liçGes aprendidas com a crise do MéXICO, do Leste'da Ásia,
da Rússia, e mais rec:entemente, com o ataque especulalivo cootra a nossa
moeda, que culminou com a destnução parcial dos mecanismos que
asseguravam a estBbilidade monetária e econÔmica no Brasil,' nio podem
ser olvidadas.

Se há um ensinamento a ser tirado desses tristes episódios é o c!:e que o livre
funcionamento do mercado nIo resolve por si mesmo a instabiliclad!:

gerada pelo 'movlmento .intenso dos capitais especulallvos em IÚvel
Internacional.

Por isto, cresce, no mundo todo, a dlScussio relativa à implementação de
mecanismos internacionais para disciplinar a mOVimentação do capital
financeiro e coibir a repetição de ataques especulauvos contra as frágeis
economias emergentes Um desses mecanismos seria a Taxa Tobin, nome
dado em homenagem aos seu propositor, o pmmo Nobel de economia,
James Tobin. Pela proposta, seriam taxados os capitais especu1atlvos cada
vez que eles se movimentassem de um pais para outro. Com IstO, se
reduziria a extrema mobilidade que os fluxos financeiros Internacionais
hoje apresentam.

Em muitos países. o debate relativo a meca1Úsmos desse tipO está bastante
adiantado. Na Fin16ttdia, por exemplo, o governo Já incluiu a
implementação da Taxa Tobm como uma de suas diictrizes de polltica
externa.

Como vunos, este acordo. se aprovado tal como está, tendena a unpedir
tanto o disclplinamento dos mvestimentos de capital estrangell'o (francês,
no caso), quanto a regulação da remessa de lucros A nio ser que se
CODSldere., por redução ao absurdo. a ausênCia de qualquer restrição como
wn disClpllnamento adequado.

Ora, tendo em VlStà o atual quadro do capital financeIrO giobalizado e a
dlficll conJUDtura da econornta nacional parece-nos temerário, para dizer o
mínimo, que o Pais abra mão desses rnecamsmos de proteção, ou de.outros
que venham a ser concebidos para prevenir ataques especulativos.

Portanto, nio vemos outra alternativa a nio ser propor uma reIIlIlva ao
artigo 6 do acordo em dtscussão.

Devemos sublinhar que nlo estamos sós, no que conceme a esta iniclallvL
Com efeito, na legISlatura passada, o Deputado Augusto Vivercos, Relator,
na COlDISsão de Fmanças e Tnbutação, do Acordo di: Promoçl1o e ?roteçiD

Recíproca de Investunentos Brastl/Suíça apresentou ressalva idêntica à
que estamos ora P1opondo. O parecer do Deputado Augusto Vivell'os, diga
se de passagem, foi aprovado por unanimidade por aquela Cooussão.

A preocupação com a cláusula da hvre transferênCia também está
contemplada, po~ menvel que pareça, no texto proVlsono do Multilateral
Agreement on Investment (MAI), que está sendo negociado no âmbllo da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento (OCDE). De faIo, a
pressão' exercida por Inúmeras orgamzações não-govemamentats e au!
mesmo por mwtos governos (como o da França, por exemplo) fez com
que a üvre transferênCIa. prevista inicialmeate sem exceçiles, ficasse
consideravelmente limitada.

No caso especifico do Brasil, todos devem se lembmr que o Govemo
prop6s oficialmente, em 1995, que a comUlÚdade internacional adolasse
medidas para disciplinar os capitais especulativos de curto prazo. .

Assim sendo, perguntamos: como conciliar esta saudável preocupação
tmDIdial, companilhada pelo Executivo brasileiro, relativa à IImltaçlo dos
movimentos do capital financeiro, com a livre mlllferiacla prevtsta no
Acordo BrasillFrança e nos demais APPIs ? 1

O texto até aqw negOCiado estabelece Salvaguarda Temporária, pela qual
os Estados Signatános tenam o direito de eximir-se de cumprir a
cl6usula da livre tnasferêacía, sempre que houvesse delequilibrio
gnve ao balanço de pagamentos e crise fiaaacein, oa melmo na
eveatuaUdade de que tais fatos pudessem ocorrer.

Ressalte-se que esta nlo é a única salvaguarlia prevista no MAl ( ou AMI)
que não consta dos APPIs.

É preciso levar em consideraçio que taIS acordos nIo mencionam nenhuma
exceção à cléusula de livre transfeteDciL Por COIlSegWnte, a livre
transfeteDcia deverá se dar, C8IO os APPIs sejam aprovados sem
modificaÇ41es, melmo aa ft'eana1ldade de grave crile cambiai e
fbaaaceln. - ,'.'.

No quádro comparativo abaixo, listamos algumas exceçlles e salvaguardas
relevantes do Acordo Multilateral de Investtmentos, as qUBIS não estio
incluldas nos APPls.

NIo haveria espaço para qualquer regulaçIo dessas trIItsferencias que
levasse em consideração fatores como o equilfbrio da balança de
PIBJIIIIentos, o tipo de investimentos e os pnzos de c:amu:ia. O Pais ficaria,
por1anto; impedido de disciplinanemesSllS ~ lucro, roya/llu,'ete.;··.
~ de seus iJiieresses maiores' e"de ,. lICCCSSidades estntturais 'Ou
~:\". Ui,},(l;"b (IL·.!')::.:~ oL o,s]RJuifr:. "lo -,., ')b O!\??.lmOJ 1.

Quadro Comparativo ( MAl e APPIs)

'-ti" ... ,I.. \. "I" \\11 " ..

•. 1..1""". ,\1\.

LulU do """'9lla. por •
poú. NAo

'O AMI prm que u .... dUllu Il1o podonIm
Impedir quo um paiI mflll&lUio polUlomar medlllas I
que VIsem' proloçio deu--. DO .... d.sucrra. na implemellUlÇlD do _. ,_ a
~robfcraçlo da lIIIlU d. clalI1lIçIa ... I11III&.

.. produçlo d. llIIlU • 1IllIIIi;ID AWm dwo. °
AMI llIo podori oImpr UIIlO PIIlll CaalnlaotlI af........ ilÚ~ quo __ .-idendu

Imparwll" P"" a aIO _ bom ClIIIlll

ImpoaII.1a cio ewopnr u IIIU~ paao u
NIçDea Ualda, prmeIpoI........ quo __ a

...............-
O"'lIIldo AMI __ quo,ao .... dolOll&
eriIo DO baIuço de --.. CIlJO _i&1. ou
....... na •••mualldade'do quo -..'_--.0& _ ""._ do .-.. lIIIdIdaa .___ quo

'eoalrIrieio • cliwula roIa1Iva • Um 1I'aIlI&:beIa
do '"lIftaL' Dttercoça'..... __ 0& APPIs • o
AMI.

SIM

SIM

SIM

SIM

I'

NÃO

NÃO

Solft!\llJdas
lemporulU

Observa-se. asstm, uma clara contradição entre a cláusula da livre
transferênCia que consta do Acordo BrastllFrança e esta detertll\llllÇão
insenta na nossa ordem Juridtca Interna

A lei dISciplinará,. com base no mteresse nac101ll11. os InvestImentos de
capital estrangeiro, incentIVará os remvestlmenlos e regulará a remessa de
lucros.

Sempre que ocorrer grave desequl/íbTlo no balanço de pagamentos ou
horrver séTlas razões para prever emmêncla de tal SllUDção poderá o
Conselho da SuperintendênCIa da Moeda e do CrédIto Impor restl'lções,
por prazo IImltodo à Importação e às remessas de remvestlmentos dos
capitaIS estrangeiros e, para este fim, omorgar ao Banco do BrasIl
monopólIO total ou parCIal das operações de câmbIO.

AdemBlS, é necessário assinalar que a clAusula da livre transferência que
consta deste diploma fere frontalmente o Art. 172 da nossa Carta Magna, o
qual reza que:

A este-respeilo, assinale-se que a Lei nO 4 390, de 29/08/64, que altera a Lei
nO 4 131, de 1962. determina, em seu artigo 28, que'
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De outro I~, se os palses desenvolVIdos que estão negotlando o MAl
nveram a preotupação de ten;ar-se de salvaguardas, por quê o Brasil não
deveria fazer o mesmo em relação aos APPls ?

Tendo em vista essas exceções e salvaguardas previstas no textÕ provisório
do Acordo MultilllteIa1 de Investimentos e que nIo tonstllm do Atendo
BrasillFnmça e dos demais APPIs, pergIIIItlImo-nos se'." s~'
conveniente para o Pals esperar o t6nDiDo das negociaçGes"dó'refeíiclO
tnttado multilateral para enllIo decidir sobre a conveniência" e' - a
oponwudade de aderir sos APPIs. É lD15ter ter em mente que o MAl, que
~es~-se, tomo os ~PIs, a ~tar regras sobre a promoçlo e a pmteç40 de
mvestunentos estrangeIrOs, tmB, ao enIIlII' em vigor, preced!Dcia jurldica
sobre os acordos bi.lateIais.

CUuIUla de proIeçi.o '"
meIO ambleDte e'

l'IlIalaçlo llObaUuSl& NÃO
(-""'"nrrtI
stI1IIdtttdlJ

SIM

Em qumto, é necessano considerar que o recurso à arbitragem
mternacional, na forma proposta pelo Acordo BrasI1lFrança e pelos demais
APPIs, fere, ao nosso ver, o inCISO I do amgo I· da ConstItUição Federal, o
qual afirma a soennl. como um dos fundamentos da República
Federativa do B~il. Embora o conceito de soberania seja c:omplexo e
multifacetado, nmguém extluina o exercício do poder jurisdicional sobre o
território nacional do seu estopa. Além disso, o mencionado r=o à
arbitragem internacional cohde também com o inciso XXXV do artigo S·
da C.F., que determ1D8 que:

.. a lei nilo e:cclu"á da apreclaçiío do Poder JudICIárIO lesiJo 011 ameaça a
direito.

Portanto, um acordo 111lClII8ci0nal, que no BrasIl equivale a uma lei
ordmána, niID pode retirar do Poder Judiciário. a apreçiaç40 dé uma
controvétSia surgida em território brasileiro. .

Tendo em VIsta tais considerações, decidimos elaborar uina êl'UJUIa
Interpretativa sobre a questão do recurso à arllitragem inieitiâCioll81.
~ill:"te ~ cláusula. ~ ''pedi~o'' de uma arbitragem por' pane do
mvesudor mternaclonal so de realizará se tODtar com a anuencia expressa
do Estado brasileiro Com isto, a implementação de tal arbitragem sem
mera contessiID do bstado, e não 1lII! direito do investidor estrangeiro 80

qual o Pais tenha que se curvar.

o quinto dispoSitivo polêmIto que temos que discutir tange à soluçio de
~oD~vénias entre o mvesndor estrangeiro e o Estado que recebe os
mvesttmentos, a qual tonsta do arngo 8 do presente atordo.

Confonne o texto do referido artigo, uma controvérsia nIo solucionada
amigavelmente no prazo de seis meses deverá ser submettda a pedido do
Investidor a uma arbitragem internacIOnal ( o Centro InterDstional para a
Solução de ConIrovérsias ou, no caso do BrasIl ainda nio ter adendo à
Convenção que cnou o CitadO Centro, um Tribunal de Arbitragem ad hoc).

Em outras palavras, o arugo 8 do acordo em pauta pem11le que o mvestidor
estrangeIrO, passando so largo das leis e mbUD81S nacionais, possa solicitar
uma arbitragem interDacional para resolver qualquer controvérsia que
veoha a se verificar em relação aos seus investlD1entos.

Assim, por este dispositivo, o mvesudor estrangeiro pode pairar stinIa do
Poder Judiciário nacional, só reconhecendo autoridade em arbitragens
mtemacionais.

Ora, em prlDleiro lugar, o disposto no diploma em comento contraria o
pnnciplo juridico. pedra angular do Direito internacional, "do esgotámento
dos recursos .mtem03" que, em linhas gerais, determina que o Estado d;ve
ter a oportunidade de reparar suposto dano ou ato ilfCltO, no fimbito de' seu
llJ'Ó!!no sistema juridito m!emo antes que se possa guestillllBl' a-sua
responsabilidade n.o plano internacional Através deste principio,
plenamente. consolidado no Direito Intemstional jã no s6c:ulo XIX'e
consagrado pela Doutrina Calvo, o Pais pode salvaguardar a 'lI11tODOmia de
sua. jurisdiç40 int~ Porém, ao se abrIr mio dele, cria-se um1'receden\c
pengoso ~ podenaredundar na intemacloaallzaçio do regime JIII'fdlco
dOI ~~e~to!. .

Em segundo, a' posSibilidade do investidor estrangeiro rCcbrrét "a' ttia
arbitragem intemal:ional contra o Estado receptor do·, investimento
colocaria em coadlçlles de' Igualdade dois sujeitos alilolutameate

.~tos: t" Eslado braileiro, pessoa com- persODll1illade jurldlca
mlm'- ';r e uma entidade de direito privado intemo, -tmlStitufda: ilo
ãmblto da ordem Juridica brasIleira ( a sucursal brasileira da empresa
estrangeIrl1)

Em terceirO, o que consta no artigo 8 do acordo em questão lança suspeitas
vexatonas e mfundadas sobre o Poder JudiCIárIo natuinal, uma vez que
pemute que o IDvesudor estrangelJ'o. ao seu bel-prazer, Ignore a sua
eXIstênCia recorrendo à uma arbitragem mternaClonal, supostamente mais
neutra ou ágil. Lamentamos que o Executivo, ao assinar este ato
intematlonal, tenha endossado estas suspeitas .

Em quarto, tal dispositivo cria um pnVllégío para o mvestidor estrangeiro,
negando o mesmo para o mvestidor nacional, que deverá, é claro, recorrer
sempre as 1IlStântlas Jurídicas mternas. Voltando à questão da cláusula de
tratamento nacIOnal, cabe mdagar se não estaria havendo uma distorção d8.
mesma em favor do invesndor eSIrangelro

Pareteu-uos também importante e procedente a elaboração de mna outrl
cliusula interpretativa, desta VC7; relativa ao disposto no citado artigo
172 da Constituiçllo Féderal. Com efeito, se levarmos em consideração'que"
o presente Acordo BrasillFrança e os demais APPIs determinam umasérie
de impedimentos para uma efetiva reguiamentaç40 dos investimentos
estrangelIOs, qual seria o real significado desse dispositivo constItucional?
Se as regras já estão ditadas por ésses acordos, qual a margem de ação que
resta so legislador brasileiro nesta matáia? Qual o significado da ~xpresdo

''regulará a remessa de lucros", se os APPIs prevêem a livre mm: ferência?

Do nosso ponto de vista, é preciso informar ao investidor estrangCJrO, com
toda clareza, que esse dispositivo constitucional determina que o
legIslador national deverâ elaborar lei que discipline, com base no interesse
nacional, os investimentos estrangeiros.

Elevamos à consideraç40 dos nobres pares que a ressalva e as cléusuias
iDlrepn:tativas que estamos propondo, somadas à cl4usuia interpretativa jã
proposta pelo nobre Relator, se constituem em salvaganlu mfnJmu
para assegurar que a adeslo do Brasil 80 presente atOrdo se, faça éom a.
unprescindlvel preservação da ordem jurldica interna e do interesse
lUIl:lona\.

Entretanto, antes de prosseguirmos com a nossa argumentllç!o sobre o
Acordo BrasillFrança, acreditamos ser OportuDO fazer.um pequeno,
pmntese aterC8 da questiID das preaogativas do Congresso Nacional
quanto à apreciação de atos internaCIonais. '

Para alguns, o Congresso Nacional só pode aprovar ou rejeitar in tolUm os
acordos e tnttados, nIo cabendo, na apreciaç40 de atos intemacionais, Ir
eiallorBçlo de emendas, ressalvas ou ctmIsu1u interpretativas.. etiviamente,
tal inteIpretllÇlo reslri1B dos poda'es do Legislldivo represeala uÍlIénlIlM
sillJÜfieativo à possibiliclade do CÓDgreUo Nacional prõpor·'íIitêlrifeSi
p8dmetros poUdcos e açlIes concretas que digam respeitO:à"1IiSerÇlo~ó

Pais no tellário internal:ionat. -

AIáD.~. essa visIo, ao nosso ver err6nea, do papePiliiti!8íslativo ~
const1tul em um tlaro COIISt1'8Dgimmto à própria apreciIçIo de atos
internBcionais por psrtc do Congresso Nacioaa1, pois ela fica l.imiUIda Q

pnon à rCJei~ ou aprovação total. Com 1Sl0, muitas vezes aprova-se um
tratado ou acordo inrcrnaclOnal que, em linhas gerais, é importante e
positivo, mas que contém cláusulas que precisariam ser aperfeiçoadas ou
ressalvadas.

Para: OUlrOS, entretanto, a apretiaçio de aros intemstlo11Í1is pelo Cõngresso
Nacional nlo pode ser restnta à aprovação total ou rejeição total.

O insigne juristaHaroldo VaIladio resumiu bem o argumento principal dos
que defendem tal idéia quando, na âmdição de Consultor Juridico do
Ministério das Relações Exteriores, em 1961, foi inquirido'à respeito da
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possibilidade do Congresso Nacional elaborar emenda ao Acordo de
Comércio e Pagamentos entte o Bl1ISil e a República da Tcheco
Eslováqwa. Nas suas palaVl1lS:

Se ao Congresso compele, assIm, delIberar, decIdir, sobre aqIIIIles alD:I
mlef1lQclonalS, não há como limItar a S/IQ dellberaçilo, reiltrinB'r SIIQ

tkcisão a ponlos extremos, aprovação totol ou rejeição totol. pou a
aprovação de emendas é, claramente, também, uma forma tk re:lOMr •
tkcrdir , deliberar.

Esse entendimento foi seguido pelo nobre Deputado José Thomaz N0n6, o
qual elD.ltlu parecer à CoDSU1ta N" 07, de 1993, que solicitava, a pedido da
Presidência da Clm&ra, o pronunciamento da Comissllo de CODStituiçlo e
JustlÇll e de Redaçlo "sobre a possibilidade de o Congresso NllCiOlll1, na
sua competenCla de referendar tratados internacionais celebrados pelo
Presidente da República, f~-Io parcialmente",

o ilustre parlamen~ argumentou que:

....... se ao Congresso NacIonal compele, por força do lIUI1IdamenlD
coniltllUcwnal t:Ilpresso no IncISO I do ar/.. 49. "reilOmr _./bIittwzmen,.
sobre Iralados, acordos ou atos Intef1lQCIOnalS que acarretem enctl1JOl 011

compromissos gravosos ao patrrmônro nacional", 011 seja, Se ao,
Congresso é conferido o dlrellD-dever tk aprovar ou reJeitar. ,. ItItIIIfI •,o
tt:illD internacIonal pactuDdo pelo ExecutIVO, tol7ltNe ptrfet1ãmUlU
aceitável a tese de que ele, Congresso, detém o poder tk aprová-los com
restrições. 011 potat1MIlIs, plltl:lt millllS.

Na verdade, a atração de mvestimentos externos, principalmente os diretos,
que são os que mBlS interessam ao País, se dá mUito mais pela eXIStência de
vantagens comparativas III1portantes. taIS como um grande e saudável
mercado interno. IDtta-estru1Ul'l1 adequada. dispombllidade de tecnologia
avançada e milo-de-obB qualificada. do que por facilidades abusivas e
COIIcessiles estéreIs.

Nilo será, por ceno, a adeslo aos APPIs que nos pennitirá ensejar uma
cooperação proficua com os exportadores de capital. Como bem observou
Perrone-Moisés:

FInalmente, cabe mdagar se esse tIpo de Tratado vem favorecendo a
cooperação entre os palses hospedeiros e palses exportadores de capItal
no que se refere ao allJd1io ao desenvolvimento (grifo nossol. QIIIZIUiD um
Tratodo Bilateral é convencIonado enlre as partes. exIste a IdéIa de que
deve haver reCiproCIdade de Imeresses e vantagens para ambas as partes.
Mas ocorre que freqüememente se objeta que esta recIprocIdade seria
apenas formal e que os direItos ali estabeleCIdos apenas beneficiam os
países expor/adores. Tudo indica que estes Tratados, concebidos como
uma elDpa na regulamentação desta cooperação, sejam mfluenclados
doravame pelas lendênclas mternaClonals no sentIdo de dlmhlulr aInda
maIS o poder dos países Impor/adores de capital. tomando cada ve= maIS
drjlcll a cooperação almejada. /0

Ac:mfilllmos firmemente que as recentes e graves cnses ocasionadas pela
moVIMentação mtensa do capital especulativo provam inconte5tavelmemte
que uma verdadell'll cooperação entre países importadores e exportadores
de capital passa ao largo das concessões estabelecidas pelos APPIs.

COMISSÃO DE RELACOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Em Vista do acima exposlo. o nosso votoe pela aprovação do texto do
Acordo de Promoçlo e Proleção ReCiproca de Investimentos, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Francesa, em Pans, em 21 de março de 1995. com a reserva e as
cláusulas interpretativas previstas no PDL, em anexo.

A conclusão da Consulta acima Citada foi de que:

....sob nossa I ôllca e com base nos fundamentos Jurfdlcos e nos
antecedentes leglslatrvos mencIonados, Julgamos que o CongreS:lO
NacIonal, no exercíCIO de seu "poder-dever", expresso no ar/.. 49, incISO /,
da COnstllulçilO Fetkral, poderá aprovar, ainda que parcwlmente, lralJJfkJ,
acordo, convenção ou qlllllquer outro compromIsso internacIonal. sobre o
qual deva se pronuncIar ".

Deve-s~ salientar que o Voto do Relator, Deputado José Thomás NDD6,
sobre a Consulta N" 07. de 1993, fOI aprovado por uaanimldade pela
Comissão de Consutuição e Jusnça e de Redação. O Parecer da COIIIISSIo
afirma que:

A ComISsão tk Cons/llUlçãO e JustIça e de Redação. em reunlÕO ordlrlóna
real=da hOJe, OpinOU unanrmemenre pela possIbilIdade de o Congresso
NacIonal, na S/IQ compelêncla tk referendar tratodos illUmaclonau
celebrados pelo Presldenle da Repríbllca. fa::ê-lo parcIalmente, no.r termos
da parecer do Relator.

Sala da Comisslo. ern

:) J~W
o utado Paulo Delgado

de 1999

Essa Vlsio moderna e demomitica do papel do COIIgresSO NllCionaI na
apreciaçlo de aiOS mtemacioDB1S, pm:ce·nos, sem sombra de dúvida, a
mais adequada e a que melhor representa o pensamento desta Casa.

De mau a mau. gOlltariamol de lembnr aOl nOllOl para-._e, aa
leglslatun pUllda. rodol OI acordol de promoção e, protlflo
reciproca de iDvestlmentol que pusanm por esta c..iuIo
(BruWSulça, BruWChUe, BnliVPortugal e BruW Re1llO ..Ullldo)
fonm aprovadol com modlfieaç6es ( diulula iDterpretattYa 011
~rva).

Para encerrar a nossa argumentaç40 em tomo do Acordo B1'1IS11IFrança,
devemos questionar a DOÇlIo de que a adesilo do Pais a esse e _ outros
APPIs slgnificara'um aumento considerável do afluxo de investimentos
estrangeiros.

Com efeito, a Idéia de que os favoreclll1entos contIdos neste acordo e nos
APPIs de um modo geral poderão assegurar um Incremento do fluxo de
mvestlll1entos para o nosso País é assaz Ingênua e nllo condiz com a
realidade das relações econômicas mlernaclOnais

Paises do nosso conUDente e do mundo todo que Já assmaram acordos
SeD\elhantes contmuam a não receber Investlll1entos diretos na escala
necessária á superação de suas dificuldades eéonômicas.

, Projeto de Decreto Legislativo N° ,lIe 1999
( Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)

Aprova o tt:llto do Acordo sobre
Promoção e Proteção Reciproca de
InvestImentos, celebrado entre o
Governo da República Federatrva do
Brasil e o Governo da Repríblica
Francesa, em ParIS, em 21 de março de
199~ .

o CODgreslo Nacional decreta:

Art. ID Fica aprovado o texto do Acordo sobre Promoção e Proteção
Recíproca de Invesumentos. celebrado enll'e o Governo da República
Federauva do Bl1ISJl e o Governo da República Francesa, em Pans, em 21
de março de 1995, ressa1vado o seu Bnlgo 6.

Parágrafo Úmco. Serão sujeitos a apFovação do Congresso NaCional
quaisquer atos que impliquem em revisão do referido Acordo, bem como
qUBlsquer ajustes complememares que. nos lermos do artigo 49, inCISO I. da
ConstilUiçdo Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
pll1l'UI1ô\Úo nacIonal.
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Art 2° o dISposto no Item 2 do artigo 5 do retendo Acordo somente sera
aplicado no que não contranar os casos prevIstos na Constituição Federal,
especIalmente o mciso li! do paragrafo 4° do artIgo 182. e o amgo 184

Art 3° A expressão "a pedido do mvesudor". contida no amgo 8 do
Acordo. e lDterpretada no sentido de que o recurso à arbitragem
mtemaclOnal depende. necessanamente. da anuêncIa do Governo
brasIleiro.

Art. 4° Os comprolDlssos asswmdos neste Acordo terão que se submeter a
regul:unentação prevIsta no artIgo 172 da Constltulção Federal.

Art 5° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação

Sala da Comissão. em de 1999

~~ ~Cf1D
/ Deputado Paulo Delgado

111 - PARECER DA COMISSÃO

como quassquer aJUstes complementares que~ nos termos do inaso I do art. 49 da
Constltwção Federal, acarretem encargos 0\1 comprorIUSsos gravosos a
pammômo nacIOnal •

Art. Z' Esle Deereto Lcgtslauvo entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da conuss::e~~e 2000

D~~
PresIdente

MENSAGEM ~. 755, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consJ.deraçAo do Congresso N'acJ.onal o texto do Acordo
sobre Promoção e Proteçao Rec1.proca de Inves't.iraentos, celebrado
entre o Governo da Repúb11ca FederatJ.va do Brasll e o Governo da
República Federal da Alemanha, em 80nn, em 21 de setembro de
1995.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL. OE
ECONOMIA. INDOSTRIA E COMERCIO. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO
(MERITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso NaCIOnal.

De confomudade com o dtsposto no amgo 49. InCISO 1. da Conslt1Ulção Federal.

submeto a elevada consideração de Vossas ExcelênCIas. acomp2llhado de ExpoSIçãO de MObVOS

dos Senhores MilUstros de Estado das Relações Extenores e da Fazenda. o texto do Acordo sobre

Promoção e Proteção Reciproca de Investimentos celebrado eatte o Governo da Republica

Federauva do Brasil e o Govemo da Republlca Federal da Alemanha. em Bonn. em 21 de selembro
de 1995

A Comissão de Relações Extenores e de Defesa Nacional,
em reunião ordlnána realizada hOJe, OpinOU, pela aprovação da Mensagem n"
662197, do Poder Executivo, contra o voto do Deputado Vlrglllo GUimarães, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do
relator. Deputado Wagner Salustrano

Estiveram presentes os Senhores Deputados - AntOniO
Carlos PannunZlo - Presloente, Amon Bezerra e Synval Guazzelli 
Vice-Presidentes, Aroldo Cedraz, JoaqUim FrancIsco, José Lourenço, Leur
Lomanto. RIcardo Rlque, Aracely de Paula Jorge Khourv, Lucrano Pizzatto,
Arthur VirgíliO, BonifáCIO de Andrada. ClÓVIS VOlp" Coronel Garcta, José Teles,
LUIZ Carlos Hauly, Paulo Kobayashl, Damláo Feliclano. Edison Andnno, EIClone
Barbalho, João Herrmann Neto, Jorge Wilson, Máno de Oliveira, l?ynval
Guazzelll, Jorge Pinheiro, LuIZ Mainardi, Eduardo Jorge Aldo Rebelo, Cunha
Bueno, Paulo Mourão, Wagner Salustlano, Edmar MoreIra, Fernando Gonçalves,
José Carlos Elias, José Thomaz Nonã, Nelva Moreira, Haroldo lima, Pedro
Valadares, De Velasco e BISpo Wanderval

y Br.wha, 25

~,-L

de junho de 1998

Sala da Comlssáo em 19 ~e Janeiro de 2000

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!396, DE 2000

(Da ComissAo de Relações Exteriores e de Defesa Naeioaal)
Mensagem n" 755/98

Aprova o texto do Acordo sobre Promoção e Proteçao Reciproca de Invesbmentos,
celebrado entra o Govemo da República Federabva do BraSil e o Governo da República
Federal da Alemanha, em Bonn, em 21 de setembro de 1995

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO); EDE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

O CONGRESSO NACIONAL decrcIa:

Art. 10 Fica aprovado o tc.'"1:0 elo Acordo sobte Promoção e
Proleção Recíprota de Invesarnentos, cclebt:ldo C'tltre o Govemo da Repúblita
Feden.uva do BtaSil e o Govemo da Rcpúblka Federal da Alemanha, em Bonn,
em 2t de setembro de t995.

Parágrafo úmto. FIam SUJeitos à aprovação do Congte!so
Naaonal quatsquer atos que possam resuI~ em te\"Ísão do teferido Acordo. bem

LEGlSLAC.\O CITADA \NEXADA PELA
COORDE~ o\ç.:\O DE [STl DOS LEGISLA nvos - cem

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da'Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO II
Das AtribUIções do Congresso NaCIonal

Art.49 - É da competência exclusi~ado Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional:

li - autorizar o PreSidente da Reptiblica a declarar guerra. a
celebrar a paz. a permitir que forças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam temporariamente. ressalvados
os casos previstos em lei complementar,
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III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se
ausentarem do Pais. quando a ausência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autôrizar
o estado de sitio. ou suspender qualquer uma dessas medidas;

ACORDO

ENTRE

AREPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E

A REPUBLICA FEDERAL DA ALEMAl\'HA

EM INTERMINI5TERlAL n' 230 'MRElMF SOBRE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO RECIPROCA DE1NVE!l'rIMENTOS

Braslha. a de Junho de 1998 A Repubhca Federama do BraSil

ExcelenllSSlmo Senhor Presldenle da Repubhcd. e

. Submelemos ã alta consIderação de Vossa E.~celi:ncla o anexo acordo
entre o Govemo da Repubhca Federall," do.BrasII e o Go"emo da Repubhca Federal da
Alemnnna sobre Promoção e: 2rote:ção Reciprçca de InvestImentos. asSinado em Bonn.

em 21 do setembro de 1995

A Repubhca Federal oa Alemanha
(doravante denonunados "Panes Contratantes"),

:!. O texto llne'{o tigurn na lista dos treze J.cordos de promoção c proteção

de mvesllmentos Ja assmados pelo Brasil. úesde 1994. úos quaIs cmcO Ja foram
submetidos ao Congresso '\aclOnnl (os acordos com a Remo l:ntdo Portugal Chtle.
Suíçi1. c o 'Protocolo de Buenos Aires . que regula os Investimentos de TerceIros Estados

nos P:tíses do Mercosul)

~ O anexo acordo com a Repubhca Federal da Alemanha, paio CUJO esloque
d...nvesumcnlos no Bl1ISll representa o segundo maIor pereenrual em relação ao lotai de
mvesumenlOs estrangeIros no Pais. conslllUl maIS um ,,"mulo ao aumenlo do fluxo dc
CllpltalS alemães para o Bl1ISlI. além de amphar a pOSSIbilidade de acesso dos agentes
!UlClonus aos benefiCIOS concedIdos por agencias oficl"'" alemis de credito e garanllas

5. T.endo presentes as razões aCIma expostas. Senhor PresIdente, bem como
as tradIcionaIS relações de cooperação e amIzade entre o Bl1ISl1 e a Alemanha, Julgamos o
Acordo en!te a Repubhca rederallvu do Bl1ISll e da Repubhca federal da Alemanha sobre
Ptomoção e Proleção Reciproca de lnvesllmentos merecedor da aptovação do Poder
Leglslallvo e. para lal. junlamos a esta ExpOSIção de MotiVOS [nrermlnlSlenal um projelo
de Mensagem e capms autênticas do Acordo. .1 tim de que Vossa Excelência, se assim

houver por bem. se digne a encammha-los ao Congresso NaCional

3. A 'Ieglslacão brasileira aphcavcl .os capItaiS estrangeiros. regtda pelas
mesmas nonn:lS bqslCas h~ mais de mnla anos. ~votUtu recentemente em pontos
fundamentaIs. ..:omo JquelJs garantidos pelas refonnas consUtuclOnatS da ordem
ecanõmlca. Nio obstante as ausplcloliU Cifras de investimentos externas regIStradas no

Pais nas últImos anos. I J. concorrenCUl resuitante da Inserção de novas economias

dinimlcas no cenano Inlemaclonal tem jusnficado a neecsslllade de também o Bl1IStl
conferir maior lT1lIIsparêncla e estabIlidade D legislação naCIOnal aphcável ao capllal
estrangeIro. mediante D celebração de acordos para • promoção e proleção de
Invesnmentos. Sem dcscuuiar-se do fato de que esses lnsnumentos somam...se áavaliação

maIS amJlla sobre o amblenre macroeconÔ1mco e jundico-polílico dos palSes receplores
de investimenlos na atração de novos fluxos de recursos. sabe-se que as garantias
ofereeldas pelos aeordos podem ter imponãncla sigtÜficanva nas decisões sobre
Invesnmentos em cenano compennvo. sobremdo para os pequenos e medias lDvcsndores.

Acordam o segulllte

e) as concessões de direito público, inclusive concessCles
para pesquisa, exploração e extração de recursos naturais.

ARTIGO I

Para os efeItos do presente Acordo

1. O termo "lIlvestunentos" SignIfica toda espéCIe de haveres
IIlvestldos ou relllveslldos por um mveslldor de wna Pane Contratante no
temtono da oUlra. de acordo com a legislação desta ultima, e lllclul, em
pal11cular. amda que não exclusl\'amente

d) os direitos de propnedade intelectual, tais como direitos
de autor, patentes, modelos registrados, desenhos e
modelos industriais, marcas, nomes comerciais,
infonnações não divulgadas, processos tecnológicos,
know-how e fundo de comércio, e

c) os direitos sobre créditos ou quaisquer outro direito sobre
obrigaçCles com valor econômico relativos a um
investimento;

RecOllllecendo que a promoção e a proteção desses
mvestllnentos por meIo de um acordo poderão SCl'lT para esumular ;I

Imctatl\a econômIca pmada e f"vorecer a prospendade nos dOIS paises,

a) a propnedade oe bens moveiS e unóvels, bem como
quaisquer oulros direitos reaIS, taIs 'como hipotecas e
penhoras;

b) as ações, quotas ou outras foonas de p~cipa.ção

. )locietária;

DesoJando cnar conOlções fa, oravels para investimentos de
investJdores de um pais no temtono ào oulro,

AJwnados pelo desejO de Ullenslficar a cooperação econôlllIca
entre os dOIS paises;

A aheração da forma pela qual os bens foram investidos nlo
afeta a sua qualificação como ill\'esumento.

-;;----=--~--'---J
PEDJI,O SAMPAIO MALAN

M;mslrO de Estado daF~da

Respeitosamente.

rz.-gS~
LIJIZ FELlPEÁ...'IPREIA

Ministro de Estado d3S
Relações E"([cnorcs

2. O tenno "rendimentos" desil!l1a as quantias geradas por um
investimento, em um determinado period~, tais como lucros, dividendos,
juros,~ ou outras formas de remuoC1llção.

3. O teono "investidores" designa:
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a) as pessoas fisicas que tenham a nacionalidade de' uiJii-das
Panes Contratantes em confonnidade com sua Conslituiçio e
que- realizem um invéstimentô no territ6nô"Cla outra Pute

'<:;õnlrlltante, e' ....-

b) 8S pessoas juridicas, as sociedades comeràlií"ou êiútru
sociedades e assocíaçlles. com ou sem penollllidide
juridica, que tenham sede no território do uma du pines
Contratantes, constituldas dlt'acordo cCllll a'süa r~va
legislaçlo' int~a, in~epClldélltemente-"iI':"lepzn'Süü

'1ItMdades finrlucrativosj'e:'que~enIôiiJ
tenitório da lllÍlta Pilite Cllillrallílle;-' :'Jl~mOJ ~TJI1 ~o Gno~

4. O termo "territ6rio" designa o tenit6rio de cada Pll1e
Contratante, compreendendo a plataforma continental e a zona econamica
exclusiva, sobre o qual a Parte Contratante em questlo possa, de acordo com
o Direito Internacional, exercer direitos soberanos ou jurisdiçto.

AATIG02

I. Cada Parte Contratante promoverá, na medida do possível, e
admitirá investimentos de investidores da outra PaI1e Contratante em seu
território, de acordo com as disposiçlles legaIS vigentes, e concederá a esses
in\'estimentos tratamento justo e eqllitativo.

2. Nenhuma das PaI1es Contratantes dificultará a administraçlo, a
aplicação. o uso ou o gozo dos mvestimentos de investidores da outra Pute
Contratante em seu território por meio de medidas arbitrárias ou
discriminatórias.

ARTIGO 3

I. Nenhuma das PaI1es Contratantes submeterá, em seu território.
os investimentos de investidores da outra Pute Contratante ou o.
investimentos em que detenham participaçilo os investidores da outra Pute
Contratante a um tratl\Dlento menos favorável do que o concedido aos
investimentos dos seus próprios nacionais ou aos investimelllõs de
investidores de um terceiro pais.

2. . Nenhuma das Partes Contratantes submeterá OI, investidoret da
outra Parte Contratante, no que respeita as suu atividades ~oDldaS BOI
investimentos realizados em seu território a um tratamento menos favorável
do que o concedido aos seus pr6prios investidores ou a investidores de um
tCfC!Ciro pJlls.

3., ~te tratBlDento nlo se estCllderá a COllCClsGel de uma duo
P~s Cl:ln.tratan,tes a investidores de terceiros plllses em ralo de SUl

~~.~!I,~o~la~p,.aW!.ilo aduaneira ou ~n6lJ1ica..macado COlIIUIII,
zoaa do livre coml!rcio, ouaC9rdo regional similar. _ ..Jlrml

4. ~ste lratamento tampouco se ~stenderá a beneficios que uma
das PaI1es Contratantes conceda a investidores de wn terceiro pais em
consequilncia de acordo para evitar a dupla tributação ou de outros acordos
sobre questlles tributáJ;ias.

ARTIGO 4

1. Os investimentos de investidores de uma das Partes
Contratantes gozarão no territ6rio da outra Parte Contratante de plena
proteção e segurança,

2. Os Investimentos de investidores de uma das Partes
Contratantes no território da outra Parte Contratante não poderão ser
expropriados, nacionalizados ou sujeitos a outras medidas cOm efeitos
equivalentes ã expropriação ou ã nacionalização, exceto por mótivos de
utilidade publica e mediante indenizaçlo, A iDdenizaçlo deverá
corresponder ao valor que o investimento expropriado tinha imediatllllente
antes da data em que a expropriaçlo, nacio~izaçlo ou medida equivalente,
j' consumada ou iminente, tenba sido tomada de dominio público. A'
indenização dever' ser paga de imediato, em moeda converslvel e livremente

tnnsferivel. Será acrescida de juros à taxa t.il!llL.em vigor at6 a data de seu
efetivo pagamento: A legalidade da cxpropriaçiio, nacionalizàçíó'óü'lilbdida
equivalente, bem como o montante de indenização, seria' süscetM:is 'de
r~urso ~ p~ccsso j\!diciai ordinilrio.

3~ "' ..~:)crs~~~~~~~res~e.uma ~.~arte~ Contratan~.r~~rv~iíliãW;~a
s~,p.~r~~~~y!!sÜll1~~~~.~~.t.c:n.~ono.~a0.,u;~ ~~t ~:~, ~~
l'Ido dll guerra ou oliliOs conflitos annados, revolu~o.. ae
_eraanc:ia a.cional ou aublevaçlo, receberia dei:i:'à ''Piife- o z~~
tratamento Dia menos favorável em mátl!ria de restituições, compensa~es,
indeniza~es .ou demais relribuiçlles, do que o concedido aos sellll próprios
investidores. Esses pagamentos deverlo ser livremente transferlveis.

ARTIGOS

I. Ambas as Partes Contratantes garantirão aos investidores da
outra Parte Contratante a livre transferência das importâncias relacionadas
aos investimentos, em particular, mas não exclusivamenle:

a) do capital e das importánclas adicionais para a manutenção
ou ampliação do investimento;

b) dos rendimentos;

c) das amortizações de empréstimos;

d) do produto resultante da liquidação ou alienação total ou
parcial do investimento;

e) das indenizações previstas no Artigo 4, e

f) dos pagamentos previstos no Artigo 6.

As transferências efetuar-se-ão, sem demora, à tliXa de ~bio em vi8l!': na
data da transferilncia.

2. Esta taxa não deverá diferir sensivelmente da taxa de mmõo
resultante do cãmbio, em dólares americanos, da moeda daPaI111 Contratante
em cujo tenitóri?.se encontra o inv~stimento e d~ m9,~~ ~~~~d~_ ~~o
investidõr, ~.VIgor para ~ções correntes nos m~dos o~1IS dos
respectivo. doi. pllses.

ARTIGO 6

Se uma das Partes Contratantes ou ~ .na de suas agencias houver
realiZado pagamento a um investidor em razlo de uma I!lIIlIIIhL~nced,i,dL a
unI" invesiilnento no térrit6rio da-outra Pãrti:-Contrálantc,.eúB úllÜl![I..~ein
prejufzo das disposiçR~l'áêr Arti8~ 9; rec:onlíiic:êra a pnlnCD'll ru:te
ContrataJlte a sub-ropçlo em todos os direitos daquele investidor. A Paite

Contratante sub"rllllada dll uma de suas agências poderá exercer tais direitos
na mesma medida em ,que seu titular original. As disposiçlles precedentes
nlo se aplicam aos casos em que a legislação nacional de uma Parte
Contratante nílo possibilite a sub-rogação nDS direitos sobre a propriedade de
bens imóveis. Neste caso, à Parte Contratante sub-rogada ou 11 uma de suas
ager~;1s é reconhecidD o direilo à indemzação pecuniária. Ao cálculo desle
ri;· oito à mdenização e às transferênCias efetuadas em decorrência da sub
rO!5"Çlio prevista neste Artigo aplicam.se, analogamente, as disposiçlles dos
parágrafos 2 e 3 do Artigo 4 e do Artigo 5.

ARTIGO 7

I. Se das disposiçlles legais de uma das Partes C~ntratantes o.u das
obrigações decorrentes do Direito Internacional, que 'éxistam ou v~nham a
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existir entre as Partes Contratantes além deste Acordo, resultar uma
resulamentaçio geral ou especial em que seja concedido aos investimentos
de investidores da outra Pane Contratante um tratamento mais favorâlÍel'do
que o previsto neste Acordo, esta resulamenlação prevalecerá na parte em
que for mais favorável.

2. ' Cada Parte Contratante observará qualquer outro compromisso
que tenha assumido em relaçJo a investimentos de investidórê's da"'~útrÍI
Pane Contta~te em seu território. -- -

ARTIGO 8

o presente Acordo aplicar.se.á isualmente aos in\leStimentos já'
realizados antes da enlnlda em vigor deste Acordo por investidores de uma
Parte Conlnltante no território da outta Par1e Contratante em conformidade
com as respectivas disposi~s legais. As dispoSições deste. Acordo nlo &

apliClrilo porém a controvérsias surgidas antes de sua vigência.

ARTIGO 9

l~l _ As. controvérsias que lW'girem 'entre as Pastet,tContJ:alanles
sobl'e a ínterpretaçlo ou aplicaçJo do presente ACQrdo_s~t9Dmi_ílllb

medida do possível, pelos Governos das duas Panes Contratantes de fonna
amigável

2. Caso não se chegue a um entendimento, a controvérsia será
submetida, a pedido de qualquer das Partes Contralantes, a um tribunal
arbitral.

3. O tnbunal será constituído ad hoc, da seguinte fonna: cada
Par1e Contratante designará um árbitro; de comum acordo, os dois árbitros
ele~erão um nacional de wn terceiro Estado como_Presidente; que serâ
deSIgnado pelos Governos das duas Partes Contratantes. Os árbitros deverão
ser designados no prazo de 2 (dois) meses e o PreSidente em um prazo de 3
(três) meses, a contar da data em que mna das Partes Contratantes tenha
comunicado á outra sua Ultenção de submeter a controvérsIa a um tnbunal
arbitral.

4. Se os prazos estipulados no parágrafo 3 não forem observados,
cada uma das Partes Contratantes poderá, à falta de qualquer outro acordo,
solicitar ao Presidente do Tribunal Internacional de Justiça que proceda ás
necessárias designações. Caso o PreSidente tenha a nacionalidade de
qualquer das Partes Contratantes, ou por qualquer outro motivo ~teja

ímpedido, caberá ao Vice-Presidente proceder ás designações. Se o Vice·
Presidente tllJlbêm possuir a nacionalidade de uma'das Partes Contratantes,
ou igualmente achar-se impedido, as designaçães' caberão ao membro .do
Tnounal que o siga na ordem de precedência e não possua a nacionalidade
de qualquer das Partes Contratantes. O Presidente e os membros do tnbunal
arbitral deverio ser nacionais de Estados com os quais ambas as Partes
Contratantes mantenham relaçães diplomáticas.

5. O tnbunal arbitral decidirá por maioria de VQlos. As suas
decisi5es serão definitivas e obrigatórias para ambas as Partes Contratantes.
Cada uma das Partes Contratantes arcará com as despesas -do n:spectivo
árbitro, bem como com as relativas à sua representaçio no processo arbitral.
As despesas do PreSIdente e os demaiS custos do processo serio repartidos
em partes Iguais pelas Partes Contratantes. O tnbunal arbitral poderá adotar
disposições diferentes quanto às despesas. De resto, '0= tribunal arbitral
definirá suas própnas regras processuais.

ARTIGO la

1. As controvérsias que surgirem entre uma das Part~

Contratantes'e um investidor da outra Parte Contratante em,relaçlo a',
imlestimentos deverlo. na medida do posslve!, ser dirimidas de fonna
amipwl.
2. " Se uma controvérsia nlo puder ser solucio~al!a dentro de úm
prazo de 6 '(seis) meses, contado a partir da data em que uma das pl!fles
Iitipntes a tenha suscitado, será submetida, a pedido do investidor, à

. arbi~Bcm internacional. A' menos que' as partes em lillgio, acordem'

diversamente, as disposiçiles contidas nos parágrafos 3 a S do Arti,go 9 deste
Acordo, na medida em que forem aplicáveis, aplicar-se-ão analogamente; as
partes na controvénia designaria os árbitros do tribunal arbitral de acordo
com o procedimento estabelecido no parágrafo 3 daquele Artigo; se os
prazos estipulados naquele parágrafo não fon:m observados, cada parte no
Iitlgio poderá, à falta de outros acordos, convidar o Presidente da Corte de
Arbitragem da Câmara Internacional de Comércio em Paris a proceder ás
necessárias designaçi5es. O laudo arbitral será executado em confonnidade
com o direito nacIonal.

3. A Parte Contratante envolvida na controvérsia não objetará,
d~te .um processo arbitral ou quando da execução do laudo arbitral, a que
o mvesbdor da outra Par1e Conttatante tenha recebido indenização resultante
de um sesuro pela perda parcial ou total do investunento.

4. Uma vez que ambas as Partes Contratantes tenJlam aderido à
Convenção para Regular Controvérsias entre Estados e nacionais de outros
Estados relati,..s a Investimentos, de 18 de março de 1965, as controvérsias
de que trata este Artigo seria submetidas a um processo arbittal nos tennos
d~quela Convenção~ a menos que as Partes Contratantes;:; ãcordem
diversamente. . -

ARTIGO I.

As disposições deste Acordo continuarllo a aplicar-se
integralmente mesmo nos casos previstos' no Artigo 63 da ConvençJo de
Viena sobre Direito dos Tratados, de 23 de maio de 1969.

ARTIGO 12

I. O presente Acordo deverá ser ralJficado Os instrumentos de
I1ltificaçio serão trocados em Braslha, logo que a República Federativa do
Brud tiver notificado a República Federal da Alemanha o cumpnmento dos
requiSItos legaiS mternos necessários para a entrada em vigor deste Acordo.

2. Este Acordo enlrará em visar I (um) mê. após a data da troca
dos Instrumentos de Ratificação.

3. Este Acordo pennanecerá em villor por wn prazo dé 1O(dez)
lIIOS, após o qual será tacitamente prorrogado por tempo indetennmado, a
nlo ser que uma das Par1es Contratantes o denuncie, mediante notificação

, por escrito encaminhada por VIa diplomállca, com uma antecedência de doze
meses. Expirado o prazo de la (dez) anos, o Acordo poderá ser denunciado
aqualquer momento, com 12 (doze) meses de antecedência.

4 As disposições previstas nos Arttgos I a Ii deste Acordo
continnarão a aplicar-se por um periodo de 15 (quinze) anos, a partir do dia
de sua expiração, a todos os IIIvesltmentos realizados antes de sua expiraçJo.

Feito em Bonn, em ;J. f de setembro de' 1995, em dois
exemplares ori!!inais, cada um nas Iinguas portuguesa e alemã, sendo ambos
os textos Ib'llahnenle autênticos.

PROTOCOLO

. Por ocasião da assinatura do Acordo sobre Promoçio e
ProteçJo Reciproca de Investimentos entre a República FederatMl. do B;'sil
e a Repôblica Federal da Alemanha, os plenipotenciários abaixo assinados
acordaramainda as seguintes disposições, que constituem parte integrante do
'referido Acordo:

Com referência ao Artigo I
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Considerar-se-á nacional de uma das Partes Contratantes toda
pessoa que possua um passaporte nacional emitido pelas autoridades
competentes da referida Parte Contratante, sem prejulzo de outros
procedimentos para a determinação da nacionalidade.

2. Com referênCia ao Artigo 2

Os investimentos realizados por investidor de uma Parte
Contratante no temtório de outra Parte Contratante de acordo com as
dispOSições legais mternas desta última, bem como os rendimentos deles
resultantes, gozarão da plena proteção deste Acordo.

3 Com referência ao Artigo 3

I) Como "alÍ\;dade", nos termos do parágrafo'2;d~:Aitigq 3._
serio compreendidos em particular, mas não exclusivamente,
a administração, a aplicação, o uso ~Q'rcg))zo de IIDI'

investimento. Como tratamento "menos favorável", nos
-t~os do Artigo 3, serão considerados, espeéialmente, o
tratamento diferenciado em casa de limitações.à aquisição de!
matérias primas e auxiliares, energia e combusdveis, bem.
como de-meios de produção e-exp!oração.d.er~Oc!.q,\!Mt.,g.

tratamento diferenciado em caso de impedimento à venda de
-pÍ'odUtós dentro' do pais e-iío'exterior itairidsõuttas'mediiJas';
'c:om"êreiiõs êqúiVãreotes.' Nlo "serfoõ'COütdf:lladajVCGIIIDI.
Gt."Wlieüto:·li\enó.'rllwlii7l!.... "i1cil1; i!hilõil'\IfIlJAiliBob39~ÍJBÍI
medidas tomadas por razões de segurança. e,ordem públicas,
de saúde pública ou de ordem moral.

--b) As disposições do Artigo 3 não- obrigam as P~es

Contratantes a estender a investidores residentes ou
domiciliados no território da. outra Parte Contratante as
vantagens, isenções e reduções fiscais que, segundo as leis
tributárias, somente são concedidas a investidores residentes
ou domiciliados no seô p~prio território.

c) No âmbito de suas disposições legais iuternas, as Partes
Contratantes examinarão com benevolência os requerimentos
de entraaa e permanênCIa de naclOhais de wna das Partes
Contratantes no território da outra Parte Contratante, em
conexão com um investimento; o mesmo se aplicará aos
empregados de uma das Partes Contratantes que queiram
exercer atividade remunerada em conexão com um
investimento e aos requenmentos para autorização de
trabalho.

4. Com referência ao Artigo 4

o direito li indenização também prevalecerá se houver uma
intervenção do Estado na empresa objeto de um investimento que
comprometa consideravelmente a substância econlimica da mesma.

lennos do parágrafo 2 do Artigo 10, na medida em que o in~~ldor Já
houver recorrido á sua jurisdição mtema e esta já houver proferido dCl:isão
quanto ao mérito.

7 Com referência ao transporte mtemaclOnal de bens e pessoas,
decorrente de um investimento. nenhuma das Partes ContrataJItes excluirá ou
dIficultará a ação de empresas de lransporte da outra Parte Conlralante e
outorgará, quando necessáno, as autonzações corresp~ndentes.

Feito em Bonn, em zt de setembro de 1995, em dois
exemplares originais, cada IIIn nas línguas portuguesa e alemã, sendo ambos
os textos ib'llahnente autênticos.

PELA REPUBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL

LDiz Pelipe Lallprei..

Aviso o' sii - SUPARIC. Civil

BBSilia, 25 de JIIIIho de 1998

Seahor Primem> Secn:wio,

EDcImlnhO a essa Secrewta MeJUagcm do Exa:lenússimo Seahor Presideme da

República rel!l1v! ao texto do Acordo sobre Promoção e Proteção ~prc... de JnvestimClllOS,

celebrado entre o Go1letllO ela Republica Fedet2tlva do Bra5l1 e o Governo de República FedaaI da

Alemanha.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

MiDistto do EswIo Chefe ela Casa Civil
da Ptes1dênc1a da Republica

A Sua Excelencia o SeIWlr
Depuw!o UBIRATAN AGUIAll
Prim~ Sec:row\o ela amua dos Oepuwlos
8BASILJA-DF.

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTEIUORES E DE DEFESA NACIONAL

5,' ;Com referêocia ao Artigo 5
I • RELATÓRIO

uma transferência coosidem.se·á como realizada "sem
demora", nOI tenuol do parágrafo I do Arrigo 5, quando efetuada dentro do
prao normalmente requetido para o cumprimento duo formalidades
n~el~as, O'prazo será COIIfado a partir do di.. em q~o requerimento

devidameotei~.~~tado, do podendo e~ceder 2 (dois)
.-. NIo..obllall,te••~91o,a Repúbl~ Federativa# BllISiI terá o
_t9cle:'-~~~~~p!~o~!!!!'Jeda liquidaçla

ou a1ienaçlo t~r I?~ Parci!l!. do in.ves~en\o, pre~stas na letra "do. do
.parálPÚ~ I do.Ani~ ~. ,em~p~mé,ximo de 6 (seis) meses.

C~nÍ refiri~ii áo Ãrti'go' ro"

Com relaçlo li -República Federativa do Brasil, uma
controvérsia RIo poderá ser submeúda à arbitragem- intemacional. nos

Nos termos do artigo 49, I, da Constítulc;ão Fed6nJl. o
ExcelentlS81mo Senhor Presidente da R6Ilúbllca submete à CClnSId6raçilo do
Congresso NaClOnal o texto do Acordo Sllbra PrDlfloçfi.o e PltltaçtJo RsclptrlQl de
Investimentos, celebrado entre o Govemo da Repúbbca Federativa do Bl8lIII 9 o
Govemõ da República Federei da Alemanl1a, em BClnn, em 21 de IIlIlemblo de
1995.

A Mensagem em apreço andui a exposição de rnatlvos
dlrlglda ao Presidente da República assinada pelos Ministros da Estado du
Relaç6es Extenores e da Fazenda. Na lllqlOSição InfIlllll3-&6 que o BIlIII1 aulnou.
dllSde 1994, 13 acardos bilaterais da p~o e pcatIlç40 da investimentos,

CII1Cll dos qU8lll jâ tenam sido enviados ao CongI8llllO NIIdonaI paJ8 apJ'lICiaçIo.

A/lIumentsm os referidos ministros que "s c:cncarrênCIa Il!llUItantlI da i"",* de
novas economIas dinâmica& no cenéno intamaclonat tem j~ .•a
necessidade de também o Bl8SIl confertr llIIfior lrInapaJ'ência li estabc~"'

legIIlaçAo apücévll fiO capiIaI esttangevo, mediantII • celetnçIo cI..co......
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PlOloCOlo anexo.

a promoção ep~o de Invesbmentos·, poIS as garantias oferea~ por estes
atos bilaterais "Põcjem ter ImportânCIa significativa nas deCl$i5es ~'r

investimentos em cen~no competitivo" I

ptexto do presente Acordo compreende 12 81lIIlos. e ~(I'l

partigo 1 define os seguintes tennos uhlizadÇs no teidO:
I~mentos: rendimentos, Investidores e temtório. '

No artigo 2 fica estabelecido que a promoçãõ e ,a admissão
do Investimento dar-se-io conforme as di8p0siç6e8 legaiS vlgéntllll n~l' pais
recaptor do capital que deve confenr tratamento justo a eqÚltallvo ao ii\Vll61J~to
de naaonais da outra Parte contnI1ante.

Ainda dISpondo sobre o lr1IllIInenlo ao Investimento. o artigo
3' eelBbeIece a otxigação de conferir tratamento IIlICional e de apllcaçio da
cl6llBUl&-cIe' naçIc) mais flIvoreada. SIo llXlllIÇllelI à apbcaçlo d_ dols

c:llfiIcIplos .Ofi' ãlRlltos decorrentes da·partlcipllÇlo em procesão di Ir/teg~
llCllIl6mlC8 ede acordo pare evitardup!a tribulaçlõ. . .

Peto artigo 4, as Paltes comprometem-se a conferir
proteção e segurança plenas aos Investimentos. Dessa forma, profbe-se a

'expropnação e a nacionarlZllção, exceto por utilidade pública e "mediànte
indenlZllção CUJO pagamento deverá ser Imediato, em moeda converslvel e
livremente transferlvel, devendo InCIdir sobre seu valor JUros à taxa LJbor até a
data de seu efetivo pagamento. ,

- O a\'bgO 5 determina a livre transferênClS do'investimento, a
ser feita sam demora

Conforme o artigo 6, as Partes comprometem-se a
reconhecer à outra Parte a sub-rogação em todos os direitos do Investidor em
ramo de garantia concedida.

No artigo 8, define-se que o presente Acordo aplica-se
IndutIVa a invastimentos realizados antenormente à sua entrada em vigor, exceto
quanto il fol'ma de solução de controvérslllS.

O: artigo 9 diSCIplina a forma da solução da'controvérsias
entre as Fartes Contratantes, prevendo, caso não haja acordo amigével, o
recul1lO a \Im tnbunal arbrtral.

O-artigo 10 disciplina a forma solução de ccntroVeiiJàs entre
uma Parte Cõntratante-e'um investidor da outra Parte. Dlsp6e Cf18x1o 1iO-ÀcÓRlo
que após:·~--'meses da 'manifestação da controvénria, o' inVlllltidor pode

sUbmeter a questfo à arbitrailem'intemaClÓnel,

Quanto à VigênCIa do-Aco'ido, o artigo'12-eStabetaCã.que

'&ta siri'ide 10 a";óS'itilPóS siii.~i;p~çãlt~ térrnos acordados continuam em
vlQOr para o invesbmento jé realizado por mais 15 anos. " ,~~
_1'<" "" aCC;;!.I\IIU aca'~id~:L&jritéiii ã~_ um 'PIÓlO!XlIo .Ç1,ljas~

buscam esclarecer a termlnologiá'ütiliiadá.nó' fãxto do Acorllo e ã inlelpretáÇão
di~éSrtõs'ij~ deste:~ ,~ - - .

'6~O rlilatono.

11-VOTO DO RELATOR

: .~!!!fid2~\8.kJ:JrcIo P-QlollCMllP~, em
'\I!I.t@J!.I!t~~C?:~ 13~.I!1IC!I~o ~"oIpo j"<:onIIlll(p,\leIll!"pJ!If, é
,~!U!Jll~~l'l!Pl\Y~~np,~ I~O~to

8O~, acompanhaam~~-,QSII1~~Igi~"....:;no-:_

PartlC1Jlarmente nas dé<;adas de 70 e eo, desenvolveu-se
uma ·politica deliberada, ampreendicla por palses tradiCIOnalmente exportadores

de captlais no sentido da COnctUsBo de AcoRlos sobre PI'CllllOÇiÔ e Proleçio

Reciproca de Investimentos· Interpretada como ·uma reação à. adoção da Carta
de Dlrartos e Deveres Economicos dos Estados pelasN~ Unadas e segue-se
à chamada era de ·confrontação· entre COlpOraçóes transnacionals e Govemos
de palsas receptores, C1JjO épica venficou-se na década de 70.· 1

De início, grande parte dos países em desenvolvimento,
IllIIl8CllIlmente os latino-amencanos, vlnham·se recusando a finnar:talS tipos de
acordo. Contudo, ao longo da cl6cada de eo, ~Imente em função da cnae
econàlmca que abngiu os países em desenvolwnllnto e da disputa aescente. pela

lItnIçiio de invesbmenlos estral\QllllllS. foI.se modificando a opuuIo da palses do
chamado Terceero Mundo em relaçiio à assinatura de acordos sobre..proteçiio de
lnvelltimentDs. O objetivo primonjlal desses parsas passou a ser a atraçlo de
reall'ICIII extIII1'IolI e. ao longo da décad~ da 90. CI8lIC8U llllOI1!*II8IIl o lllÍIlllIlO

de palees que fimíáI8I1I tlIIa tipos de~.
':_,'

Os acordos de promoção e proteçilo de Investimenlol t6m
ClllTIO objebvo compensar os chamados nacos nIo-ccmen:lals, ou 6IjlI. OI riIcoI
polllicos da reallzaçio de Invesllmento em pal_ menos cs-woMdoa,

• geralmente su]lliloSa mudànças frequentes nas regms que regam o investimento

estnlnge\ro.
Os acoRlos bilaterala sobre a maléna alam disposllivOl que

lIIIIllI\lI'Bm ao investidor tnltamento justo e eqClilalivo, livre gelItIo e opagçIo,
aI6m de livre tnlnsfel6naa do caprtaI investido. llllUa randirnentllI e outlU
qlleIltiaa lIIIOCiedas ao Investimento. Sl!O de!i!\idU, ,8Inda, c:andIçlles pIIIB a
adoc;Ao da medidas ele nBQCllIlIIImçio.e~ e, qllllllllo.. 1IImII8m.
obngam~ Pagamento d&lndenlzaçlo 1rnediat8, J.p , 1Idequada;.~""'.m
mecanISmos de soluçio de corrtrovélSiU llI\b8 oVnvNtfdor e o lÊitIdo RICIplDr

: do Invlllbmento, Inc;lullve fora do Imblto daju!ildiçlcIocal.2 .,

Paltanto, eulm CCIII'lD~ dernlIie-jé~~ eo CongreaIo
; MICIll1IlIl, o Ar:anIo que ora 8PI8CiaIIlOI ,...*,1QlIlIllle aIIr l'IllIna b6Ilcu
aplicáveis ao captai orUldo de um dal8mrinedo 1l'1...~JiIIdaI par UIlI par(acIo de

"tea\llQ~(cercade~~),.d!t~a~~....~~t'lIQIU.
SSlim tomar o pala~~IIMIStIdcrdeoul1J;~

Na realidade, são seiS OS outroS acoRlos do mesmo tipo já
enviados ao Congresso NaCional desde 1994 e nenhum deles ainda obtave a
anuênCia final do Parlamento. Até o presente momento, o Protocolo IlSSlnedo no
âmbito do Marcosul (Mans. 749195) e o Acoldo com a França (Mens. 652/97)
ainda não foram apreaados pala ComIssão da Relações Exteriores e da Defesa
NaCional. Os prDjatos de deçreto leglSlahvo que aprovam os &CORlos concluídos
com Portugal (PDC 365196), com o Chile (POC 366196) e com o Reino Unido
(PDC 367196) receberam cláusula interpretativa, tando sido aprovados pelas
comIssões para as quaIS foram tbstnbuidoll O projeto de dacreto legISlativo qua
aprova o AcoRlo com a Suíça (PDC 348196) contém cláusula interpretatIVa
aprovada nesta ComISSão e recebeu, tambem, na Comissão de Finanças e
Tnbutação, uma emenda do relator, o Ilustre dep. Augusto Viveiros, ressalvando
dlSposlllVOS referentes à forma de solução da controvêrslllS e à VlgéllCla.

O AcoRlo em apreço estabelece tão somente regras bélicas
aplicáveiS ao Investimento de naClOIllllS da outra Parte qontratante, quais SBJ8II1:

• definição do concedo de Invesbmento;
• ~promlsso de promoção e admlSllão do inveatiménto
concedllndo tnltamento justo e eqúitatlVo a este;
• concessão do tratamento naCIonal e do tratamento de
nação mais favorecida; ~

• compromisso de plene proteção e segurança, pRllblndo a
expropriação, a nBCionalllação ou medlda equiwIIln\e,

81CC8lO por motivos de utilidade pública a mediante
indenlZllÇão a ser paga de imediato, em moeda lM8mente
conversível e livremente tnlnsferlvel;
• ClllTIpromlsso de livre transferêncla, a ser fellll sem
demora;

• estabeleclmllnto - de mecatllsmo de solUçItr.
COnlroVérIlaa entre um Estado e um investidor da outra

Parte ContJatente que garante ao investidor o direito de
optar pela 8rbitragam internacional;
"1rig6nc:ia das regras llIlabelecidas par um pariodo mínimo
de 25anos.

As cláusulas pactuadas no presente cAcoRlo com a
Alemanha são perfeitamente, condIZentes com a nova realidade gerada paio
crescente fluxo de Invesbmenttis InternaCionaiS. HOJe, a capaclda~~ de atração de
capitaiS estrangeiros, que ~emp.re fOf1lm ~ndamentals rio proéesso de
desenvolVimento brasileIro,.e~g~ sl/perar- .eiltrav~s,~' garal)b~. a agilIdade e a
segurança necessànas ao investidor.

Assim, ê preéfso, portanto: quéStlonar os árgumentós que
vêm sendo apresentados nos déinâlS acordos Dllateis'ia de proteçãoe'p'rornoção
de Inveshmentos que sa encontram nesta Casa. Os acoldos em questAo são um
Instrumento eficaz para a atràçào" d~ InveSume~tos e em nada connnam
pnnClplOS aUnentes a Constituição brasllalra. aQ, oRlenamento Jurídico e à
sobera~la naCional. :Se~ão .velamõs~ ••
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A) N§o dlferenClaçiJo entre o Investimento n8 Produçáo e o 'nvestimento de Curto

Prezo

Os eCOlt!os :\Aop~ nam devem fazer diferença n~ tratamento do

teme vaz que e própria leglslaçAo nAo o fez em absoluto. Pere tanto basta

ser observada a lei nO 4131, qua nllo dlstlngue quanto à destfnaçAo do

capltal estrangeiro Introduzido no paIs.

Aliás. esta é uma caracterlsUca unlvlllllBl. É dellCCnhecldo qualquer

acordo bilateral da Investimento Já assinado no mundo q~;' faça 'tal

deatinçAo.

A questilo se resolve consultando a PoIlUca EconOmlca do Governo
,que pode estimular ou desesUmular o investimento segundo o qliB Julgar

melhor ao Interesse nacional. Exemplos clássicos d~ "~~lmulo

pl8ticados no Brasil sao o regime de quarentena e a taxação daa

operações de Investimento.

B) Inexistência ae resrnçlles B livre trans/erênclB de renda,

Ora. esta tema deve ser circunscrito às dlsposlçees já eXIstentes na

leglSlaçAo naclonel sobre o capltll estrangllro. é evidente que nada pode

ser pactuado contrarilndo o que dllpCI 11 Ilgllllr;lo nacional que é

sobremaneira rlClI, abundlnt••16, nl rl;ullr;lo di Intrada, apllcaçáo e

salda dos InvI.Umento., ecl.ro Rue nAo pod.r·...I. In.lrlr no. acordos

dlapositlvoe de 1.1 natureZI,

C) IneXIstênCia de reclproetdade nas obngaçães.

Ê absolutamente desnecassana a Inclusão de cláusula Interpretativa.

uma vez; que os acordos de Invesbmento são celebrados em conformidade

a legislação do pais receptor, ou sela. em absoluta consonânCIa com ?
atandlmento da norma consbtuClonal aplicada aos procedlment~, de

desapropnaÇáo e indenização. Ainda Que não seja uma aprectação a rigor

cabível no âmbito de nossa ComISSão, saliento que os ntos procass~s

são determinados e aplicados pelo Judiciário e nunca pelo ~_~" o

que descarta qualquer pOSSibilidade de tratamento dlferen~1 mais

favoravel ao inves\ldor estrangeiro.

El-EJelÇao do Juizo arlJitiàl.

Somente um entendimento bastante formal. para não diZ!!f deveras

lunltado. pode entender a eleição do JU~o arbitrai como uma renúncia à

soberania naCIonal ou contradita ao cláSSICO pnnciplo do ·asgotam~ de

recursos Intemos·.

É necessâno. antes de oUVIr ralr!l9rados formalistas, atentar para o

Intennse das partes. O fórum a~ltral é acordado e!!~~::.:,!El

ElIltas livremente o fazem. evidentemente que presumem haver elegido o

melhor caminho para dmmll o controvérsia O advento da "Lei Marco

MaCIel· foi talvez um dos momentos culminantes do processo de

modornlzação, da Inserção no universo globallzado. do legislador brasileiro

É Significativo, InclUSive. apontar um Juizo arbitrai internaCIonal pode ser

instalado no Brasil, em uma câmara de comercio ou escrrtóno de advocacsa

qualquer. A faculdade d~ eleger a Via da arbitragem internaCIonal, fugindo

a morOSidade da JUStiça braSileira le nào apenas dela). é um exerclClo de

inteligênCia.

Nem assim havena subtração da soberania naCIonal. ou

marglnallzaçáo do /udlCtáno vez que o laudo arbitrai InternaCional. a cntêno ,

das partes. pode ser submetido a homologação pelo Supremo Tnbunal

Federal.

/ '
Deputado JOSÉ THOMAZ NONO

Relator

À luz de tOdos esses argumentos penso ser chegada a hora

de rafletir que acordos bilateraiS CQmo que ora relatamos são necessânos,

oportunos, Indispensáveis mesmo no contexto atual da economia mternaClonal.

Contranamente ao que proclama uma Visão restnta do

Interesse necional os acordos sobre invesbmentos destinam-se

fundamentalmente em atrair não apenas os capitaiS estrangeiros. mas também

tecnOIOglll, e. Oque e Importante. a gerar empregos no Brasil.

Na via Inversa garantem ao Invesbdor brasileiro no extenor 

I como praclsamos disto no Mercosul ou em Portugal - o mesmo grau.
exatamenta o mesmo grau de proteção que estamos dispostos li canceder aqui

aD Investidor estrangeiro.

Os acordos devem ser entendidos como fenramentas de

grande utilidade para fomentar o Cllmérclo. transferência de tacnol09ia. e silo hOJe

lnd~sávais para o aperfeIçoamento e cresCimento de economias que, queiram

ou nAo, mais cedo ou mais tarde Ir·se-ao Insenr no processo de globallzação..

Pelo exposto. absolutamente conVido da necessidade de dilr

esta ~borec;ãodefinitIva nAo apenas no acordo em epfgrefe. mas!,ara que 8fe

sirva de rumo aos seus essemelhados em apreciação na Casa, VOTO pela

AP~o.,!AÇÂO do texto do Acordo Sobre a Promoção e Proteção RecJp~f19

Investimento, celebredo entre o governo de República Federallve do Brasil e o

governo da República Federal da Alemanha. em Bonn, em 21 de setembni de

1995, ,nos termos do projeto de Decreto legislativo em anexo

Ora. e lnteressante observar que não ha assimetria de ObriQlçlllls

como equivocadamente se tem argumentado.

O BraSil tem celebrado acordos tento com nlçllel de economia mIl.

desenvolvides quanto com outras de patamar Inferior ao leu. É elementar

que regras slmllaras devem ser acordadas tanto no relacionamento entre

'Brasil e A1emenha, como na espécie, quanto entre Blul! e PlJaee do

Mercosul. na segunde hlpótose.

O que devo vlglr é ume regra uniforme e nAo o preconceito

: subdesenvolVido, a 'presunçáo equivocada de dano ao pale quando r

celebrarmos Qm acordo com e economia mels desenvolvida e IlÓvogar o

mesmo t!1lO de acordo que se renege, frante a uma mais fraca. •

Ainda dentro desta linha da,racloclnlo. nunca é demais lembnll qcia

oe direitos são Idênticos às partes e se o BraSil Investir em outro pais de

,relativo porte - Portugal, por exemplo. onde Já se encontram Inúmeras

empresas brasileiras • será ai protegido de maneira tllo empla quanto

Investidor local, o Inves\ldo~ europeu.

Dl A fonna de mdemzaçiJo pl8Vlllta no Attigo 184 e o aparenta conmio com as
dll(JOSig{J6s do 8ctlrr/O.

No acordo em eplgrafe está preconlZBda IndenlzaçAo em moeda

livremente converslvel e a Constituição Federal esl1pula o pegemento em

'lItlllos da divida agrána, na hipótese de tenras desapropnedas para fim de

.refomIa agrária. Hã ou nAo contradll;ões nos dISpositivos?

É evidente que as dlsposlÇ6es da carta COnstrtucklnal, norma

basilar que é de todo o ordenamento do pais, prevalecem Integl'lllmente

sobre toda e qualquer diSPOSiçãO, quer de legISlação Infra-consbtUclonal,

Quer de natureza pactuai

Sala da Comissão. em de de 1999.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 02517

COMISSÁO DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLAmO N° ,DE 1999

(MENSAGEM N° 755, DE 199B)

o CONGRESSO NACIONAL decret:l.

Art. tO FIca aprondo O texto da Convenção sobre o
Reconhecunento e a ~ecuc;ão de Sentenc;as ArbitraJs Estrangeiras (Convenc;ão
de Nova York), conclwda em Nova York, cm til de Junho de 1958

Pacigrafo Wuco. Ficam sUle1ms à cons1dern<;ão do Congtcsso
NaCIonal qu...quer atos que possam resultar em re,.,.ão da refenela Convencão
bem co'."o quaisquer alustes complementares que, nos termos do ineso I do 'ad.
49 da. ~Onst1tU1Ç20 Federal, acarretem encargos ou compronussos gravosos ao
paUlmoruo nacIonal.

Aprova o texto do Acordo sobre
Promoção e Proleção Recíproca de
lnvesllmentos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do BraSil e o Governo da
República Federal da Alemanha, em Bonn, em
21 de setembro de 1995

oCongresso NaCional decreta

Art 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre Promoção e

Proteção RecIproca de InvestImentos, celebrado enlTe o Governo da República

Federativa do BraSil e o Governo da República Federal da Alemanha, em Bonn,

em 21 de setembro de 1995

sua publicação.
Art. 2" E,te Decreto LcS'slatlYO enrm em ,,!;Cr na dara de

Sala da c.llnlssão, em 19 de lanem) de 201111

Paragrafo UnlCO. Ficam sUleltos a aprovação do Congrésso NaCIonal Quaisquer

atos Que possam resultar em revisão do refendo Âcordo, bem como Quaisquer

aJustes complementares Que, nos termos do inCISO I do art 49 da ConstitUiçãO

Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao'patnmõnlo nacional

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

MENSAGEM N2 511. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à cons~deraçao do Congresso Nac1.onal
ConvenÇao sobre o ReconhecJ.mento e a Execuçào
Arb1.tra1.9 EstranqelraS (Convenção de Nova Vork),
Nova York, em 10 de Junho de 1958.

o texto da
de Sentenças
concluída em

Sala da ComIssão. em de de 1999. (AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE'
CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO)

Senhores Membros do Congresso NaClOnil1

'-" .
Deputado JOJ3E THOMAZ NONO

Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

De confonnldade com o dISposto no anlgo 84 mCISO Vill. da COnsUtllIçJ.O Federal.

,ubmeto a elevada consldernção de Vossas E'{celêncI3s. acompanhado de ExpOSição de Motivos do

Senhor MInistro de Estado das Relações Extenores. o texto da Convenção sobre o Reconhecunento
c a Execução de Sentenças Arbltra15 Estrangeiras (Convenção de Nova Varie), concluída em Nova

York.em IOdeJuMode19SB

~ ••••••••• u ..

TlTIJLü IV
Da Orgalllzação dos Poderes

A Comlss~o de Relações Extenores e de Defesa Naclonal,
em. reumão ordlnána realizada hOle opinOU unanimemente pela ilptovaç.o da
Mensagem n- 755/98, do Poder Executrvo, nos lermos do PrOJBtO de Decreto
Legislativo que apresenta acatando o parecer do relator Deputado Jose
Thomaz Nonõ

Estiveram presentes os Senhores Deputados - Antomo
Carlos PanmJnzlO - PreSIdente Arnon Bezerra e Synval Guazzelh 
VIce-PreSidentes Aroldo Cedraz.. JoaC\utm FranCISCO Jose Lourenço, leur
Lomanto Ricardo Rlque. Aracely de Paula Jorge Khoury, LUQano Plzzatto,
Arthur Vlrglho Bonlfaclo de Andrada, ClOVIS Volpl, Coronel Garela. José Teles.
LUIZ Carlos Hauly, Paulo Kobayashl. Damião Fehetano, Edison Andnno, EtClone
Barbalho JaAo Herrmann Neto Jorge Wilson Máno de OliveIra, Synval
Guazzelh Jorge Pinheiro LUIZ MainardI Vlrglho GUlmaràes Eduardo Jorge,
Aldo Rebelo Cunha Bueno Paulo Mour.ao. Wagner Salustlano Edmar MoreIra,
Fernando Gonçalves Jose Carlos Elias Josã Thomaz Nono NSlva Moreira,
Haroldo L1ma, Pedro Valadares De Velasco e BISpo Wanderval

Sala da Comissão, em 19 de lanelro de 2000

~
_.--:

~. -~Antonl r os p.annunzjÕ
ptlÍ&idente

ilrasli.a. :2 de abrü

~LEGlSLAÇÃOCITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATtvOS-CeDl"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

de 1999

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.!!397, DE 2000 .'

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Mensagem n' S11199

Aprova o texto da Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças
ArbitraiS Estrangeiras (Convenção de Nova York), conclulda em Nova York, em 10 de
Junho de 1958

rA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

CAPITULO I
Do Poder LegtSlauvo

.........................................................................................................................
SEÇÃO 11

Das AlnbUlç6es do Congresso NaCional

Art. 49 - É da competênCia exclUSiva do Congresso NaCIOnal:
I - resolver definltlvamente sobre tratados, acordos ou atos internacIOnais que

acarretem encargos ou compromIssos gravosos ao pamrnõnio naclDnal;
............................................................ •• ..••••••••• ••• ••• a.a..a a
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CAPlnJLOII
Do Poder Executivo

de ~Iova [orle. relat~':a ao Reconhe:c1tnenta e d. Execução de Sentenças

Arb1trais Estrangei~as, datada de 1958 e não aSSinada pala BraSil.

SECÃO 11
Das AtnbUlções do PresIdente da Republlca

2. A res1s~~nc~a a adesão a c1tada convenção ~ecorre:u de

parecer em contra~lO do Consultor Jurldico do Min~sterl0 das

Relacôes ~xteriore~ ~ epoca, Doutor Hildebrando ACCiOly,{ de que o

Art. 84 - Compete pnvatlvamente ao PresIdente da Republica. Brasll não ~ pode:rlü ~atiflcar em ~azão ja nGCessldade de

Federal para que tenham validade no terrltorio naCional, e dada a
VIII - ~elebrar tratados. convenções e atos mtemaClOmllS. sUjeitos a relerendo

uo Congresso NaCionaL

homoloO'ação 1"a .:eneenc.3S estranqe1ras pelo suprec~ Tribunal

lmpoSSlbllidade laquela corte homologar sentenças não proven1e:ntes

de lIautor1.dade )UdlCiaria competentell , conforme estabelecido na. Lel

DECRETO-LEI N° 4.657, DE 04 DE SETEMBRO DE 1942
J. A Convenção ae Nova York de 1958, destinada a reduzlr o

LEI DE lm-ROD\;Ç.\O AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO
numero de dlspueas ~evadas aos ~~lbunals e a VIabIlizar ,o resqat~

do .deal de Jus~~ca rapida. e um ~nstrumen~o Jur1d1co de caratQ~

quase universal. =!uel conta atualmente!: com maiS de CCl!m ratificaçóes.

eventualS dJ..sputas co~erciaiS.

No ambito do MERCOSUL, o BraSil e o unJ,.co PaiS que aJ..nda nào o fez.

estrangeiros, ao garantir solucóes raplãas, Justas e equânimes de

~a Arnerica Latina, a adesão e quase total. O pr1nCipal ar~ento ~m

favor desse moderno lnstrumen~o e o fato de que o mesmo ~roporciona

invl>stimentosde

A adocão, pelo BraSil, no plano lnterno, ~a Lel de

seguranç~ Jur~dlca neCe$sarla a a~r3ção

4.

a

Art 15 - Sem executada no Brasll a sentença profenda no eSIIlll1[!.elro. que
reuna os segumtes requísllos

aI haver sIdo prolenda por JUIZ competente.
b) terem Sido as panes cnadas ou haver-se legalmente venficado a revelia.
cller passado em Julgado e estar revestida das fonnalldades necessanas para a

execução no lugar em que fOI protenda.
d) estar trnduzlda por Interprete aUlonzado.
elter SIdo homologada pelo Supremo Tnbunal Federal
Paragrato UnlCO Não dependem de homologação oIS sentenças meramemc

decloratonas do estado das pessoas
Arbltragem n" 9307/9~ (Lei Uarco Macl.el) representou a adqquação do

PaIS a pratlca lnte~naClonal. dO proporCionar o preenc~ime"to da

LEiI N° 9.3017. DE 23 DE SETEMBRO DE 1996
lacuna ãte então ~xistente ~a :egislacão brasileira~ que não

contemplava os prOCedlt1entos para dar lalidade, em terrl.torlo

naCional, aos laudos arbltrais profer1dos no exterlor.

DISPÕE SOBRE A ARBITRAGEM 5. No quadro Ido reconheciDento da lmportância do recurso de

arb~tragem. o Deputado Aldlr c~bral solicitou aQ Poder E~ecutlvo a

cecons~deraçào Ja convenlénCla àa adesão a Convenção da ~ova iork.CAPlTU'LO I
DIspoSIções GeraIS

Em =espost:a :'0 pedldo ,le 'iOVO parecer .3obre .J ..l~Gunto,

consultorlB JurídiCa ;dO MinistériO das Relac6es Exterlores observou

que, na atual conjuntura, a adesão do B~asll à co~v~nção não

inOVar~a o ordenamento jur~dicO pátrlo, una vez que a ~9i Marco

convenção representaria, aSSim, s1nal inequivoco da adequaç40 d~

Bras~1 as modernas regras do direlto comercial intern~clDnal e

representar1a contr1buJ..ção impartantê para a melhor ins~rçio da.

empresas brasllelras no cenário de qlobalizaçáo.

6. U",a vez que a ratificação da presente convençãp depende

da prévia autorlzaçáo do Conqresso Nacional, nos termos ~Q inaillo

I, Artiqo 49 da Constituição Federal, permlto-me submete~ à alta

apreclação de Vossa Excelência o anexo projeto de Kanaaq..

presidencial, para que Vossa Excelência, caso esteja ~ acordo.

encamlnne o referido instrumento à apreciação do Poder ~islat19a.

Art. 1° - As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbItragem para
dirimir litígtos relatIVOS a direitos pammonlws dlSp0nlVelS

Art. 2" - A arbítrngem poderá ser de duelto ou de equldade. a cmerio das
partes.

§ I" Poderão as partes escolher. livremente, oIS regras de direito que serão
aplicadas na arbItragem. desde que não haja VIolação aos hons costumes e a ordem
publica.

§ 2" Poderão. lambem. ns partes convencIonar que a arbitragem se realIZe com
base nos pnnclplos geraIs de dtrelto nos usos c costumes e nas regras mlemaClonal5
de comercIO

CAPlTI,1.0 II
Da Convenção de Arbmagem e seus ECellos

An 3" - As partes mteressadas podem ,ubmeter a solucão de seus lItlglOS ao
JUIZO oJrbnral mediante convcncão de -lIbltragem. JSslm entendIda .I clausula
compromlssona e o compromIsso :trbnral

Raclel Já dispOe sobre a arbitraqetl. A adesão à ;'lU\cionllda

EIl N' .j63 IMRE.

Bras11~a, em ':'6 de fevet'cl.ro de 199 9 . Respeitosamente,

Excelent1ss1mo Senhor pres1dente da Republ~ca.

Tenho a honra de encaa1nhar à cons1deração

'Excelênc1a. em anexo, a versão em português do texto da

de Vossa

convenção Ministro

rz;.~~~
LUIZ FEL E LAHPREIA

de Estado d s RelaçO". ~er1orei'
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CONVENÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO E A EXECUÇÃO DE
SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS. FEITA EM NOVA

IORQUE. EM la DE JUNHO DE 1958

Amgol

I. A presente Convenção aplicar-se-á ao reconhecimento e à l;XecuÇl1o de
sentenças arbilt'als estrangena5 proferidas no território de um Esllldo que nID o
Estado em que se tencIone o reconhecimento e 11 execuçlo de leis sentenças,
onunclas de divergências enl!'!! pessollS.-Sejllll1--<llllS-flsicas-ou-juridicu; "Ao

Convenção aplicar-se-a igualmente a sentenças arbitnus nlo cOIIIideraclu como
sentenças domestIcas no Estado onde se tencione o seu reconhecimento e 11 sua
execução. ..

2. Entender-se-á por "sentenças arbitrais" nIo só 1IS sentenças proferidas
por ártlitros nomeados para cada caso mas também nquelas emiliclu por órsb
arilltrBts permanentes aos qU81s as panes se submetam.

3. Quando da assmlltW'll. ratificação ou adeslo à presente Convençlo. ou de
nou licaçãn de e:<tensilo nos termos do Amgo X. qualquer Estado podeni. com
base em reCIPrOCidade. declarar que aplicam a Convenção ao reconhecimento é 11

.:<ocução de sentenças proteridas unicamente no territorio de owro Esllldo
Sll!'1atanO. Podera igualmente declllrar que aplicara 11 Convençlo somente 11

divergcnclllS oriundas de relaCIOnamentos Juridicos. sejam eles cOlllralUlis ou nlo.
q~ selam considerados como comerCiais nos termos da lei nacional do Estado que
Iizer tal declaraçlo.

Amgo 11

1. Cada Estado signatano devera reconhecer o acordo escrito pelo qual as
panC5 se comprometem a submeter a arbnral!em todas as divergênCIas que tenham
surgtdo ou que possam vIr a surgir entre SI no que di2: respeito a um
relacionamento juridlco definido. seja ele contralWll ou nio, com relaçlo a wna
meléria passivel de solução mediante arbItragem.

2. Entender-se-a por "acordo escrno" uma cláusula arbitral Inserida em
contrato ou. acordo de arbitragem. Iirmado pelas panes ou contido em troca de
canas ou tele@fllllllS.

3. O tnbunal de um Estado slgnatarlQ. quando de posse de açlo sobre
maleria com relação li qual 1IS panes lenham estabelecido acordo nos termos do
presente lII'tigo. a pedido de uma delas. enc:tJlIInhara as panes à arbitragem, a
menos que constate que lal'acordo e nulo e sem efenos. inoperante ou ine:<e~Qlvel.

ArtIgo 111

Ceda Estado slgtlatano reconhecerã as sentenças comG.obril!8lóriu e as
executaní em conformldede com as regIU de procedimento do t=itório no qual a
sentenÇll li Invocada, de acordo com as condiçlles CSUlbelecldas nos artigos que se
seguem. Para Iins de reconheCImento ou de execução das sentenças arbitrais às
qlllUS 11 presente Convenção se aplica, nIo serlo impostas cancliçiles
subSlllllclalmente nuus· onerosas OUl. taxas ou cobranças maIS aI_ do que U

impostaS para o reconhecimento ou,a execução de sentenças arbíaats domesticas.

Artigo IV

1. .A-' lin de obter o rcconhec;!meOlo e\11 e:<ecuçio mencIQnados no litigo
precedente,.'! p,!l1e que sotiéilar o reconheClme\lto e a execuçlo •(Ql:llecera, quando

.de solicitação:,.

it li stntálça .0riJl!l,tat iJ~Y.iéij\mC1',ie awcnllcada. QlI..lIlRa cópia de
memla d~lCf4mentel:enifl.~ :

bl (I acordo ongmal a que se refere o Amgo 11 ou umll copia do
mesmo deVIdamente autenucada.

2. Ca.~o tal senlença ou tal acordo não for feilo em um ICfioma oficial do
pais no qual a sentença é Invocada a pane que solicitar o reconhecimento e a
execução da sentença produzira uma lradução desses documentos para tlll idioma.
li trlIduçdo sem cemlicada por um tradulor oficial ou Juramentado ou por um
allente diplomallco ou consular.

Anlgo V

I O reconheclmelllo e a e:<ecução de uma sentença poderão ser
mdetimdos. a pedIdo da pane contra a qual ela e Invocada. unicamente se esta

pane fornecer. a autondade compeleme onde se tenclonà o reconheéimento e a
e:<ecução. prova de que

aI as panes do acordo a que se relere o Artigo 11 e5lBvam. em
contormldade com a lei a elas aphcavel, de algum modo
Incapacnadas. ou que tal acordo nio é valido nos termos da lei li
qual B.~ panes o submeleram. ou. na ausência de indícaç40 sobre a
maténa, nos lermos da leI do pais onde a sentença foi proferida:
ou

b) a parte contra 11 qual a sentença é inVocada nlo recebeu
notificação apropnada acerca da designaç40 do áttIitro ou do
processo de arbitragem. ou lhe foi impossível, por 01l!l'8S raziles,
apresentar seus argumenlos; ou

c) a sentença se refere li uma divergência que nIo está prevista ou
que nlo se enquadra nos termos da cláusula de submissilo à
arbitragem. ou contém decisl!es acerca de matérias q~

transcendem o alcance da cláusula de submlSsilo. contanto que. se
1IS decisões sobre as matérias suscetlveis de arbitnlgem puderem
ser separadas daquelas Rilo suscetivels. a plllte de sentença que
contem decisões sobre matérias suscetlveis de l!dlitrâgem possa
ser reconhecida e executada; ou . . .••

dl a compOSIção da lIulondade arbitrai ou o procedimento arbitral
nlo se deu em conformIdade com o acordado pelas panes, ou, na
lIusêncill de tal IIcordo. não se deu em confonmdade com 11 lei do
paIs em que li arbitragem ocorreu; ou

el u sentença mnda não se tomou obrigatória para 1IS panes ou foi
anulada ou suspensa por autondade competente do pais em que,
oU conforme a lei doq~ li sentença tenha Sido proferida.

2. O reconheCImento e li e:<ecuçilo de uma sentença arbitral também
poderao ~er recusados caso a autondade competente do pais em que se tenciona o
reconheCImento e o e:<ecuçilo constatnr que:

11) segundo a lei daquele pais. o obJelo da divergênCIa mio e passível
de solução medlanle arbitragem: ou

bI o reconhecimento ou a e:<ecução da sentença sena contrario li

ordem publica daquele pais.

AtUgoVI

CIISO 11 anulaçilo ou a suspensilo da sentença tenha Sido solicitada i
alllOrtdad. comp.etente me!1cionada no AnillP V, I. (el. a autoridadellcnnta a qual
a sentença está sendo invocada poderá, se as~m jull!llr cabivllll,adilf a;del:isilo
quanto a execuçlo da sentença e poden\, 19ualmenle, a pedido de pane que
reivindica a execuçlO da sentença, ordenar que 11 outra pane' fomeça garantiu
aproprilldas.

Artigo VII

1:10[0 :~uaNuidlSpOSiçlles, 08.presente.. COIlvençlo, nilo afel8lllll a valldedlll' deJ
~QIl muICilalerai.i;:OlI'_lliWerais re1alivos- ao..reeonhJcimenlllle)à1execaÇarl!ll
sentenças .triaais celebrados. pelos-Estados. Sitp;lllâiiOSl nlllllPJlIWirID.~
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psne interessada de qualquer direito que ela possa ter de valer-se de uma sentença
artlllral da manei~ e na medida pernutldas pela let ou pelos lIlIIlidos do pais em
que o sentença e inVocada

2. O Protocolo de Genebra sobre Cláusulas de Arbitragem de 1923 e a
Convenção de Genebra sobre o Execução de Sentenças Arbitr81S EslrllDgeiras de
1927 deixwo de ter efeito enue os Estados slgnatanos quando, e na medida em
que. eles se tomem obrigados pela presente Convenção.

Artigo VIII

I ~ presente Convenção estara abena. ate 31 de dezembro de 1958. a
assinatura de qualquer Membro das Nações Umdas e tambem de qualquer oulro
Estado que seja ou que doravante se tome membro de qualquer orgio
especializado das Nações Umdas, ou que seja ou que doravante se tome pane do
EStatulo da Cone Intemaclonal de JUStiça, ou qualquer outro Estado conVidadO
;.:10 Assemblêia Gemi das Nações Unidas.

1. /\ p~ente Cónvençilo devera ser ratificada e .,1)" instrumento de
rallficoção sera depomado Junto ao Secretano Geral das Nações Unidas.

Anlgo IX

""..-:presente'Convençdo eSllllll llbena parã adesifo;;iI'~tifdl5!l('o!llIEstados
m~clOnados.ho:Anl!!O VIU.:

2õlõl!"lS"ill:.k~esilo sera efetuada medlanlll' o dePOStlO dC!-llISIDIIIICtIto.. c=. adesão
junto ao Secretario Geral das Nações Umdas.

Artigo X

I. Qualquer ,Estado poderá. quando da assmalUnl, rarificação ou adesio,
dG:11IIllt· qllC a pasalte ConvCllçio,se> .estendera. a' llJcloS>;OUlCIII!quafquer dos
tllmtQmls,~i\Ol" cujU! relaç6eadmenw:ionais~cle"é:~~n:"ldeclaraçID
~,tm:t:f.citCljqUlllldo.,~çio!lillUir ~8W'pDal1IIl1l1alll6J'

2. A qualquer tempo II pBrllr dessa data, qualquer extensilo será feita
m~iante notifica.çio dirigida ao Secretário Geral das Naç6es Unidas e terá efeito a
p3ltir do nonagésimo dia a contar do recebimento pelo Sccrcrario Geral das
NcçlJes Unidas de tal notificação, ou a pantr da data de eotrada em vigor da
Cmwençllo para tal Estado, considerada sempre a ultima data.

. 3. Com respeito áqueles temtonos aos quaIS a presente Convenção não for
!Slendidll quando da asslnalUnl, ratificação ou adesão, cada Estado interessado
=lhml a possibilidade de tomar as medidas necessárias a fnn de estender a
qllicação da presente Convençilo a lB1S temtános. respeitando-se a necesSIdade,
qwmdo assim e:(lgJdo por razões consutuclonalS. do consentimento dos Governos
d~ lalS lemlórios

Artigo XI

No caso de um ESlado federativo ou não-umtano. aphcar-se-ão as segumtes
daspOSlçõ:s:

a) com relaçllo aos Bnlgos da presente Convençilo quc-se enqlllldrm1
na Jurisdição legislativa da autondade federal, as obrigações do
Governo federal serio as mesmas que aquelas dos Estados
signatários que nlo silo Estados federativos;

Unidas. uma declaração da leI e da pratlCll na confederação- e em
suas umdades constltumtes com relação a qualquer dispOSIção em
panlcular da presente Convenção, Indicando até que ponto se
lomou efetiva aquela disposlçllo mediante ação legislaIiva ou
oUlra.

AmgoXlI

I. A presente Convenção enlrara em vIgor no nonageslDlo dia apos a data
de deposito do terceIro Instrumento de ratlficaçãollu adesão.

2. Para cada Estado que ratificar ou aderir a presenle Convenção após o
depoSitO do terceiro instrumento de raUficação ou adesão, a presente Convençilo
enllara em vigor no nonagêslmo dia apos o depOSIto por tal Estado de seu
insttumentll de rauficaçllo ou adesão

Antgo XIII

I. Qualquer Estado slgnatano podera denunCIar a presente Convenção
medill1lte notificação por escnto dIrigIda ao Secretano Geral das Nações Unidas.
A denuncIa tera efeito um ano apos a data de recebimento da notificação pelo
Secrellino Geral.

2. Qualquer Estado que lenha feito uma declaração ou nouficação nos
termos do Artigo X podClll, a qualquer tempo a panlr dessa data. mediante
notdicaçdo ao Secretario Geral das Nações Umdas. declBJlll' que o presente
Convençllo deixara de aplicar-se ao lemtono em questllo um ano apos a data de
recehimento da notificação pelo Secrelano Geral.

3 1\ presenle Convenção continuara sendo aplicavel a sentenças arbitrais
com rel:rção à.~ qU815 tenham Sido mStltuldos processos de reconheclmenlo ou de
execução antes de n denunCIa sumr efeito.

AnlgoXIV

Um Estado signarano niJo podera valer-se da presente Convençilo
conlra outros Estados SlgnataríOS. salvo na medida em que' ele mesmo esteja
obrigado aaplicar aConvenção.

ArtIgo XV

o Secretario Gemi das Nações Umdas notificara os Estados prevIstos no
Anlgo vm acerc:a de'

a) asslDalUrllS e ratificações em conformIdade com o Arugo VIII:

b) adesões em conformIdade com o ArtIgo IX;

c) declarações e notificações nos termos dos Artigos I. X e XI;

d) data em que a presente Convenção enll'llr em vigor em
conformIdade com o Antgo XII;

e) denuncias e notificações em conformidade com o Artigo Xlll.

Artigo XVI

I. .k presente Convenção. da qual os textos em chin!s, milti;-ftiincês,
russo e espanhol silo Igualmente autênticos, sera depositada nos arquivos das
Nações Unidas.

2. O Secretario Geral das Nações Unidas IrallSmitini uma cópia autenticada
da p~ente Convenção aos Estados contemplados no Artigo VIU.

b) com relação áqueles amgos da presente. Convençilo que se
enquadrem na Jurisdiçilo legislaIlva dos estados e das proVÍncias
c:onsUtuintes que, em vlnude do' slSlllma catllUblClonal da AoriJo nO" 513 -C:éiViI:
confederação. lWl silo obngados a adotar medidas legrslativas, o
Governo federal. o maIs cedo posslVel. levara,tais.'artigos. com
recomendaçdo favoral(~1. ao conheCimento das uurondades
competentes dos estados e das provinclas constituintes: ,S,tahor.Primeuo Sectelirio,

Em 22 ele abi!l íla'1999.

c\rum.~ fede.llIl1vo Pane da R'!=Scnte ConY~,,~ lOrnecerá.
~o, a pcdid;o,.de.qualql!er 0Ul!O Estado~O'Jl~.:1~
tenha sido 1ranmIilido por meio do Sccrelário~.s~

l2JeammbD ..... Secmona MCDDF cb Excelell!luimo SlllJIuno 1'IeudellIe da

RlpibUco rellliva 10 ÍCl!tO da1:OAVCftçlo solmf o.~ e I~ de 'Seat=;u
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ArbitraIS Estrange""s ~Conv.nção 'de Nova York), conelulda em Nov. Yorle. em la de junho de

1958

AtencIosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chere da Casa CIVil
da Pcosl.ênc.. da Ropubllca

-\ Sua E.xcelêncla. o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PrimeIra Secretano da Câmara dos Deputados
BRASILIA·DF.

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONM.

l-RELATÓRIO:

O E""elennsslmo Senhoc Prcsu!cnlc da Rcpubllc:a submete à

consIderação do Consresso NacIonal. por meIo da MCIl5a!lem n' 51\, de 1999,

acompanhada do e"poSlçio de monvos do Senhor Mlmmo de EswIo das Relaçaes

E'<Ienoccs. o texto da Convenção sobre o ReconheclmenlO e a Eucução de Sentenças

ArbitraiS Estrangellus .Convenção de Nova York). conclwda em Nova Yorlc, em la de
Junho de 1958

A Convenção de Nova York e um alo mtemaelOnaI mulblateral que

101 celebrado com a finalidade de proporcIOnar o rcconlleclmenlo e a execuçio de

senlenças arb1tms csaangelras protendas no lemlOno de um Estado que nIo o l:sUdo

em que se teDC10nc o TeCOnhecJimcmo e a execu.çio de ws sentenças.. onundas de

dlverg,;lIcllIS enue pessoas. sejam elas fisicas ou jundicas. TaIS sentenças arbItraiS

compr=ndem não somente as sentenças profondas por arbltroS nomeados para cada

CllSO. IIUIS tambem aquelas emsltdas por .rgios arbItraIS permanenles aos qU81S as panos

.. submetam

0- VOTO DO RELATOR:

o instrumenlo Inlemaclonal que .ra e submetIdo à aprovação d.

Congresso Nacl.naI e datado de 10 de jUDho de 1958 e e consIderado de canter

UlllVelSlll, conWldo, antalmente com maiS de cem raltficaçlles estallUS O BIaSI!,

InclUSIve, e o UDICO pais do Mercosul que aInda não o I1IIlficou.

A tazio de o Brasl! não haver adendo arw:rtoooente a Convenção de

Nova York enconoa-se expressa na expostção de monvos mlmstenal que acompanha a

Mcnsascm Prcsldcncw Reside no faro de que, lllllda que a COnsltIWçio Federal

adauusse a homololllÇio de sentenças CS1DDgetIlIS, como competCnc:ta" ser execada

pelo Supremo Tribunal Federal nos termos da a1inea "hft do IlIClSO ( do artigo 102 da

CF, a adcsio à Convenção e sua conseqÚCnte promulgaçio e VlgCnela no âmbIto do

ordI:namClllD Jundlco bllSllClro conllal1ana fromalmcnte li nonna do artigo 15 do

DllclClo-LeI n' 4657, de 04 de setembro de 1942 (leI de Introduçio ao Código Civil),

uma vez quc este pevê a exccução no B.u1l apenas das SC11lI:lIças csntIgetraS que

holIvcrem Sido pntfcndu porJUIZ compctCl1lC.

Na verdade. li adcsio a Convc:nçio de Nova Yorlt Impona 'p.o ,IàClo

na revogação do arago 15 do DccretO-LcI n' 4 657, haja VlSt& a pandadc hlcnrqwca no

sllll:ma legal bllStl..ro, rcconbCClda InclUSIVO pclajunspntdênl:ta, entre 11 lei onlinana c

o aro InlalllClonal fomtalmcme raDficaclo -ente, c IDCllCPOcado lO otdcnamcmo

JIIIIdico ._medilluic a edIçIo do DecrcUI Presldl:nctal qllC o plVIIIulp, uma vez

*'da.cbaDl:dacloC~NIGIlIU1, cxpa-. por DICIO de~ Lq\JlaIIvo.

A conclusão a que se chega e clara poIS. se a Convenção prevê. 1111'"

VIsa ao reconhecnru:nto e a execução em um Estado de um laudo arbitral cmludo em

outro E,cado. e o BrasIl compromele-se • ISSO.•denndo e promulgando a Convenção.
nIo mais vlgera ou pode'" valer li rcstnção do anlgo 15 da lei de Introdução ao Código

CiVIl

Por outra lado, como bem assevem o .Iustre Senhor MilllStlO de

Estado.das Rel.ções EXlenores, a lei n' 9 307, de 23 de setembro de 1996 \Lel Marco

Maciel). introduzIU e ccgulamenlou entre nos o .nsDtulo da arbitragem. Por esse dtploma .

legal, lomou-se posslvel as pessoas, capazes de contratar, valer-se da arbitragem para

d1nmlt a respellO de dlCCllOS pammomals dlspomve.s, podendo a arbitragem ser de

dlreno ou de eqÜidade.• cnteno das panes. enue oUlraS dISpoSIções

AssIm. vlgenle enue nos o .nslttulO da arbnragem. como recurso que

vem sendo cada vez 10315 uullzado como foooa de solução de IIn!!,os. sobretudo dCVIdo

a celendadc no alcance das dCClSlles. e natural que o plllS admn" e Incorpore a

normauva InlemaclOnal vlgenle sobre a assunlO. Integrando-se .0 enoooe grupo de

pa1SC5 que reconhecem a arbItragem efetuada no extenor como InstrumetDO ldaneo e

Icgtumo para a solução de controvecs,as enue particulares

o reconhecImento e li e"ccuç40 de sentenças arbUralS profcndas no

CX\Cnor não conlr.tna porem a nonnallVa constltllC.onal brasllella. ou seja, li allnca "11ft

.;...
da ,nc\Só I do amgo 102 da Consnmtção Feder:d. uma ,ez que este'refcre

genen"""'enle a homologação de sentenças esrrangelras. nada especIficando quanto a

onglRanedade OU" naturem da JUIZO. se arbllral ou judlc,al

Quanto ao texto em SI, da Convenção de Nova York. nIo há repml5

que caIbam fazer Em VIgor hà quarenta anos e aplicadl'!' por mais de CClll países. o lIt1

mulnlateral esta sUjeno a adcsio em seu lexto Integral. Abre ela pon!m. duas

possIbilidades de declarações. na verdade rcscrvas. que podctio evemualmcote ser

feitas pelns Escados que a ela adcnrem Por meu; de uma delas. o Esmdo, ao firmar a

convenção. podera declorar que a apllcaza somenle para o reconhcctmemo e a exccuçio

de senlenças arbItraIS protendas em OUlrO Escado slgttarano A outra poSSIbilidade e de
o Estado SlptánO rcstnn!llt a aplicação da Convenção às divergênCIaS ommdas de

relaclonamenlOs jundlcos de natureza COmell:lal, sejam eles contral1W5 Oll não, nos

teooos de sua legtslação Inlerna. Em ambos os casos cremas nIo ser neccssina a

foooulação de reservas, por meIo da em.ss!o(declaraçiics quanlO a aphcablbdade. Mio

ha qualquer Inconvemente ou P"'JWZO para o Brastl reconhecer e executar SCIlICIlÇa5

arollra1s profendas em pai'" não-Slgnaranos da convenção, desde que 1al Estado

comprometa. por reCIprocIdade. li l\lllcar as sentenças arbllnus profendas no Brasil

Por oUrrO lado, não vemos porque restnngtr a l\lltcaçào da Convenção ao imbito do

];l,rello Com=..1. das dIVergênCIas slJlllldas em relações jund.cas de nalUI=a

comemal. mesmo porque a arbitragem no Brasil e admlbda de foooa ampla. pocIcndo

ser unllzada na solução de quaisquer espcctes de libgtos, CIvis ou comOlClalS, com a

wuca e:agênc.. de que se tratem de dIreItos patnmom... dispamvels e desde quc RIo

haja VIolação dos bons cosrumes e da ordem publica, nos lermos do arogo 10 da Lct n'

9307, de 23 de selClllbro de 1996 (le. Marco Maciel)

Anle o exposto. voramos pela aprovaçã.'l do texto da Coavençio sobre

o ReconllCClmenlO e li E.xeo:uç.ão de Sentenças ArbilJalS EslJllllgeuas ICollVCllÇlo de

Nova York), conclwdlrem Nova Yorlc, em 10 de jUDho de 1958, nos tcnnos do PlOJClO

de decreto legrslanvo que ara l\lrcscmamos

Sala da Comlssio,em "?de;-..b de 1999.
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COMISsÃO DE RELAÇÕES gnRJORES E DJ DEfESA NAgONAL competente no país de onde emana, e não for aquI homologada pelo Supremo
Tribunal Federal."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" •DE 1999.

IDa ComllSio de Relaçaes E:denllleS e de Defesa Nacional)

Aprova o luto tia COIIVençdo ••obre
o Reconheclme/110 • a~ Je
SentellÇ/D ArlJ/lrtm &trangelrlU
(CO",,"II~O J. NoVfJ Yort), collduidIJ
em Nova YDI"k, em 10 tkjl/nhotk 19J8.

o COIIlresso Nacioaal decretll:

Alt 1° Fica aprovadD o texto da CORvenÇllo sobre o RceoaIl=lIl!cmo

, e a E.,ecuçio de Senll:nças MllralS Es!IBJIgeuas (Convençlo de Nova Yorkl. coachllda

em Nova York. em 10 dejllllho de 1958

PIDglúo ÚIUCO. FiClllll slIjeiros â COlIlIldernç&> do Coogresso

NlClonaJ Illlalsque1 DlOS qllll \lOSSII!! resulw CI!I revuio da reCenda CClIlVeIIÇIo. beIII

COIIIO quaisqller nJusres complcmcnwes que, nos lermOS do 'lICISO [ do vago 49 da

ConsuNlç:io Federal. :IC8J'leIe!!I enc:nrgos ou compromissos gravosos ao palnmôllIO

1lIIl:1OMI.

DeVido aos motivos acima mencionados, o Dr. Hildebrando Accioly chegou a
propor uma emenda à convenção (então em negociação), que previa a
possibilidade de reserva, nos seguintes termos:

"Todo Estado contratante poderá. ao assinar a presente COl'lVmção,
subordrnar o reconhecimento e execução da sentença à confirmação ou
homologação desta, no país de orIgem. por auiorldadeju!iiciária competente
e, no país onde for invocada, sua homologação, tal como exigida pela
legrslação nacional. "

Evidentemente, tal proposta não foi incorporada ao texto do ato internacional
em pauta. Por isto. a adesão do nosso Paíg à Convenção de Nova Iorque
tomou-se juridicamente impossivel.

Entretanto, em 23 de setembro de 1996, foi promulgada a denominada "Lei
Marco Maciel", a qUlll "dispõe sobre a arbitragem' e dita as nonnas, no seu
Capitulo VI, referentes ao rei:onbecimento e execução ds S~i1teilças

arbitrais estrangeiras. Portanto, a partir daquela data, o mecanismo da
arbitragem, inclusive das arbitragens efetuadas fora do território nacional,
passa a ser incorporado à ordem jurídica interna.

Pois bem, Oartigo 35 da citada lei determina claramente que:

Att. 2· Este doemo legrslalivo entra em vigor na data de sua Art. 35 Para ser reconhecltÚl ou executada no BraSil, a sentença arbit.-al
estrangeira lIStá sujeita. UIIictunente ( grifo nosso), à hOlnologaçãá do
Suprema Trihunal Federal.

Sala da Conusslo, em , 7der-k> de 1999

~........<'......_,~ '....,(4
Deputado ArtllarVi"'_ -

\Wal!'l'

Voto em se!"rado do Deputado Paulo Delgado

/li. Coavenr;io sobre o Reconhecimento e 11 Exec:uç&l de Sentenças Arbitrais
Estrangeiras, feita em Nova 10lque. em 10 de. jWtho de 1958, destina-se 11

obrigar as Partes Contratantes a reconhecerem "as sentenças arbitrais
eIlrlUIgeíras proferidas no território de um Estado que não o Estado em que se
teDcioue o reconhecimento e a execução de tais sentenças, oriundas de
cliverg!Dcias entre pessoas, sejam elas f1Sic:as ou juridicas".

Essa convençio, el~rada no âmbito das Nações Unidas. sob inspiração do
seu Collllllho EconÕlnico e Social. veio a substituir o Protocolo de Genebra,
ele 24 de serembro de 1923, o qual displlJlha, de maneira menos abrangente.
sobre cláusulas de arbitragem em m~riacomercial.

8eguDdD a exposiç&l de motivos encaminhada pelo Executivo, a demora do
Brasil em aderir ao instrumento em apreço deveu-se ao fato de que a nossa
legislação impunha obstáçulos intransponiveis à incorporação da citada
c:clQvençio à ordem jurídica intenta.

Com efeito, o COIISII1tor Jurídico do MInistério das Relaçiles Exteriores na
·época, Or. Hildebnutdo Accioly, 8SJim pronunciou-se em parecer datado de
24cleoutubrocle 1955:

Como é sabú/o, o artigo 15 da nova Lei de Introdução ao Cddig~ Civil
BnuII,1ro dilp6e q",,: "Sft eucuJada no Brail a lentença proferldQ no
utrrl1!ge{ro ", q.. t'fIIDfQ certt» requlsitOl, enlTe OI qllDi.r o de "haver sido
prolerltill por Juiz competente" e de "ter sido homologadci p6fo S~mo
·7WbutuzI Federal". O mall!D artigo dilpema homologação apent:18 para a
sllll6nÇQlllNl'tl1llMllI declQl'QlórIas doi utadp da8 pe8IOtJ.1, .

N_ aprulílo iH" cqmpetente. tem-se entendido que há de ler á~r:lddtleque
_ do podtujudJt:fário 11m cawa. po,. oub'o lado, julga-se evúf!mte que o
•SupremtJ TrllnutaJ Federalllílo há de homolog",. ato.r ptII'Dmen1" de dÍ'eito
jlriwJdtr.um I:0IIIO DI referida.r d2cÍlÕIII arbitrou,

Alílm, ;etItDI que nenhuma lentença Dt'bltraJ esÍTringeÚ'a~.ihr cumprldil
,., I1rtJ.IU 111 n6D prtHWiItr tk QU n6D jô,. corrjlmrDt/J:l ou hõmJid'ii?tIfa 'Parjuiz

Assim sendo, a Lei Marco Maciel, extirpou, da nossa ordem juridica, a
necessidade de que as sentenças arbitrais estrangeiras tenham de ser
confirmadas por juiz competente no Estado de origem, restando unicamente
o obrigllçàa, ditada pela alínea h do inciso r do artigo 84 da COllStituição
Federal, da homologação das mesmas pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se que o artigo 44 da Lei Marco Maciel já revogou os artigos do
Código Civil Brasileiro e do Código de Processo Civil que dispunham
espetíficamente sobre a necessidade da confirmação da sentença arbitral
es~gelra por JUiz competente. Por conseguinte. a adesão do Brasil à
Convenção de Nova Iorque não trana nenhuma inovação à ordem Jundlca
interna e não Implicana revogação de disposições legaiS em vigor.

A conclusão obngatoria é a de que não ha mais nenhum empecilbo Jurídico
para que o País rallfique a Convenção sobre o ReconheCimento li a Execução
de Sentenças Arbltrats EstrangeIras. concluída em Nova Iorque. em 10 de
jWtho de 1958.

Contudo, resta indagar se a adesão' do Brasil ao ato internacional em
discussão poderia. eventualmente. Irazer conseqüências Ilegativllls parn a
nossa ecoDomia e para as empresas braSileiras.

A razão pnnclpal que jusllficana a ralllicação. por pane do nosso Pais, da
convenção em apreço, diz respeito. basicamente 11 celeridade com que <'s
eventuais conflitos poderiam ser dirimidos. o que configuraria um quadro
amigável para os investidores estrangeiros. De acordo com a expOSição de
motivos encamtnhada pelo Executivo:

o prmclpal argumento em favor desse moderno mstrumento é o fato de que o
mesmo proporciona a segurança JurídIca necessária à atração de
mveS/lmenros esrrangerros. ao garantir soluções ráp,das, justas e equãnimes
de eventuaís disputas comerCiais.

Como se pode observar, a lógica que rege a presente convenção é a de que os
investidores estrangeiros devam ter à sua dispOSição um mecanismo jurídico
seguro que lhes permita solucionar controvérsias à margem dos tribunaiS
oficiais, teoricamente morosos e inefiCientes. Esta lógica é cOilSentânea com a
idéia de que o capltál deva ter ampla liberdade de circulação e atuação e que o
Estado. através de suas diversas instâncias. inclusive o Poder Judiciário, deva
Interferir o mínimo posslvel na esfera econômica e comercial.

Ora, no plano Interno, quando se trata de divergênCias surgidas entre empresas
uu pessoas no território naCional. é perfeitamente possivel que o mecanismo
da arbitragem não acarrete nenhum prejuízo ao Pais ou às empresas
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brasileiras. Contudo, é provável que, quando se trate de conflitos swgidos no
exterior, as arbitragens. instituídas nonnalmente sob pressão das empresas
mais poderosas, acabem por criar, eventualmente, um quadro prejudicial aos
interesses de empresa.~ nu 'nn:..:..I.....- L._... tt"'1rnl!

É n~cessário ter claro que na hipótese da adesão do Brasil à convenção em
debate. as deCisões emanadas por meros árbitros panlculares de outros países
tenam de ser 'reconhecldas e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal
(excetuando-se aquelas que porventura representem ameaça à ordem pública),
as quais passariam a ter validade legal perante :i ordem juridica mterna e
seriam. dessa forma. executadas.

Do nosso ponto de VISta, esse alijamento do Poder Judiciário das querelas
surgidas entre empresas ou pessoas. somado ao reconhecimento praticamente
~mpulsóno de meras sentenças arbitraiS estrangeiras. poderia significar à
renuncia à possibilidade do fornecimento da proteção jurídica adequada às
partes mais fracas dos conflitos. Ressalte·se que é uma imensa ingenuidade se
acreditar que. no caso da mstltulção de arbitragem entre uma grande empresa
multlnaclonal e uma empresa de modestas dimensões. a sentença seria sempre
neuira e equãmme.

Por conseguinte. levando em consideração as diferenças óbvias e profundas
que separam as empresas de países desenvolvidos das empresas dos países em
desenvolVimento, perguntamo-nos se os dispositivos constantes da Convenção
de Nova Iorque não seriam, em geral. benéficos para os primeiros e
prejudiciais para os segundos.

Talvez seja por isto que haja cena pressão das nações mdustnalizadas para
que as nações de menor desenvolvimento adiram ao presente diploma
internacional, assim como há pressão também para que os países em
desenvolvimento celebrem os acordos bilateraiS de promoção e proteção
recíproca de investimentos, os quais são regidos pela mesma lógica da
Convenção de Nova Iorque.

Por conseguinte. consideramos que li adesão do Brasil à Convenção de Nova
Iorque não trana quaisquer beneficios ao Pais ou às suas empresas.

Põr outro lado. acreditamos. do mesmo modo, que a atração de investimentos
estrangeiros. principal motivo alegado pelo Executivo para a assinatura do
referido instrumento. passa ao largo das detennmações nele contidas. Na
reahdade. o afluxo de capitais externos para um detenninado pais depende
muito mais de fatores econômicos concretos ( como um bom mercado mterno.
dispombilidade de mão de obra qualificada. etc ) do que de concessões
estéreis.

Em ViSta do acima exposto, votamos pela rejeição da Convenção de Nova
Iorque.

Sala da Conussão, em de 1999

;J~1o

~"" do ,,",, 0.1..... ~

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NacIonal.
em reUnião ordlnarla realizada hOJe, opinou. pela aprovaçl1o da Mensagem n°
611199, do Poder Executivo, contra os votos dos Deputados EtClone Barbalho,
Jollo Herrmann Neto, Virglho GUimarães, Nelva Moreira, Haroldo Lima e Pedro
Valadares, nos termos do Projeto de Decreto LegislatiVO que apresenta,
acatando o parecer do relator, Deputado Arthur Virglho Absteve-se de votar o
Deputado Synval Guazzelh

Estiveram presentes os Senhores Deputados' - AntOniO
Carlos Pannunzlo - PreSidente, Amon Bezerra - Vice-PreSIdente, Aroldo Cedraz,
JoaqUIm FranCISco, Leur Lomanto, Aracely de Paula, Jorge Khoury, Arthur
Vlrglho. BOnifáCIO de Andrada, ClÓVIS Volpl, Coronel Garcia. José Teles, Paulo
Kobayashl. Augusto Franco, Damião Fehclano. Jorge Pinheiro, Femando
Gonçalves e Jose Carlos Ehas

Sala da ComIssão, em 19 de Janeiro de 2000

~Zn?~tad~ Aotonlo fTannunzlo
PreSidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 372-A, DE 1997

EMENDA DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE DeCRETO LEGISLATlVO NO 372,
DE 1997, que "APfllVB como regulares as contas do Governo da República. relatMIs llCl
elUlf'CÍCIO financeiro de 1993", lendo parecer da Comissão Mista de Planos, 0IçamenlIla
Públicos e FIscal1zaçllo pele aprovaçào

(SUBMETA-8e AO pLENARlO)

o CONGRESSO NACIONAL DeCRETA:

Dke ao Art. 1° do Projeto de Dec:=o Legjslatlvo DO 372197
a seguinte redaçio:

•AIt. 1°· Ficam aptOwdas as Contas prestadas pelo PlaidcDte da
República, relativas ao ex=icio financeiro ele 1993, de lICOrIIo com
OS artigos 49, iDciso IX, 71, inciso t c 166, pll'ÍBl'Úo fo

, da
Constituição Fedcra1.·

JUSTIFICATIVA

É clara a redaçio do dispositivo citado pela própria redIçIo
cmginal, L é., o inciso IX'do BIt. 49, 0Ddc ma que li de COIIIpCI!acia exclusiva
elo COD@RSIO Nacional jullllll ammImclItc as COIIIIIS pmtadas pelo PresidcDte da
República c, 010, CClIIIO pzetaIde o IIIIIDI' da n:daçIo, de CClDSidci'III' rquIIres as
éantas do GOYCmo' da RcpúbJic:a. POl1IIDto, nC3!! pod~"" SCr 'coàliclaadu
regulares ou 1fJCgu1are as CODtas, bem como não se trata de julgar as CODIBS de
Governo da República e. sim. do PresIdente da República

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1997.

I
-I

- /- --:':.-.::"':::"'-
Depuu.do

nJ1'ff€<I;; ~

PARECER N°l, DE 2000 • CN

COIfIU3iiD MIsta de Phmos. Orçam,,,,os P,;6/1= •FI~o

PARECER SOBRE EMENDA

Altera o art. 1° doD~ Lcgis1llli.vo~0
372, de 1997 que "Aprova c o
"lUlares as CODIas do GcwenlO
República, relativa ao cxacfcio
fiDanceiro de 1993"

AUTOR: Malh~~~ Schlmdt (PDTIRS) •

RELATOR: Waldemlr Moka (PMOBIMS)

RELATÔRIO

, O Mnhor Mltheua SchIllIIdt (PDTIRS) apmentou uma Emenda10_do
• Art. 1° do PRljelD de Ó8CrIIlo LegIllalMl n" 372187. de 1987, cu-"~ como
~il=TlllI aa~ do~ da RDPÚ~.~c!lO~~~~~

Aemenda pretende a~erar o texto do Art 1° do supra relendo ProJlltó de
Decreto Leglslabvo, de tal foma que passe a ter a seguinte redação,

•AlI. 1° . Ficam aprovadas as Contas prestadas pelo Presidente da
Repubhca. relatIvas ao exerclClo financeIro oe 1993. de acordo com
os anlgos 49 ,nClSO IX i1, InCISO Ie 166. § 1.0 da Consutuição
Federa'· -

'Em sua )lJsllficativa: o nobre Autor argumenta 'que 'É clara a redação do
dlsposltlVo'catado pela prollna tedação onglnal. IStO e, 'o'lnciso IXilo art. 49_onde
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reza que e de campetênCla exduslVa do Congresso NaCIonal Julgar anualmente as
cantas prestadas pelo PreSIdente da Repub1lca e, não, ""mo pretende o autor da
redação, de canslderar regulares as cantas do Governo da Republlca. Portanto,
nem podem ser canslderadas regulares ou uregulares as cantas, bem camo não
se trata de Julgar as Contas do Govemo da Repubhca. e, SIm, do Presidente da
Republlca"

OE n"S.<.J2000-eN Brasília, em i9 de janeiro de 2000.

Eo Relatóno
Senhor Presidente,

~4Ii~
·e:;dente ~a;;c'~~:~ I

Aproveito o ensejo para renovar a V Ex" protestos de estima e
cansideração.

Comunico a V. Ex", e por seu alto mtermédio, à Câmara dos
Depurados, que está publicado no Diáno do Senado Federai e na Diário da
Câmara dos Depurados, do dia 18 do corrente e, em awisos, o Parecer n" i, de
2000-CN, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
sobre a Emenda n" i,da Câmara(de Pienâno) oferecida ao Projeto de Decr.:to
Legislativo n" 372, de 1997, que "Aprova como re!!ulares as Contas do Governo
da República relativa ao exercício fUlancelro de 1-993", retomando a matéria a
essa Casa. dando contUluidade a sua tramiração.

Da mesma fcnna, a Constituição Federal não menaona ·contas da Governo da
RlllÚbIlca·, e SIm, literalmente, ao teor da IttaSO IX do aIt. 49, • ai contas
pr8Sladas pelo Presidente da Repúbhca". NIo pade, portlInda, o Deaelo
legislativo que aprova as contas refenr·se a uma entidade, o "GcMlmo da
Repúbllca" que nllo é C1lado pelo referido dlSPOS1lJvo c:onstItucIonBI Po!t8nto,
asaIste ramo ao Autor da Emenda.

Pelos molJvos QXllOSloS voto pela APROVAÇÃO da Emenda apf8S8I1lada pelo
Nobnl Autor.

VOTO DO RELATOR

Asslste ramo ao nobre Autor da Emenda. de fato, o artigo 49, inCISO IX da
ConstJtuIção federal é taxativo ao estabelecer que é competência exdusiva do
Congresso NacsonaJ "jUlgar anualmente as cantas prestadas pelo Presidente da
Repúblll:8... .• Ponanto, uma vez que a Intencáo do Projeto é aprovar as contas 8,
de ceI1a fonna, "dar Baixa·, na responsaollldade do Preslêlellta da República,
cleccnente das Contas apresentadas, não é necessáno uliHzar a BXIllBSSAo
·aprovar como negulares· as refendas contas Basta que elas sejam aprovadas.

Sã da ComlSSáo, de novembro de 1999.

Exm"Sr.
Depurado MIchel Temer
Pl'elIiden~ da Câmara dos Deputados

CONCLUSÃO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 99, DE 2000
(DO SR SERGIO CARVALHO)

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDACÃO)

Revoga a aUnea ",", do Incfso li, do ar! 1" da Lei Complementar n" 64, de 18 de mala de
1990· Lei de Inelegibilidade

JUSTIFICAÇÃO

O Congresso NaCional decreta

sua publlcaçao.

Ar! 1" Fica revogade a allnea f, do Inciso li, do art. 1", da
Lei Complementar n" 64, de 18 de mala de 1990 (Lei de Inelegibilidade).

Art. 2" Esta LeI Complementar entra em v'llor na data de

As Inelegibilidades, restnçlles ao dlreno pollllca da ser
votado, são de ordem canslltuclonel (as previstas no arl 14, §§ 4", a", 10 e a" da

Lei Maior), e de ordem legal, (as remelldas pelo § 9" do mesmo artlgo à dlecipllne
de lei complementar).

Tratando de restrlçOes a dlrarto fundamental que diz
respeito à própria condição de c.dadao, e sando conSideradas como "obstáculo
ao exerclcio da Cidadania passiva" e "negação do dlTerto dI! ser raprasai1lente do

povo no Pader", na expressão da Professor PEDRO HENRIQUE TAvORA
NIESS, In Dlranos Pollbcos: candlçOes de eleglbDldada I.l Inelegibilidade, SAo
Paulo: Saraiva, 1994), as Inelegibilidades do ordem legal, elllahel6ddu par 1111

l'!JI'":7;~"''''
Senadór~~STRILHO

( p,\"sldllnte
\ J '
~_ c- .~

Deputado WALDEMIR MOKA
R..áOr

A COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
- PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO. na QUInta Reumão Extraordlnána, em 14 de dezembro
de 1999. APROVOU, por unanimidade, o Relatono do Deputado WAlOEMIR MOKA,
fevoravel a aprovação da emenda oferl!Clda pelo Deputado Malheus Sch,mdt ao PrDleta
de Decreto Leglslabvo n" 372197, na Plenário da Câmara dos Deputados, ficando o Att
1" do retendo Projeto de Dea-eto LeglslabVo cam a segUInte redação' "FIcam aprovadas
es Contas prestadas pelo Presidente da Republlca, relabvas ao exerciaa finaItCEllro de
1993. de acardo cam os artigos 49, inCISO IX. 71, inCISO I e 166, § 1" da ConstrtuJção
Federal'

Compareceram os Senhores Deputados, JOV91r Arantes,
Primeiro Vice-PreSidente, João Coser, Terceiro Vice-Presidente, Alberto Goldmen, Almir
Sá, AnlValdo Vale, Antómo Carlos Konder ReiS, Armando Abillo, B. Sá, Ban-hur
Ferreira. Carlos MeUes, César Bandeira. CleonánClo Fonseca. Damião FellCl8l1o, Dando
de Castro. Deusdelh Pentola, DJalma Paes, Dr Benedlto DIas, Elise" Moura, Euniao
Olivell8. Eunpedes Miranda, Félix Mendonça, Femando COruJa, Freire Júnior, Glvaldo
CBnmbão, Gonzaga Palnota, João Leão, João Ribeiro, João Tota, Jorge Alberto, Jorge
l<houry, José Chaves, José Lourenço, José Melo, Jose Pnante, José Thomaz Nonó,
Laura Camelro, MárciO Remaldo Moreira, Máno Negromonte, Milton Montl, Nelson
Meurer, Neuton lima, Norberto TeIXeira, Osvaldo ReiS, Paulo Braga, Paulo FelJó, Paulo
Mourão, Pedro Canedo, Pedro Chaves. Pedro Henry, RaImundo Gomes de Matos,
Renato Vranna, RK:ardo Bam>s, Santos Filho, SlIas BrasileirO, Virglllo Gulmar.!!es,
Waldemlr Moka, Wilson Braga, Wilson Santos; e Senadores Gilberto Mestnnho,
Presidente, Romare Jucá, Segundo Vice-Presidente, Antónlo Carlos Valadares,
Eduardo SIqueIra Campos, Jonas Plnhetro, Lúaa A1càntara, LUIZ Estevão, l.uIz OtávIo,
luzia ToIedo, Mauro MIranda, Marelra Mendes, Ney Suassuna, Ramez Tabet, TIAc /l"
ViIlllB. r(j/
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epmplementar, devem ser Infonnadas pela ratio detennlnada no texto
constitucional.

Assim, silo bens Jurldicos buscados pela nossa Lei

Fundamental, ao cogrtar do estabelecimento de outros casos d9ln91eglbllidad9: a

proteção da probidade administrativa, da moralidade para o exercicio do
mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e da nonnalidade ou

legitimidade das eleiç6es contra a Influência do poder econômico ou o abuso do

exerclcio de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta

Fora desses parâmetros constitucionais, é vedado à lei

complementar estatuir casos de Inelegibilidade

Entretanto, a Lei de Inelegibilidade vigente, a Lei

Complementar n· 64, de 18 de maio de 1990, Inovando em relação a todas as
antenores, estatulu hlp6tese de Ineleglblhdade para os "seTVIdores públiCOS,
estatutários ou náo, dos Ól!7l!los ou entidades da admlnlstraçllo direta ou Indireta
da União, dos Estados, do Dislnto Federal, dos Mumclplos e dos Temtónos,
inclUSive das fundações mantidas pelo Poder PúbliCO", que nllo se afastarem até

três meses anteriores ao pleito, "garantido o direito à percepr;lio dos seus

vencimentos integrais".
Esaa.-dlsposlção-lnusltada_não encontra respaldo na

Cons!ltulção. Nilo se Justifica, à luz do preceito do art. 14, § 9·, da Lei Maior,

retirar direito fundamental de qualquer servidor, Indlstfntamente, sem considerar
sua POSslblhdade de influir no resultado do pleito em razllo do exercicio do cargo.

A tradição do nosso sistema jurldlco, nessa maténa, é no senbdo de estabelecer

a inelegibilidade dos detentores de detemllnados cargos de dlreçlo, que deles

podenam servir-se para macular a nonnahdade e o legItimidade das elelçlles.

Nilo a de qualquer servidor humilde, como o fez a LC - 64190, obrigando o

afastamento de milhares de pessoas, com õnus para o Poder PúbUco em todos

os nlvels da Federação.
Com a revogaçlio, ora proposta, da allnea I, do Inciso 11, do

art. 1°, da Lei Complementar n· 64190, pretendemos, a par de retomar nossa
tradição legislativa, respertar o esplnto da Constrtuiçao, deixando de dar

apllcaçllo ampla a nonna conslltuclonal restntiva de direito fundamental

pertinente ao exerolcio da cidadania.
Em cada esfera de govemo, a leglslaçlio especifica poderá

adotar, como faculdade do servidor candidato, licença para atIVidade polltica,
como, no âmbito federal, prevê a Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que

"dispõe sobre regime Jurldlco dos Servidores Públicos Civis da União, das
autarquias e das fundaç6es públicas federaiS", em seu art 86, § 2·, na redação

da Lei n· 9527, de 10 de dezembro de 1997. Desse medo, será respertada a

autonomia dos entes federados, suspendendo-se, também, a obrigatoriedade do

afastamento de servidores sem nenhum poder de influênCia no plerto.
Com a medida sugenda, cremos estar contnbUlnde para o

aperfeiçoamento das nossas insbtulções demecrábcas, eliminando restnç.llo

descabida ao plen!! exerclclo da cidadania em nossa Pátria.

Sala das Sessões, em de de 2000.

~(lk
De~doSER~VALHO L €j Io[ \~

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUllOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
, 1988

•••••••• u ••••••••••••••••••• •••• ••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TITULO II
DOS,plREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

.........................................................................................................................
CAPÍTULO IV

" DOS DIREITOS POLlTlCOS

Art. 14 A soberania popular será exercida pelo sufrágio umversal e pelo
'VOIO direto e secreto, com valor Igual para todos. e, nos lennos da leI, mediante'

§4· São melegívels os malistaveis e os analfabetos

§ 6· Para concorrerem a outros cargos, o PreSIdente da Repúbhca, os
Governadores de Estado e do DIstrito Federal e os Prefeitos devem rem.mcl8f aos
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito

- § 7' São meleglvels, no ternt6no de Junsdlção do tltul!!!, o cônjuge e os
parentes consangllineos ou afms, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da
Repúbhca, de Governador de Estado ou Terntono, do Distrito Federm, de Prefeito ou
de quem os haja substltuldo dentro dos seis meses antenores ao pleito, salvo se Ja
titular de mandato eletivo e candIdato a reeleiçãO

§ 8· O mllítar ahstavel é elegível, atendidas as segumtes condiÇÕes
I - se contar menos de dez anos de serviço, devera afastar-se da atividade.
II - se contar maIs de dez anos de servIço, sera agregado pela al!tondade

superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomaçâo, pil.'1l a
matlvidade

§ 9· Lei complementar estabelecera outros casos de melegtlJllu:!ade e os
prazos de sua cessação, a fun de proteger a probidade admulIstratlVl!, a moralidade
para o exerclclo do mandato, consIderada a VIda pregressa do cmdidato. e a
nonnahdade e legltunidade das eleIções contra a influência do poder econômico ou o
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na adrmmstração direta ou mdireta.

• § 911 com redação dada pela Emenda Cunstlluclona/ de RevIsão nO -I, de 07/0611994

LEI COMPLEMENTAR N· 64, DE UI DE MAiO IDJIE 19~1l.

ESTABELECE, DE ACORDO COM O ART. 14, § 9°,
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, CASOS DE
INELEGIBILIDADE, PRAZOS DE CESSAÇÃO E
DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

An. 1° São meleglVelS

II - para PreSIdente e Vice-PresIdente da Repubhca

I) os que, servIdores púbhcos. estatutanos ou não, dos órgãos Ou entidades
da Admmlstração Direta ou Indlleta da Umão, dos Estados, do DIstrito Fedem\, dos
Mumciplos e dos Terntonos, mcluslve das fundações mantidas pelo Poder Púbhco.
não se afastarem até 3 (três) meses antenores ao pleito, garmtldo o direIto à-percepção
dos seus vencimentos mtegrals

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

LEI N· 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO lIJJlE 19'1Jll.

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO. DAS
AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PUBLICAS
FEDERAIS

TITULOm
DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPITULO IV
DAS LICENÇAS

Seção V
Da Licença para Atividade Pollli.",

Ar! 86 O servidor terá direito a hcença., sem relUW1eração, dllIante o
perlodo que mediar entre a sua escolha em convenção partldana, como candIdato a
cargo eletivo, e a vespera do registro de sua candIdatura perante a Justiç.a Eleitoral

~ I· O servIdor candidato a cargo eletivo na locahdade onde desempenha
suas funções e que exerça cargo de dIreção, chefia, assessoramento, arrecadação ou
fiscalização, dele sera afaslado, a partIr do dIa ImedIato ao do registro de sua
candidatura perante a Justiça Eleitoral, ate o declmo dIa seguinte ao do pleito

• § 1° com redação dada pela Lei nO 9.527. de 10'121997
§ 2· A partIr do regIStro da candidatura e ate o deClinO dia segumte ao da

eleição, o servidor fará JUS a hcença, assegurados os vencunentos do cargo efetIVO,
somente pelo penodo de três meses.

• § l"com reJoçiio dada pela Lei n"9 527, de 101/21997.
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o SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Reclamação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, é muito oportuno ter como membro da
Mesa V. Exa., que tanto zela pela defesa desta Casa.
Quero fazer uma reclamação que considero da maior
gravidade. Trata-se da empresa de conservação e
limpeza que presta serviços à Câmara dos Deputados,
a Mundial. Essa empresa demitiu sumariamente
quarenta servidores. Tendo em vista que ela está
contratando outros quarenta servidores, solicito à
Mesa da Casa que lhe peça explicação a respeito,
porque tudo indica que essas demissões não se
deram por algum tipo de economia, mas apenas para
ter rotatividade em seu quadro de servidores.
Gostaria de saber inclusive se os que estão sendo
contratados irão receber salários menores.

r

Sr. Presidenta', esta é uma casa de leis, e não
podemos permitir que aqui os trabalhadores não
sejam respeitados, principalmente neste momento de
desemprego e desespero. É o que está acontecendo
com essas pessoas. Trata-se de mães de família, que
só têm esse emprego e estão sendo sumariamente
demitidas, sem nenhum motivo. Elas estão prestando
bem o serviço pelo qual a Casa paga à empresa.
Então, é um absurdo, um desrespeito, um acinte o
que a empresa Mundial fez com esses trabalhadores.
Isso tem de ter uma explicação. Do contrário, a Casa
tem que denunciar o contrato e romper com essa
empresa, porque não se pode desrespeitar os
trabalhadores no momento de desespero não há
outro nome por que o trabalhador passa hoje. Hoje,
quem perde o emprego, pelos estudos realizados,
passa em média quarenta semanas para conseguir
outro. Então, isso é um absurdo.

Como V. Exa. é zeloso defensor do funciona
mento desta Casa, até por ser nosso Corregedor - e
eu até agradeço ao acaso a oportu- nidade de estar
me dirigindo à Mesa neste momento em que V. Exa. a
preside, peço-lhe que encaminhe à Presidência da
Casa esta reclamação, com o máximo de celeridade,
para que haja uma explicação e, depois da resposta,
a Mesa possa tomar uma atitude com relação à em
presa Mundial.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Agnelo Queiroz, fique certo V. Exa. de que
as providências serão tomadas. Encaminharei sua
reclamação à direção da Mesa e acredito que serão

tomadas todas as providências, tendo em vista a
reclamação justa e oportuna de V. Exa.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Jorge Costa.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna para enfatizar, juntamente com a
bancada da Amazônia, a necessidade urgente de se
alocarem recursos no Orçamento de 2000 e no Plano
Plurianual para promover a expansão do ensino supe
rior na região Norte, que sofre concomitantemente
com as desigualdades regionais e sociais.

Não vejo outra forma de erradicar a pobreza
causada pelo desemprego e pela falta de auto-renda
senão investirmos na educação e no conhecimento
tecnológico. Já chega de soluções imediatistas.

A influência da expansão do ensino superior se
estenderá e se refletirá no fortalecimentos dos outros
níveis de ensino, principalmente com a possibilidade
de formação e reciclagem de professores para
lecionar no nível médio, área tão carente no interior
do nosso País.

Sua implantação vai constituir-se em grande avanço
para acelerar o processo de desenvoMmento, principal
mente da região amazônica, cuja desigualdade social e
econômica se deve, em grande parte, à falta de profissio
nais competentes e mesmo ao déficit Ieducacional, que
agrava ainda mais o êxodo rural, cada vez mais crescente
dejovens que procuram receber instrução superior fora do
seu Município, tornando mais difícil o funcionamento
das políticas públicas, que não contam com pessoas
abalizadas e preparadas para executá-Ias.

Não acreditamos, portanto, que grandes
projetos agropecuários e de obras de engenharia de
destaque, como hidrovias, eixos modais, etc., e o
entusiasmo pelas monoculturas, como, por exemplo,
as plantações de soja na Am~ônia, poderão
erradicar sozinhos a Amazônia '\'Q~ subdesen
volvimento sem deixar rastros de destruição da nossa
biodiversidade, com degradação do solo e extinção
cada vez maior dos recursos naturais, como vem
ocorrendo com os nossos caudalosos rios, que hoje
já estão sofrendo o rigor do assoreamento causado
pela lava mineral e por outras atividades que causam
desmatamentos de suas margens.
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Sr. Presidente, a ausência de universidade no
interior do País causa grandes atropelos para a
juventude, que se vê reprimida em suas vocações,
deixando de contribuir para diminuir a exclusão social
de quase 40 milhões de brasileiros que estão
aguardando ansiosos pela oportunidade de entrarem
no mercado de trabalho e, por que não dizer, no
mercado de consumo também.

A Universidade Federal do Pará, sediada em
Belém, com suas ramificações de campus em vários
Municípios do Pará e da região amazônica, é um
exemplo de quanta importância tem a consolidação
do ensino superior na região Norte do País. Hoje,
conta com profissionais integrados no desenvolvimento
regional à altura das prioridades sociais e econô
micas dos Municípios.

Esta mesma universidade conta hoje com os
seguintes objetivos globais para a região:

- consolidação dos cursos de pós-graduação já
existentes;

- implantação de novos cursos de pós-graduação;
- ampliação do programa para capacitação de

docentes já graduados e de demanda social;
- cooperação técnico-científica da região;

- ampliação do fomento das atividades de
pesquisa.

Com esses cuidados na direção da Universidade
Federal do Pará, tendo à frente o grande Reitor Dr.
Cristovam Vanderlei Picanço Diniz, a região do
nordeste do Pará, do sul, tocantina, marajoara e
tapajônica muito se têm beneficiado, sendo, porém,
seus recursos insuficientes para promover as
pesquisas específicas e integradas da região.

Para concluir, Sr. Presidente, o ensino superior
descentralizado e peculiar às características amazô
nicas é, sem dúvida, a principal ação para afastar a
preocupação constante de todos os brasileiros com a
penetração estrangeira na região, iniciada já de várias
formas, muitas delas denunciadas pela imprensa,
como é o caso da secreta biopirataria animais silves
tres, insetos, aranhas, etc., exercida por países do
Primeiro Mundo.

A pesquisa, a tecnologia e o desenvolvimento
industrial só terão eco em nosso País quando
associados ao respeito ao meio ambiente.

Para acabar de uma vez por todas, portanto,
com as ameaças de intervenção na Amazônia so
mente a descentralização do ensino superior poderá
fortalecer amplamente e de maneira mais segura o
desenvolvimento regional, colocando como principal

ator o homem no seu hábitat. Ele precisa sobreviver
com recursos da própria região sem destruí-Ia.

Quero dizer também a V. Exa., Sr. Presidente,
que, apesar de toda essa importância da universidade
na região amazônica, foi apresentada pela bancada do
Pará e da Amazônia uma emenda de 30 milhões de
reais e foi considerado pela Relatoria apenas 1 milhão
de reais.

Acredito que todos nós Deputados da região
amazônica vamos nos unir para exigir que esses
recursos sejam aumentados, a fim de que tenhamos
um ensino superior extenso na Amazônia, tão
necessário para o desenvolvimento regional.

Muitp obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jorge Costa,
o Sr. Severino Cavalcanti, 2!2 Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Enio Bacci, § 2!2 do artigo 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Padre Roque.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesta manhã, em pleno tempo de convocação extraor
dinária, tivemos a oportunidade de ouvir três emi
nentes economistas: José Luís Fiori, Luiz Gonzaga
Beluzzo e Maria da Conceição Tavares, ex-Deputada
Federal. Falaram da irresponsabilidade do atual proje
to econômico que norteia não apenas este Governo,
mas também o grande capital interna- cional. Falaram
especificamente da irresponsabilidade e da insensatez
deste Governo ao privatizar todo o nosso patrimônio,
deixando o País praticamente nu, sem forças, sem
condições para poder barganhar, competir, inserir-se
autônoma e soberanamente na economia internacional.

Sr. Presidente, privatizamos praticamente tudo
neste País, privatizamos até mesmo a nossa alma,
privatizamos algumas das empresas mais preciosas
e importantes que o Brasil tinha. Refiro-me à
privatização da Rede Ferroviária Federal S.A.,
empresa importantíssima para o desenvolvimento
sustentado do País, empresa que atingia as nossas
regiões mais inóspitas com o que se constitui,
seguramente, no meio de transporte mais barato.

Fiquei surpreso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quando, lendo os jornais do final do ano, de
frontei-me com o Decreto nº 3.277, de dezembro de
1999, cujo art. 1!! diz literalmente o seguinte: "Fica dis
solvida a Rede Ferroviária Federal SA, incluída no
Programa Nacional de Desestatização pelo decreto.. ."
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Dou um exemplo no Paraná. No Sul, a Rede
Ferroviária Federal foi vendida para uma empresa que
se intitula Sul Atlântica, sua nova razão social. O que
ela fez até agora? Praticamente demitiu todo o quadro
de funcionários e sucateou o resto que existia de uma
ferrovia que deveria ter sido, segundo o contrato,
melhorada, reformada, ampliada. Nada disso foi feito.

Hoje, em várias regiões, principalmente em
Ponta Grossa, minha cidade, pude ver in loco
diversos pontos em que qualquer trepidação maior
provocada por um trem vai fazer com que ele
descarrile e caia dentro de uma bacia de água potável
que é fonte de abastecimento da cidade.

Pior do que isso, Sr. Presidente, a Sul Atlântica,
tirando a nata do leite, vendeu esta mesma empresa
para uma outra que agora se chamada América
Latina Logística.

Os argentinos, que também privatizaram tudo,
mas ainda têm um pouco de pudor e vergonha na
cara, estão contestando esta empresa e querendo
punir a concessionária brasileira porque não cumpre
o contrato.

É por isso, Sr. Presidente, que venho protestar,
agora não contra a privatização, já que esta é
inevitável, mas contra a não-fiscalização.

Temos uma agência de fiscalização do
transporte sendo feita nesta Casa. Mas o que contém
o projeto? O controle e a fiscalização apenas e exclusi
vamente das rodovias. Os transportes fluvial,
marítimo e ferroviário estão fora.

Quero aqui protestar e exigir do Governo
brasileiro que pelo menos faça com que essas
empresas, que tanto lucraram ao comprar por pratica
mente nada verdadeiros patrimônios, agora não
esgotem o patrimônio adquirido, não demitam seus
funcionários, não acabem com a pensão dos inativos
s, principalmente, não continuem criando mais
obstáculos para o desenvolvimento sério, autônomo
e auto-sustentável deste País.

Era o que tinha a dizer.
e SR. CeROf~EL G~RCIA (PSDB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, companheiros
Deputados, ocupo hoje este espaço para transmitir
ao Plenário uma tragédia que se abateu sobre o
Município do Rio de Janeiro e a esse respeito cobrar
providências.

Há, no bairro de Madureira, principal centro de
comércio da região suburbana da cidade do Rio de
Janeiro, um centro comercial conhecido com
Mercadão, que, inaugurado em 1959, é um ponto de
grande tradição comercial nessa zona da cidade. No

último final de semana, um incêndio destruiu
totalmente esse centro comercial, causando uma
enorme tragédia nos subúrbios do Rio de Janeiro.

Chamo a atenção de todos os Deputados para
essa tragédia ocorrida. Mais de seiscentos pequenos
e microempresários viram destruído o patrimônio
construído ao longo de·suas vidas e mais de 12 mil
empregos foram ceifados, num momento em que o
País vive uma crise de desemprego de dimensões
imensuráveis.

Estou nesta Casa também para cobrar das
autoridades federais providências sérias e urgentes
no sentido de ajudar na recuperação deste centro
comercial, 'conhecido como MEtrcadão, reerguer vidas
e salvar 12 mil famílias, que devem continuar produ
zindo. Elas não querem mais do que a oportunidade
de produzir.

Peço a determinadas autoridades do Governo
Federal e do Poder Executivo, que muitas vezes
ficam encasteladas de forma burocrática em seus
gabinetes, como as do Banco do Brasil, do Sebrae,
do Ministério do Desenvolvimento, que saiam dos
seus gabinetes, cumpram seus papéis, verifiquem as
necessidades e aspirações da sociedade, inter
venham e até mudem a imagem do próprio Poder
Executivo no momento.

Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB - TO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, como representante da região Norte no
Congresso Nacional, não poderia deixar de defender
o Basa, Banco da Amazônia S.A., já que se fala na
fusão desse banco com a Sudam. Gostaria de deixar
registrada a minha defesa da grande instituição que é
o Basa para a região Norte.

Gostaria de manifestar minha satisfação com o
excelente desempenho apresentado pelo Banco da
Amazônia no ano passado. O esforço de aprimora
mento da instituição, conduzido pela atual diretoria,
tem conseguido produzir resultados altamente
positivos que descortinam um novo horizonte de
estímulo às atividades produtivas na região Norte.

Nesse contexto de aperfeiçoamento adminis
trativo, que acompanha a percepção da importância
social das atividades daquele banco, merece
destaque a atuação no Estado do Tocantins, onde
boas oportunidades de investimentos estão surgindo
e necessitam de crédito para proporcionar os
retornos esperados.

Numa região de fronteira econômica como
aquela a que pertence o Tocantins, o estímulo credi-
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freio é fundamental para a geração da renda e de
emprego, na medida em que as necersidades sociais
sejam preenchidas pela iniciativa privada.

I
~o ano de 1999, a aplicação n~ Tocantins dos

recursos do Fundo Constitucional d~ Financiamento
do Noke superou as expectativas, bontribuindo de
forma tiecisiva para criar um climai de otimismo e
confia~ça que prevalece entre os em~esários.

AI meta inicialmente prevista, d 90 milhões de
reais, fC\li superada em 33%, com o total recursos atin
gindo olmontante de 119 milhões de re~. Esse número é
proini~ãoapenas pelo seu valor at$- luto, mas tam
bém rque revela os resultados ee~ tativas que o
Basa em termos de eficiência 9P9racional.

DI:> total dos recursos aplicados, IR$67 milhões fo
ram de$tinados ao setor rural, através d~ seguintes pro
gramasl Procera (apoio à reforma agrária), Prorural (pro
dução f~i1iar), Prodex (extratMsmo) e, Prosumam (de
senvoMmento sustentável de agricultura e pecuária). Ao
setor ineustrial foram destinados R$52 milhões, atra
vés do r-rodesin (desenvolvimento da indústria) e do
Promicto (apoio à microempresa).

V.le destacar que a maioria das operações de
crédito foram destinadas às micro e miniempresas
(5.951 çontratos) e pequenas empresas (2.459 con
tratos). i'lém disso, participaram dos programas 626
médias !empresas e 213 grandes estabelecimentos.

Entre os Estados que receberam apoio do FNO,
o Tocar)tins ficou em segundo lugar, Gom 17,6% dos
recurso$, o que revela a sensibilidade do Basa para
as 6tim~s oportunidades de investim~ntos que têm
surgido no Estado e para os bons resultados que os
investimentos já realizados têm proporcionado, tanto
em terl'flos de lucratividade quanto em termos de
aproveí~amento social.

A~sim sendo, diante do expos~o, gostaria de
reiterar meu apoio ao ;gerenciamento'do Basa, com
destaqu;e para a superintendência do ocantins, que
vem sel'i\do administrada com grande eficiência pelo
Or. José Carlos Rodrigues Bezerra e ua equipe.

NElIste momento, o Brasil, ap s superar as
turbulênpias advindas da crise cambial do ano passa
do, prel?ara-se para ingressar numa nova fase de
crescim~nto econômico, com estabil dade e maior
indepent:lência em relação ao capital estrangeiro.

Viv,emos, portanto, uma situação bm que muitas
oportunit:iades de investimento d~verão surgir,
sobretudo nas regiões mais afastadas dos grandes
centros ~conômicos do País, que reún~m vasto cam
po de trabalho ainda inexplorado.

É a hora de investir. E,o Tocantins, com o apoio
do Basa, certamente irá colher muitos frutos positivos
nessa nova fase de prosperidade em que estamos
ingressando.

Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia
mento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/pedoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
colegas Parlamentares, lamentavelmente, temos tido
dificuldade em expressar na imprensa o significado
da convocação extraordinária do Congresso Nacional
e nossa participação nela. Em primeiro lugar, é
importante deixar claro que esta convocação
extraordinária não foi do desejo nem da vontade do
Congresso Nacional, principalmente da Oposição.

Toda pressa e celeridade do Governo em
convocar extraordinariamente o Congresso teve
como objetivo agilizar seus compromissos com o cap
ital financeiro. Se analisarmos as prioridades que o
Governo tem dado nesta pauta de votação,
poderemos perceber isso. A votação da ORU, que
tinha o nome de Fundo de Estabilização Fiscal e
Fundo Social de Emergência, era o centro de suas
preocupações e tinha a finalidade de, desvinculando
de forma indigna e inescrupulosa recursos do
Orçamento, compor seu superávit primário.

Por essa razão, cobrar da Oposição assidui~

dade em dias em que não há votação delibe- rativa
para ajudar o Governo a aprovar essa indignidade
contra a Nação e o Orçamento público social é uma
injustiça, para não usar uma expressão pior que essa.

Lamentavelmente, a Oposição ainda não se
manifestou de forma unificada, o que deveria fazer.
Durante toda a Legislatura e também neste momento
temos tentado impedir que o Governo aprove o
projeto de responsabilidade fiscal, porque cerceia
gastos sociais para a sociedade brasileira.

Tentamos impedir que o Governo aprovasse a
Desvinculação de Receitas da União, que só da
Previdência Social, saúde e assistência tira 26 bilhões
e 200 milhões de reais, sendo esses recursos em
grande parte deslocados para pagar ao Fundo
Monetário Internacional. O Governo, a partir daí, perde
autoridade moral para falar em déficit da Previdência.

Estamos tentando impedir os desastres que
este Governo tem tentado impingir ao País. E não
somos nós, da Oposição, que estaremos aqui às
segundas e sextas-feiras para cumprir um prazo,
ajudar o Governo a aprovar tais projetos e ações con-
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Ira a Nação e contra a sociedade. E importante que
Isso fique claro.

Estamos na sessão deliberativa cumprindo a
nossa parte, resistindo a esses projetos, apresen
tando as nossas emendas, apresentando alternativas
e atuando nas Comissões Especiais, como nas
Comissões de Transportes ede Orçamento. Cumprimos
o nosso papel, mas querer que a 0posição venha
aqui dar quorum, para que o Governo acelere os
seus projetos contra a Nação brasileira, nós não
podemos aceitar.

Se a imprensa quiser fazer uma lista de nomes
dos Deputados que obstruem politicamente essa
pauta e dos Deputados que são da base do Governo
e que têm a opção de ajudar o Governo, será justo.
Mas misturar os fatos, dar o nome de gazeteiros aos
Patlamentares e, ainda, não haver uma resposta
institucional do Presidente da Casa relativa ao valor
divulgado dos salários que os Deputados vão receber
nâo é aceitável.

A resposta à mídia e à sociedade tinha que ser
uma resposta institucional dos Presidentes da
Gâmara e do Senado. Não cabe individualmente a
qualquer Deputado responder sobre essas questões.
lamentavelmente, não temos tido do Presidente Michel
Temer e do Senador Antonio Carlos Magalhães uma
resposta institucional que defenda e preserve aquilo
que é justo preservar e, obviamente, que deixe a liber
dade de imprensa criticar aquilo que é justo criticar.

Brechas e ações criticáveis neste Congresso
e)(istem de sobra, e a mídia tem a obrigação, o dever
de criticar, e o faz muito bem. Agora, o que não pode
acontecer é, na divulgação das incorreções, não
haver ", uma resposta institucional da Casa. A
Oposição precisa esclarecer que, mesmo que
estivesse em Brasília e muitos estavam, inclusive os
Deputados de Brasília, não viria ao plenário, para nâo
computar a sessão de forma politicamente decidida,
objetivando que o Governo não avance nos projetos
indignos para a sociedade brasileira.
I " Deixo esse registro porque acho injusto gene
rállzar e chamar de gazeteiros os Parlamentares,
particularmente aqueles que por decisão política aqui
não estão para não ajudar o Governo a aprovar
desvios de recursos do bolso do aposentado, dos
hospitais e das escolas para transferi-los diretamente
ao capital financeiro eaos bancos, particularmente os
internacionais.
.- ,.", • O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
brador.)!- Sr." Presidente, Sras. ,e Srs. Deputados,
nesta semana um dos locais mais freqüentados nesta

Casa foi asala no fundo do plenário, onde está sendo
aplicada a vacina contra a febre amarela, que
começou a aparecer em vários Estados brasileiros,
inclusive no Distrito Federal.

Como o próprio folhetim explicativo mostra, um
dos insetos causadores da febre amarela é o mosqui
to Aedes aegypti, o mesmo que leva as pessoas a
contrair odengue. Há anos, um grande surto de den
gue espalhou-se por vários Estados brasileiros. Na
ocasião, a Fundação Nacional de Saúde contratou
milhares de agentes, que foram a campo e, com seu
trabalho, fizeram com que esses índices diminuís
sem. A doença ficou sob controle.

Ocorre que atualmente o próprio Ministério da
Saúde busca uma política cujo interesse ~ o custo e
não o resultado. Foram demitidos mais de 7 mil tra
balhadores da Fundação Nacional de Saúde, que há
muitos anos vinham trabalhando com afinco nessa
polftica, essencial no controle de doenças transmis
síveis.

O pior é que é bem provável que hoje, neste
plenário, estejamos votando a reforma do Judiciário'.
Há um ditado popular que diz que liminar da Justiça
não se contesta, cumpre-se. Enquanto estamos
vendo o alastrar do dengue e da febre amarela em
vários Estados brasileiros, esses mais de 7 mil
trabalhadores da Fundação Nacional de Saúde, que
querem e precisam trabalhar a população necessita
do seu trabalho, porque ele vai influenciar direta
mente na sua qualidade de vida, conseguiram uma
liminar na Justiça pedindo sua reintegração no
emprego. No entanto, o que vemos é uma nova
modalidade de se gerenciar o Estado brasileiro. Com
opredomínio da arrogância, predomina o desrespeito
às liminares da Justiça. O próprio Procurador-Geral
da República pediu que a Procuradoria-G~ra' da
República tomasse providências, pois no dia 7 de ja
neiro expirou-se o prazo para que a Fundação
Nacional de Saúde reintegra~e esses mais de 7 mil
funcionários.

Sr. Presidente, daqui a pouco assistiremos à
sessão em que se falará da reforma do Judiciário.
Defendemos a posição de que esse Poder seja mais
ágil, que haja um controle social que permita oacesso
da população mais carente a esse tipo de serviço.
Mas jamais ouviremos, aqui, um discurso no sentido
de que tenhamos de desrespeitar a Justiça e jogar na
lata do lixo as liminares concedidas. O Governo tem o
direito de recorrer, de contestar, de discordar, de
fazer cara feia; só não tem o direito de desrespeitar
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uma liminar da Justiça que pede a reintegração dos
funcionários da Fundação Nacional de Saúde.

Enquanto estamos à mercê da birra do
Ministério da Saúde, no sentido de não reintegrar os
funcionários, assistimos ao alastramento do dengue e
da febre amarela, que outrora já foram controladas
neste País. Agora são novamente uma realidade, e
dentro do plenário da Câmara dos Deputados! Tanto
é assim que todos que queiram neste momento
poderão ser vacinados nesta Casa.

Para resolver a questão, basta simplesmente
acatar a liminar da Justiça e reintegrar os funcionários
da Fundação Nacional de Saúde, para que possam
executar seu trabalho e a população possa dele
usufruir.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mesmo com a desvalorização cambial, o
Brasil importou no ano passado o equivalente a 2,4 bi
lhões de litros de leite, represen- tando um aumento de
5,7% em relação aos 2,27 bilhões de litros importados
em 1998, de acordo com dados divulgados pelo
Departamento Econômico da Confederação Nacional
da Agricultura, com a quan- tidade do leite em pó im
portado chegando a 193,3 mil toneladas, ou seja,
9,3% a mais do que as 176,9 mil toneladas compra
das externamente em 1998.

Como conseqüência do contínuo crescimento
das importações de lácteos vemos, a olho nu, os
sérios prejuízos à produção nacional. Como exemplo
cito a redução, entre 1997 e 1998, de 2,3% na
captação de leite das dez principais empresas de
laticínios instaladas no País e a queda de 55,4 mil
produtores que entregaram leite às empresas entre
1996 e 1998.

Ainda mais grave, Sr. Presidente, é o fato de
que as importações do produto tenham aumentado
justamente no período,de safra do leite, quando há
uma redução dos preço!) pagos ao produtor. Segundo
os dados divulgados pela CNA, em novembro do ano
passado, início da safra, as compras externas de leite
em pó alcançaram 20,5 'mil toneladas, ou 70% a mais
do que no mesmo mês de 1998, seguido de um
crescimento de 42% na importação de leite em pó no
mês de dezembro de 1999, com um volume de 24,9
toneladas, contra as 17,55 mil toneladas importadas
no mesmo período de 1998.

Por estes dados, reitero, da tribuna desta Casa,
o Requerimento de Indicação ao Poder Executivo nS

200, por mim apresentado em abril do ano passado,
sugerindo a adoção de diversas medidas de proteção

aos produtores de leite e derivados contra a concor
rência externa desleal e predatória.

Mister se faz, Sr. Presidente, que o Govemo
Federal repudie e combata com firmeza as práticas
predatórias de comércio internacional é as ~pof"

tações fraudulentas de leite e produtos lãcteos. É
inaceitável para o produtor nacional que o litro de Ie~
importado da Argentina chegue ao Brasil a US$O,'5;
enquanto o produtor argentino recebe em tomo de
US$O,20 por litro de leite.

Como eu mesmo já denunciei, neste Partamen
to, subsídios como este e os concedidos pela UIiío
Européia a seus produtores só podem ser classlflcà
dos de escandalosos, e o Brasil precisa exigir sua
completa eliminação nas rodadas de negociações~
âmbito da Organização Mundial do Comércio, pois9ÀÓ
enormes e inaceitáveis os prejuízos que causam aos
produtores brasileiros. "

Destarte todo o esforço dos produtores nacio
nais, empresas de pesquisa e entidades de classe. o
Brasil, infelizmente, ainda não conseguiu a au
to-suficiência na produção de leite, dependéndQ~
produto impor- tado para cerca de 10% de nosso
consumo. Entre- tanto, para o bem da economia na..
cional e da sociedade brasileira, este quadro' tem de
mudar, e mudar rapidamente. ' ':

A agropecuária, Sr. Presidente, que re9P0nd8
por um terço do PIB brasileiro, precisa ser tratada,
efetivamente, como prioridade e como IncentNo.
Quanto maior sensibilidade houver por parte do
Governo Federal em relação ao agribus......
melhor será a solução aos graves problemas sociais
enfrentados pelos brasileiros.

Como sugeri ao Poder Executivo, através da
mencionada Indicação, as Importações de leite nIo
devem ultrapassar o teto dos 2,27 bilhões de litros
importados em 1998. Que as importações parem de
crescer é o mínimo a que podemos aspirar, Sras~,.e

Srs. Deputados. Fazendo isto, o Govemo Federal
estará, efetivamente, incentivando a agropecuária
nacional, incentivando a produção de alimentoS em
um país onde, lamentavelmente, ainda existe a fome.
a pobreza e a miséria. ' ,

Para se ter uma noção dos ganhOs' de
bem-estar econômico que progressos na área •
produção possam propiciar, Sr. Preslder..
menciono estudo do Centro Nacional de Pesquisa de
Gado de Leite da Empresa Brasileira de Pesqufsa
Agropecuária (EMBRAPA). mostrando que umtl
redução de 40% nas compras extemas Iàvará,.
criação de 21 'novos empregos diretos 'nâ~
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propriedades rurais brasileiras. Ressalto que esses
empregos são permanentes, não empregos
sazonais, típicos das atividades agrícolas. E, como é
elevada a relação trabalholcapital na produção
leiteira, com um volume relativamente pequeno de
recursos financeiros, avanços substanciais podem ser
conseguidos em termos de criação de oportunidades
de trabalho.

Com o incentivo e ações do Governo Federal,
não teremos de continuar postergando o sonho da
auto-suficiência na produção de lácteos, libertando o
País do círculo vicioso a que está preso: importa
porque não consegue produzir o suficiente para
atender às necessidades do abastecimento, mas não
consegue aumentar a produção porque importa vol
ume exorbitante.

Esta Casa de debate dos grandes problemas
nacionais precisa cobrar ações efetivas do Governo
Federal para quebrar este círculo, o que s6 pode ser
feito pela restrição das importações. E, para coibir as
importações, reitero minhas sugestões de que sejam
oroibidas as aquisições governamentais de leite e
derivados para programas sociais de todo país que
subsidie a sua produção leiteira; que haja maior
agilidade nas investigações de dumping sempre que
houver qualquer indício de que esta prática ilegal
esteja sendo utilizada e que se aplique a tributação
compensatória enquanto as investigações estiverem
em curso; que se estabeleça um preço de referência
que sirva de base para a tributação aduaneira para
todo produto lácteo importado e que este preço seja
atualizado sistematicamente; que se exija pagamento
a vista de todo leite importado de países que não
sejam membros do Mercosul; que se coíba a
'rianguJação" nas importações de lácteos por todos
os meios cabíveis e, finalmente, que se estimule a
produção doméstica mediante crédito para investi
mentos e provisão de infra-estrutura econômica, sob
risco de que todas as outras medidas adotadas se
frustrem.

Precisamos, Legislativo e Executivo, buscar e
oferecer alternativas ao agronegócio brasileiro, hoje
submetido a uma grande contradição. Se, por um
lado, há urgente necessidade de se modernizar para
enfrentar o sistema fortemente subsidiado dos países
desenvolvidos, por outro lado, os nossos governos
praticamente não subsidiam nem adotam medidas
protecionistas em favor do nosso homem do campo,
que ainda ,emprega 36,4 milhões de pessoas, que
rep.resentam 54% da população economicamente,
ativa."

É evidente, Sras. e Srs. Deputados, a importân
cia do trabalho do homem do campo para reduzir o ní
vel de desemprego, movimentar a nossa economia e
gerar novas divisas externas, todas elas grandes ne
cessidades brasileiras.

No campo e no agronegócio está a nossa saída.
Muito obrigado.
O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, neste pronunciamento avaliamos preli
minarmente o absurdo pacote agrícola que o
Governo lançará daqui a algumas horas, trazendo
mais uma vez enormes prejuízos à agricultura,
principalmente aos produtores familiares deste País.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso
anuncia daqui há pouco, às três horas da tarde, o que
alguns jornais de hoje estão chamando de um "novo
pacote agrícola". Segundo informações extra-oficiais,
o pacote privilegia ferramentas de comercialização,
armazenagem e seguro agrícola e principalmente a
abertura à participação da iniciativa privada nessas
etapas.

Antes de mais nada, precisamos avaliar o
impacto causado ao setor agrícola pelo Governo
FHC. Conforme o Censo Agropecuário 95/96, houve
uma diminuição do número de estabelecimentos
agrícolas na ordem de 1 milhão de unidades. Deste
total, Sr. Presidente, 96% são estabelecimentos com
áreas inferiores a 100 hectares, sendo que destes
73% tinham área inferior a 10 hectares. Os dados
permitem-nos estimar que somente nos dois
primeiros anos do Governo FHC, 800 mil pessoas
abandonaram a área rural.

Por outro lado, o Plano Real acelerou os efeitos
do projeto do Governo, que acelerou a liberalização
da agricultura nacional sem qualquer salvaguarda
para os agricultores, que ficaram expostos à concor
rência desleal de produtos alt~mente subsidiados na
origem. Como decorrência direta deste quadro trági
co, a Fundação Getúlio Vargas detectou que a renda
agrícola em 1999 foi 40% inferior, em termos reais, à
renda agrícola em 1980.

Como mostramos, Sr. Presidente, a ação do
Governo FHC causa mais estragos à agricultura do
que os fenômenos climáticos e as pragas que se
abatem sobre as lavouras. Diante disso, os agricul
tores, principalmente os de base familiar, necessi
tam de medidas urgentes que recuperem não somen
te sua renda, mas sua perspectiva.

Infelizmente, Sras. e Srs. Deputados, sou um
pessimista quando se trata de medidas dentro deste
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modelo econômico. Não creio que abrir espaço para a
iniciativa privada na área do seguro agrícola e do
crédito possa garantir um avanço concreto para a
agricultura. Penso, sim, que isto demonstra ser este
mais um passo na direção da retirada do papel do
Estado como fomentador da produção agrícola neste
País. Pergunto: o que será dos agricultores familiares
e dos demais que produzem, geram emprego e
renda? Como pagarão os financiamentos a juros
aviltantes? Como se relacionarão com organismos
financeiros privados que têm como único foco o
lucro? Como a base agrícola familiar terá acesso ao
crédito, quando sequer consegue pagar o dinheiro
que já tomou do banco, por conta das altas taxas de
juros? Enquanto isso, o Governo protela medidas
para salvar este importante setor da economia
brasileira.

Não creio, Sr. Presidente, que um pacote que
diminua o papel do Estado no setor agrícola, que não
responda aos anseios dos agricultores fam i1iares, que
não tenha respostas para a concorrência desleal dos
produtos estrangeiros, possa definitivamente resolver
os problemas dos agricultores brasileiros.

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

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa,
nos termos regimentais, autoriza a divulgação do pro
nunciamento de V. Exa.

O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, acompanhamos pela imprensa as dificul
dades por que passa o povo brasileiro nesta virada de
milênio, notadamente aqueles que mantêm os filhos
nas escolas a duras penas. Tivemos notícia de que,
com o apoio de seus sindicatos, determinadas
escolas estão colocando na Internet o nome dos pais
inadimplentes, que encontram dificuldades para
custear a educação dê seus filhos.

A situação financeira dos trabalhadores vem a
cada ano ficando mais difícil e mais apertada sua
contabilidade doméstica. Dessa forma, o trabalhador
vem sacrificando vários itens importantes na sua
vida. Começa sacrificando o lazer. Depois, o vestu
ário, os objetos de uso pessoal, e assim por diante.
Existem aqueles que sacrificam, Sr. Presidente, até
mesmo a alimentação, para não prejudicar a educação
de seus filhos, para custear as mensalidades
escolares, doídas, que aumentam a cada dia, a cada
mês. ,Mas não há saída: ou matriculam os filhos na
escola particular ou eles vão para o ensino público.

Essas são dificuldades que todos bem conhe
cem, em todo o País. Nós, de Brasília, nem podemos
reclamar, porque até o ano de 1995, meus caros cole
gas, nossa Capital ostentou o primeiro lugar na edu
cação pública nacional, apesar de todas as dificulda
des. Parece-me que agora, com a atual Secretária de
Educação, Profª Eurides Brito, pode- remos retomar
esse crescimento na educação pública do Distrito Fe
deral. Mas, para muitos, cumprir os contratos com as
instituições escolares está a cada dia mais difícil.

Sr. Presidente, nesse período de recesso, eu,
com muito orgulho, permaneci nesta Casa, na
Comissão de Representação do Congresso Nacional
voluntariamente, é bom que se diga. É bom que a
imprensa saiba que a participação na Comissão que
aqui fica representando o Congresso Nacional,
formada por Deputados e Senadores, é voluntária.
Ninguém recebe nada, mas isso a imprensa não
divulga. Estive aqui trabalhando durante o final do
mês de dezembro e o início do mês de janeiro, no
recesso parlamentar. E acredito estar iniciando o ano
2000 com o pé direito, Sr. Presidente, porque ontem
dei entrada nesta Casa em um projeto de lei, que
apresento a meus Pares e à sociedade brasileira,
para que julguem minha intenção. Se a considerarem
justa, peço que me ajudem a transformá-lo em
realidade.

Esse projeto acrescenta inciso ao art. 20 da Lei
nQ 8.036, de 11 de maio de 1990, permitindo ao traba
lhador o saque na conta do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS para pagamento de anui
dade escolar.

Sr. Presidente, com a intenção de apresentar
solução para a vida sofrida dos trabalhadores que
querem oferecer boa educação a seus filhos,
apresento esta proposição, que viabilizará o saque da
conta do FGTS para a finalidade citada, porque, em
nosso entender, nada é mais importante para a
família do que a educação.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que autorize a
publicação deste discurso nos órgãos de imprensa da
Casa, pedindo ainda a nossos Pares que me ajudem
a fazer com que esse projeto venha para a pauta no
ano 2000, para ser logo votado e aprovado, pois
tenho certeza de que a sociedade nos agradecerá por
isso.

A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisão
da oradora) - Sr. Presidente, colegas Deputados,
venho a esta tribuna num momento em que o País
aguarda o lançamento de mais um programa do
Governo Federal de apoio à agricultura. Já ouvimos
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pronunciamentos de colegas questionando esse
programa, e eu gostaria de transmitir deste plenário
para todo o Brasil experiência muito positiva que está
sendo feita no Estado do Rio de Janeiro.

O Governador Garotinho criou o Programa
Nossa Merenda, que irá gerar 60 milhões de reais
anuais de incentivos diretos à agricultura, porque seu
Governo está priorizando a compra da merenda
escolar diretamente do produtor rural, principalmente
dos pequenos produtores, aqueles pequenos
lavradores que já estavam angustiados por falta de
recursos. de incentivos e, acima de tudo, de mercado,
uma vez que os atravessadores, os intermediários,
consomem todo o lucro do produto.

Atualmente, no Estado do Rio de Janeiro, estão
sendo criados pólos de desenvolvimento para esses
produtores. Há mais de seis meses em Friburgo, na re
gião serrana, funciona um deles, e estamos implantan
do outro na nossa região, em tomo de Macaé. Os pro
dutores daquela região irão juntar os seus produtos,
para atender a demanda em nosso Município.

São 15.627 alunos da Rede Estadual em nossa
cidade, o que corresponde a 15 mil refeições diárias.
Isso representa benefícios diretos para esses todos,
porque, além de os produtores receberem o pagamento
semanalmente, em dia, os alunos receberão merenda
de melhor qualidade. Já estamos mobilizando associa
ções de produtores rurais, que estão fazendo encomen
das baseadas no cardápio, para que eles possam diver
sificar a produção, atendendo àquela necessidade.

Essa experiência vem dando certo e melhorará
mais ainda com o Programa Moeda Verde, outra
iniciativa do Governador Anthony Garotinho, para
subsidiar o setor agrícola, a fim de que no interior do
Estado do Rio ele possa crescer. Esse programa tem
como equalizador o Governo do Estado, que será
avalista nos empréstimos contraídos através do
Banco do Brasil. São iniciativas concretas, com
resultados positivos. É disso que o Brasil precisa.

Sr. Presidente, não poderia também deixar de
fazer observações sobre a angústia por que passa a
população do Estado do Rio de Janeiro com o desca
so do Governo Federal, precisamente a Fundação
Nacional de Saúde, em relação à grave questão da
febre amarela. É lamentável que, no ano passado, o
número de casos tenha dobrado no País. Foi um cri
me de responsabilidade o que aconteceu em junho do
ano passado, a demissão dos 5.972 mata-mosquitos, o
que, na minha opinião, foi a causa direta do aumento do
ciclo da febre amarela e do dengue.

Foram mais de 4 mil os casos registrados no
ano passado no Estado do Rio de Janeiro. E o
Governo, depois de contar com uma equipe técnica
altamente preparada, com mais de dez anos de
experiência na função, simplesmente demitiu esse
pessoal para tentar municipalizar os serviços. Já há
inclusive denúncias de que os 3 milhões foram
utilizados mais para o pagamento de cabos eleitorais
do que para profissionais habilitados e com
experiência.

Num momento em que o Brasil chora a morte de
algumas pessoas, vítimas da febre amarela, temos o
dever e o compromisso de nos unir à Justiça deste
País para exigir que o Ministro José Serra cumpra
uma decisão judicial o que já é um absurdo. Na minha
opinião, trata-se de desacato à autoridade do Poder
Judiciário.

Estamos apelando - e são vários os Deputados
a fazê-lo - para que o Ministro tome providências
nesse sentido. Chegou a hora de exigirmos
legalidade neste País. É o fim do mundo um Ministro
ser tão pretensioso a ponto de não querer cumprir
uma ordem judicial, num momento tão grave, quando
o País se encontra alarmado com o aumento dos
casos de febre amarela.

Chegou a hora de se fazer justiça a esses
mata-mosquitos, a esses guardas. Se essas
pessoas, que são competentes, estivessem
exercendo sua função, poderíamos ter outro quadro
de saúde no Estado.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Miriam
Reid, o Sr. Enio Bacci, § ~ do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Marçal Fi
lho, § 2.12 do artigo 18 do Regimento Interno.

oSR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a pa
lavra o Deputado Haroldo Lima, em permuta com o
Deputado Agnelo Queiroz.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a despeito de todo o noticiá
rio reduzir a primeira crise militar do Governo FHC a
incidentes secundários, o componente principal pre
sente nessa crise foi a questão nacional. Por isso se
envolveu a Aeronáutica, foi demitido seu Comandan
te, assim como o primeiro Ministro da Defesa do Bra
sil, Elcio Alvares. A crise está sendo administrada nos
seus aspectos formais, mas permanecem latentes~ e
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quem sabe agravados, os aspectos centrais que a
desenca,dearam.

A visão que a Aeronáutica tem de seu dever
constituçional, tem levado a Força Aérea a uma in
cessante busca de aparelhamento operativo, tecnolo
gia independente e infra-estrutura aer~portuária mo
derna; 81m suma, busca de meios de defesa. A cres
cente IilTlitação de recursos tem criado grandes obs
táculos na consecução desses objetivos, mas, com
muita d~terminação, marcos importantes foram con
seguido~, como a Embraer (fábrica bem-sucedida de
aviões) ,I a Infraero (que constrói e administra moder
nos aer'pportos), o DAC (Departamento de Aviação
Civil), que controla todo o tráfego aéreo, o Projeto
VLS (V.ículo Lançador de Satélite, míssil em estágio
de experimentação) e o SIVAM (Sistema de Vigilân
cia da Amazônia), em implantação.

É sabido que o Governo neoliberal de FHC não
tem pOl)pado patrimônio público, nem permitido velei
dades cjle defesa de soberania nacional. Sua atitude
frente qO desenvolvimento tecnológico independente
é de olímpico desprezo. Como era de se esperar, logo
que pôde, o Governo FHC investiu furioso contra o
núcleo dinâmico da Aeronáutica brasileira. Em prime
iro lug~r, partiu para privatizar a Embraer.

A Embraer não existiria sem a dedicação da
Força Aérea desde seu surgimento, em 19 de agosto
de 1969. Não teria chegado ao alto grau de desenvol
vimento tecnológico que chegou se não tivesse rece
bido ininterruptos recursos da Aeronáutica. Foi priva
tizada na esteira de uma negociata sem nome. For
jou-se aversão de que estava em crise, altamente en
dividada, sem recursos, quase falindo. Foi vendida,
em 7 qe dezembro de 1995, por R$192,1 O milhões,
integralmente pagos em moedas podres.

EStranho e injustificável foi o silêncio em que fi
cou a Aeronáutica à época da privatização da empre
sa, não desmascarando as versões mentirosas que
se divulgavam sobre a estatal e finalmente permitido
a passagem espúria de um patrimônio nacional fun
damentai para grupos privados. Certa forma de en
tender a profissionalização do militar termina ajudan
do a capitulação nacional.

De qualquer maneira, a Aeron~utica conseguiu
resguqrdar certo controle na privatiz~ção feita. Foram
grupo$ brasileiros que compraram ~ Embraer, e a
União ~icou com dois diretores de um total de onze,
além de uma ação de tipo especial, chamada de golden
share, pela qual pode vetar propostas da diretoria.

. A investida para desorganizar a Aeronáutica
logo enveredou por outros terrenos: ~rivatizar a Infra-

ero, substituir o DAC por uma Agência Nacional de
Aviação Civil, com a Aeronáutica fora, e ir desmobili
zando gradativamente o Projeto VLS. O clima no inte
rior da Força Aérea foi ficando cada vez mais arredio.

A partir de meados do ano passado, a diretoria
da Embraer, formada pelos grupos brasileiros Banco
Bozano Simonsen, fundos de pensão Previ (Banco
do Brasil) e SISTEL (TELEBRÁS), intensificou articu
lações com vistas a vender 20% das ações ordinárias
(com direito a voto) da Embraer a quatro empresas
aeroespaciais francesas (Aérospatiale-Matra, Dassa
ult, Snecma e Thomson-CSF). O negócio atingiria
US$206 milhões. A Aeronáutica reagiu.

Já não tem sido boa a experiência da Força Aé
rea com os equipamentos franceses que opera. Há
certa queixa quanto à manutenção dos Mirage 3. Mas
o que sobretudo os setores militares não esquecem é
que, em 1982, na ocasião da Guerra das Malvinas, os
franceses ficaram do lado inglês, contra a Argentina,
e cortaram o suprimento de armamento vital para o
país sul-americano, como os mísseis Exocet (tam
bém usados pelo Brasil). Sob o ângulo estratégico, a
ingerência francesa na Embraer sem dúvida é inacei
tável.

Esses eram os ingredientes que estabeleceram
uma contradição de fundo entre a Força Aérea e o
pensamento entreguista predominante no Governo.
O Brigadeiro Braüer, como comandante da Força, ex
pressava esse descontentamento. E o Governo não
estava satisfeito com ele. Foi quando surgiu episódio
menor, solertemente usado por FHC para afastar o
Brigadeiro: o envolvimento da secretária do Ministro
da Defesa com a CPI do Narcotráfico.

A afirmação do Brigadeiro quanto à necessida
de de "reputação ilibada" para o homem público, ver
dade indiscutível e genérica, de forma alguma pode
ser vista como uma quebra de hierarquia, como quis
FHC. Foi, sim, o pretexto que o Presidente esperava
para demitir um chefe militar indesejável.

A demissão foi traumática, desrespeitosa. Co
municação oficial não lhe foi feita antes que a impren
sa já tivesse a notícia. O trauma se estendeu a toda a
Força Aérea e às outras Forças. O almoço promovido
em solidariedade ao comandante demitido juntou cer
ca de 840 oficiais da reserva e da ativa, alguns até far
dados. A solidariedade ao Brigadeiro e à Força Aérea
crescia junto à crítica enérgica à política de defesa do
Governo FHC. No almoço de solidariedade, discursos
diversos foram feitos. Os mais contundentes traduzi
ram sua solidariedade ao demitido, criticando a ame
aça de desmobilização das Forças Armadas que
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pesa sobre a Nação. Elementos inconseqüentes, al
guns com posições fascistas, fizeram formulações
despropositadas, desnorteadas, deslocando o alvo
de seus ataques do Governo FHC para militantes que
combateram como puderam o regime militar de 64. E
houve a opinião desnorteada relativa ao fuzilamento
do Presidente da República. Era o ~ue queriam os de
fensores de FHC, que esperavam oportunidade para
tirá-lo da posição de vilão criticado e colocá-lo na po
sição de vítima. A grande imprensa e os marqueteiros
alvoroçaram-se. Todos os discursos de conteúdo
contra a política de defesa de FHC foram esquecidos,
e o do Deputado que falou em fuzilamento e o do mili
tar que atacou militantes antiditadura passada foram
postos em relevo. Mais que depressa a revista Veja
foi acionada para fustigar o pensamento político do
Brigadeiro Braüer e pinçar de suas seis horas de en
trevista opiniões erradas, confusas, que pudessem
indicar tendência racista ou simpatia a Hitler. E o Bri
gadeiro, despreparado para essas artimanhas políti
cas, caiu fácil.

a Governo agora demite o Ministro da Defesa,
que perdera as condições mínimas de liderança no
meio militar, e nomeia para ó cargo um ilustre desco
nhecido, supostamente apartidário, o que não é ver
dade. a trunfo mais citado de Geraldo Quintão foi o
de ter dado opinião favorável, como advogado da
União, à entrega a grupos franceses do domínio da
Embraer, a mesma questão que fez a Aeronáutica re
agir.

a Governo, com a nomeação de Quintão, pensa
poder desconsiderar o aspecto político da crise em
curso e sufocá-Ia com medidas administrativas e ape
los à disciplina dos militares. Contudo, o aspecto cen
trai da crise continua sendo a ameaça à soberania na
cional brasileira perpetrada pelo Governo vendilhão
da Pátria que aí está, pretendendo desestruturar a
Aeronáutica, como de resto todas as Forças Armadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, quero
aproveitar a oportunidade para comunicar a presença
no plenário do Prefeito do Município de Açucena, Mi
nas Gerais, Sr. Siman José, assim como do Presiden
te da Câmara Municipal, Sr. Abdo Siman Filho.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Agrade
cemos às ilustres personalidades a presença.

O SR. LAEL VARELLA - Passo agora, Sr. Pre
sidente, à leitura do meu pronunciamento. A propa
ganda da Medicina socialista cubana encontrou e ain
da encontra ressonância entre muitos ingênuos ou

inocentes úteis na maior parte das vezes mais úteis à
causa socialista que inocentes de nosso País. Já
ouvi, ad nauseam, elogios ao sucesso do velho dita
dor da ex-pérola das Antilhas no campo da Medicina.
Na verdade, as ouvi com a circunspecção e a descon
fiança dos homens próprias aos montanheses.

Entre nós, costuma-se dizer que o seguro morreu
de velho e o desconfiado ainda vive. Minhas intuições
ou vozes interiores não podiam mentir. Estava certo.

Sr. Presidente, acabo de tomar conhecimento
de uma esclarecedora carta aberta de um médico ve
nezuelano ao Presidente da República de seu País,
Hugo Chávez, e divulgada por La Vo~ de Cuba Libre,
ano 11, Los Angeles, 28-12-99 - n9 6.

Tal documento, de que, ato contínuo, darei co
nhecimento aos meus pares, denuncia a falácia e o
atraso da Medicína socialista de Cuba, que ao longo
de mais de quatro décadas vinha sendo utilizada pela
propaganda do governo socialista cubano a fim de
deitar seus tentáculos um pouco por toda parte, inclu
sive entre nós.

Hasta cuando el engano? Até quando a falsidade?
Desde ontem (17-12-1999) às 10h,

como qualquer outro venezuelano, quis aju
dar, em toda medida possível, a minorar os
males causados pela imensa catástrofe que
abate sobre nosso País, uma tragédia que
apresenta uma magnitude incalculável pela
grande quantidade de vidas humanas que já
se perderam.

Para tal fim, reunimo-nos um grande
número de médicos de diferentes especiali
zações, formados nas melhores Universida
des do mundo, e resolvemos indagar al
guém que está manejando esse grande
caos, a fim de apresentar nossos préstimos.

Até às 17h do dia de ontem a resposta
foi: "Vocês não fazem nenhuma falta, tudo
está sob controle". Hoje, d@ motu proprlo,
decidimos aterrizar em Maiquetía (aeroporto
internacional de Caracas) com cinco ambu
lâncias, a fim de vermos a possibilidade de
fazermos algo pela população flagelada pe
las chuvas. Ao chegarmos, para grande sur
presa nossa, encontramos um grupo de
"médicos cubanos" sem nenhuma qualifica
ção e conhecimento que pretendia ensi
nar-nos como tratar dos pacientes venezue
lanos.
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Cabe notar qlie: somente aqueles que
estiveram visitando 'o "paraíso cubano", e,
portanto, conhecendo' por dentro sua medi
cina, como é o nos'so caso, podemos afir
mar, esclareço, que faço tal afirmação en
quanto médico, que' a medicina cubana é
uma das grandes mentiras dest~ século, é
uma medicina primitiva, que remonta aos
anos 50, onde não existe o menor conheci
mento da medicina moderna.

Sabemos que nosso atual presidente
Hugo Chávez sente grande afeição pela
política cubana; porém, Senor Chávez, o Sr.
não é médico e seu Ministro da Saúde não
sabe nada, absolutamente nada, de Medicina,
da medicina atual, uma vez que faz muitos
anos não exerce nossa Hipocrática profissão.

Os médicos venezuelanos são muito
mais capazes que os cubanos, muito mais
bem formados e nossa medicina, no todo, é
muito superior à cubana. Agradecemos a
colaboração daqueles que vieram nos aju
dar, porém não venham com diktats em
nosso País.

Por outro lado, a ponte aérea oferecida
por Fidel Castro para tratar de pacientes ve
nezuelanos é outra mentira. Até o momento,
não fazem falta, para não dizer que so
bram... A ajuda necessária deve ser de ou
tro tipo: helicópteros de resgate, escavadei
ras, cachorros rastreadores, etc.

Até quando o engano, Senhor
Presidente? A medicina cubana é "uma
grande mentira" com suas vacinas contra a
hepatite B, com seu tratamento da AIDS,
com seus transplantes de ossos etc.
Aqueles que conheceram Cuba e são
médicos, sabemos que seus hospitais não
funcionam, não há lençóis, não há
remédios, as crianças morrem à míngua. E
não falo por falar. Estando em Cuba, assisti
a um bebê, no Hospital de Marianao, porque
um seu familiar me pediu. Lá não havia
nada com que tratá-lo e o pessoal de saúde
não conhecia os remédios eficazes e atuais.

Por conseguinte, devemos usar nos-,
50S recursos médicos, nós que amamos
nosso País, no momento em que não exis
tem realistas nem patriotas; possessos nem
santos inocentes; maus nem bons. Nessa
hora caótica, somos só venezuelanos.
Dói-nos o que aconteceu e o que vem acon-

tecendo, e queremos dar o melhor de nós
mesmos para sanar nossos males e não en
ganar ninguém. Hoje, em Maiquetía, as úni
cas câmaras de imprensa que entraram na
área de assistência aos pacientes foram as
da TV cubana, e os médicos daquele País
faziam-se fotografar para "mostrar serviços",
quando isto não passava de uma encena
ção, uma vez que a capacidade e o preparo
dos médicos venezuelanos os aplastrava.

Senhor Presidente: nós venezuelanos
temos direito de trabalhar por nosso país e
desejamos fazê-lo. Basta à falsidade da me
dicina cubanal Benvinda a ajuda nas áreas
onde realmente são necessárias. Ricardo
Alfonzo N., Médico-cirurgião.

Sr. Presidente, meus pares, permitam-me
ainda citar a nota de La Voz de Cuba Libre, no final
da transcrição da carta-denúncia do médico
venezuelano. Afirma ela:

O Dr. Ricardo Alfonzo se esqueceu de
mencionar que o abandono dos pacientes
em Cuba e a escassez de remédios, instru
mentos, equipes e abastecimento hospitalar
é somente para a população cubana. Quanto
aos hospitais que pertencem ao chamado
''Turismo de Saúde para Estrangeiros", arre
cadadores de dólares para o regime de Fidel
Castro, contam com equipes das mais mo
dernas, pessoal eficiente e abastecimento ili
mitado.

Sr. Presidente, quem tem olhos, veja; quem
tem ouvidos, ouça; quem tem sensibilidade, sinta;
quem tem inteligência, pense; quem tem fé, creia e
quem tem vontade, aja! Não sejamos avestruzes.

Tenho dito.
O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Sr:3.
Deputados, tive a felicidade de ler na Folha de S.Paulo
desta segunda-feira um artigo do Ministro Francisco
Dornelles com o título de "Reforma Trabalhista e Dire
ito Coletivo", abordagem objetiva sobre a reforma tra
balhista que o Governo Fernando Henrique Cardoso
se propõe realizar.

Há mais de sessenta anos, durante a Presidên
cia de Getúlio Vargas, criava-se o Ministério do Tra
balho com o objetivo e a meta maior de libertar o tra
balhador brasileiro do jugo da opressão a que estava
submetido.
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Anos depois, os conflitos foram surgindo, os tri
bunais trabalhistas assoberbaram-se com incalculá
vel número de ações e recursos impetrados por em
pregados e empresas, reivindicando seus direitos.

Desde então, a partir da legislação trabalhista
que se implantou, muitos passos foram dados, muitos
avanços conseguidos. Mas muitos outros deverão
ainda ser dados até que o País possa completar a
grande obra social: uma sociedade mais justa em que
o trabalhador brasileiro possa ter uma condição de
vida condigna de acordo com o ideal humanista que
alimentamos.

O Ministro Dornelles, consciente da responsabi
lidade que lhe cabe como autor do projeto de reforma
trabalhista, considera-o como assunto importante da
agenda política do Governo Federal. Permito-me ree
ditar pequeno trecho de seu bem elaborado pronunci
amento à Folha de S.Paulo: disse que, iniciado no
primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, o processo de reforma da legislação traba
lhista está fundamentado na promoção do direito co
letivo e da via negociai para a solução dos conflitos.

Nesse sentido há que estimular o fortalecimento
das entidades representativas dos atores sociais,
seja garantindo-lhes autonomia e legitimidade, seja
por meio da prática de cooperação e da autocomposi
ção, procedimentos de grande relevância para o en
tendimento social.

Na ótica do Ministro, o Governo deverá criar,
através de emendas, um regime trabalhista diferenci
ado para os empregados de pequenas e microempre
sas. Uma das emendas vai conferir poder aos sindi
catos patronais e de empregados para negociar direi
tos e benefícios em prol do trabalhador. Depois da
aprova~o e promulgação, s~.rão fixados novos parâ
metros para os direitos trabalhistas, por meio de pro
jeto de lei. O importante é que nenhum direito de em
pregado seja subtraído, e, mais ainda, haverá convi
vência entre os dois regimes.

O Ministro Francisco Dornelles, pela sua expe
riência acumulada como Deputado Federal,
ex-Ministro da Fazenda e assessor do ex-Presidente
Tancredo Neves, tem autoridade e conhecimentos
suficientes para elaborar uma proposta idônea, práti
ca e sobretudo justa.

As centrais sindicais têm manifestado simpatia
pela reforma e, naturalmente, serão atores importan
tes para o encaminhamento do projeto. Todos os
agentes entendem que é chegado o momento da
conciliação e da busca do consenso.

Não há como negar o interesse do Presidente
da República em agrir espaço para uma solução ime
diata da grave crisé de desemprego, provocada, tam
bém, pelos entraves criados pela lei trabalhista em vi
gor, que inibe a empresa, criando-lhe ônus, na folha
de pagamentos, iguais ao salário.

Esta nova figura a ser introduzida no mercado
de trabalho será permanente, desde que prestigiada
pela área sindical, e representa um avanço no contrato
social.

Há outra importante etapa a ser vencida no
Congresso Nacional, que terá a responsabilidade de
aprová-Ia.

Cada Parlamentar haverá de examiná-Ia criteri
osamente, apresentando emendas que se fizerem
necessárias ao projeto, sempre convergindo para sua
melhoria e nunca com objetivos escusos de derrotá-Ia.

Esta Casa nunca, em tempo algum, fugiu à sua
responsabilidade, e não seria neste episódio que iria
deslustrar seu passado.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
a imprensa nacional em especial a gaúcha tem publi
cado assunto que muito nos preocupa. Refiro-me ao
número muito grande de acidentes envolvendo veícu
los estrangeiros e ao fato de a Polfcia Rodoviária es
tar com dificuldade de multá-los. Em alguns pontos de
rodovias gaúchas, a Polícia está multando no ato o
motorista infrator. Contudo, isso não resolve o proble
ma, até por que poderíamos de forma indireta estar
incentivando a corrupção. Muitas dessas infrações
são cometidas quando não existe agente policial pre
sente. São detectadas por meio eletrônico, os chama
dos pardais.

Está tramitando na Casa desde março do ano
passado o Projeto de Lei n2 129-A, de 1999, de minha
autoria, já aprovado na Comissão de Relações Exteri
ores e de Defesa Nacional. Neste momento, ele se
encontra na Comissão de Viação e Transportes, in
clusive com parecer favorável do Relator, Deputado
João Henrique, do PMDB do Piauf.

O projeto, no meu modo de ver, solucionará
esse problema. Nessa proposta viabilizamos o que já
está na lei a apreensão do veículo no caso de aciden
te gravíssimo, quando há morte de alguém. Um Sena
dor foi flagrado em uma freeway r.' Rio Grande do
Sul a 142 quilômetros por hora, e nada aconteceu.
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Excesso de velocidade é infração gravíssima, prevê a
apreensão do veículo e, no caso, o pagamento imedi
ato da multa.

Meu projeto também prevê solução para outras
infrações menores. Determina que o Denatran, em
cooperação com o Ministério de Relações Exteriores,
providencie a cobrança de infrações junto ao país de
origem. Diz ainda, no seu art. 2Q

, que todo proprietário
estrangeiro em débito não poderá mais ingressar no
território nacional.

Esta é a solução a médio e longo prazos. a mo
torista estrangeiro - argentino, por exemplo - que vier
acometer infração no Brasil será executado via judici
alou amigável pelo Ministério de Relações Exteriores
no seu país. Se ele não saldar seu débito, constará da
lista negra e terá cartão vermelho de acesso ao nosso
País, não podendo mais aqui ingressar.

acontrole será feito considerando-se o proprie
tário do veículo, até porque ninguém pode ingressar
no Brasil com veículo que não esteja em seu nome ou
sem autorização do proprietário. É exigência legal.

a Projeto de Lei nQ 129 deve ser agora aprecia
do pela Comissão de Viação e Transportes, que tem
poder terminativo, já tendo parecer favorável. Se o
projeto for aprovado e não houver recurso, não será
necessário vir a Plenário.

Esperamos que essa proposta venha a sanar
definitivamente uma injustiça. a infrator brasileiro é
duramente multado, mas o estrangeiro, que invade o
Brasil em época de veraneio, acaba impune, não pa
gando as multas, tampouco respondendo pelas
ações que pratica.

Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo

co/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e
companheiros, o PCdoB deu entrada hoje junto ao
Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconsti
tucionalidade relativa a decreto baixado pelo Gover
no do Estado do Amazonas publicado no Diário Ofi
ciai do dia 31 de dezembro de 1999.

Assim agimos por entender que o decreto, que
trata das consignações em folha de pagamento dos
servidores públicos do Estado do Amazonas, fere
frontal e profundamente a Constituição do nosso
País, em seu art. 82, inciso I, que determina ser livre a
associação profissional ou sindical e veda terminan
temente a interferência do Poder Público nas organi
zaçQes sindicais dos trabalhadores.

, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para que V.
Exas tenham idéia do absurdo contido no decreto as-

sinado pelo Governador do Estado do Amazonas, Sr.
Amazonino Mendes, vou citar apenas alguns pontos.

Proíbe ou quer proibir o Sr. Governador que tra
balhadores paguem pelos seus convênios junto a pia
nos de saúde por meio dos sindicatos ou associações
a que sejam filiados. Retira, então, a grande vanta
gem que eles tinham conseguido. O custo da filiação
individual a um plano de saúde é mais alto do que o
da coletiva, por intermédio de uma associação.

O decreto determina que as entidades remetam
à Secretaria de Administração o cadastro dos seus
associados e ainda diz que o desconto para os planos
privados de saúde não podem ultrapassar a 10% dos
proventos do servidor. E mais: prevê a possibilidade
de o Poder Público no caso o Governo do Estado do
Amazonas, quando achar conveniente, cancelar as
consignações para os sindicatos. Além do mais, de
termina que para cada linha impressa no contrache
que do servidor deve ser pago o valor de 1 real. Com
isso, o Governador do Amazonas está mostrando
mais uma vez seu caráter autoritário e antidemocráti
co. Pretende S. Exa enfraquecer e destruir as entida
des sindicais, porque cobram quantias consideradas
irrisórias dos seus associados, muitas vezes inferior a
1 real. Afinal, a maioria ganha muito pouco, um salá
rio aquém daquilo que deveria receber e que o Estado
tem condições de pagar.

A medida é inconstitucional volto a repetir. To
das as entidades estão mobilizadas contra tal atitude.
Ingressamos hoje com uma Ação Direta de Inconsti
tucionalidade ADIN. Brevemente, os representantes
sindicais virão conversar com o Ministro em Brasília e
relatar a matéria.

Muito obrigada.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
dando entrada a requerimento de informações ao Sr.
Ministro das Comunicações sobre inclusão e exclu
são de rádios comunitárias no processo de inscrição
junto àquele Ministério.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a pa

lavra o Deputado Adão Pretto.
O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
leio nos jomais de hoje que um juiz holandês designado
como observador do julgamento do massacre de Eldora-
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do dos Carajás pela Corte Interamericana de Justiça da
Organização dos Estados Americanos (OEA) afirmou,
antes de viajar de volta à Europa, que o Julgamento
ocorrido em agosto e que inocentou o coronel Mário
Pantoja, o major José Maria Oliveira e o capitão Rai
mundo Lameira deve ser cancelado.

O juiz é integrante da área dos direitos humanos
da ONU e levou consigo os relatórios sobre o proces
so, e o Brasil, por conta disso, pode sofrer diversas
sanções internacionais, como a suspensão de finan
ciamentos do Banco Mundial.

Este fato importante para o processo de julga
mento, interrompido graças à renúncia do promotor,
alegando vícios no julgamento, é mais uma prova das
inúmeras denúncias que fizemos e de que o próprio
MST agiu corretamente ao abandonar o julgamento
quando do veredicto favorável aos oficiais da Polícia.
Mas, para além de contribuir para a desmoralização
já anunciada daquele julgamento, tal fato serve
também para nos envergonhar como país frente aos
organismos Internacionais de direitos humanos, que
vêem aqui o paraíso da impunidade com os assassinos
de trabalhadores rurais e que por isso mesmo a vio
lência no campo campeia solta. Mas ao mesmo
tempo é tremendamente severa e ágil quando se
trata de punir as vítimas, os trabalhadores rurais,
como vem acontecendo com a maior normalidade e
conivência da Justiça, no Paraná.

Esperamos que a iniciativa deste juiz, que, como
qualquer cidadão de bom senso e seriedade, conhece
as estruturas judiciárias do nosso País quando se trata
de punir os poderosos, possa interferir neste processo,
ainda que seja por pressões intemacionais, que fazem
o Governo FHC tremer de medo, e altere os rumos
favoravelmente à causa da justiça com as viúvas, os
órfãos e as famílias dos trabalhadores sem-terra
sobreviventes daquele processo de execução sumária
que foi Eldorado dos Carajás.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito seja transcrito nos
Anais da Casa requerimento de informações dirigido
ao Ministro da Previdência, pelo qual busco saber
com que base vem aquele Ministério fazendo acordos
pontuais com empresas multinacionais, vis~ndo a
aposentadorias especiais. Faço isso porque quero
estender a todos os trabalhadores do Pais o mesmo
direito a essa aposentadoria especial. Projeto~ue es
tou encaminhando vai nesse sentido.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mês
de janeiro de 2000 marca mais um ano da etapa final
de um processo especulativo contra o real que culmi-

nou com maxidesvalorização cambial e a adoção do
sistema de livre flutuação da taxa de câmbio.

O DIEESE - Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos apresentou
um balanço dos impactos das medidas adotadas pelo
Governo Federal sobre a economia brasileira.

Faremos, a seguir, um apanhado desse balanço
constatando os efeitos do Plano Real sobre os traba
lhadores em geral.

No ano de 1999, o ICV índice do Custo de Vida,
em São Paulo, acumulou uma taxa de 9,57%.

A cesta básica Dieese/Procon representada
pelo gasto médio de uma família padrão composta
por quatro elementos e caracterizada pela classe de
renda média familiar de 10,3 salários mínimos, com
suas compras mensais de supermercado abrangen
do 31 produtos, teve aumento em seu custo no prime
iro trimestre de 1999. Em maio e junho houve redução
de seu valor e em setembro voltou a subir, chegando
em dezembro aos patamares mais elevados do perío
do como um todo. As variações na cesta básica de ali
mentos no decorrer de 1999 (em dezesseis Capitais
pesquisadas pelo Dieese) provocaram uma elevação
do Salário Mínimo Necessário salário mínimo sufici
ente para suprir as necessidades básicas de uma fa
mília, de acordo com o art. 79., inciso IV, da Constitui
ção Federal, chegando em dezembro a R$ 940,58.

A taxa de crescimento do Produto Interno Bruto
PIB continuou a tendência decrescente do período do
Plano Real. Em 1999, até o terceiro trimestre, o PIB
apresentou variação positiva de apenas 0,02%, com
parado a igual período de 1998.

As taxas de juros se mantiveram elevadas em
todo o ano de 1999, atingindo seu pico em março:
42,5%. A partir daí, a taxa recuou e ficou mais está
vel, mantendo-se, porém, em níveis elevados.

O período do Real é caracterizado por um
crescimento significativo da Dívida Líquida do Setor
Público, decorrente, em grande parte, das altas taxas
de juros e da desvalOrização do real. A desvalorização
do real também não se traduziu em saldos positivos na
balança comercial. No final do ano de 1999, essa
conta fechou com um saldo negativo de US$1.207
milhões.

As taxas de desemprego nas regiões metropoli
tanas abrangidas pela Pesquisa de Emprego e De
semprego (PED-Dieese/Seade) Belo HOrizonte, Dis
trito Federal, Porto Alegre, Salvador, São Paulo e Re
cife se mantiveram elevadas no decorrer de todo o
ano. O número de desempregados nas regiões me
tropolitanas pesquisadas pelo Dieese aumentou de
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2.960 mil em janeiro de 1999 para 3.4 73 mil em jUlllO
e em outubro chega a 3.296 mil.

Houve queda no poder aquisiiivo do salário mí
nimo real. Em dezemr:lro de í 999, o poder aquisitivo
do salário mínimo real chega a valer 4,4 menos do
que o de dezembro (10 ano dr3 "19913.

O rendimento médio real trimestral dos ocu
pados da Regiã.o illleiropolitana de S80 Paulo teve
uma redução Significativa no primeiro quadnmes
tre de 1999. A pariir daí, manÜ9V8-se estável até OUtU

bro.

o índice de Gini, indicador de igualdade ou desi
gualdade de distnbuição de renda, mostra que "i 998 e
1999 58.0 anos que interrompem a trajetória de me
lhor distribuição de renda inaugurada no início do Pia
no Real como pretendia o Governo.

O ano de 1999 é marcado Larnbém pela redução
do número de categorias que reajustaram seus salári
os igualou acima do índice Nacional de Precos ao
Consumidor H\lPC calculado pelo Instituto de G~ogra~
fia e Estatística IBGE.

o número de greves no ano passado íoi signiíl
cativ,amente menor em relação aos três primeiros
anos do Real, mantendo a tendênCia de redução veri
ficada nos anos de 1997 e "1998. No período do
Real, os motivos para a realização de greves indi
cam uma tendência do número de paralisações
por remuneração e aumento signiílcaUvo das rei
vindicações de cumprimentos dos direi lOS traba
lhistas e emprego. Em '1 B99, 8lnda que a maior
parte das greves lute pelo cumprimento dos direi
tos trabalhistas, há um creSCimento das reivindica
ções relativas a remuneração, s, principalmente, a
questões relacionadas ao emprego.

Nosso objetivo, Sr. Presidente, 80 fazermos
esta análise utilizando o trabalho do Dieese " Desva
lorização do Real", á Ijemonsi.raf que nesse período
os ncos, principalmente 03 banqUr='I\03, ficmam mais
ncos e os pobres, mais pOrJres.

O arrocho sala.nal, o desemprego e as allas ia.
xas de juros são os principais amigos do Governo e
inimigos do povo brasileiro. Sem ralar, Srs. e Sras.
Deputados. das ditas privatlzações, da falta ele Itl

vestilnentos em saLlde, educação G sE'guranca e da
retirada de direitos êssegurados pm k:lj d'JS irabalha
dores da área privada e pLlblica.

Era o que tínhamos a registrar no dia de hoje.

Obrigado.

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE
aGRADOR:

I'\l~GUERIMENTODE INFORMAÇÕES
Nº ,DE 2000

(Do Sr. Paulo Paim)

Solicita ao Ministro da Previdência e
A8~istência Social informações sobre
cOú']vênio firmado entre a Volkswagen e
®!';l~@ órgão público relativo a concessão
cle ~i'osentadoria especial para os traba
~iladoll"ll!sdaquela empresa.

Senhor 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 encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social o seguinte pedido de informações:

Tomamos conhecimento de que este Ministério
firmou convênio com a Volkswagen para possibilitar a
concessão de aposentadoria especial aos trabalha
dores daquela empresa. Tendo em vista que as re
gras de concessão deste benefício estão previstas
em lei e que as mesmas devem ser aplicadas a todos
os trabalhadores brasileiros que exercem atividade
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integndade física, julgamos necessário os seguintes
esclarecimentos:

a) qual o Inteiro teor do convênio firma
do pelo Ministério da Previdência e Assis
tência Social (MPAS) e a Volkswagen relati
vo à concessão de aposentadoria especial?
Para efeito de análise, anexar cópia do res
pectivo convênio;

b) foram firmados outros convênios
entre o MPAS e outras empresas para a
concessão de aposentadoria especial? Em
caso afirmativo, enviar cópias dos convêni
os para efeito de comparação com aquele
pactuado com a Volkswagen;

c) o MPAS está em processo de dis
cussão com outras empresas para firmar
convêniOS semelhantes àquele pactuado
com a Volkswagen, especialmente no to
cante à concessão de aposentadoria espe
cial? Em caso afirmativo, relaGienar as em
presas.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Paulo Paim.
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o SR. ÊNIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
pal8jvra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ÊNIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Semi revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
que fosse transcrito nos Anais da «asa ofício que re
cebi do INCA Instituto Nacional do Câncer, elogiando
nosso trabalho em defesa de um projeto que tramita
na Casa proibindo totalmente a publicidade de tabaco
no País.

Obrigado.
OFíCIO A QUE SE REFERE O

ORADOR:

Trata o presente expediente de discurso proferi
do pelo Ilustre Deputado Federal Ênio Bacci, que dis
põe sobre a necessidade de maior rigor na aplicação
de leis proibitivas de propaganda de tabaco no País.

Na oportunidade, cabe-nos sugerir um modelo
de resposta a ser enviada ao Ilustre Parlamentar.

"Inicialmente, gostaríamos de parabenizar
Vossa Excelência pelo discurso feito na Câmara dos
Deputados em 31-8-99, durante o qual, oportuna
mente, abordou o impacto do tabagismo em nossa
sociedade.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão
do Ministério da Saúde responsável pelo Programa
Nacional de Controle do Câncer, cujas ações de pre
venção dirigem-se a várias frentes, incluindo-se, en
tre elas, o controle do tabagismo.

Para tal, o Inca vem desenvolvendo ações edu
cativas voltadas para a promoção da saúde, estimu
lando a população a abandonar ou a não iniciar-se no
tabagismo, especialmente entre os jovens, além de
estimular ações nas áreas econômica e legislativa.

A indústria do tabaco tem dirigido toda sua pu
blicidade para o público jovem, como podemos nitida
mente constar em todas as estratégias de publicidade
e marketing amplamente veiculada nos meios de co
municação de massa.

Somos inteiramente favoráveis à proibição da
propaganda dos produtos derivados do tabaco, se
guindo o exemplo de vários países que já a baniram e
que, por isso, tiveram como resultado uma redução
do consumo dos produtos fumígenos, sobretudo en
tre crianças e adolescentes.

Reiteramos a importância do discurso realizado
por Vossa Excelência, acerca deste tema tão relevan
te para a saúde pública nacional."

Em devolução à Chefia de Gabinete da Secretaria
de AssIstência à Saúde, para conhecer e adotar as
medidas julgadas cabíveis. - Jacob Kligerman, Dire
tor Geral Instituto Nacional do Câncer.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Dr. Heleno.

O SR. DA. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, volto a esta tribuna para tratar de um as
sunto recorrente, mas de vital importância para o futu
ro de qualquer país que almeje ser uma grande na
ção: a educação.

Ao encerrar o período de matrículas na rede
municipal, Duque de Caxias conseguiu atingir a cifra
de 75.000 alunos, que irão ocupar as salas de 107 es
colas voltadas para o Ensino Fundamental. No dia 2
de janeiro de 1997, quando o Prefeito Zito assumiu,
de fato, o cargo, o Município dispunha de apenas 81
escolas e a rede atendia a apenas 43.000 crianças no
então 1Q grau.

Em seus 3 anos de mandato, o Prefeito Zito re
formou e ampliou mais de 60 escolas; incorporou à
rede municipal prédios de escolas privadas que havi
am sido desativadas; contratou mais professores e,
hoje, às vésperas da reabertura do ano letivo, outras
4 escolas, em fase final de acabamento, estarão sen
do entregues ao povo. São escolas que reúnem o que
existe de mais moderno em tecnologia educacional,
desde o projeto físico do prédio à distribuição das
suas salas e ao equipamento pedagógico.

Pelo seu porte, o Prefeito Zito batizou essas es
colas de "escolões", para marcar uma virada de quali
dade no ensino público do Município. O povo, porém,
preferiu chamá-Ias, carinhosamente, de "Zitões". E
cada "Zitão" terá capacidade para 1.000 alunos, con
tando, além das salas de aula, com salas de compu
tação, de teleeducação, quadras de esporte e amplos
refeitórios.

Além de pagar um piso de R$720,00 reais, um
dos maiores do País, Duque de Caxias ainda oferece
aos alunos carentes da rede um enxoval completo,
que inclui uniformes e agasalhos, tênis e todo o mate
rial didático, inclusive cadernos.

Mas Duque de Caxias não é apenas um dos
centros urbanos que mais cresce no Estado e no
País. É também um centro de produção agrícola, com
população rarefeita e estradas sem asfalto. Muitas
crianças acabavam abandonando os estudos por não
agüentarem caminhar, diariamente, até 10 quilôme
tros no percurso casa/escola.
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Para solucionar esse problema, que acabava
engordando os índices de repetência e evasão esco
lar, a Prefeitura adquinu uma frota de microônibus,
que faz o transporte gratuito dos alunos que moram
nos pontos mais distantes, especialmente no 4º Dis
trito, o mais extenso do Município.

Além do uniforme, do material didático e do
transporte, Duque de Caxias também concedeu, atra
vés de ato do Prefeito Zito, gratuidade no transporte
pelas empresas de concessão municipal. Assim, não
será a falta do dinheiro para pagar a passagem do
ônibus que impedIrá a cnança e o adolescente de fre
qüentarem a escola.

O Município também investe na melhor capa
citação do professorado, oferecendo cursos e seminários,
que dão ao corpo docente aceso à mais moderna tec
nologia de educação, como a informática e a TV
Escola.

No ano passado o Município investiu R$ 70 mi
lhões em educação, sendo que R$34 milhões foram
provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Ensi
no Fundamental o FUNDEF.

O trabalho que o Prefeito Zito e a Secretaria de
Educação vêm realizando inclusive na área da admi
nistração escolar e na formulação de currículos cha
mou a atenção do Ministro Paulo Renato Souza e fez
com que ele fosse a Duque de Caxias, onde partici
pou de um encontro entre técnicos da Secretaria de
Educação, envolvidos no processo de aperfeiçoa
mento do ensino oferecido. O Ministro da Educação
recebeu, na ocasião, um vídeo que mostra o que Du
que de Caxias tem feito para oferecer um ensino de
qualidade a mais de 63 mil crianças em 1999 e a
75.000 este ano.

O Prefeito Zito, que na infânCIa lutou com dificul
dades para estudar, sabe da importância da educa
ção para o futuro do País. E, por acreditar nisso, in
,;este prioritariamente nessa área, construindo, refor
mando e ampliando escolas, contratando novos pro
fessores, oferecendo treinamento e reciclagem para
o magistério municiPal, fornecendo-lhes uniforme,
material didático e transporte. É assim que Duque de
Caxias está vencendo a batalha contra o analfabetis
mo, a ignorância e o atraso.

Ao parabenizar o trabalho desenvolvido pela
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, quero, pa
ralelamente, agradecer ao Sr. Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que, como bom educador, cha
mou para si a responsabilidade educacional do País,
priorizando-a.

Sr. Presidente, em NiteróI há uma mulher cha
mada Soraia que está despertando seus munícipes
com uma esperança ímpar, que antes não havia, para
mudar Niterói.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com os três programas que o Governo
de Goiás vem implementando no norte e nordeste gOia
no e no chamado Entorno de Brasília, o Governador
Marconi Perillo começa a resgatar uma de suas prin
cipais promessas de campanha: estimular o cresci
mento dos Municípios que compõem as três microrre
giões e combater o secular abandono a que ficaram
relegados pelos Governos anteriores.

Para reduzir as desigualdades em relação às
demais regiões do Estado, o Governo lançou os Pro
gramas de Desenvolvimento Sustentável do Norte
Goiano, do Entorno do Distrito Federal e do Nordeste
Goiano, priorizando áreas sociais como educação,
segurança pública, saúde, além de melhoria da in
fra-estrutura, particularmente ras áreas de transpor
tes, energia e telecomunicações.

Apenas nos 20 Municípios do nordeste goiano,
o Governo Estadual já vem implementando inúmeras
ações emergenciais, como a implantação do Banco
do Povo, distribuição de ambulâncias e viaturas poli
ciais em todos os MunicípIOS, distribuição de cestas
básicas e vale-gás para famílias cadastradas no pro
grama, inauguração de um centro de profissionaliza
ção e capacitação no Município de Posse, funciona
mento de faculdades em Posse e Campos Belos.

Está prevista, também, a inauguração da pri
meira etapa do Projeto de Irrigação em Flores dE!
Goiás, programas de aceleração de aprendizagem
em todos os Municípios, além de conclusão da subes
tação de energia elétrica em laciara e entrega de kitu
sanitários para melhorar as condições de saúde das
fam í1ias carentes e kits tecnológicos em escolas dl3
Campos Belos, Divinópolls de Goiás, laciara, Mambélí
e Sítio D'Abadia.

O kit sanitário, idealizado por engenheiros do
Consórcio Rodoviário Intermunicipal (CRISA), visa
combater os graves problemas na área de sanea
mento básico, pondo fim ao precário sistema de priva
das de fundo de quintal, e beneficiará milhares de fa
mílias das três microrregiões. Esse projeto mereceu
elogios do próprio Ministro da Saúde, José Serra, que
está empenhado em estendê-lo para os demais mu
nicípios brasileiros.
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No caso do nordeste goiano, um convênio firma
do entre o Governo goiano e o IItlinistéfio da Saúde
prevê a liberação de R$3 milhões, através da Funda
ção Nacional de Saúde, e permitirá o atendimento em
breve de milhares de famílias carentes da região.
Como a contrapartida de Goiás será no mesmo valor,
o Governo do Estado espera construir este ano 6 mil
kits sanitários, objetivando melhorar as condições de
saúde e higiene das populações carentes do i\lordes
te goiano.

Além desses programas, o Governo planeja a
concessão de salário-escola para 2 mil famílias ca
rentes dos 20 Municípios, além da implantação de
ambulatórios 24 horas nos Municípios de Posse e
Campos Belos, que, assim, poderão atender aos
seus moradores e aos das cidades vizinhas.

Para operacionalizar esses programas, o Go
verno conta com a Agência de Desenvolvimento Re
gional, que< dispõe de uma diretoria e){clusivamente
voltada para a região do nordeste Goiano. Segundo a
Secretaria de Planejam~nto, o objetivo desses p,'o
gramas é combater os desequilíbrios regionais por
meio da melhoria da infra-estrutura econômica e estí
mulo ao desenvolvimento de setores econômicos es
tratégicos.

Para financiar esses programas, o Governo
conta com valiosos instrumentos como o Fundo
Constitucional de Centro-Oeste (FCO), o Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste (FUNDESTE), o Fun
do Produzir, que substituiu o antigo Fomentar, além
de parcerias com órgãos do Governo Federal.

Com esses projetos, o Govemo ~llarconi Pefillo
espera mudar o perfil socioeconômico principalmente
do nordeste goiano, considerada a região mais caren·
te do Estado. Ocupando 11 % do território goiano e
com 140 mil habitantes, o nordeste tem uma partici
pação de apenas 0,34% na arrecadação do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e SeNiços (IC~J1S),

o que demonstra a fragilidade da economia desses
Municrpios.

Essa realidade adversa explica o empenho do
Governo Marconi Perillo em priorizar essas microrre
giões no seu programa de governo. Como ela próprio
,revelou em recente visita aos Municípios da região,
seu objetivo é transformar o no(de~te goiano de cor
redor da miséria em corredor da prospefidade. Com
isso, ele espera integrar a região ao Estado, resgatar
a dignidade desses moradores, reacendendo em
cada um a esperança de um futuro melhor e mais
próspero.

Muito obrigado.

o ~R. P"~\ULu ral.I0 (PSDS - RJ. Pronuncia o
~t:<guinte discurso.) - S," Presidente, Bras. e 8í'S.
Deputados, como Parlamentar representante do nor
ta, noroaste e centro-l1ólie flumil1ense, é com aten
ção que acompanho o lançamento hoje, pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, do Programa
Brasil Empreendedor Agrícola, um conjunto de medi·
das qus tam como Obj3tivo principal a geração e ma
nutenção de 4 milhões d~ empragos no meio rural.
Consld0rarYió3 esta mai3 uma iniciativa acertada do
Governo FedE/ral, 110 s,:mtido de propiciar as condi
ções favorávais para o desenvolvimento do País, de
sua economia, e lorcemos para que o Pacote Agríco
la B~ tome acessívsl, dinâmico a desburocratize o fi
nanciamento do setor.

Assim ma r~pOllo em rslaçã.o a esta questão,
nobres colegas Pa((amant~re!s, por entender que o
Brasil conta corn uma séfie da programas federais, de
apoio à atividade (uml, que, e,m qus pese o esforço do
Governo, poderiam dassmpenhar um papel mais
contundênte no afJoiameI1to~!os produtores, mas que
se perdem ê!fI1 maio a um rotina burocrática infindá
vel.

As i71L,dB.nl?8S anllnciadas previamente pelo
Pl'esidantEJ Femando H6ilfíque Caxdoso, contidas no
Pacote ,i!,grícola, indic;arn para uma viável correção
destas diatorções, com mudanças que devem ser
santidss logo na fase inicial de acasso ao crédito.
Destaco, :1 ei(emplo do adotado no programa de apoio
aos micro e pl;:qu~:nos empresários, a redução de eil:i
gâncias, com redução do número de documentos a
serem apres::'iltad\)~, como certidões negativas do
Cadastro de IrladílTlplt:;i1tas (CADIi\!).

De tal íOlma importente é este Brasil Empreen
dedor, que esiamos cobrando ao Prasidente Fernan
do Henrique Cardoso qllB dat2Jrmine ao agente finan
ceiro r6sponsával pels tomada dê! cfédito e liberação
de (eCUí'SOS, o Banco dú Bl'asil, uma postura agressi·
va de divulgação do pl'ograr'na, notadamente em cida
des em qua (lequ~nos produtores rurais, famílias de
traba.lhador6;; ass.:mtaclos, estão mais carentes deste
amdlio, citando como e1~ernplo o norte do Estado do
Rio de Janeiro.

Quero ~nfatíz9.r, neste momento, que de nada
ir'á adiantaI' El disponibilização dos recursos, por parte
do GOVêJfi10 Fadara.!, se () Banco do Brasil e demais
instituições envolvidas com o Programa Brasil
Empl'eandedol' Agrecols não levarem estes benefíci
os di(etamwt3 à(ju21la:a pessoas que eleles mais pre
cisam, Acho importSlntí:l ainda registrar que, além da
ênfase no aspacto finar1ceiro, é pfeciso assegurar
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para o norte do Estado do Rio de Janeiro os progra
mas de qualificação dos produtores rurais, para que
efetivamente estes possam se posicionar, perante o
mercado, adequadamente e se estruturar em suas
atividades.

Neste esforço de qualificação, penso ser neces
sária uma efetiva participação dos órgãos técnicos da
área, como a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pes
quisa Agropecuária), e felicito o Governo Federal por
sua inclusão no Brasil Empreendedor Agrícola. A
Embrapa participará do programa com o lançamento
de 30 novas variedades e 5 modelos de máquinas
pela Empresa (Embrapa). Espera-se que a empresa
aumente seu auxílio ao pequeno produtor, com re
passe de novas técnicas de combate e erradicação
de pragas.

Quero reiterar, Sr. Presidente, que irei sustentar
minha rígida postura de cobrança, exigindo ao Gover
no Federal atenção especi~1 do Programa Brasil
Empreendedor Agrícola para os pequenos proprietá
rios rurais dos Municípios de Campos dos Goytaca
zes e demais do norte do Estado do Rio de Janeiro,
por mim representados nesta insigne Casa de Leis.

Não admitirei que a morosidade e o descaso
emperrem, em minha região, o êxito de um programa
tão bem elaborado pelo Governo Federal e que pode
trazer benefícios imediatos para milhares de pessoas
que vivem no campo e que dele procuram retirar, com
dignidade, mas com muita Juta, seu sustento. Somen
te em Campos, são mais de 8 mil pequenos proprietá
rios rurais que dependem muito do Governo para ga
nhar condições de produtividade e que podem fazer
do Programa Brasil Empreendedor o instrumento efi
caz para tal.

Estarei retornando novamente a este assunto,
em plenário e junto ao Ministério da Agricultura, para
cobrar a implementação efetiva do Brasil Empreende
dor Agrícola, no norte, noroeste e centro-norte do
Estado do Rio de Janeiro. Estaremos acompanhando
passo a passo este processo e iremos encaminhar
expediente e cobrar das autoridades responsáveis
um posicionamento claro, transparente, em favor do
interior do Estado do Rio de Janeiro, que abriga Muni
cípios de forte vocação rural, mas sem apoio para de
senvolvê-Ia.

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

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
meu pronunciamento refere-se ao novo FEF, a DRU,
e à repercussão negativa que está tendo em relação

ao Orçamento Geral da União, com a retirada de re
cursos das áreas de educação e saúde, extrapolan
do-se os 20% na conta apresentada pelo Governo
Federal, o que vem prejudicando os investimentos
nas áreas sociais para o ano de 2000.

Na semana passada falei, neste plenário, em
bora brevemente, da minha insatisfação diante da
aprovação, por esta Casa, da continuidade do FEF,
agora com nova roupagem e denominação, a DRU
Desvinculação de Receitas da União.

Na oportunidade, chamei a atenção dos nobres
Parlamentares para a necessidade de aprofunda
mento de investigações em torno de uma séria de
núncia feita neste plenário pelo Deputado do pedoB
Sérgio Miranda. De acordo com a denúncia do Parla
mentar, o Governo está promovendo a desvinculação
de recursos em percentuais superiores aos 20% per
mitidos em lei. Além disso, o Governo está retirando
recursos das transferências constitucionais para
Estados e Municípios, o que se constitui em uma prá-,
tica absolutamente inconstitucional.

Sr. Presidente, estamos diante de uma denún
cia extremamente grave. Portanto, o tema merece
uma apreciação séria de parte dos Parlamentares e
da Presidência deste Parlamento.

No tocante ao mérito, cabe destacar que a DRU
é, talvez, a medida mais anti-social adotada pelo Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, vez que retira,
inevitavelmente, recursos destinados às áreas sociais,
especialmente verbas alocadas para a Saúde e para a
Educação. Sendo assim, é evidente que não poderíamos
concordar com esta proposta. Além de ser anti-social,
acreditamos que seja inconstitucional, e para tanto o
PDT tem adotado medidas judiciais cabíveis, recor
rendo à decisão do Supremo Tribunal Federal.

Poderíamos, ainda, relacionar uma série de outros
argumentos contrários à DRU, como, por exemplo, a
sua inclusão de maneira açodada em uma pauta de
convocação extraordinária, deslocando-se do Projeto
de Reforma Tributária onde a matéria deveria estar
inserida para ser discutida dentro de um contexto tri
butário nacional.

Ao enviar a DRU separadamente ao Congresso
Nacional, o Governo Federal repetiu, mais uma vez, a
sua postura autoritária e individualista, reforçando o
seu perfil de um governo que não respeita o órgão I~

gislador máximo do País. Ao invés de deixar que o
Congresso através das Comissões que discutem o
Projeto de Reforma Tributária - analisasse a DRU
dentro do projeto unitário de reforma do sistema tribu-
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taria, resolveu, ao contrário, determinar que sua base
d' . '9ntdçáo votasse a cabresto esta matéria.

É inaceitável tal atitude. Jamais nós, Deputados
do PDT e dos partidos de oposição, poderíamos acei
tar uma proposta desta natureza e, por isso, votamos
contra a DRU.

Obrigado.
O SR. EURípEDES MIRANDA. (PDT - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, como se já não bastasse ser o Brasil
apontado pelos organismos internacionais como o
campeão mundial de desigualdade social, agora en
tramos para a lista de países que, em pleno século
XX, ainda convivem com doenças do século XIX. O
ressurgimento da febre amarela é uma vergonha na
cional. Está aí o resultado da modernidade que nos
prometeram os neoliberais.

Erradicada no Brasil, em zonas urbanas, desde
1942, a febre amarela ressurgiu em sua versão sil
vestre com Intensidade em 1996, já como conse
qüência do desmanche da máquina pública iniciada
pelo Governo Collor e que teve em FHC o prossegui
mento em níveis trágicos. Os dados sobre o res~urgl

mento e o avanço de doenças contagiosas são estar
recedores. O Governo prefere continuar gastando a
melhor parte do Orçamento com juros; e, o que sobra,
com propaganda enganosa.

Quem ainda lembra das promessas bombásti
cas do Plano Plurianual, cUJa propaganda oficial
anunciava gastos de R$4,5 bilhões no período de
1996-1999, portanto, R$1,5 bilhão ao ano, só para er
radicar o mosquito do dengue e Impedir o avanço da
febre amarela nas zonas urbanas? Até hOJe esses
gastos ainda não saíram do papel.

Era pura propaganda, como tudo o que foi feito
até hOje por este Governo. A exposição de motivos do
então Ministro da Saúde, Adlb Jatene, alertava para a
gravidade do dengue e para as ameaças de retorno
da febre amarela. Isto signifIca que o Governo já tinha
dados concretos sobre a possibilidade e os riscos de
reurbanização da febre amarela. O descaso, o corte
de recursos diante de tal ameaça se caracteriza como
'uma criminosa irresponsabilidade.

O resultado é que o mosquito Aedes aegypti,
que transmite o dengue, hoje faz vítimas em 25 Esta
dos brasileiros e sua inCidência é alarmanté em mais
de 2 mil municípiOS. Agora, a febre amarela entra tra
gicamente no cotidiano dos brasileiros, como só
acontece nos países.mals abandonados do continen
te africano. E dizer que' este Governo nos prometeu
levar ao Primeiro Mundo, nos prometeu modernida-

de. E ao invés disso nos levou ao isolamento e à
pré-história da medicina preventiva.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO ~JlAGNO (PT - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, Sras. e Srs.
Deputados, situado no Vale do Aço mineiro, distante
198 quilômetros da Capital, Belo Horizonte, o municí
pio de Coronel Fabriciano está integrado em uma das
regiões mais prósperas do estado de Minas Gerais e
do País.

Coronel Fabriciano está completando, neste dia
20 de janeiro, 51 anos de emancipação políti
co-administrativa e tem muitos motivos para come
moração, especialmente nos últimos três anos, em
que o município está sendo governado pelo Partido
dos Trabalhadores, na pessoa do prefeito Francisco
de Assis Simões Thomaz.

Ao longo de toda a sua história, Coronel Fabri
ciano vem-se afirmando como município estratégico
para o desenvolvimento econômico e a evolução
social de Minas GeraiS, como demonstra com grande
riqueza de pesquisas e dados históricos a revista
Vale do Aço 2000 - Um Século de História, publica
da no final do ano passado pelo jornal Diário do Aço.

Cidade mais antiga da região, Coronel Fabricia
no sempre foi referência como centro de comércio e
prestação de serviços, atendendo às comunidades vi
Zinhas. Nas décadas de 40 e 60, durante o período de
industrialização do País, a Instalação de importantes
siderúrgicas, como a Aceslta e a Usimmas, forçaram
a formação de novos núcleos habitacionais, respecti
vamente, em Timóteo e Ipatinga, que passaram a
concentrar maiores ganhos com o desenvolvimento
regional.

A emancipação político-administrativa de Timó
teo e Ipatinga, a partir de 1964, trouxe graves conse
qüências imediatas para Coronel Fabriciano, como a
redução de receitas públicas, o crescimento desorde
nado, a falta de investimentos em infra-estrutura e o
aumento da pobreza. Ao longo das décadas de 60, 70
e 80, a concentração de renda e recursos nas cidades
vizinhas ocasionou um esvaziamento da função ter
ciária de Coronel Fabnciano, sem diminuir, no entan
to, o seu papel fundamental na mtegração do aglome
rado econômico e social do Vale do Aço.

Para ser ter idéia. Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Coronel Fabriclano é apontada como a
23ª cidade mais populosa de Minas Gerais e a 686ª
em distnbulção de ICMS per capita, com R$'22,66
por habitante. Em 1996, conforme dados do IBGE, a
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transferência de ICMS para o município foi de
R$1.829,89, enquanto as cidades vizinhas de Ipatin
ga e Timóteo receberam R$51,9 milhões e R$19,6
,milhões, respectivamente. I

Mesmo diante de tamanha discrepância de or
(iem econômica, a população ,das três cidades man
tém uma relação cordial, hospitaleira e solidária ca
racterísticas típicas do povo mineiro, transformando o
Vale do Aço num único aglomerado urbano, interliga
do por meios de transporte, telefonia, educação, ser
viços de saúde, lazer e cultura implantados ao longo
dos anos e aprimorados de forma moderna e eficaz.

O desenvolvimento econômico e social de Co
ronel Fabriciano é muito importante para a consolida
yão de um futuro de harmonia e progresso para toda
a região do Vale do Aço mineiro. Neste sentido, Sr.
Presidente, a participação do Partido dos Trabalha
dores na vida da cidade tem trazido relevantes avan
~ nas áreas de saúde, educação, assistência social
~ participação popular.

A Prefeitura, a Câmara Municipal, os empresá
rios, os comerciantes, os donos de escolas, os pro
fessores, os estudantes, as lideranças comunitárias,
6s líderes religiosos e o mandato deste parlamentar
estão, definitivamente, engajados na melhoria da
~ualidade de vida da população fabricianense, seja
na implementação de políticas favoráveis ao desen
volvimento industrial e do comércio, na consolidação
ele programas sociais ousados ou através de reivindi
aações junto aos órgãos federais, em favor de benfe
i10rias há muitos anos reclamadas pela comunidade.

Nesses 51 anos de história, a população de Co
rpnel Fabriciano está de parabéns por, cada vez
tl,tais, transformar a cidade em pólo aglutinante de de
s,envolvimento, unindo forças, esperanças e trabalho
em prol de uma região que sempre esteve e estará
aberta ao progresso e à prosperidade social.

Peço seja este pronunciamento publicado em A
\.Jioz do Brasil e no Jornal da Câmara.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. ALOíZlO SANTOS (PSDB - ES. Sem revi
sao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em meu pronunciamento abordo a força do esporte do
Estado do Espírito Santo, principalmente no futebol
d~ areia, modalidade em que se sagrou campeão, e a
posse do Deputado Federal Marcus Vicente na Vi·
c~-Presidência da CBF.

Venho a esta tribuna, em plena convocação ex·
tr~ordinária, parabenizar uma vitóna, criticar uma má
di~ulgaçãoe parabenizar uma segunda vitória. A pri
m~ira vitória é da Seleção Capixaba de Futebol de

Areia, que conquistou o Brasileiro na manhã do último
domingo na arena da Praia de Jacaraípe, no Municí
pio da Serra, Estado do Espírito Santo, derrotando as
estrelas de São Paulo por 4 a 2.

Os jogadores comemoraram junto com a torci
da, que apoiou o time durante todo o campeonato.
índio, técnico campeão, creditou o título à dedicação
e ao preparo físico dos capixabas. Parabéns à Seleção!

Minha crítica não é para o jornal A Gazeta, do
Estado do Espírito Santo, que fez uma excelente re
portagem, mas sim para os grandes jornais do eixo
Rio-São Paulo, pois, se fosse um desses Estados que
tivesse conquistado o campeonato, todo o Brasil to
maria conhecimento com grande alardeio, mas se tra
ta de um Estado esquecido em vários aspectos. Lem
bram do Espírito Santo somente em matérias policia
is; esquecem que lá existem coisas importantes não
só no esporte como também nas indústrias, no co·
mércio, nos portos, na agricultura e em todo o litoral.

Minhas felicitações pela segunda vitória é para
o meu amigo, grande cidadão capixaba e brasileiro,
Deputado Federal por nosso Estado. Falo do Sr.
Marcus Vicente, que tomou posse ontem na Confe
deração Brasileira de Futebol (CBF) como Vi
ce-Presidente, abrindo assim os caminhos para o fu
tebol capixaba no âmbito nacional e mundial.

Em nome de Cariacica e do Espírito Santo, pa
rabéns, Marcus Vicente!

Solicito a V. Exa., Sr. Presidente, a divulgação
deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil e
em todos os meios de comunicação desta Casa.

Era o que tinha a dizer. -
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Deputado

Aloízio Santos, tanto o pronunciamento de V. Exa.
quanto os dos demais Deputados estão autorizados a
ser divulgados pelos órgãos de comunicação da
Casa.

O SR. POMPEO DE MArros (PDT - AS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para questionar
algo que tem inquietado parlamentares, prefeitos, li
deranças rurais e cooperativas de todo o país. Tra
ta-se do RECOOP, Programa de Revitalização de
Cooperativas de Produção Agropecuária. Passados
três anos do anúncio do programa, creditado como
solução para os problemas genéricos das cooperati
vas, não se viabilizou a assinatura de um contrato de
financiamento, sequer.

Uma das iniciativas do governo, quando tornou
pública a promessa de viabilização de tal programa,
foi incentivar uma nova postura, uma nova cultura,
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I

com um sistema de gerenciame'nto e crescimento das
cboperativas visando à habilitação para o Recoop.
Isso levou as cooperativas ao agravamento de suas
dificuldades, em função da realização de investimen
tos e endividamento.

Esses problemas atingem, na mesma propor
ção, dirigentes, agricultores (associados ou não), em
presas, bancos e comunidades locais. Infelizmente, a
capacidade criativa de cooperativas e associados em
encontrar alternativas para sobreviver na atual con
juntura tem um limite, e esgota-se a cada dia. Para
agravar ainda mais o quadro, o setor agrícola convive
com a constante ameaça de perdas de safra. Exem
plos podem ser vistos no Rio Grande do Sul, onde a
safra de verão já se consolida como mais uma frustra
ção. em virtude da longa estiagem, que já dura quatro
meses.

Ao buscar-se il1formações sobre o Recoop, veri
fica-se que os bancos pretendem atender somente os
itens referentes a drvidas já contrardas, estabelecen
do repactuação de prazos. Os financiamentos que
implicarem liberação de dinheiro novo dificilmente se
rão concedidos, uma vez que os bancos não querem

,assumir os riscos da operação. A repactuação dos
prazos atende muito mais aos interesses dos bancos
do que aos das cooperativas, afastando o programa
de sua verdadeira finalidade, que é revitalizar as coo
perativas agropecuárias no Brasil. Todas as tentati
vas feitas até agora resultaram somente em promes
sas de atendimento, deixando as entidades que re
presentam o cooperativismo brasileiro em situação
delicada de credibilidade e representatividade dos in
teresses de suas filiadas.

É urgente que se tomem medidas práticas e efi
cazes que garantam a imediata concretização dos fi
nanciamentos do Recoop, sob pena de isso acarretar
mais um grande desgaste para o governo federal.
Indo por esse caminho, o Recoop será mais um pro
grama a entrar para a lista de projetos do governo
Fernando Henrique que renderam muita publicidade,
páginas e páginas de jornais e espaços generosos
em noticiários de rádio e TV, mas que não saíram do
papel.

Hoje mesmo a imprensa divulga mais um gran
de programa, denominado Brasil Empreendedor Ru
ral, que promete investir mais de 500 milhões por ano
e garantir a manutenção de 4 milhões de empregos
no campo. É outra mentira, que será tão-somente vei
culada peJa mídia e não sairá do papel. O Governo
está criando programas virtuais, mas os que funcio-

_ nam mesmo são a Lei Kandir, a CPMF e o FEF, cria-

dos para sacar dinheiro do Orçamento e utilizá-lo como
bem entander. Ou seja, o Govemo lança os programas
sociais, mas se esquece de aplicar o dinheiro. O progra
ma Brasil Empreendedor Rural, lançado hoje, é falso,
assim como se mostrou falso o Recoop, que não libe
rou um centavo sequer para qualquer cooperativa do
Brasil inteiro, desde que foi lançado.

Ah, o Governo Fernando Henrique e suas proje
ções otimistas! Números astronômicos nos planos,
mas resultado final inexpressivo!

Será que chegará o dia em que a equipe econô
mica deixará de apenas projetar o futuro do país e
passará a tratar dos problemas do presente e cumrrir
os compr('missos do passado? Poderia começar pe
las cooperativas brasileiras, revertendo o quadro de
desânimo instalado no campo.

Recoop já!
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desejo apenas sugerir ao Governo Fede
ral a possibilidade de estudar a transformação do
ex-canteiro de obras do Xingó, onde há cerca de mil
casas, um hospital, escola e outras instalações, num
quartel para o Batalhão de Engenharia e Obras do
Exército.

Xingó foi, de 1986 a 1996, o maior e mais impor
tante canteiro de obras de Alagoas. Desse canteiro
saiu a Hidroelétrica de Xingó, que salvou o Nordeste
do racionamento e reforçou o sistema energético na
cional.

Nalguns momentos, na plenitude das obras,
Xingó, construída entre Piranhas e Olho D'Água do
Casado, chegou a absorver 9 mil trabalhadores de to
dos os níveis. Em Xingó foram construídas mais de
mil residências, um hospital, uma escola, dois clubes
e outros equipamentos urbanos. Pretendeu-se fazer
de Xingó, na época, uma comunidade modelo para o
Nordeste nas mais importantes atividades humanas,
como saúde, educação, lazer, segurança e urbanismo.

Com o término das obras de engenharia, o
acampamento de Xingó entrou num processo de es
vaziamento, sob todos os ângulos. Casas se deterio
ram; o hospital está sempre sob o risco de fechamen
to; a escola perdeu a qualidade do ensino, e tudo isto
traz conseqüências que se agravam.

Mas a cidade, o burgo, as ruas e suas casas, os
serviços urbanos e os lugares de morar e viver estão
aptos a receber gente, pessoas. famílias.

Daí, Sr. Presidente, vamos começar a trabalhar
numa hipótese, aqui e agora, da tribuna da Câmara: a
instalação de um Quartel do Batalhão de Engenharia
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e Obras do Exército em Xlngó p~ra servir aos Estados
de Alagoas e Sergipe.

A Engenharia do Exército foi criada em 1955
para atender pnontariamente às regiões secas do
Nordeste. Em 45 anos esse setor do ExérCito trabalhou
em todos os Estados nordestinos, menos Alagoas.

O Departamento de Obras e Engenharia do
Exército tem suas Unidades na Amazônia e no Nor
deste. A Engenhana do ExérCito precisaria saber, em
princípio, que obras podena executar ou, se for o
caso, participar do planejamento, nos próximos 4 ou 5
anos, em Alagoas e Sergipe.

Em Alagoas aponto: Canal do Sertão, HospItal
Regional de Arapiraca, construção, restauração e/ou
reconstrução de trechos das rodovias federais 316,
101, 104, 423 e 424, Ponte Penedo-Neópolis. Cito
quatro, para não exagerar.

Há outras Idéias, planos, projetos e necessidades
em Alagoas. Mas, por enquanto, fico na sugestão,
certo de que voltarei ao assunto para maiores detalhes.

Por ora, é só, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, apresentarei hoje à Casa projeto de lei
complementar que revoga a alínea a do inciso 11 do
art. 1Q da Lei Complementar nQ 64, de 18 de maio de
1990, que trata da inelegibilidade. Pleiteamos que
todo servidor público tenha o direito de concorrer a
um cargo sem que haja a obrigatonedade de se afas
tar de seu próprio cargo.

As inelegibilidades, restrições ao direito político
de ser votado, são de ordem constitucional (as previs
tas no art. 14, §§ 42 , 62 , 72 e 82 da Lei Maior) e de or
dem legal (as remetidas pelo § 9Q do mesmo artigo à
disciplina de lei complementar).

Tratando de restrições a direito fundamental
que diz respeito à própria condição de cidadão, e sen
do consideradas como "obstáculo ao exercício da ci
dadania passiva" e "negação do direito de ser repre
sentante do povo no poder", na expressão do Prof.
Pedro Henrique Távora Niess (in "Direitos Políticos:
condições de elegibilidade e inelegibilidade", São Pa
ulo, Saraiva, 1994), as inelegibilidades de ordem le
gaI, estabelecidas por lei complementar, devem ser
informadas pela ratio determinada no texto constitu
cional.

Assim, são bens jurídicos buscados pela nossa
Lei Fundamental, ao cogitar do estabelecimento de
outros casos de inelegibilidade: a proteção da probi
dade administrativa, da moralidade para o exercício
do mandato, considerada a vida pregressa do candi-

dato, e da normalidade ou legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administra
ção direta ou indireta. Fora desses parâmetros consti
tUCionais, é vedado à lei complementar estatuir casos
de inelegibilidade.

Entretanto, a Lei de Inelegibilidade vigente, a
Lei Complementar n2 64, de 18 de maio de 1990, ino
vando em relação a todas as anteriores, estatuiu hi
pótese de inelegibilidade para os "servidores públi
cos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
administração direta ou indireta da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territó
rios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder
Público", que não se afastarem até três meses anteri
ores ao pleito, "garantido o direito à percepção dos
seus vencimentos integrais".

Essa disposição inusitada não encontra respal
do na Constituição. Não se justifica, à luz do preceito
do art. 14, § 92 , da Lei Maior, retirar direito fundamen
tai de qualquer servidor, indistintamente, sem consi
derar sua possibilidade de influir no resultado do plei
to em razão do exercício do cargo. A tradição do nos
so sistema jurídico, nessa matéria, é no sentido de
estabelecer a inelegibilidade dos detentores de deter
minados cargos de direção, que deles poderiam ser
vir-se para macular a normalidade e a legitimidade
das eleições, não a de qualquer servidor humilde,
como o fez a Lei Complementar n2 64/90, obrigando o
afastamento de milhares de pessoas, com ônus para
o Poder Público em todos os níveis da Federação.

Com a revogação, ora proposta, da alínea a do
inciso 11 do art. 12 da Lei Complementar n2 64/90, pre
tendemos, a par de retomar nossa tradição legislati
va, respeitar o espírito da Constituição, deixando de
dar aplicação ampla a norma constitucional restritiva
de direito fundamental pertinente ao exercício da ci
dadania.

Em cada esfera de governo, a legislação espe
cífica poderá adotar, como faculdade do seryidor can
didato, licença para atividade política, cQIf16, no âmbi
to federal, prevê a Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de
1990, que "dispõe sobre regime jurídico dos servido
res públicos civis da União, das autarquias e das fun
dações federais", em seu art. 86, § 22 , na redação da
Lei n2 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Desse
modo, será respeitada a autonomia dos entes federa
dos, suspendendo-se, também, a obrigatoriedade do
afastamento de servidores sem nenhum poder de in
fluência no pleito.
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Com a medida sugerida, cremos estar contribu
indo para o aperfeiçoamento das nossas instituições
democráticas, eliminando restrição descabida ao ple
no exercício da cidadania em nossa Pátria.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
OSR. WELUNGTON DIAS (PT - PI. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, rati
fico anúncio de estudos feitos pelo Instituto Nacional
de Meteorologia INMET, que registra a possibilidade
de bom inverno em 2000 e 2001 .

Valho-me do momento para alertaro pouco apro
veitamento da nossa agricultura, tendo em vista a falta
de apoio a ela direcionado. Assim o fazemos para que
os três anos passados sejam os últimos de seca trata
da emergencialmente e para que tenhamos um pro
grama permanente para a convivência com ela.

O Estado do Piauí, assim como toda a Região
Nordeste, recebe desde o final de 1999 um bom in
verno, com chuvas distribuídas de forma adequada
nás diversas regiões; um inverno que pode significar
uma ampliação da área plantada e, em conseqüên
cia, uma quantidade maior de toneladas do que em
anos anteriores.

Nós acabamos, é bom registrar isso, de superar
uma fase de seca curta, que começou em 1997, foi
muito forte em 1998, e que veio e concluir-se no ano
de 1999. Foi um período com muitas dificuldades
para o povo nordestino, e até mesmo para algumas
regiões do Espírito Santo e Minas Gerais. No Piauí,
porém, sentimos duas dificuldades básicas. A primei
ra delas é a falta de apoio para a plantação, a dificul
dade de capital de custeio, de condições para arar a
terra e para obter sementes selecionadas. A segunda
é uma praga de lagartas que ameaça a produção de
feijão, milho e, em alguns caSO$, de, arroz.

\ ./

Por esta razão é que apelamos ao Ministr9 da
Agricultura e ao Secretário de Àgricultu~a do Pja~í no
sentido de que nos seja dado apoio urg~nt~a~'.que

possamos obter todo o êxifo nesta safra 'óo ancr2000.
Que tenhamos condições de elevar o índicá de pro
dutividade e, mais que isto, um considerável aumento
da área plantada, com resultados formidáveis.

Está pre:,isto - e o Instituto Nacional de Meteo
rologia, além qe outros técnicos, já está prevendo isto
- que no ano 2001 teremos um bom inverno. É preci
so aproveitarnllos estes bons momentos de chuvas
bem"distribuídàSyara um apoio maior e mais forte à
agricultura. A pl'évisão é que já a partir de 2002 até o
ano 2004 teremos problemas em algumas regiões,
com má distribuição de chuvas. A partir de 2005 até o

ano 2011, há uma grande probabilidade de vivermos
um longo período de seca. Épor esta razão que enca
minhamos apelo ao Presidente Ida República, ao
Ministro da Agricultura e ao Ministro da Integração
Nacional, bem como a todos os órgãos do Governo
que operam na região do semi.:-~rido, nesta regiªo
onde ocorre a seca, 'porque há urra·previsão de um
longo período· de estIagem que pPde chegar a algo
em torno de cinco anos.

E como prevenir para conviv~r com esta seca?
Primeiro, aproveitando bem este Ii~verno que esta
mos vivendo, com eleva~a pro~utiridade e capacida
de de armazenamento. E precIso ~ue a Conab rece
ba amplo apoio da parte do ~ove~no para que tenha
estrutura de armazenamento de a imentos, especial
mente na região onde ocorrerá a seca, até porque,
caso ela se concretize, teremos as condições, ali pró
ximas, para distribuição destes alimentos. Por outro
lado, urge a implantação, agora, já a partir do ano
2000, do Programa Permanente para Convivência
com a Seca. Apresentamos um projeto de lei neste
sentido, que tramita nesta Casa, sob o n2 1.114, de
1999. Este projeto conta com a simpatia do Ministro
da Agricultura, do Ministro da Integração Nacional e
de diversos Parlamentares da Câmara dos Deputados.

Apresentamos uma outra alternativa, com um
projeto semelhante, quevisa dar novo objetivo e nova
finalidade ao Departamento Nacional de Obras Con
tra as Secas. Este projeto, em forma de substitutivo,
contou com a colaboração dos Deputados Clementi
no Coelho, José Pimentel e Waldir Pires. A partir des
te nosso projeto, o Dnocs passaria a se chamar De
partamento Nacional de Obras para Convivência com
a Seca.

A idéia é de introduzir nesta região uma nova
cultura de convivência com o semi-árido, uma cultura
que possa ter a capacidade de ar~azenar água pro
tegida do sol, com cisternas, poço~ tubulares, poços
cacimbães; que possa estar trabal~ando a pereniza
ção de rios e riachos, arborizando a~ margens desses
rios e riachos, protegendo-os da erosão e da insola
ção; incentivo às pessoas a trabalhl~r novas culturas
mais resistentes à seca, como a plantação de algo
dão, cajá, umbu; projetos de irrigação para o cultivo
de amendoim, soja, uva, manga, caiu; criação de ani
mais resistentes à seca, como bod~, abelha, ovelha,
boi pé-duro, capote, galinha caipirí!, etc., de modo
que se possa com isso buscar um novo mercado, for
mando microbacias que estarão sehdo organizadas
em pólos de desenvolvimento, explorando as voca
ções de cada região, de cada um dos vales, de cada
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uma das áreas, com assistência técnica e, especi
almente, com um forte investimento naáreade educação.

Penso que, se trabalharmos tbda esta prepara
ção, eremos, pela primeira vez a história deste
País, s condições de enfrentar um longo período de
seca, sem os traumas, sem essa orte migração e
sem sses tumultos que normalme te ocorrem pela
fome ue passam pessoas e anima s nesta região, e
espe ialmente de forma mais barat~, mais ordenada
e mat'humana, preservando e evitando que pessoas
venh m a morrer pela falta de águaje alimento.

uito obrigado.

cb SR. EDINHO BEZ (PMDB -rsc. Pronuncia o
segUi~~te discurso.) - Sr. Presidente guero ressaltar,
neste ronunciamento, o aumento n Indice Nacional
da Co strução Civil, mostrado pelo IBGE a partir do
~INA II Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indice, da Construção Civil, através de convênio com
a Caixa Econômica Federal.

oi de 1,51% o índice Nacion~ da Construção
Civil d mês de novembro de 1999~ficandO 0,81%
ponto ercentual acima do de outu ro de 1999. O
custo e novembro foi de R$302,34 por metro qua
drado, cumulando no ano a variaçã de 6,89%.

~
custos médios regionais registraram alta em

todas s regiões. A maior ficou ~a região Cen
tro-Oe te (2,02%), e a mais baixa (P,97%) no Sul.
Nas de~ais regiões, os resultados fqram: 1,01% no
Norte, ,78% no Nordeste e 1,55% 10 Sudeste. No
acumul do do ano, ~s regiões Sud~ste (8,45%) e
Centro- este (8,12%) tiveram alta açima da média
nacional (6,89%). As demais ficara'1' abaixo, com
3,16% no Norte, 5,21% no Nordeste e ~,63% no Sul.

P~la primeira vez no ano, todos los estados re
gistrarajn variações mensais positiJas, destacan
do-se Hernambuco (3,96%), Rio Gr~nde do Norte
(3'73%)~ Roraima (3,70%). Esses re"ultados foram
pressio ados pelos aumentos salari9is concedidos
às cate orias profissionais. No ano, o 'aumento mais
expressi o ficou com o Amapá (9,44%).

os~custos e índices são relativo~ à nova série
iniciada m janeiro de 1999, e que tem Gomo base de
zembro e 1998. A interrupção da série ~nterior (base
junho deI 1994) se fez necessária dian~e das amplas
atualizaçpes nas referências técnicas ~o Sinapi pro
movidas .\~ela Caixa Econômica Federal, no sentido
de melho,r adequá-lo à realidade atual.

No~es Colegas, mais uma vez a CEF está pre
sente pa a fortalecer o nosso País. S us projetos,
amplos e empre divulgados, são bem-~stos pela so-

ciedade em geral, pois tendem a alavancar o cresci
mento e o desenvolvimento de nosso Brasil.

Era o que tin_ha a dizer.

O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero trazer hoje a esta Casa a minha
preocupação com um tema relevante para toda a so
ciedade, que é a questão da venda dos antimicrobia
nos neste país, pois, como é de conhecimento geral,
a venda dos mesmos como atualmente é procedida,
sem fiscalização ou çontrole por parte das autorida
des competentes no âmbito da saúde pública, repre
~enta uma temeridade.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, não precisamos
ser profissionais da área de saúde para sabermos
que o uso inadequado desses medicamentos gera
prejuízos ao organismo, pois criam-se resistências
bacterianas e, quando de uma verdadeira necessida
de do uso dos mesmos, já não teremos uma resposta
adequada, pois os agentes microbianos por eles
combatidos já adquiriram resistência além, é claro, de
possíveis reações adversas graves, geradas pela in
correta utilização dos medicamentos em voga.

Sras. e Srs. Deputados, hoje já se pode admitir,
em nosso país, a falta de controle sobre a prescrição
e venda de antibióticos, que são utilizados aleatoria
mente para o tratamento de qualquer tipo de patolo
gia, como, por exemplo, aquelas de origem virótica,
que, com certeza, não podemos combater com o uso
de antimicrobianos. Esses erros são causados, na
maioria das vezes, pela prática conhecida nos meios
farmacêuticos como "empurroterapia" ou $eja, a ven
da dos medicamentos que mais g~rarem lucros à in
dustria farmacêutica, independentemente de os mes
mos prejudicarem ou não o tratamento clínico dos pa
cientes.

Isto posto, caros colegas, quero informar a esta
Casa de leis que apresentei o Projeto de Lei nll 1.703,
de 1999, no sentido de sanar tais distorções e bus
cando disciplinar a comercialização de tais medica
mentos, que só poderão ser vendidos a partir da pres
crição por profissional devidamente habilitado e medi
ante a apresentação e retenção do original receitado
pela farmácia ou drogaria responsável por essa tran
sação comercial.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, espero since
ramente que a matéria venha a receber por parte des
ta Casa a atenção que, pela sua importância, ela re
quer, pois, a partir daí, poderemos dar à sociedade a
garantia de que os medicamentos antimicrobianos só
serão utilizados no tratam-ento clínico que deles ver-
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dadeiramente necessite, e não mais para satisfazer a
ganância e a busca do lucro fácil por parte da indús
tria e do comércio farmacêutico. Os antibióticos de
vem ser reservados à promoção da melhoria da quali
dade de vida dos pacientes que de forma inequívoca
deles necessitem, pois, afinal de contas, eles surgi
ram no intuito de salvar vidas, e não de ceifá-Ias.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há um amplo consenso, nos
mais diferentes segmentos da sociedade brasileira,
de que o desemprego está na raiz dos mais graves
problemas que afligem a Nação, desde a queda no
poder aquisitivo à falta de perspectivas para os jo
vens e aos elevados índices de violência urbana.

E há um outro consenso, Sr. Presidente, não
apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, segundo o
qual um efetivo programa de relançamento da econo
mia e de combate ao desemprego passa, necessaria
mente, por um forte estímulo a setores com grande
capacidade para absorver mão-de-obra, caso típico
da construção civil.

A Caixa Econômica Federal, principal instituição
responsável pelo financiamento de programas habi
tacionais, apesar de anunciar sistematicamente no·
vas linhas de crédito a empresas construtoras e a mu
tuários, na verdade não tem atendido às necessida
des para se eliminar o déficit de moradias no País,
nem tampouco para criar os empregos exigidos pelo
crescimento da população.

Aliás, em 1999 a construção civil experimentou
forte declínio em suas atividades, o mesmo ocorren
do no segmento da construção pesada, o que contri
buiu para o agravamento do quadro de desemprego
registrado nos últimos doze meses.

Pois existe uma alternativa exeqüível e que
deve ser aplicada, por decisão do Governo Federal.
Trata-se de colocar os recursos e as condições de fi
nanciamento do BNDES no fomento das atividades
da cOl1strução civil, cujos resultados virão no curto
prazo e terão caráter duradouro, graças às taxas de
juros favorecidas que caracterizam as operações de
empréstimo desse banco de desenvolvimento.

. No ano passado, -o BNDES praticamente utili
zou os recursos públicos de que dispõe para empres
tar a grupos estrangeiros e nacionais, na aquisição de
empresas a serem privatizadas. Ora, nesse caso, não
foi considerado o "s" de "social", que integra o nome
do banco,' porque os financiamentos, a juros bastante
oaixos, favoreceram os vencedores dos leilões, e não
a população mais necessitada.

Financiando a construção civil, o BNDES real
mente fará jus ao nome de Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social, pois estará, acima de
tudo, promovendo a dinamização da indústria da
construção, que, em toda a sua abrangência ou seja,
desde a produção do calcário até a execução de ser
viços de manutenção de sistemas de energia, por
exemplo, contribui com quase 15% do PIB brasileiro e
emprega 13,5 milhões de trabalhadores.

A cada emprego direto criado pela construção
civil, outros três, indiretos, são gerados em diferentes
áreas da atividade econômica. Além do mais, Sr. Pre
sidente, o investimento para cada emprego criado na
construção civil não chega a 15% do necessário para
gerar a contratação de um empregado pela indústria
automobilística. Ehá, ainda, o fato de a construção ci
vil absorver basicamente trabalhadores sem qualifi
cação profissional, atendendo, portanto, às camadas
mais humildes e carentes da população.

Por isso, fica o nosso apelo ao Governo, em es
pecial ao ministro Alcides Tápias, do Desenvolvimen
to, que conhece essa realidade e possui a devida
sensibilidade e ofirme propósito para mudar a perver
sa equação de se emprestar dinheiro a poderosos
grupos que pouco emprego oferecem, enquanto seg
mentos absorvedores de mão-de-obra ficam sem
condições e estímulos para desenvolver suas ativida
des.

Que o BNDES, em suas operações de financia
mento, atribua prioridade à construção civil, para ven
cermos o drama do desemprego e finalmente reto
marmos o caminho do desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NÉLSON MARQUEZELLI' (PTB - SP,

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a citricultura é um dos seto
res mais dinâmicos e expressivos da agroindústria de
exportação do Brasil, faturando com a exportação do
suco de laranja e seus subprodutos mais de US$1,2
bilhão. Fatura, ainda, cerca de R$240 milhões no
mercado interno de suco e fruta fresca.

O setor, em São Paulo, congrega cerca de 30
mil citricultores e gera mais de 120 mil empregos dire
tos, sem contar com os empregos indiretos gerados
em toda a cadeia do "citrusbusiness". O faturamento
médio do setor agrícola está estimado em US$620
milhões.

O investimento do setor agrícola em terras e no
parque citrícàla supera l,JS$4,4 bilhões, o que é supe
rior ao investimento no parque industrial, estimado
em US$3,3 bilhões. Todo esse patrimônio está posto
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em risco diante de atitudes irracionais dos controlado
res do setor industrial, em busca da maximização de
seus lucros.

Ocupo hoje esta tribuna para denunciar o fato
de que as indústrias de processamento de citros, des
de há muito, vêm-se unindo em cartel, com o objetivo
de impor seu poder econômico sobre os produtores
agrícolas.

Assim, transferiu-se .para o produtor o ônus da
colheita e do transporte da fruta, atividade que sem
pre havia sido de responsabilidade da indústria. Estes
gastos superam em muito o valor acrescido pela in
dústria ao preço da matéria-prima, quando a ele se
agregam os custos administrativos e trabalhistas.
Com a transferência dessa atividade para o produtor,
as indústrias passaram a agir irresponsavelmente em
relação à programação da colheita, permitindo que
colhedores e transportadores ficassem ociosos e
onerando os seus fornecedores, impotentes diante
de seu poder.

Um fato que exemplifica claramente o desres
peito, por parte da indústria para com seus fornece
dores tradicionais, foi o preço pago pela fruta compra
da no spot no ano passado, que chegou a US$6,OO,
enquanto os produtores que tinham contrato foram
obrigados a entregar sua fruta por menos de 50%
desse valor.

O abuso de poder por parte das indústrias, que
só faz crescer, está, nesta safra, atingindo propor
ções nunca imaginadas. Com o claro objetivo de re
duzir o volume de fruta recebida e o preço médio da
mesma, as indústrias negaram-se a fechar novos
contratos com produtores que, acreditando conseguir
melhores preços, retardaram a venda de sua produ
ção. Também acordaram entre si postergar o início da
colheita dos produtores contratados, com o falso pre
texto de que a maturação da fruta estava atrasada,
para provocar a queda do preço da fruta que deveri
am receber de seus fornecedores tradicionais, por
força de contrato; e aproveitaram-se para adquirir, a
preço vil US$1,OO ou menos, a fruta "no portão", dos
fornecedores sem contrato, em desespero, em vez de
receber a que haviam contratado.

Mesmo após o início da colheit~, todos os forne
cedores foram submetidos a um sistema de cotas
propositadamente insuficientes, não só para que o
produtor seja impedi~o de colher toda a sua fruta,
como para retardar a colheita, fazendo que a fruta
pa~e do ponto ideal de maturação, medido pela rela
ção teor de açúcares/acidez. Isto, além de provocar a
queda dos frutos, causa o aumento de seu grau de

maturação, o que em muitos contratos é motivo de
descontos expressivos no valor da fruta entregue, ou
de rejeição de parte ou mesmo do total da carga.

Não bastando isso, as indústrias aumentaram
em muito as exigências de qualidade sobre a fruta en
tregue. Muitas delas impõem ainda um desconto arbi
trário de parte da carga, independentemente de sua
qualidade, que varia de 2,5% até 12%, ou mais. Gra
ve é o fato de esse desconto ser feito sem que haja
uma efetiva escolha da fruta entregue, pois as indús
trias, por medida de economia, dispensaram os funci
onários encarregados dessa operação, sendo o valor
do refugo um número escolhido por sistema de com
putação.

Desta forma, o citricultor, além de perder grande
parte de sua produção pelo retardamento da colheita,
perde outra parte como refugo, na chegada à fábrica,
e ainda perde no valor da fruta entregue. Essas atitu
des, além de causarem prejuízos vultosos aos citri
cultores, que investiram por décadas para produzir os
frutos que deveriam estar sendo colhidos, alcançam
também os colhedores, os motoristas e todos os que
dependem, direta ou indiretamente, da renda produ
zida pela citricultura, com todos os reflexos econômi
cos e sociais que este problema acarreta para a co
munidade, para o Estado e para o País.

Diante desta situação que acabo de relatar, Sr.
Presidente e nobres colegas, venho solicitar ao Go
verno Federal uma ação urgente no sentido de coibir
o uso do poder econômico por parte das indústrias e
de tomaras relações com osprodutoresmaisequânimes.

A criação, por parte do governo, de uma comis
são, da qual constassem membros do Cade, da Re
ceita Federal, do Ministério da Agricultura, do Ministé
rio do Trabalho e SOE, entre outros, para investigar a
fundo esse cartel, seria, a meu ver, uma solução que
viria ao encontro dos anseios de nossos citricultores.

O SR. LUIZ BITENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra$. e
Srs. Deputados, na semana passada, a cidade de Pi
renópolis, uma das mais tradicionais de meu Estado,
foi palco de um acontecimento cultural de grande re
levância: em sessão pública, na chamada Rua do La
zer, foi exibido ovídeo "O Ausente", uma produção do
cineasta Néliton Figueiredo, baseado no conto de Ba
riani Ortêncio, um de nossos melhores escritores, fol
clorista da escola de Câmara Cascudo, de quem é
discípulo ilustre, membro da Academia Goiana de Le
tras, além de ser um homem de múltiplas atividades
urbanas e rurais.
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A imprensa de Goiânia registra que "O Ausen
te:', feito com recursos próprios" teve o apoio da Se
cretaria de Turismo da Prefeitura de Pir"enópolis. Foi
gravado em três meses, graças à colaboração de
amigos e dos técnicos, assim como do próprio elenco.
O'seu roteiro foi fielmente obse~ado, perfeitamente
adaptado à história original, e por isso mereceu a ple
na aprovação de seu autor.

Com duração de 15 minutos, "O Ausente" conta
a história de uma mulher abandonada pelo marido
que, vivenciando um apaixonado drama amoroso,
perde o sentido da existência, mudando até de perso
nalidade: de ativa e solitária, ela torna-se apática e
ensimesmada. O cineasta N~lito,n Figueiredo reI/ela
que o seu interesse pela história foi porque, "além de
ser bonita, mexe com a sensibilidade das pessoas, a
partir de um julgamento moral entre razão e senti
mento".

Esta é a segunda vez que o referido cineasta
toma como inspiração a obra do escritor ,Bariani
Ortêncio, pois em 1988 ele lançou o vídeo "Filhotes
de Papagaio", também baseado em outro conto do
autor goiano. Agora, pretende estrear na direção de
um longa-metragem, novamente tendo em vista um
texto do mesmo escritor, intitulado "A Busca". O rotei
ro respectivo já foi aprovado pelo Ministério da Edu
cação e Cultura, o que vai permitir que o filme, orçado
em R$1,4 milhão, seja financiado pelo Ministério da
Cultura, através das leis de incentivo fiscal e cultural
em vigor. ,

Recentemente, sob a direção de João Batista
de Andrade, foi exibido nos principais cinemas brasi
leiros o filme "O Tronco", extraído da obra de Bernar
do Élis, autor regionalista de Goiás que pertenceu à
Academia Brasileira de Letras. Anuncia-se para bre
ve a filmagem de romance de Miguel Jorge, um laure
ado escritor goiano. Esses escritores têm lugar de
destaque na literatura de meu Estado, e os seus livros
obtêm larga circulação em todo o País.

O escritor Bariani Ortêncio é um trabalhador in
telectual de muito valor. Alguns de seus livros têm
sido editados no exterior, compreendendo a sua obra
vários romances, contos folclóricos e policiais, crôni
cas infantis e volumes de história. Ele se destaca por
sua operosidade no mundo ç:f~s letras, sen~C? ~m pro
fundo conhecedor da flora do ~~asil Cen~.~al, serJ1prl3.
solicitado para palestras nos meios acadêmicos e nos

". r· t, .) J

estabelecimentos de ensine;> de segundo gr?u..
Estou salientando o f3to da estréiÊl de "O Àusente'~

, ' .' L'

em Pirenópolis, em cujas ruas, casas, quintais e mero,
cearias for~m g~avadas ~s ce":las dOn1ésti~s',~q, iiJ~:

me, enquanto,as externas foram realizadas na cidade
de Go!ás, aproveitando a beleza de sua arquitetura e
a circunstância de a antiga capital de meu Estado ser
candidata ao título de Patrimônio Histórico da Huma
nidade, outorgado pela ONU. Portanto, muito me
honra poder inserir nos anais da Câmara Federal tão
significativo evento para a cultura de Goiás e do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sempre
que possível, no exercício do mandato que o povo go
iano me outorgou, pela- via do processo democrático
da consulta eleitoral, tenho procurado registrar, para
que fiquem inseridos nos anais da Câmara Federal,
algumas das mais importantes manifestações cultu
rais de meu Estado natal. Cumpro, assim, o dever de
comunicar à Nação que em Goiás, hoje como ontem,
há uma constante e infatigável atividade no mundo
das artes e das letras seguindo, aliás, a tradição de
intelectuais da postura de Americano do Brasil, Félix
Bulhões, Bernardo Élis, Eli Brasiliense e Carmo Ber
nardes, além de outros da mesma linhagem literária
do regionalista Hugo de Carvalho Ramos.

Tenho a satisfação de salientar neste instante,
quando ocupo a tribuna parlamentar, a personalidade
da professora e musicista Belkiss Spenciére Carneiro
de Mendonça, pianista de renome internacional, idea
lizadora do Conservatório Goiano de Música, que
agora é a Escola de Música d.a Universidade Federal
de Goiás., Trata-se de uma eulta mulher, musicista
aplaudida em inúmeros concertos realizados na Eu
ropa, nos Estados Unidos e~m países da América
Latina. Na juventude, vivida no Rio de Janeiro, onde•
estudava, teve como conselheiro Heitor Villa-Lobos,
que a orientou nos primeiros passos para a sua vito
riosa carreira artísticá."

De suas viagens pelo exterior, essa goiana ilus
tre guarda boas lembranças de sua apresentação no
Conservatório de Lisboa, ali recebendo reiterados
aplausos do mundo,cultural português. Devidamente
credenciada pelo nosso Ministério das Relações
Exteriores, realiz9u concertos em diversas capitais
européias, merecendq.& con~agração de platéias ale
mãs e inglesas, de Paris ,e de Roma. O Itamaraty
deu-lhe o respaldo necessário p~ra essas excursões,
e os nossos diplomatas em instante algum hesitaram
em com eia cooperar para o'êxito de sua missão cultural.

Agora mesmo, .a pianist~ está sendo apresenta
d,a. em,~jsco d\.Iplo lançl:!-C!9 f?el~:F.unart~!.com a fj:iixa
"1.lJtrod.uç,~o .~.rug9J~e;>~r~~:§l'p'alayra Ind,ependên.çja",
um estudo a r.espeito do or9aoista e compositor, italia
~'p ·F)Jr.iqJ(arçe~~i~i,-qjJ~·: Ç~~,(~i~,' p<?r .~Igum ter;!Jpo,
em São P.~lll<?;6.,!lq R,i9- P.~~.J~IJf?!ro~ c0rT1~ regent~:p.o-
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ral,de uma cor:np~n,hi~, 'Q~ 9P.~~~. ,Eré.,escr~.ye,4:~~ec~~

almente para o teclado. abór.garido.,em:',prlméiro pl~

no, a música religiosa, revelando '8, sua ~E7)(~~ra para
órgão, peculiar ao autor. punge~te' e" elQQOente Iin7
guagem polifônica. ", '.

A música de Franceshini gr~v~da'1K?r, Belklss
Spenciére Carneiro de Mendonça (di: 'c,9.fi)pOs,ta p~i.

meiramente para órgão. mas ela se in't~reSt!ou por
sua divulgação quando estava"prep~rari~.ó f:> disco'''O
Piano Brasileiro no Século XIX':'.,onde',fez·uma sele·'
ção das principais músicas do final do'século XIX,e
início do século posteri~r.'Na'slia'cátedra unive,rsitâ.
ria. estimula bastante os jovens compositores de,Go~

iás e se propõe exatamente a preencher, uma lacuna
de mercado. Enquanto centenas de pianistas gravam
pela milésima vez uma mazurca de Chopin. por
exemplo, ela ousa com os novatos e desconhecidos.
tarefa 'de quem possui sensibilidaqe e não Se preocu-
pa com o mercado. ' " " ' .

A pianista Belkiss Spenciéré Carneiro de Men
donça pertence a várias instituições c'ultur~is de Go
iás,'ocupa uma cadeira na Ac~demia'Goiana de,Le
tras edetém um lugar de destaque no Institl,ito Históri~

co e Geográfico do Estado.' É,também autora de vário
os livros. alguns deles relativos à história da música
em Goiás, e faz parte da Academia Nacional de Músi
cá. Além do mais, em recente pesquisa da imprensa
goiana, foi escolhida como uma das personalidades
do século em Goiás. ' ' ,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,'passo a
abord;lf um terceiro assunto. O que me impulsiona a
usar esta tribuna. neste momento, é a constatação da
existência de uma lacuna l1a ,legislação br.~sile!ra., qu~

urge ser reparada. Tratà-'sJ! ~ps prQfissjofl~ís,da info.r
mática, categoria de trabalhadores que. há vinte
anos. vem pleiteando - ~ ainda não logrou cons~guir

-, SUtit regulamentação pro~ission,al. .
A informática c~da vez mais se insere no setor

produtivo e influi enormemente no dia-a-dia do cida·
dão brasileiro. Longe ,v~i ,oJeOlpo em'~ue'o u~o do~,
equipamentos de informática,~sfav~,limitado..ap'roce.~
dimentos científicos ou administrativos~ Não se pode
mais conceber um país que asp!re ~o crescimento
econômico e social dissociado dasmOdernas formas
de informatização. ' . '>. , : ,I ': " ..

Sr. Presidente. Sras. é Srs. ,Oeputadps;, nunia
sociedade organizada, regulamentar um'á 'prd'isS8Q
é, antes de tudo, determinar àqueles que à exercem
deveres dimensionados em prol, da' comunidade.
cujos direitos, prioritariamente. devem t4!r prevalência
sobre os de grupos ou categorias profissionàis. . "

,,;,;:,.'!,SQb ess~ prisma. que reflete o atual entendi
rtlE;~ntP,ti;lI1to çto Poder Legislativo quanto do Executi
..}ô: ,nãô restam dúvidas de que as atividades da infor
m,ática ~ê!11l.lrgência de ser profissionalmente regula
{1lentadas.

,', Operam~se por computadores equipamentos in
dustriaisde precisão, centrais nucleares e de comuta
ção telefônica, aeronaves, aparelhos sofisticados
p~rá,.usQ em 'cirurgias e em tratamentos clínicos.
Se'us profissionais, não raro, prestam serviços em
oper~ções que controlam significativos investimentos
patrimoniais, vultosas transações no comércio eletrô
nico. Enfim, inserem-se em áreas altamente significa
tiva~ da vida do cidadão moderno.

Epossível, portanto, avaliar a responsabilidade
dos 'profissionais Que operam esses equipamentos,
cujo uso indevido ou inadequado poderá redundar em
prejuízos'financeiros ou operacionais incalculáveis, e
até,mesmo pôr em risco a saúde e a segurança da co
JetividaQe.

'. Não são raros os relatos de incidentes graves
resultantes de falhas operacionais ou do uso crimino
so dos conhecimentos de informática. Alguns desses
fatos estão a exigir. na área penal, leis específicas
que tipifiquem os delitos gerados por esse ramo da
tecnologia e lhes proponham as devidas penas.
. , No campo estritamente profissional, muitos des
ses incidentes poderiam ser evitados ou minimizados
$e contássemos com uma lei regulamentadora da
profissão, que intentasse cobrar desses trabalhado
res o devido preparo técnico, uma atuação dentro da
respectiva ética profissional e. ao mesmo tempo, lhes
desse proteção e condições de crescimento em sent 
do mais amplo.

," Para isso, torna·se ainda imprescindível sejarl
criados os Conselhos Federal e Regionais de Infor
mática, órgãos que deverão cumprir a tarefa de fisc~-'

lizar o exercício das atividades profissionais da catE!
goria e. ao mesmo tempo, agregar os seus membros
em 'torno dos, respectivos estatutos, códigos de ética
8, dem~l~ normas regulamentadoras internas.
, Aesses conselhos caberá,' ainda, a importante
tarefa de executar o saneamento do mercado de tra
~àl~o da categoria, seja expurgando os profissionais
aproveitadores ou despreparados, seja apenando
aqueles' cuja incompetência ou má-fé acarretaram
prejuizos à sociedade. " ..
"~',, Nesse,s~ntido.Sr.' presid'ente e prezados,Pares'
desta Casa, em razão da crescente expansão do uso
da informática nos vários campos do conheCimento a'
da vjda do homem moderno, em especial diante'da
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constatação de sua importância para um país que
pretende acoplar-se ao mundo globalizado, colo
co-mel em total solidariedade com a categoria na sua
luta p$la regulamentação profissional e pela criação
dos Conselhos Federal e Regionais ~e Informática.

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para rela
tar uma intensa batalha que estamos travando para
resolver problema que atinge a centenas de milhares
de brasileiros que sonham com a casa própria.

No próximo dia 2 de fevereiro reúne-se nova
mente a Comissão Especial formada pela Câmara
Federal para discutir projeto que pretende estabele
cer novas regras para a renegociação dos contratos
dentro do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Na última reunião, com a presença de represen
tantes da Caixa Econômica Federal, dos Ministério da
Fazenda e do Planejamento, de empresas de crédito
e de Parlamentares de vários partidos, foi debatido
relatório de minha autoria, que propõe o estabeleci
mento de descontos nas dívidas dos mutuários.

Pela proposta, que segundo números da própria
Caixa beneficiaria quase 200 mil mutuários, a pessoa
teria o direito de reduzir o saldo devedor residual ao
equivalente a 50% do valor de avaliação do imóvel. O
refinanciamento seria feito na metade do prazo do
contrato original, e, no final, não mais haveria saldo
devedor, dando-se o financiamento por quitado.

Essa série de propostas visavam principalmen
te levantar o debate sobre esse problema, que atinge
um grande número de brasileiros que adquiriram imó
veis através do Sistema Financeiro da Habitação e,
depois de passarem anos pagando, chegam ao final
do contrato, muitas vezes, com uma dívida superior
ao valor do próprio imóvel no mercado.

Segundo estudo feito pela própria Caixa, dos
734 mil contratos da instituição sem cobertura do
Fundo de Compensação das Variações Salariais
(FCVS), pelo menos 182 mil têm prestações que não
serão suficientes para amortizar o saldo devedor até
o final do financiamento.

Pelos cálculos da Caixa Econômica, o saldo de
vedor residual desses contratos deve chegar a R$5,2
bilhões.

Para nossa satisfação, o surgimento dessas
propostas conseguiu levantar essa discussão e levar
o Governo Federal, através da Caixa Econômica, a se
comprometera encontrar umasolução para o problema.

Na próxima reunião da Comissão, no dia 2, a di
reção da Caixa deverá apresentar suas propostas

para os contratos que estão em situação irregular, ou
cujo saldo devedor ultrapassa o valor do imóvel no
mercado.

Além disso, na própria Comissão surgiram ou
tras idéias, como a de utilizar o mesmo mecanismo já
existente para o refinanciamento de dívidas agrícolas
no refinanciamento dos contratos habitacionais.

De acordo com essa proposta, a pessoa poderia
adquirir um título do Governo Federal, com prazo de
resgate de 20 anos, utilizando, ao final do contrato,
esse título para o pagamento do saldo devedor.

Independentemente das posições políticas p~r

tidárias, o importante é que, com essa discussão,
possamos encontrar uma saída emergencial para
essa questão, que atinge tantos brasileiros. Além dis
so, é fundamental que seja estabelecida uma nova
política habitacional que recupere a capacidade de in
vestimento do País nesse setor e possa atender a po
pulação que sonha com a casa própria,

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di
vulgação de meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, de 4 a 7 de novembro realizol.!-se,
no Rio de Janeiro, a 39ã Feira da Providência. Com
530 estandes e a participação de 25 estados brasile
iros e 34 países, o evento atraiu, como nas vezes an
teriores, milhares de visitantes, interessados não
apenas no baixo preço das ofertas, mas desejosos,
sobretudo, de contribuir para essa grande obra de
natureza social.

Organizada e promovida pela Arquidiocese
do Rio de Janeiro, sob a inspiração do Car
deal-Arcebispo Dom Eugênio Salíes, a feira destina
todo o dinheiro arrecadado ao Banco da Providên
cia, que o emprega na promoção social das pessoas
mais pobres. Em vez de esperar pelo Governo, a Igre
ja Católica fluminense faz a sua parte, na luta que tra
vamos contra a pobreza, a miséria e a marginalização
em que tantos sobrevivem.

A Feira da Providência é, de fato, uma bela reali
zação, para cujo êxito concorrem o apoio dos gover
nantes e a colaboração dos mais diversos setores da
comunidade. Nada menos do que 17 linhas de ônibus
tiveram o roteiro prolongado até o Rioce.ntro para faci
litar o acesso do público aos pavilhões 3 e 4, onde se
localizavam os estandes e os setores comercial, de
esporte, de cultura e de lazer, além dos postos âe
atendimento e de infra-estrutura.
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Não por acaso, a 39ª Feira da Providência repe
tiu o sucesso das edições anteriores, pois continua
associando o lazer à benemerência, o apelo comercial
à solidariedade humana, o recurso material à doação
cristã. Visitando-a e prestigiando-a, somos sabedo
res de que o fazemos por uma causa nobre, ao con
correr, ainda que modestamente, para a manutenção
de creches, de escolas, de centros de formação pro
fissional e de atendimento ao público.

Impossível esquecer, ao falar sobre a Feira da
Providência, o nome ilustre de quem a criou, nosso
querido Dom Hélder Câmara, cujo falecimento, em 27
de agosto último, entristeceu todo o Brasil. Semente
plantada pelo inesquecível religioso quando Bis
po-Auxiliar do Rio de Janeiro, de 1952 a 1964, o pe
queno arbusto se fez árvore frondosa, que dá sombra
e abrigo a milhares de brasileiros.

Comove-nos, ainda hoje, recordar o lema
cunhado por Dom Hélder para a Feira da Providência:
"Ninguém é tão pobre que não tenha o que oferecer
nem tão rico que não precise de ajuda". Por assim
pensar, o saudoso Dom Hélder Câmara fundou o
Banco da Providência: não para especular com o dó
lar, negociar ações ou manipular a bolsa, mas para
oferecer a cada um de nós a possibilidade de dar e de
receber, de ajudar e de ser ajudado, segundo o espíri
to fraterno e cristão que nos deve guiar a existência.

Essa, a crença do bondoso padre no decorrer
de sua longa vida. É dele o pensamento, que nos im
pressiona pela simplicidade e sabedoria: "Deus pare
ce injusto, mas não é. Pede mais de quem recebe
mais. Quem recebe mais, recebe em função dos ou
tros. Não é maior nem melhor, é mais responsável.
Deve servir mais. Viver para servir."

Este, o desafio que nos propõe a Feira da Provi
dência: "Viver para servir". Fazer da vida não um ato
de indiferença, uma prova de orgulho, mas um gesto
de comunhão, um testemunho de fé cristã e de amor
ao próximo. Que a Feira da Providência continue a
nos enriquecer como indivíduos e. como cidadãos,

I

empenhados em construir um mundo onde afinal pre-
valeçam a dignidade humana e a justiça social.

O SR. SERAFIM VENZON (pOr - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna solicitar o credencia
mento dos bancos cooperativos para acessar direta
mente os recursos do FAT e as linhas do Pronaf e
Proger - os recursos serão distribuídos através das
cooperativas de crédito, para atender à demanda es
tratificada do setor - e a extensão a eles do benefício
da equalização dos encargos financeiros na destina-

ção de recursos próprios para financiamento.agrope
cuário.

Ambas as ações seriam adotadas junto ao Ban
co Central e ao Ministério da Fazenda. Seria impor
tante alterar a Resolução do Conselho Monetário Na
cional de nº 2.193, emitidá err. 31 de agosto de 1995,
que estabelece o mesmo multiplicador dos demais
bancos comerciais para apuração do patrimônio líqui
do exigido dos bancos cooperativos.

Para sermos bem-sucedidos com relação ao
apoio às cooperativas, seria necessário sustar a tra
mitação do Projeto de Lei do Coopersimples, que tira
das cooperativas de crédito a oportunidade de serem
contempladas com o tratamento tributário preconiza
do pela Constituição Federal.

Temos de observar a necessidade de as coope
rativas de crédito estarem filiadas a uma cooperativa
central, que seria sócia controladora de um dos ban
cos cooperativos.

Para as cooperativas centrais teria de ser acor
dada, junto à Diretoria de Normas do Banco Central, a
exigência de capital mínimo de 30% do capital reali
zado das cooperativas singulares que a compõem. O
prazo de 2 anos, já exigido para as cooperativas sin
gulares, é muito difícil de ser cumprido, quando se re
fere às centrais de cooperativas com pequeno núme
ro de cooperativas singulares, e insuficiente para as
análises necessárias ao processo de decisão quanto
a fusões, incorporações eefetiva adequação às normas.

Com relação aos limites de endividamento e
concentração de risco para as cooperativas centrais
de crédito, seria interessante, para as operações ati
vas e passivas, que o prazo concedido fosse de até 5
anos.

Quanto ao conselho fiscal, seria interessante
que fosse renovado em apenas um terço dos conse
lheiros fiscais efetivos e suplentes e permitido o man
dato de 2 anos, quando apresentada a comprovação
de treinamento. O tipo de treinamento necessário
para os dirigentes seria discutido em conjunto com as
lideranças do setor. Apesar de já existir norma permi
tindo a terceirização dos serviços em locais pouco as
sistidos por serviços bancários, há necessidade de
autorização específica para que as cooperativas pos
sam compartilhar os serviços comuns, independente
mente da origem.das mesmas. Es~a atitude pressu
põe a redução de custos e uma maior integração do
sistema cooperativo.

A implantação do sistema de capitalização pro
gressiva seria fei~ nos moldes da capitalização pro
gressiva do sistema Unicred.
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Elevados custos operacionais e a própria limita
ção existente operacionalmente não atingem a totali
dade do público alvo desejado, pois os agentes finan
ceiros oficiais estão com capacidade de repasse de
recursos para os agricultores familiares.

As reivindicações detalhadas são primordiais
para o ramo de crédito das cooperativas brasileiras.

Espero que o Ministério da Fazenda e o Banco
Central sejam sensíveis a nosso pleito.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, subo a esta tribuna para fa
lar, como Deputado Federal eleito pelo Estado do Rio
de Janeiro, em defesa de nosso Governador Anthony
Garotinho. Na sessão do dia 13 do corrente mês, o
nobre colega Deputado Coronel Garcia ocupou este
microfone para dizer que uma das prioridades do
Governo do Estado, a segurança pública, não tem sido
cumprida, que tudo não passa de um jogo de mídia
ou, nas palavras do nobre colega, de "muito falatório".

Data venia, devo discordar da opinião do nobre
colega, pOIS ele mesmo, em seu pronunciamento, dis
se que no último mês houve uma pequena queda nos
roubos e furtos de veículos.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
um fenômeno mundial o aumento da criminalidade
nas grandes cidades nos períodos de festas natali
nas, haja vista o deslocamento de pessoas para elas,
a fim de participar dos eventos de fim de ano.

É lamentável, mas é fato. E, mesmo diante des
se quadro, o Governador Anthony Garotinho conse
guiu reverter a situação e apresentar uma pequena,
mas significativa queda na criminalidade - e não um
aumento, como ocorre em todo o mundo.

Nesse caso, a referência feita pelo nobre colega
Coronel Garcia mUito nos gratifica, pois a crítica que
deveria denegrir acabou por mostrar a competência
do governo atual.

O Governador recebeu o Estado com uma polí
cia desacreditada. A segurança pública no Rio de Ja
neiro já passava a ser questão nacional, com Indicati
vos até de uma intervenção federal no Estado. Mes
mo assim, o Governador Anthony Garotinho está con
segUindo reverter esse quadro deplorável. Como po
demos cntlcar uma atuação dessas?

Devemos, Sim, nos unir e apresentar nosso apo
io ao governo de nosso Estado, pOIS, afinal, as políti
cas adotadas visam à melhoria da condição de vida
de nossos irmãos e de nossas própnas famílias.

No que diz respeito à nota publicada no jornal O
Dia, mencionada pelo nobre Deputado, afirmando

que o Governo do Estado se dedicará no ano 2000 à
educação, cumpre dizer que devemos parabenizar o
S. Exa., pois é sabido que o problema da educação
do ensino fundamental, principalmente reflete-se em
todo o decorrer da vida de uma pessoa.

O tratamento dado à educação é essencial para
a construção de uma sociedade melhor, menos vio
lenta e com mais oportunidades de vida.

A segurança pública jamais será negligenciada
pelo Governo Garotinho, pois é uma questão emer
gente, da qual não se pode descuidar em tempo ne
nhum - e nem o Governador o fará.

Deste modo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero deixar registrado o meu apoIo à adminis
tração do Governador Anthony Garotinho, que não
governa o Estado para a mídia, como quer demons
trar o nobre Deputado Coronel Garcia; se recebe apo
io dela, é porque seu trabalho sério e contínuo tem
sido reconhecido pelos meios de comunicação.

O Governador e sua equipe têm trabalhado in
cessantemente para devolver ao Rio de Janeiro a paz
e a qualidade de vida que nossos irmãos merecem.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a participação da Petrobras como parcei
ra dos grupos privados responsáveis pela implanta
ção do Pólo Gás-Químico do Rio de Janeiro dará um
novo Impulso ao empreendimento. A idéia é a estatal
entrar como sócia acionista e fornecedora de maté
ria-prima, já que, no futuro, o Pólo usará o gás natural
da Bacia de Campos, no norte fluminense, processa
do pela Refinaria Duque de Caxias.

Embora a definição do preço do gás a ser forne
cido pela Petrobras seja de difícil negociação, por fal
ta de parâmetro com projetos similares, os empreen
dedores acreditam que os custos serão bem mais
acessíveis do que se o produto for adquirido de outras
fontes. Por outro lado, eles apostam nessa parceria
até para ajudar a viabilizar parte do financiamento do
projeto junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), e o restante junto a
bancos estrangeiros.

A viabilização desse empreendimento será de
vital importância para o futuro da economia fluminen
se. Em primeiro lugar, pelas perspectivas de novos in
vestimentos num dos setores que formam a base da
economia do Rio e tem contribuído para manter em
alta o crescimento do setor industrial, colocando o
Estado entre os poucos que apresentaram desempe
nho positivo ao longo do último ano, com reflexos fa-
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voráveis principalmente no nível de emprego, que é
também um dos mais altos do País.

Em segundo lugar, por atrair investimentos para
os demais setores da economia estadual, do turismo
ao comércio, passando,pelo setor energético, aero
portuário e de infra-estrutura. A esse projeto so
mam-se se outros de grande alcance econômico para
o Estado. Agora mesmo a Agência Nacional de Petró
leo (ANP) anuncia estar preparando um segundo lei
lão de áreas de exploração de petróleo e gás natural,
na Bacia de Campos e em outras bacias petrolíferas
da região Nordeste. '

Serão leiloados 23 novos blocos, e a ANP deci
diu abrandar algumas ~xigências, visando atrair um
número maior de empresas interessadas, em especi
al multinacionais, como,BP Amoco, Shell, Esso, Te
xaco, Agip, Elf Aquitane, entre outras, que já partici
param do primeiro leilão realizado este ano. Embora o
Governo tenha previsto uma receita da ordem de
US$65 bilhões nos próximos 20 anos, com as licita
ções, roya/ties e impostos, esses números já estão
sendo revistos, diante da alta do preço do petróleo no
mercado internacional.

Outra notícia positiva, e que terá influência na
economia fluminense, é a que trata da necessidade
de construção de mais' um gasoduto Brasil-Bolívia,
com a descoberta de novas reservas de gás natural
em território boliviano. Além de ampliar a oferta do
produto na região Sude~te, o empreendimento conta
com a participação de 35% da Petrobras no consórcio
que realiza as prospecções no solo boliviano.

Isso significa que as três novas usinas termelé
tricas que serão construídas no Estado - Cachoeira
Dourada, em Cabiúnas; Reduc, em Duque de Caxias;
e uma terceira, em um r1lunicípio do norte fluminense
- terão assegurado, no futuro, o fornecimento de gás
a preços mais acessíveis e competitivos, dIante da
maior oferta do produto.

Isso representa uma garantia a mais para a con
solidação do Pólo Gás-Químico, que, com certeza,
impulsionará ainda mais a economia estadual, ampli
ando as oportunidades no mercado de trabalho, atra
indo novos investimentos para a região e propiciando
melhores condições de renda e bem-estar para os
trabalhadores fluminenses.

Apesar de a força de sua economia ser mais vol
tada para as áreas de comércio e serviços, em decor
rêncía da influência do' turismo, o Rio sempre teve
uma forte vocação indUstrial. O que faltava era a in
clusão desse setor na agenda de prioridades dos go
vernos Estadual e Federal, o que passou a ocorrer

agora, com uma série de projetos incluídos no Plano
Plurianual, o chamado Avança Brasil, que prevê in
vestimentos superiores a R$5 bilhões no Estado, nos
próximos quatro anos.

Acredito que esses investimentos consolidarão
de vez essa vocação do Rio para o crescimento e o
desenvolvimento econômico e social, renovando as
esperanças do povo fluminense num futuro mais pro
missor e próspero.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, assina-se Mila Singué a missivista de
quem tive a honra, há pouco, de receber protesto cla
moroso, palavras que verdadeiramente me impressi
onaram, por se tratar de uma cidadã, entre milhões,
que vive as agruras de um momento econômico e so
cial por tudo adverso e que, portanto, tem motivos de
sobra para estar indignada.

Solidarizo-me com essa senhora em suas afli·
ções. E, em face do dever de consciência, achei por
bem trazer o assunto à consideração dos nobres co
legas, entendendo aplicar-se ao caso a lógica da in
dução: mais do que as estatísticas, muito além da no
tícia de jornal, ou da fala da autoridade, ou ainda da
cr(tica pela crítica, é da realidade cotidiana de cada
indivíduo, chefe ou mãe de família, estudante, traba
lhador, aposentado, habitante da cidade grande ou
do campo, pessoa de poucas letras ou muito saber,
que podemos vislumbrar o panorama exato da crise.

Trata-se de pessoa de meia-idade, em busca de
emprego, a exemplo de tantos brasileiros. Segundo
relata, a dificuldade em obtê-lo, nesse caso, deve-se
justamente à idade. Absurdo dos maiores, para o
mercado de trabalho, os quarenta anos declarados
da missivista a inabilitam ao exercício de qualquer ati
vidade. A maioria das vagas destina-se a jovens de
até 35 anos, com experiência, o que soa paradoxal,
por razões óbvias: na vida, ou se é jovem ou se é ex
periente. Como há de acumular perícia quem não tem
a chance, muitas vezes, nem do primeiro emprego?
Exigir, ademais, atualização e constantes reciclagens
de quem não tem sequer como se manter é, no míni
mo, estabelecer um círculo vicioso terrível.

Seja como for, aqueles que deixam de atender a
tais requisitos estão irremediavelmente fora, restan
do-lhes, no entendimento de quem sofre na carne a
discriminação, tão-somente os caminhos da prostitui
ção, do assalto, da economia informal ou da utiliza
ção perversa da mão-de-obra infantil.

Concordo inteiramente e vou além. No que res
peita a esse último, é preciso estabelecer algumas
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verdades. Fala-se muito na exploração da criança e
do adolescente, seja n~ campo, seja nas carvoarias,
seja nas indústrias de fundo de quintal, seja nas ruas
das grandes cidades, seja mesmo no próprio lar. Mas
há outros aspectos do problema tão cruéis quanto es
ses lados que não se expõem ou que, quando apare
cem, assumem características aceitáveis e, pior que
isso, desejáveis, até, numa inversão terrível dos valo
res morais e culturais da sociedade.

Algumas agências de publicidade especializa
ram-se em caçar talentos, e nesses casos o talento
concentra-se num único atributo: a tenra idade, tanto
mais valorizada quanto mais tenra. Sim, Sr. Presiden
te, nos últimos tempos passamos à cultura da juven
tude, no lugar do saber; da beleza, em vez da integri
dade; da ilusão fácil, onde se requer um mínimo de re
alismo; do hedonismo, onde antes prevalecia o gosto
pelas coisas do espírito. Percebe-se, de outra parte,
uma espécie de indução ao sexo, ora visível, ora furti
va; ora dirigida, ora involuntária; ora consciente, ora
apenas instintiva. A prática sexual começa cada dia
mais precocemente. Não raro essa espécie de anteci
pação forçada da vida adulta implica a toxicomania e
o alcoolismo.

Vejo tudo isso como conseqüência, pelo menos
em parte, de um mesmo problema: a degradação ma
terial. Circunstâncias como a falta do emprego, da
moradia, da assistência da saúde e da educação,
têm, na verdade, um forte impacto no comportamento
das pessoas, estabelecendo-se uma vinculação por
demais estreita com a boa moral, os bons hábitos, a
boa cultura, o que não significa, vale ressaltar, que a
solução da crise, por si, só, venha a garantir a pronta
extlrpação desse cancro, que é sobretudo moral, so
cial e cultural, e que aos poucos vai minando o corpo
da Nação.

No Brasil, em verdade, tudo isso se exacerba,
Sr. Presidente, porquanto a crise não é recente. Eu
diria mesmo que, em maior ou menor intensidade,
nunca se viveu sem ela. As desigualdades ancestra
is, o déficit social atávico, as políticas públicas secu
larmente pífias acumularam-se, até se tornarem o
mastodôntico dilema dos dias que correm. Porém,
consolo ou não, sobretudo no que respeita ao traba
lho, relações tantas vezes frustrantes, injustas, desu
manas, espoliadoras, não ocorrem somente entre
nós, brasileiros, mas em todo o mundo moderno.

O sociólogo alemão Robert Kurz, em artigo há
pouco tempo publicado na Folha de S.Paulo, alerta
para as perdas salariais contínuas, nos últimos anos,
que têm levado muitos trabalhadores a um segundo

e, às vezes, um terceiro emprego, para complemen
tação da renda. E mais: fala também da superqualifi
cação, um problema tão crucial no mundo desenvolvi
do quanto a não-qualificação do empregado brasilei
ro. Aliás, no Brasil, temos ambos os fenômenos. No
caso de se excederem as exigências, ocorre que,
com o objetivo de preservar o emprego, as pessoas
sujeitam-se a ganhar menos do que seria compatível
com sua formação. O subemprego de funções múlti
plas e sem qualquer garantia de estabilidade é,
assim, uma realidade muito comum para os que antes se
mantinham em postos de nível técnico ou operacional.

Enfim, Sras. e Srs. Deputados, vive-se, nesse fi
nal de século, segundo Kurz, a era da flexibilização
do trabalho, refletindo uma tendência que, infelizmen
te, será mantida ainda por muito tempo. E o Brasil in
sere-se nela.

O que dizer, pois, à Sra. Mila, senão assegu
rar-lhe que, de minha parte, como Parlamentar, justa
mente o que tenho procurado fazer é, no âmbito de
minhas competências legislativas, estudar, propor,
debater e votar medidas que possam romper a tradi
ção e mudar a face do País?

Digo-lhe que é um processo lento e sumamente
difícil, pelas resistências que encontra. Mas afir
mo-lhe também, Sra. Mila - e ao me reportar a ela
aqui me dirijo simbolicamente a todos os que vivem
iguais aflições -, que existem sugestões úteis, fruto
da criatividade do eleitor, que, na medida do possível,
vão-se tornando normas.

A própria autora da carta oferece idéias interes
santes, entre as quais o incentivo a empresas que
contratem pessoas com mais de 35 anos, sem expe
riência. Eis, Sr. Presidente, algo que acredito factível,
após, evidentemente, o necessário aprofundamento,
assim como creio num futuro para a Nação brasileira,
um futuro, é certo, que, enquanto se demora, pune
gerações, mas que um dia estará ao alcance de todo
o povo.

Se Deus quiser, ainda haveremos de mudar
este grande País.

Muito obrigado.

O SR. Luís EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mais uma vez a febre amarela, que se
imaginava erradicada do Brasil no início da década
de 60, volta a ameaçar o quadro sanitário nacional,
numa sucessão de casos que está a exigir das autori
dades governamentais urgentes e imediatas provi
dências, através da vacinação em massa da população.
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Vários casos Já foram detectados em Brasília,
Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, com um óbito e
vários pacientes internados, em observação. O Distri
to Federal, pela proximidade em que se encontra da
região de Alto Paraíso, Estado de Goiás, onde se pre
sume ter surgido o primeiro foco, já vacinou mais de
300 mil pessoas e prossegue com a vacinação de to
dos quantos por aqui transitam rumo às regiões sob
suspeita de incidência da febre amarela.

Mas, Sr. Presidente, vale lembrar que a preocu
pação não se deve voltar apenas para a febre silves
tre. Vários casos sob suspeita estão sendo tratados
em São Paulo e no próprio Rio de Janeiro, mais preci
samente no Meier, onde agentes da Fundação Nacio
nal de Saúde encontraram focos de mosquitos e um
paciente com suspeita de ter contraído a febre ama
rela em Belém do Pará.

Portanto, o momento é de expectativa e não
admite protelação. Como se não bastasse o dengue
hemorrágico, que causou vítimas fatais e ainda ame
aça populações urbanas, vem agora a febre amarela,
que, se não for combatida a tempo, poderá ter conse
qüências imprevisíveis.

Não podemos Imaginar, Sr. Presidente, o que
passa pela cabeça dos técnicos do Ministério da Saú
de, que não elaboram planos globais e permanentes
de combate às doenças endêmicas e parasitárias, tão
acentuadas no Nordeste e na Amazônia.

A solução, Sr. Presidente, até prova em contrá
rio, está na adoção de medidas práticas, como aquela
preconizada para Japeri, na Baixada Fluminense,
que consistia na pulverização aérea dos vales, dos
alagados e das áreas sob suspeita. Entretanto, a pró
pria Feema se encarregou de impedir a execução
dessa operação, sob a alegação de comprometimen
to do meio ambiente, apesar de o material que seria
utilizado ser o mesmo que os agentes da Fundação
Nacional de Saúde usam para combater o mosquito
transmissor do dengue, sem nenhum risco para saú
de'humana.

O Ministério da Saúde precisa agir para que o
problema não ressuscite o dilema de Oswaldo Cruz,
que levou meses para convencer o governo da época
de que o mosquito não é municipal, estadual ou fede
ral, mas, sim, de amplitude nacional.

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

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o município de Iguatu, um dos mais
importantes do Estado do Ceará, comemora festiva-

mente, durante toda esta semana, o seu 147.Q aniver
sário de emancipação política.

A progressista cidade, berço natal de ilustres
cearenses, inclusive do saudoso compositor Humber
to Teixeira, é hoje governada pelo Prefeito Hildernan
do Bezerra, conceituado médico e administrador de
reconhecida competência.

Localizado numa área de 1.952 quilômetros
quadrados, possui 80 mil habitantes, constituindo-se
em um dos mais prósperos municípios de meu Esta
do, do qual tenho a honra de ser um de seus repre
sentantes. No decurso do mandato do atual Prefeito,
Iguatu classifica-se como um modelo de desenvolvi
mento e exemplo da moderna administração. As áre
as de educação, saúde e saneamento têm recebido
tratamento prioritário, identificando-se, assim, com os
projetos sociais implementados pelo Governador
Tasso Jereissati. Para que se tenha uma idéia sobre
os resultados favoráveis alcançados pela administra
ção municipal, é oportuno citar que a produtividade
escolar atingiu 94% de progressão nas séries - pro
moção de alunos - e 93% de permanência desses
alunos nas salas de aula, índices considerados dos
mais altos no País. Com recursos que temos conse
guido na esfera federal, o Prefeito já construiu nada
menos que 52 novas salas de aula no município.

Iguatu aglutina 25 mil alunos na rede escolar pú
blica, todos eles devidamente assistidos através de
modernos eqUIpamentos de enSino, além de profes
sores capacitados e treinados no Centro Vocacional e
Tecnológico mantido pela Prefeitura Municipal. A
grande maioria das escolas municipais conta com es
trutura básica para o seu funcionamento, aparelha
das que estão com aparelhos de televisão, vídeos,
antenas parabólicas e outros benefícios que df.o
maior celeridade ao desenvolvimento do ensino.

Um outro dado que merece destaque é o ofere
cimento de vagas no ensino fundamental a todos I)S
que precisam meta, aliás, perseguida pelo Governo
Federal em todos os estados da federação. Os ú,ti
mos resultados revelados pela Secretária de Educa
ção, Maria Louzanira de Oliveira, detalham todos os
projetos - implantados na rede escolar municipal,
num total de 13, que vão desde a educação para a
arte até a formação de professores, passando pela al
fabetização de jovens e adultos e dos trabalhadores
rurais.

No campo do saneamento devo ressaltar, den
tre outras obras, os mais de mil metros de canais de
drenagem em áreas alagadas, favorecendo mais de
200 famílias que praticam a pequena agricultura; e a
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criação do Centro de Atenção Psicossocial, destinado
ao tratamento dos doentes mentais, providência pre
ventiva que ensejou uma redução de 85% no número
de internações desse tipo de paoientes, além de pre~~

tar apoio a seus familiares. ,
Outra iniciativa social que :ncrece realce -é a

"Casa do Cidadão", que, edificada sob moderna es
trutúra, atende as populações mais carentes na expe
dição de cédulas de identidade. de trabalho, CPF;
certidões de nascimento e de óbito e outros docu
mentos.

Na saúde, Iguatu éoutro exemplo de zelo comu
nitário. Possui vinte equipes do Programa de Saúde
da Família, possibilitando o atendimento domiciliarda
população. Graças a esse projeto, a mortalidade:'~:
fanti! foi reduzida em 70%. ,3. esse programa junta-se
o de saúde bucal, que con~abiliza uma acentuada di
minuição no número de cr:anças portadoras de'ciirí~;
além de ensinar noções gerais de higiene da: b()Ca. '

Associo-me, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
.taoos, ao regozijo da população iguatu~lise·pela me~

reeida celebração, ao mesmo tempo em qUe'me' côh:
gratulo com a sociedade local pela realização da vas
ta programação que assinala o significativo evento.,

Era o que eu tinha a dizer. ,
OSR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e .Srs.
Deputados, gostaria de manifestar meu apoio à decJ~

são do Congresso Nacional de tornar efetiva a rene
gociação das dívidas agrícolas. A medida érealmen~
te necessária e deverá proporcionar um novo f6legQ
aos produtores endividados. ,

O ponto central da discussão do assunto gira
em torno da conciliação das metas do governo em re~

lação ao ajuste fiscal com as necessidades de capita
lização dos produtores rurais. Felizmente, foi passlvel
encontrar um meio-termo capaz de atender-as duas
partes, superando os impasses que durante muito
tempo travaram as negociações. '

, A proposta aprovada determina que os produto-
re~ que estiverem em dia com o pagamento dos fi·
nanciamentos contratados terão seus débitos recai·
culados. As dívidas securitizadas de até R$50 mil so
frerão uma redução de 30% de seu valor, enquant~
as dívidas de até R$15 mil serão prorrogadas por~s
anos. Ainda no caso das dívidas até o limite de R$50
mil, houve um alongamento de prazos, com- pag~
mento de 10% em 1999 e de 15% em 2000.

Foi também acertado que serão excluídos do
benefíc,io aqueles, produtores que desviaram os re
c!:,rsos contratado~ para fins estranhos à atividade

agrícola. Essa medida é coerente com todo o proces
so de renegOCiação das dívidas, pois pretende evitar
a desmoralização do crédito agrícola. Tais desvios
acabam ,cri~ndo. perante a opinião pública, a falsa
imagem de que·os produtoresxurais são beneficiados
êom privilégío~ financ:;ei'ros iriju~tos edesnecessários.

Na \ferdade, adecisão do Congresso irá fortale
cer o setor, para que os produtores tenham tranqüili
dade no plantio das próximas safras, evitando a es
cassez de produtos essenciais. Na atual situação em
que se encontra a economia nacional, a pior coisa
·que pode acontecer é um choque de oferta vindo da
agricultura. quê ca'usària uma pressão indesejada so-
bre a!nflação eocâmbio.. , '
':,',. ,T()aos;s~be":, ,que os últimos planos econô
m~ços foram p~ej'udici.ai~ ao campo, tanto que até foi
'~ünt1ada aexp.re~o "âncora verde'"para designar o
achatamento da rentabilidade do setor como forma
l' ' .. 4 f " ••

de garantIr à estabilidade da moeda. .
'.'" , 01 ' ,

, " ( . ·'ACóntecé q~ esse próCesso chegou ao limite,
com a'expos~ .dos, pr,odutores a uma situação de
~~ 4; "1_ .~"':'. • .". ~"1' i 14 ";'1 "'"l1_,' -' ''';-1 '~', , •

forte endividamento; âc'entú~da pelo aumento des-
'proporcionài dós juros: 'Prosseguir nesse caminho se
r.ia conClenar OPaís a úina séria crise de abasteci
mento, sem falar ~a' redução das exportações de pro-
dutos primários.' _ '

. Ne~e .sentido, ve~os, como extremamente po
sitiva li decisão dO Congresso de renegociar as dívã
éta~'agrícolas. Ela traz à esperança de que os produ
tores se posSam recapitalizar nas próximas safras,
rompendo o circulo vi~ioso criado pela conjunção de
baixa rentabilidade e cobrança, de juros leoninos.

, . Compreendemos as motivações.do governo no
~ti~ ~,buscar um aj~ste fiscal sério e duradouro.
9desequilíbrio das contas públicas tem causado mu
it~ 'danos ao cre~imento da economia e deve ser
enfrentado cOin determinação. Mas.acreditamos tam
bém que esse ~q~iIfbrio r:1ão'pode se~ conseguido às
custas da' insolvência da agricultura. Ao contrário, a
SàÍlde financeira dos produtores rurais é indispensá
vel a, qualq"er plano de estabilização econômica.

Foi isso que o Congresso percebeu.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Oeputados., o governO pUblicou no Diário Ofieial do
dia 14 de janeiro uma medida provisória com novas
regras para ó funcionamento dos Fundos de Financi
amentodoNorte (FNO), doNordeste (FNE) e do Cen
I~o-oeste (FCO)~ 'abordando essencialmente as alte
rações pÍ'ocessadas [1a execução desses fundos so
~re os segmentos produtivos da atividade agrícola
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das regiões de abrangência, com ênfase para aque
les vinculados à produção de pequena escala.

o Os supostos benefícios divulgados pelo gover
no em nada contemplam as necessidades do peque
no produtor. De acordo corir análise realizada pela
AsSessoria da Liderança do PT, nas normas baliza
doras da execução dos fundos, a MP define que as
operações de crédito com recursos dessas fontes
passem a estar sujeitas a taxas de juros não propria
.mente fixas, como vem sendo divulgado, mas variá
veis. Como não se prevê o atrelamento irrestrito dos
cursos financeiros aessa taxa, admitamos, ogoverno
poderá colocar em prática o gatilho assegurado pela
MP, que permite o repasse aos juros da variação da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, podendo pre
valecer taxas fixas no crédito com recursos dos fundos.

Em relação aos novos financiamentos, o único
avanço real da MP (se'e que isso pode ser tido como
avanço) foi a supressão do IGP-DI como indexador
do crédito, substituindo-o pelo atrelamento dos juros
prefixados à variação da TJLP. Portanto, no máximo,
a MP poderá possibilitar' a redução dos encargos, o
que impede se assevere acerca da efetiva consistên
cia das novas condições de financiamento com as re
alidades socioeconômicas regionais, ,conforme pro
cedimento da mfdia e do governo, obviamente.

Na verdadJL.s9b a perspectiva dO custo do cré
dito, e no curto prazo, a MP apenas reduz achama do
fogo em que se encontravam os agricultores das re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - os pequenos,
em especial. No entanto, estes deverão 'continuar a
arder, só que em chama mais branda, porque, definiti
vamente, os termos da MP mostram que o caminho
do parafso divulgado pelo governo apresenta-se bem
mais tortuoso.

Mesmo admitindo-se que os juros permaneçam
fixos nos nfveis definidos pela MP, o crédito através
dos fundos permanecerá com cuStos mais elevados
do que o crédito rural aplicado' nas demais áreas do
pafs. O que questionamos'no resultado dos cálculos
mirabolantes do governo é'que, se oS'produtores das
regiões mais dinâmicas do pafs 'encontram dificulda
des para efetuar o pagament() das qfvidas agrfcolas,
por força dos efeitos da queda brutar dos nfveis de
renda da atividade, oque se pode projetar para os pe
quenos e miniprodutqreE3o do No,r:te, do Nordeste e do
CeqtrÇ)-Oeste, qu~ ,99!'ltil:war.~o ~ combinar custos
mais elevaqos, dos financiamentos, com menor.es ni
vei~",de rend~?,

. 00 que'se.poélaCQnstatar·naMPé,que:mais uma'
vez, os agricultores 'familiares bene1ieiártiosodos'fun3

dos serão os mais penalizados, pois estarão sujeitos
a encargos financeiros muito maiores do que os seus
companheiros de infortúnios das regiões menos pobres
do pafs.

Outro absurdo é que, no art. 4.!l da MP, o gover
no garante a opcionalidade da renegociação da drvi
da para os grandes produtores, com base nas condi
ções estabelecidas para o Programa Especial de Sa
neamento de Ativos - PESA. Enquanto isso, para os
demais produtores a MP não permite opção, a não
ser que um miniprodutor, com contrato indexado,
considere que deva ser tratado como um grande de
vedor do crédito rural.

Não vamos admitir que o prfncipe mais uma vez
empurre goela abaixo dos pequenos produtores ter
mos esdrúxulos de renegociação das dfvidas, quan
do todos sabemos que o P-T já vem buscando junto ao
próprio governo um tratamento justo, em condições
mais favoráveis, para as mesmas. Isso, sem mencio
nar aqui outras questões há muito reivindicadas pelas
entidades e pelo agricultor familiar, que em nenhum
momento são contempladas na MP. Esta, pelo con
trário, vai na contramão do que é realmente necessá
rio para o desenvolvimento da produção nacional.

Outra grave questão que está no bojo da MP é a
participação dos bancos privados como objeto de re
passe dos recursos dos fundos pelos bancos gesto
res respectivos, possibilitando, com isso, uma grande
festa às custas dos recursos destinados ao financia
mento do desenvolvimento das regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, toda a História da Humanidade está fundada
na busca da utopia, na busca da felicidade. Mesmo as
religiões estão fundadas em utopias e "reinos de
Deus".

Agrande mudança no Século XIX foi que passa
mos a almejar, aqui na terra, a utopia, a paz, a igual
dade, a justiça social, a fraternidade, a solidariedade
e, principalmente, a felicidade.

Mas os Séculos XIX e XX são contraditórios na
busca da utopia pela raça humana. Em geral ela foi
confundida, muitas vezes com o fundamentalismo re
ligioso; que volta neste final de século misturado às
cores do nacionalismo e que nos levou às guerras re
ligiosas eàchamada "Santa Inquisição"- que de san':
tã:nada tinha. '

'o,, 'Mas, eomb'toda a História humana, a inquisição
teve' corno colitrapártida"a Reforma que, com Calvino.
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nos legou grandes avanços na humanização da reli
gião, que terminou com a separação do Estado e da
Igreja, passo decisivo para o fim das monarquias por
direito divino e para a implantação do Estado Nacio
nal e, depois, da República.

No Século XIX surgiram as doutrinas utópicas e
o próprio socialismo utópico, de Saint-Simon, Fourier
e Owen, o socialismo científico de Marx e Engels e as
grandes revoluções que plasmaram nosso presente,
a americana, a francesa e a russa.

A utopia sempre veio acompanhada dos avan
ços técnicos e científicos da humanidade e passou a
se confundir com a chamada "revolução científica".
Por meio das descobertas de novas terras, a era dos
descobrimentos, no passado, e, nos últimos séculos,
pelas descobertas científicas, a humanidade encon
traria a felicidade e acabaria com as guerras, a fome e
a ignorância, os homens e mulheres seriam iguais e
as nações viveriam em paz.

Trágica e infelizmente, não era e não é verdade.
As grandes revoluções científicas - e estamos viven
do agora duas das maiores: a da informática e da bio
genética - podem nada significar. Isso mesmo, nada,
no avanço rumo à utopia da humanidade. Ao contrá
rio, podem agravar as desigualdades, levar a novas
guerras e tornar o mundo e a terra inabitáveis. Foi as
sim com a pólvora e a fusão atôm ica.

Mas seria uma atitude cínica, ou mesmo niilista,
não compreender o grande avanço que representam
para a humanidade as grandes descobertas científi
cas ou as "invenções".

O pensador e filósofo Norberto Bobbio, ao criti
car a banalidade do Apocalipse, dizia que a grande
questão para a humanidade é a crescente "dissocia
ção do progresso científico ou técnico e do progresso
moral". Ele explica que, ao contrário do que se anun·
ciava no Século XIX, o progresso cientifico e técnico
não contribuiu para o "aperfeiçoamento" moral do ho·
mem, mas somente para a sua melhora material, for
necendo-lhe, ao contrário, "instrumentos para exerci
tar com maior eficácia sua vontade de poder".

Basta avaliar o papel das grandes invenções e
das revoluções científico-técnicas, particularmente a
última que estamos vivendo. a terceira, mesclada
com a chamada globalização, para verificarmos
quanta razão tem o filósofo.

Neste final de século, talvez a humanidade viva
o seu momento mais trágico e ao mesmo tempo mais
esperançoso. Segundo o grande historiador Eric
Hobsbawm, nosso século, o XX, fOI um "século bre
ve", que começou em 14, com a primeira grande

guerra, e terminou em 91, depois da queda do muro
de Berlim, com o fim da União Soviética.

O comunismo e o socialismo marcaram nossa
época, já que eram as grandes utopias do Século XX
- e sob a égide de grandes revoluções: a russa em
17, a chinesa em 49 e a cubana em 59. A queda do
muro de Berlim e a derrocada do chamado "campo
socialista" significaram uma vitória política e ideológi
ca para o capitalismo, que se expressou na famosa
frase de Francis Fukoyama, que anunciava o ''fim da
história" e o início do século americano.

A partir desse acontecimento histórico, inici
ou-se uma grande discussão sobre o fim das utopi
as/ideologias e, no varejo, sobre o fim da luta de clas
ses e do conceito de direita e de esquerda.

Mas o balanço de 10 anos de neoliberalismo.
que é o novo nome do imperialísmo ou do capitalismo
mundial, é simplesmente trágico e recoloca para to
dos nós a questão central exposta por Bobbio: quan
do o progresso material trará progresso moral, que
significa, antes de mais nada, a igualdade e a justiça
para todos, condição para a paz e a solidariedade en
tre os povos e as nações?

Nos últimos meses, assistimos a um verdadeiro
mea-culpa dos organismos internacionais, particular
mente do FMI e do BIRD, reconhecendo que o cha
mado "Consenso de Washington" ou "Neoliberalis
mo" fez aumentarem a exclusão social, o desempre
go e mesmo a miséria no mundo. Reconhecem que o
processo de globalização e a supremacia do capital fi
nanceiro são insustentáveis em médio prazo com os
atuais índices sociais na maioria dos países do mundo.

Só para termos uma idéia da graVidade da situa
ção, 3 bilhões de seres humanos vivem abaixo da li
nha da pobreza e 102 países estão mais pobres hoje
do que há 15 anos. Temos 720 milhões de analfabe
tos no mundo e 1,5 bilhão de irmãos nossos não têm
acesso a um bem elementar como a água. Todo um
continente, a África, está submetido à fome, à doença
e à guerra, como no Apocalipse.

Como fantasmas, retornam, no comércio mun
dial, os problemas da desigualdade, do protecionismo
das grandes potências, da dívida externa impagável e
das ameaças sobre o meio ambiente, as guerras e o
medo da fome e da falta de água para a imensa maio
ria da humanidade.

Vários mitos ideológicos criados pelo "Consen
so de Washington" começam a ser desmoralizados.
começando pela chamada "abertura econômica" e as
exportações - verdadeiros fetiches -, junto com as
privatlzações e a desregulamentação como condi-
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ções para o desenvolvimento econômico de nossos
países. A recente Conferência, fracassada, da OMC
em Seattle, nos USA, é uma prova eloqüente do que
afirmamos.

A humanidade acordou da ilusão do "fim da his·
tória" com as crises financeiras da Ásia, da Rússia e
do Brasil, e passou a viver um pesadelo com a guerra
eletrônica na Iugoslávia e agora com sua repetição
atrasada, em termos técnicos, na Chechênia. As
duas superpotências continuam as mesmas, com os
mesmos objetivos: manter o poder e dominar o mundo.

A humanidade se pergunta: não haverá como
compatibilizar liberdade e igualdade, democracia e
solidariedade? Ou será que estamos condenados a
escolher entre viver em liberdade na miséria ou ser
mos escravos na Igualcjade, o que, como o próprio
significado das palavras demonstra, é de per si in
compatível com nossa natureza humana e, portanto,
com nossas utopias e esperança de um mundo de
paz, justiça e solidariedade.

O que mais chocaria um observador que viesse
de outro mundo, um ET, para nos visitar neste final de
século seria, certamente, o abismo que existe entre o
avanço científico-técnico da h~manidadee o agrava
Imento da miséria, da pobreza!e da violência no mun
do, a perda das referências éticas e morais.

Recolocam-se para a humanidade as utopias e
a política na sua dimensão universal, como o autogo
Vemo de homens e mulheres I~uais e as grandes uto
pias da igualdade entre os ser~s humanos, do fim da
exploração do homem pelo hómem - ou será que o
"homem é o lobo do homem", e não temos esperanças?

Mas a roda da História não volta e a humanida
oe continuará sua busca pela felicidade e sua luta
para colocar a seu serviço o chamado progresso
técnico e científico, construindo direitos e instituições
<!lue sejam guiadas pelo princípio de toda utopia, que
é o bem-estar do gênero humano em convivência
com a natureza.

Novos tempos, velhos problemas, soluções no
\Ias, democratização dos organismos internacionais
para equacionar os grandes problemas mundiais,
sem aceitar a hegemonia ou o imperialismo de um ou
vários países. Respeitar, dentro de uma nova ordem
internacional, a soberania e autonomia das nações,
suas culturas e religiões.

Repudiar toda tentativa de impor uma religião
como única e rejeitar o fundamentalismo relIgioso.

. Banir as guerras como meio para resolver os
problemas das/entre as nações; banir a pena de mor
te e as torturas, a Violação dos direitos humanos, o

trabalho escravo e/ou infantil e acabar com a censura
e a discriminação racial, religiosa e de gênero.

Garantir o direito de manifestação, organização
e expressão a todos cidadãos do mundo, sem distin
ção e fronteiras.

Proteger o meio ambiente e a natureza, garantir
o desenvolvimento sustentável e o uso adequado e
com a renovação de todos recursos naturais.

Estender o conceito de direitos civis aos sociais,
garantindo à humanidade o acesso às riquezas pro
duzidas e ao bem-estar social, à educação, à saúde,
à seguridade social e ao trabalho.

Pôr fim ao flagelo da fome e às guerras, à desi
gualdade, começando pela regulamentação do direi
to ao livre trânsito dos cidadãos e não apenas do ca
pital; garantir a liberdade de comércio a todos os paí
ses e igual acesso à tecnologia.

Submeter o capital financeiro a normas e ao
controle internacional, superando o grave problema
das dívidas externas, primeiro dos países pobres,
com o cancelamento das mesmas, e depois de todos
os países, num amplo processo de troca de dívida por
investimentos sociais e reformas democráticas sobre
a terra, a riqueza e a renda.

Liberdade e prevalência da política sobre o capi
tal e a economia essa é a base para a solução dos
grandes problemas da humanidade.

Homens e mulheres que lutam por liberdade,
igualdade e justiça foram e serão os que fazem a Histó
ria das Nações e da Humanidade. São seus sonhos,
esperanças e utopias que constroem o mundo novo.

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pron un
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Governo fechou 1999 com o débito so
cial agravado pela inapetência de enfrentar a pobre
za, pelo descaso de sempre para com os carentes, os
humildes, a criança desassistida, o idoso desvalido.
Começamos o ano 2000, e a luta dos que se insur
gem contra isso deve perseverar.

O Programa de Garantia de Renda Mínima, a
grande bandeira empunhada pelo Sr. Femando Henri
que Cardoso como solução para o problema, constitui
um exemplo acabado desse quadro terrível. Completou
dois anos, no último mês de dezembro, sem cumprir a
meta programada: atendimento de 3% dos mais de 10
milhões de famílias, segundo estimativas do IPEA, que
poderiam ser beneficiadas, por se adequarem às duas
principais exigências: percepção de rendimento per ca
pita mensal inferior a meio salário mínimo e existência,
no seio dessas famílias, de crianças entre sete e quator
ze anos matriculadas na escola.
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E por que o programa não conseguiu dar cum
primento ao prometido, Sr. Presidente? Além çle tudo
o que se sabe - incompetência. burocracia, excesso
de caminhos da fonte ao destinatário, pouca efetivi
dade, ausência de real vontade política, entre outras
mazelas sabidas do poder público, sobretudo nestes
tempos acacianos -, não o fez também, e principal
mente, porque a quantidade de recursos para esse
hm foi escancaradamente apequenada, ao longo do
ano, em face, conforme alegado, dos ajustes orça
mentários.

São ou eram, pelo menos até o final de outubro
passado - 573 o s municípios conveniados, a partir
de uma seleção dos vinte mais pobres de cada Esta
do. Isso implica um total de 298.500 famílias, para as
quais está destinado o repasse, por parte da União,
de um total de R$30,6 milhões. Cada uma das famíli
as cadastradas receberá algo em torno de R$35,60.

Se muito cresceu, o número de eventuais bene
ficiários não passou de 502.400 famílias, resultado
extremamente modesto à vista do que foi anterior
mente propalado, algo em torno de um terço da meta
original prevista para o exercício, que era de prestar
atendimento a 1.400.000 famílias, espalhadas por
1.200 municípios. E o total do volume de aportes a
que foi reduzido o programa, R$54 milhões, dá-nos
conta da ordem de prioridades que aí está posta.

Quando lançado, em agosto de 1998, o Renda
Mínima anunciava-se de forma diferente. Para aquele
número de 1.400.000 famílias a União desembolsaria
quase R$640 milhões. Mas eis que veio o famigerado
ajuste fiscal, exigindo cortes dramáticos na área
social, apenando, como sempre, as camadas mais
necessitadas. O programa, então, encolheu: dos
R$640 milhões, restaram apenas R$54 milhões. Gra
ças ao esforço, ao empenho louvável de muitos in
cansáveis, dentro desta Casa e no Senado Federal,
conseguiu-se, por fim, alcançar a cifra dos 100 mi
lhões. Essa, a quantia com que hoje conta o Renda
Mínima.

Na verdade, nobres Colegas, o advento dos inú
meros percalços da economia, no ano recém-findo,
acabou sendo uma boa desculpa. A crise serviu, isto
sim, para confirmar o que já se sabia: a inviabilidade do
programa, do modo como está formulado; uma idéia
equivocada para uma filosofia supostamente boa.

Com efeito, Sr. Presidente, se o programa pre
tende atingir as comunidades mais pobres, os municí
pios que, em absoluto, não dispõem de meios para
erradicar seus problemas mais cruciais, como supor
que esses mesmos municípios terão receita para par-

ticipar com 50% do valor dos benefícios a serem pa
gos, nos tp,rmos de início concebidos pela tecnocra
cia palaciana e seus acólitos? Trata-se, no mínimo,
de um paradoxo, que fere de morte qualquer intenção
de realizar alguma cOisa.

Diante disso, Sr. Presidente, somos autorizados
a imaginar que a mise-en-scene prossegue em seu
curso de demagogia, de indiferença, de completa au
sência de compaixão para com os irmãos brasileiros,
filhos desta mesma terra, que continuam à margem
da civilização.

É de perguntar que vantagens trará ao povo o
superávit primário de 30 bilhões de reais, que glórias
lhe restarão por esse fato - de que, aliás, o Governo
vem politicamente se jactando, como se isso, por si,
compensasse todos os sacrifícios de muitas gera
ções, a dor de tantos, o sofrimento secular da Nação
brasileira.

O limbo a que está destinado esse programa é
em tudo idêntico àquele onde se encontram a educa
ção, a saúde do povo, o combate à prostituição, ao
trabalho e à mortalidade infantis, assim como as de
mais políticas de atendimento social. Mais do que um
grito de alerta, é preciso dar um grito de basta!

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALEX CANZIANI (PSDS - PRo Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Exmo. Sr. Presidente da Repúbli
ca, Fernando Henrique Cardoso, sancionou, neste
início de ano, dois projetos de lei que, certamente,
contribuem para a melhoria do processo trabalhista e
para as relações entre capital e trabalho.

Estamos nos referindo às Leis nº 9.957 e n.2
9.958, ambas de 12 de janeiro de 2000. A primeira
dispõe sobre o procedimento sumariíssimo no pro
cesso trabalhista; a segunda, sobre as Comissões de
Conciliação Prévia.

É notória a demora dos processos na Justiça do
Trabalho, o que prejudica o trabalhador que, além de
ter os seus direitos desrespeitados, deve esperar vá
rios anos para ser indenizado.

As duas leis imprimirão, sem sombra de dúvida,
agilidade ao processo trabalhista.

O procedimento sumariíssimo garante que as
reclamações com valor de até quarenta salários míni
mos devem ser julgadas no prazo máximo de quinze
dias. Para que isso ocorra, o pedido deve indicar o va
lor da causa.

Também poderá ser aberta pauta especial para
comportar tais reclamações, possibilitando o julga
mento rápido da causa, que ocorrerá em audiência
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una. Esse procedimento já está previsto na Consoli
dação das Leis do Trabalho - CLT, mas foi abando
nado por muitos juízes.

Outra inovação prevista é a de que a parte su
cumbente poderá recorrer ordinariamente, e o recur
so será distribuído imediatamente, uma vez recebido
no Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máxi
mo de dez dias, sendo, então, colocado em pauta
para julgamento.

O recurso de revista para o Tribunal Superior do
Trabalho somente será admitido nas hipóteses de a
sentença contrariar súmula de jurisprudência ou vio
lar a Constituição Federal.

Esse procedimento simplificado para causas de
valor igualou inferior a quarenta salários mínimos,
que não exige fundamentação extensa por parte dos
juízes e lhes atribui liberdade para julgar com rapidez,
contribuirá para que os litígios sejam resolvidos de
forma rápida e eficaz, sem contudo deixar de assegu
rar às partes o devido processo legal e o duplo grau
de jurisdição, princípios constitucionais que visam à
segurança jurídica necessária em uma sociedade de
mocrática.

A lei que versa sobre as Comissões de Conciliação
Prévia, por outro lado, incentiva o diálogo entre em·
pregados e empregadores, ao estimular a criação de
comissões de conciliação em empresas e sindicatos.

Tais comissões configuram órgãos extrajudiciais
para solução de conflitos trabalhistas e devem ser aci·
onadas anteriormente à propositura da reclamação
trabalhista.

É garantida a composição paritária, ou seja, os
conciliadores se dividem entre representantes dos
empregadores, indicados pelas empresas, e repre
sentantes dos empregados, eleitos por eles, com a
supervisão de seu sindicato, garantindo a lisura no
processo eleitoral.

Não há obrigação em conciliar, tampouco em
aceitar o termo de conciliação proposto, mas a tentati
va de conciliar já demonstra a boa-fé dos envolvidos
no litígio, que buscam uma solução rápida e extrajudi
cial para o conflito.

Tal lei, além de dispor sobre a conciliação extra
judicial, altera a CLT, assegurando que o termo de
conciliação é título executivo extrajudicial passível de
ser executado na Justiça do Trabalho.

Isso significa que o acordo não cumprido será
executado na Justiça do Trabalho sem a necessidade
de processo de conhecimento, o que tornaria inócua
a conciliação.

Manifestamos, portanto, o nosso apoio ao
Exmo. Sr. PresIdente da República por ter sancIona
do as mencionadas leis, que contribuirão para a rapI
dez na solução dos litígios trabalhistas, garantindo
que seja alcançada a Justiça para as partes envolvidas.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é triste a situação do país após as
privatizações, que só provocaram problemas e preJuí
zos inimagináveis para o povo brasileiro.

No setor de telecomunicações, mais gravemen
te do que em muitos outros que também padecem
dos equívocos da política deste governo, assistimos
ao desemprego alarmante, ao aumento das tanfas e
à queda vertiginosa da qualidade dos serviços. Tam
bém não era de se esperar outra COisa, principalmen
te quando nos defrontamos com a incapacidade e a
cumplicidade da Anatel na fiscalização das operado
ras e de suas prestadoras de serviços.

A Telemar é a vice-campeã em queixas no Pro
con de Salvador. O que não é surpresa, pois, com a
terceinzação dos serviços, foram contratadas várias
empresas que não respeitam os direitos conquista
dos a tão duras penas pelos trabalhadores brasilei
ros. E isso não poderia resultar em outra coisa que
não fosse a depreciação do nível de qualidade dos
serviços.

Em Salvador, a "gata" Metraton não paga aos
funcionários desde novembro do ano passado, num
verdadeiro desrespeito para com os pais e mães de
família que vivem única e exclusivamente da força de
seu trabalho. Como podem esses trabalhadores de
senvolver a contento suas atividades com os seus
compromissos e sua vida pessoal e familiar comple
tamente comprometidos? Por isso mesmo, eles deci
diram entrar em greve, para que a "gata" cumpra as
suas obrigações e restitua a seus funcionários os da
nos que lhes estão sendo impostos.

Quero aqui registrar o meu integral apoio ao mo
vimento grevista dos trabalhadores de Salvador e de
toda a Bahia e alertar a Anatel para o fato de que situ
ações como esta repercutem diretamente na qualida
de dos serviços prestados, devendo ser acompanha
das e punidas com a mesma ênfase com que se puni
ria a deficiência técnica dos equipamentos, por falta
de manutenção adequada. Afinal, teriam esses seres
humanos valor inferior ao dos equipamentos?

Gostaríamos também de apelar à empresa Me
traton para que pague imediatamente o que deve a
seus trabalhadores, para que assim lhes sejam resti
tuídos os seus direitos e a sua dignidade.
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o SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Estado de Pernambuco acaba de
ganhar uma nova emissora de televisão, a TV Guara
rapes, Canal 9.

Trata-se da mais moderna emissora do País,
com tecnologia digital de ultima geração, que surge
cinqüenta anos depois do início das atividades da TV
Tupi, primeira emissora dos Diários Associados, e
20 anos depois da cassação dos direitos da TV Rádio
Clube, pioneira em Pernambuco.

Contando com a presença de centenas de
convidados, condôminos e diretores dos Diários
Associados, a solenidade de inauguração da TV Gu
ararapes, no dia 11 deste mês, teve à sua frente o Pre
sidente do conglomerado de comunicação, jornalista
Paulo Cabral, acompanhado pelos Vice-Presidentes
Gladstone Vieira Belo e Joezil Barros, pelos Conse
lheiros João Cabral de Araújo e Ibanor Tartarotti, pelo
Superintendente do Diário de Pernambuco, Luiz
Otávio de Melo Cavalcanti, e pelo Presidente da
Rede Bandeirantes, João Carlos Saad. Estiveram
presentes na cerimônia também o Governador do
Estado em exercício, Mendonça Filho, e o Prefeito de
Recife, Roberto Magalhães.

Não faltam motivos para saudar com entu
siasmo esse importantíssimo acontecimento empre
sarial, jornalístico e cultural. A instalação da nova
emissora em Pernambuco demonstra, em primeiro lu
gar, a confiança dos Associados no Estado de Per
nambuco, na Região Nordeste e no País.

Além disso, há que se ressaltar a própria dimen
são do empreendimento. De fato, são enormes os es
forços exigidos para obter o desejado êxito na implan
tação de tão ambicioso e complexo projeto, executa
do graças à visão empresarial e ao trabalho, serieda
de e determinação de uma afinada e muito competen
te equipe de profissionais, capitaneada por esse
grande líder empreendedor que é o jomalista Paulo
Cabral.

Vale assinalar ainda a beleza e a sobriedade do
prédio da TV Guararapes, localizado na Rua do Vei
ga, no Bairro de Santo Amaro. Em harmonia com a
modernidade e a beleza do edifício, temos a escultura
"Milênio", obra da artista plástica italiana Mirella
Andreotti. Trata-se de uma peça feita em aço inoxidá
vel que mede 1,BOm x 4,OOm. Além da semelhança
que guarda com a logomarca da emissora, constitui
mais um dos numerosos e notáveis exemplos da ex
celência com que justamente se distingue a TV Gua
rarapes.

Oitava TV dos ~S)S)oci.IDdos no País, a TV Gua
rarapes, que retransmite a programação da TV Ban
deirantes, levou ao ar, em sua estréia, o telejornal
Pernambuco DI~l'lo, o qual, e){ibido em horário no
bre, tem, na função de âncora, a jornalista Regina
Trindade, primeira apresentadora a ocupar, em Per
nambuco, um espaço tradicionalmente reservado
para profissionais do sexo masculino. O programa
obedece a um modelo atual de jornalismo e vai abran
ger todas as áreas de interesse do público pernambu
cano, sempre com atenção ao relevante papel a ser
desempenhado pela TV Guararapes, na prestação
de informações, entretenimento e serviços com alto
padrão de qualidade e eficiência.

Inovação e respeito aos principais valores do
povo pernambucano são algumas das marcas que
concorrem para esse brilhante começo, permitin
do-nos afirmar que a TV Guararapes, sem dúvida,
vem honrar a credibilidade já acumulada nos 175
anos de história do Diário de Pern~mbuco e fortale
cer ainda mais o grupo sólido do qual fazem parte
também as Rádios Clube e Caetés.

Tudo isso constitui, em especial para nós per
nambucanos, justificado motivo de orgulho. Rece
bam, portanto, as merecidas congratulações todos os
responsáveis por essa mais recente conquista dos
Diário$ A~~oc;il!do~, em seu compromisso com o
progresso e o atendimento ao bem comum. Assim,
saudamos a TV Guararapes, seus diretores e funcio
nários, desejando contínuo e pleno sucesso à nova
emissora, tendo sempre presente a consciência de
sua grandiosa e importante missão em relação aos in
teresses, às eitpectativas e às necessidades do irre
dento e altivo povo pernambucano.

Muito obrigado.

O SR. PEDRO WILSOI\I (PT - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ao longo de nosso mandato parlamentar
temos buscado trazer ao conhecimento desta Casa
não apenas a queixa, a denúncia, mas sobretudo o
anúncio, a ação concreta desenvolvida pelas organi
zações, igrejas, comunidades que lutam por dias me
lhores para o conjunto maior de nossa população. No
dia de hoje, cumprimos destacar uma iniciativa impor
tantíssima, que inclusive já pode ser vista como cos
tumeira e preponderante no cenário religioso e políti
co nacional: a Campanha da Fraternidade.

Este ano a Campanha da Fraternidade busca
mobilizar ~s Igrejas cristãs, em defesa da dignidade
humana. E, portanto, uma iniciativa das Igrejas Cató
lica Apostólica Romana, Cristã Reformada, Episcopal
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Anglicana do Brasil, Evangélica de Confissão Lutera
na no Brasil, Metodista, Ortodoxa Siriana e Presbiteri
ana Unida. Outras ainda não relacionadas poderão
somar esforços nesta valorosa Campanha Ecumêni
ca, encabeçáda pelas Igrejas vinculadas ao Conse
lho Nacional de Igrejas cristãs do Brasil Conic, reali
zada por ocasião dos 2000 nos do nascimento de Je
sus Cristo.

Desde 1964 a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil CNBB tem desenvolvido Campanhas qu~

trataram de questões fundamentais para a vida e dig
nidade humana. Nos últimos 35 anos foram aborda
dos temas como: "Igreja em Renovação" (1964); "Pa
róquia em Renovação" (1965); "Fraternidade" (1966);
"Co-Responsabilidade" (1967); "Doação" (1968);
"Descoberta" (1969); "Participação" (1970); "Reconci
liação" (1971); "Serviço e Vocação" (1972); "Fraterni
dade e Libertação" (1973); "Reconstruir a Vida"
(1974); "Fraternidade é Repartir" (1975); "Fraternida
de e Comunidade" (1976), "Fraternidade na Família"
(19n); "Fraternidade no mundo do trabalho" (1978);
"Por um mundo mais humano" (1979); "Fraternidade
nos mundos das migrações, exigência da Eucaristia"
(1980); "Saúde e Fraternidade" (1981), "Educação e
Fraternidade" (1982); "Fraternidade e Violência"
(1983); "Fraternidade e Vida" (1984); "Fraternidade e
Fome" (1985); "Fraternidade e a Terra" (1986); "A
Fraternidade e o Menor" (1987); "A Fraternidade e o
Negro" (1988); "A Fraternidade e a Comunicação"
(1989); "A Fraternidade e a Mulher" (1990); "A Frater
nidade e o Mundo do Trabalho" (1991); "Fraternidade
e Juventude" (1992); "Fraternidade e a Moradia"
(1993); "A Fratemidade e a Família" (1994); "A Frater
nidade e os Excluídos" (1995); "Fraternidade e Políti
ca" (1996); "A Fraternidade e os Encarcerados
(1997); "Fraternidade e Educação" (1998); e, por fim,
"Fraternidade e os Desempregados" (1999).

A Campanha de 2000 dá mostras da importân
cia do ecumenismo, da somatória de esforços, espe
ranças e fé na luta contra tudo aquilo que impede a
efetivação da dignidade humana e paz: um novo milê
nio sem exclusões. As Igrejas cristãs, promotoras
desta importantíssima Campanha, proclamam uma
radical esperança de que a fraternidade, a solidarie
dade e a justiça são possíveis, que da prática destes
valores depende o futuro da humanidade.

Sr. Presidente, a Campanha Ecumênica de
2000 compreende que, sem o respeito à dignidade de
cada pessoa, não há paz verdadeira; sem a promo
ção dos direitos fundamentais de cada ser humano
desde a sua concepção até sua morte natural e em

qualquer circunstância de sua vida, com atenção es
pecial ao pobre e excluído, a dignidade não é respei
tada. Portanto, qualquer tipo de exclusão fere a digni
dade humana e impede a paz.

A união das Igrejas cristãs no testemunho co
mum da promoção de uma vida digna para todos, na
denúncia das ameaças à dignidade humana e no
anúncio do Evangelho da paz, constitui-se no objetivo
geral da Campanha Ecumênica de 2000. Neste senti
do, guardam como objetivos específicos: propor a
vivência de valores morais e éticos que garantam a
dignidade de todos; lutar por políticas sociais e demo
cráticas que superem ql1alquer exclusão social e eco
nômica; denunciar todas as formas de violação aos
direitos humanos; combater qualquer forma de vio
lência; favorecer as soluções pacíficas, não violentas,
em qualquer conflito social, agindo sempre em defesa
dos mais fracos; promover o diálogo no respeito à li
berdade; valorizar a contribuição das mulheres nas
Igrejas e na sociedade; defender os direitos das mi
norias contra todas as formas de discriminação.

Esses objetivos espelham o compromisso evan
gelizador, transformador e pautado nas necessida
des dos homens e mulheres de todas as raças, ida
des, credos, condições sociais, opção política, que
permeiam a Campanha da Fraternidade de 2000.
Juntos somos fortes, podemos caminhar para a liber
tação de todas as amarras da exclusão e exploração
humana.

"Toda pessoa deve ser respeitada simplesmen
te por ser pessoa. Ninguém "dá" dignidade a nin
guém. Por fazerem parte da própria natureza huma
na, a dignidade e os direitos da pessoa não lhe são
concedidos pelos Estados. Os cidadãos, as institui
ções, os Estados têm o dever de reconhecer e garan
tir a dignidade de cada pessoa. As diversas declara
ções, acordos, tratados, protocolos sobre direitos hu
manos não criam direitos para a pessoa. Apenas re
conhecem os que ela tem e se comprometem a salva
guardá-los. Não é por falta de tratados e declarações
que a grande maioria das pessoas não é respeitada
em sua dignidade." Assim anuncia a Campanha da
Fraternidade de 2000. Respeito, liberdade, responsa
bilidade pública e individual são elementos funda
mentais para a plena vivência dos direitos humanos.

Sras. e Srs. Deputados, a Campanha, como já
mencionamos, nos diz e nos chama à reflexão, eXI
gindo de todos nós, sobretudo, um verdadeiro com
promisso: "A paz tem relação direta com a dignidade
humana. Não há paz enquanto houver um ser huma
no desrespeitado em sua dignidade e o equilíbrio da
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natureza estiver ameaçado. A paz só é verdadeira
quando brota da justiça e do amor. Ela é o resultado
das relações marcadas pela justiça, pela solida
riedade e pelo amor. Ela é dom e conquista, dom de
Deus que frutifica na prática da justiça. O reconheci
mento, o resgate, a promoção e a defesa da dignida
de humana são condições para a paz. Desrespeitar
a dignidade humana, alimentar um processo sócio-cul
tural-econômico e político de exclusões impede a
paz".

Sr. Presidente, exemplos encobertos ou mesmo
explícitos de desrespeito, de impunidade, de violação
aos direitos humanos, podem ser relacionados de for
ma exaustiva: "tráfico de crianças, comércio de ór
gãos, uso ou comércio de drogas, o que se passa nas
prisões, a prostituição, também a infantil, a exploração
do trabalho infantil, a multidão dos sofredores de rua.
Temos ainda as péssimas condições de atendimento à
saúde, o transporte coletivo, a falta ou precariedade da
moradia, as dificuldades vividas pelos idosos e pelos
portadores de deficiência física e por outros discrimi
nados sociais, as filas angustiantes e desgastantes
para quase tudo. Referência especial deve ser feita à
discriminação contra os índios, os negros e as mulhe
res nos 500 anos de presença européia no Brasil. A
escravidão dos índios e dos negros criou um processo
de exclusão centenário. As conseqüências continuam
dolorosas para os negros e índios",

A Campanha da Fraternidade não poderia dei
xar de ressaltar o importantíssimo papel desenvolvido
pelo poder econômico: "A organização econômica do
Brasil também está marcada por uma visão violadora
da dignidade humana. Tudo é visto e organizado ten
do como alvo o crescimento econômico: a natureza,
as instituições estatàis, as leis, a religião, a arte e a
cultura, os seres vivos, o espaço e a própria pessoa
humana. É o que as Igrejas chamam de "idolatria do
mercado", onde tudo é sacrificado para servir ao deus
lucro. Esse sistema vem predominando no mundo
nos últimos séculos. E este predomínio está lev'àndo
a que a humanidade viva hoje seu maior risco de au
todestruição, paradoxalmente, no momento em que
tem nas mãos todas as possibilidades de realizar o
bem-estar material de todas as pessoas. Duas conse
qüências perniciosas destes princípios: o País está
nas mãos do capital internacional, perdeu sua auto
nomia, e as pessoas, valorizadas apenas como con
sumidoras, não tendo recursos para consumir, são
consideradas descartáveis",

.Denuncia ainda que lia visão, a mentalidade das
pessoas e a organização econômica, que VIolam a

dignidade humana, são fruto de opções bem determi
nadas. Dependem de escolhas políticas. Nossos go
vernantes, por exemplo, decidiram assumir e impor a
todos os brasileiros a reprodução de um sistema polí
tico e social sem freios éticos. Este sistema é promo
vido e mantido pelos países ricos, que dele se benefi
ciam. É reforçado também por instituições multilatera
is como o FMI, o Banco Mundial e a Organização
Mundial do Comércio. Por isso, para enxergar "os
bastidores" do desrespeito à dignidade humana no
Brasil, é preciso analisar o nosso sistema político, que
leva à tomada de tais decisões. Políticos inescrupulo
sos controlam as instituições do País em benefício de
seus interesses e privilégios. Valendo-se dos meios
de comunicação, ainda não devidamente democrati
zados (como também a economia, a cultura, os direi
tos sociais), manipulam a opinião pública e perpetu
am um esquema que faz passar decisões contrárias à
vida da maioria como sábias decisões para salvar a
economia".

Exemplos e mais exemplos que comprovam a
relevância e necessidade do compromisso que todos
nós devemos ter com a otimização e total eficácia da
Campanha da Fraternidade de 2000, Sras. e Srs. De
putados, podem ser aquilatados pela simples alusão
aos dados presentes no texto-base da referida Cam
panha. Infelizmente, no século XX convivemos com o
trabalho escravizado. Será que no século XXI ainda
teremos casos e mais casos de uma das mais vis prá
ticas? O texto-base da Campanha da Fraternidade
destaca que a Comissão Pastoral da Terra divulgou,
de acordo com o jornal Folha de S.Paulo de 1993, a
existência de 16.442 pessoas escravizadas em 19
propriedades rurais de nove Estados brasileiros.
Estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará,
Amapá e São Paulo são ressaltados como locais
onde determinadas fazendas praticam o trabalho es
cravo. Outro fato que no mínimo gera indignação foi
veiculado pela Organização Internacional do Traba
lho, em 1996, relativo à existência de um verdadeiro e
silencioso exército de 7,5 milhões de crianças e ado
lescentes trabalhando como adultos: "É um eterno ci
cio, em que a pobreza puxa mais pobreza e a criança
é condenada a carregar problemas e tarefas de adul
tos"; a prostituição infanto-juvenil, o crescente núme
ro de sem-teto vivendo nas calçadas, praças ou sob
viadutos em quase todas as cidades brasileiras, o
verdadeiro genocídio dos povos indígenas, a situa
ção deplorável e discriminatória a qUe está submetida
a população negra, as mulheres e todos aqueles que
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estão colocados à margem do chamado "desenvolvi
mento social" aos moldes do neoliberalismo.

O simples fator de olhar os porões de nossa rea
lidade social motiva (ou deveria motivar) buscarmos
luzes que possam iluminar os mesmos, na medida
em que são adotadas propostas concretas de ação
capazes de mudar este duro e cruel quadro que en
volve crianças, adolescentes, idosos, homens e mu
lheres. É preciso mudar.

Sr. Presidente, estas mudanças iniciam-se nas
próprias organizações de luta do povo. Há solidarie
dade, partilhas e ações sendo construídas no meio da
população rural e urbana, que buscam sempre a dig
nidade e a paz para todos. Existe um grande investi
mento dentro e fora das Igrejas na mobilização de
'pessoas, grupos e organizações, com vistas ao de
senvolvimento de trabalhos que contribuam para a re
cuperação dEi dignidade humana de forma verdadei
ra. Temos ainda pequenos gestos e lutas que trazem
em si a procura, o anseio de modificar as injustiças
estruturais vivenciadas em nossa sociedade. Conta-

o mos com lutas imediatas e permanentes na busca de
mudanças, com sinais positivos de'justiça e solidarie
dade desenvolvidas pelas Igrejas e por organizações

.sociais em todo o país.

Compreendemos que no presente e no futuro
esta Campanha da Fraternidade Ecumênica deverá
propiciar o desenvolvimento de atividades conjuntas,
esforços articulados, com vistas a obter mais resulta

,dos positivos e duradouros. Encontramos, em inúme-
ros locais, ações implementadas pelos Metodistas,
pela Pastoral da Criança da Igreja Católica, pela Pas
torallndigenista Anglicana, pela Diaconia dos Lutera
nos, pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço
CESE, pela Cáritas da CNBB, principalmente agora,
no Nordeste, na medida do desenvolvimento de de
bates e soluções sobre a questão da água, que é e
deve ser símbolo da vida.

Temos inúmeros exemplos: a Consea, Campa
nha da Cidadania Contra a Fome e a Miséria, do Beti
nho e dos milhares de Comitês espalhados, até hoje,
em todo o Brasil; a luta do MST pela reforma agrária;
o Movimento pela Agricultura Familiar; o Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de Rua; o Movimento
Nacional de Direitos f-lumanos; o Movimento Nacio
nal de Luta pela Moradia; a Comissão Pastoral da

, Terra; Organizações Não-Governamentais que susci
tam, articulam e promovem iniciativas, parcerias,
ações pelo bem comum dos migrantes, refugiados,

,'-sem-teto, sem-terra, crianças de rua, idosos, mulhe
"res marginalizadas, desempregados, doentes, pre-c· ' ..

sos, excluídos e marginalizados por este Brasil rico e
de povo pobre.

Sras. e Srs. Deputados, não poderíamos deixar
de registrar o surgimento de vários instrumentos de
comunicação alternativos em nosso País, a exemplo
das rádios comunitárias, jomal Correio da Cidada
nia, Jornal da Cidadania, Rede Vida, Pelejando, jor
nais e revistas produzidas pelas .Pastorais, além da
enorme produção cordéis, murais, cultura popular,
expressando as esperanças e caminhadas do povo
de Deus. É preciso estimular estas e outras experiên
cias sociais, comunitárias, populares, como também
outras iniciativas voltadas à conscientização, organi
zação e lutas do povo.

Os comitês, comissões, parcerias, coopera~i

vas, associações, movimentos, grupos de trabalho,
grêmios, uniões que assegurem a participação da
base, são e podem ser mais de crescimento quantita
tivo e qualitativo do povo com vistas à realização de
suas necessidades, desejos e aspirações de constru
ção de uma sociedade mais justa e mais fraterna para
todos das cidades e dos campos deste Brasil, país de
mais de quinhentos anos, de índios, negros, amare
los e brancos, principàlmente os excluídos, os sem
eira e sem beira, sem vez e sem voz, viventes neste
mundo neoliberal. Nesta perspectiva torna-se pre
ponderante crer nas lutas e ações direcionadas à
educação libertadora, saúde preventiva e comunitá
ria, segurança social, trabalho, salário' digno, terra
para plantar e morar, liberdade, comunicação demo
crática, financiamentos populares, investimentos pro
dutivos, participação social nos níveis local, estadual,
regional e nacional.

Cremos que já existem frutos desta Campanha
Ecumênica da Fraternidade; frutos agora e sempre
nesta unidade de 2 mil anos de'Jes4s Cristo e de to
das as pessoas de boa vontade; frutos na busca de
uma economia solidária, na formação e na ação de
militantes de associações, sindicatos, partidos popu
lares comprometidos com os interesses do povo tra
balhador.

Sr. Presidente, precisamos criar condições e lu
tar por uma vida cheia de dignidade humana e paz,
romper com os cercos originários das dívidas sociais
internas e externas; romper com as dependências, a
partir do desenvolvimento de estudos ,e açõp.s con
cretas, a exemplo de atividrtdes como "Semanas So
ciais Brasileiras", "(;ritoc; dos Excluídos", "Romarias
da Terra", "Encontros rtaC) Comunidades Eclesiais de
Base", além doe' ('lIr',. ::; dp. Verão", "Cursos de Re:a
ção de Gênr',(\" T, "'oIerllsmo", dentre outro~ volta
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dos para a formação dos cristãos militantes que estão
a serviço das Pastorais das Igrejas Cristãs e dos mo
vimentos populares desta América Latina irredenta e
inconclusa de zapatistas, camponeses, operários, es
tudantes, agentes de pastorais, migrantes eternos na
busca da terra, da água e do ar deste planeta azul, reino
de Deus.

Saudamos, assim, esta Campanha Ecumênica
cheia de vida e fraternidade, que certamente marcará
para sempre as lutas dos cristãos unidos na celebra
ção da páscoa libertadora de Jesus Cristo, há 2 mil
anos, na realização da dignidade e da paz.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preci
so romper as amarras das dívidas sociais, do trabalho
infantil e do preconceito contra índios, negros e po
bres; realizar a reforma àgrária urgentemente, como
também adotar e implementar concretamente políti·
cas agrícolas para milhões de pequenos agricultores.
Temos que redistribuir terra no campo e na cidade,
redistribuir renda, gerar mais e melhores empregos e
trabalho; combater a corrupção eleitoral e administra
tiva no Legislativo, no Judiciário e no Executivo, sem
pre e em todos os lugares; participar antes, durante e
depois das campanhas, acompanhando, criticando,
sugerindo, avaliando os partidos e os candidatos eleitos
ou não.

Temos que ampliar o diálogo ecumênico na vida
e celebrar cotidianamente, na perspectiva de que a
Campanha Ecumênica seja uma ação de unidade,
perseverante, concreta e duradoura; trabalhar a edu
cação para a construção da dignidade e da paz; cons
truir uma imensa, aberta e solidária educação para a
paz de todos os homens e mulheres presentes e fora
das Igrejas que anunciam Jesus Cristo, e mesmo que
professam outros credos; tomar iniciativas pequenas
e grandes, voltadas a assegurar as condições bási
cas para a paz, que significa a possibilidade real de
todas as pessoas terem uma vida digna. Isto é possí
vel, nesta história que nos é dada viver e realizar nos
sos sonhos, utopias e esperanças impregnadas do
amor milenário do Evangelho de Jesus Cristo, que
são oferecidas para todos os cristãos e não cristãos.

Queremos ser sujeitos de uma nova história, um
novo milênio, sem exclusões, sempre com dignidade
humana e paz. Parabenizamos, assim, este sincero e
concreto sinal de unidade e de reconciliação entre as
Igrejas cristãs do CONIC. Parabenizamos as Igrejas
Católica Apostólica Romana; Cristã Reformada; Epis
copal Anglicana do Brasil; Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil; Metodista; Ortodoxa Siriana e
Presbiteriana Unida; e mais outras que certamente

agregarão celebrações ecumênicas fraternas neste
início do terceiro milênio do Filho do Deus do amor.

Oxalá possamos celebrar mártires como Martin
Luther King, Dom Romero, Josimo, Margarida, Rose,
Camilo Torres, Chê, Marçal, desta América índia, ne
gra e branca reconciliada, sem dívidas, sem exclu·
sões, sem marginalizações, com muita justiça, frater·
nidade e paz. Viva a paz com justiça social! Viva a
Campanha Ecumênica da Fraternidade das Igrejas
Cristãs Brasileiras, que dão o exemplo e o testemu
nho do amor de Jesus Cristo! Axé, Shalom, Aleluia!
Amém para Deus, Alá, Javé, Tupã e Oxalá! Assim, a
Campanha Ecumênica da Fraternidads serve de
meio para reafirmar os encontros entre os cristãos,
realizar aebates, estudos, pesquisas, propostas, ce
lebrações e orações sobre a realidade dura de nosso
povo humilhado e ferido em sua dignidade de Filho de
Deus; serve para olhar a realidade e suscitar ações
que provoquem mudanças estruturais para melhorar
as condições de vida e de trabalho dos brasileiros,
mulheres e homens de todas as idades, raças, etnias,
origens históricas, geográficas e sociais, para que to
dos tenham vida e vida digna de ser vivida agora e
sempre.

As reflexões e compromissos que dão sustenta
ção à Campanha da Fraternidade "Dignidade e Pai',
como todos nós podemos perceber, estão fundadas
em analises reais da realidade brasileira, do sofri
mento de um povo que luta por uma vida digna de ser
vivida por todos. As Igrejas nos convidam a somar es
forços, a continuar a luta pelos direitos humanos, pela
paz, pela dignidade, pela vida. Conclamamos, portan
to, esta Casa a engrossar as fileiras na luta por digni
dade e paz.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se

ao

v - GRANDE E}(PEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Carlos Elias.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para falar um
pouco sobre as novas e grandes perspectivas e, logi
camente, as dificuldades do meu Estado, o Espírito
Santo.

Antes, porém, precisamos falar sobre as desi
gualdades regionais, fenômeno que afeta diretamen
te esse Estado. Em épocas de recursos escassos
para investimentos públicos ou privados, sofrem mais
as coletividades menos poderosas ou menos influen-
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teso Dessa forma, não é raro que, em momentos de
grandes mudanças, aumente a distância entre esta
dos pobres e ricos da Federação.

Para superar essa mazela, exige-se a cuidado
sa preparação de medida~ voltadas para a descon
centração de renda e a distribuição de oportunidades
entre todas as unidades federadas, algo reconheci
damente difícil.

Sabemos que as unidades da Federação vivem
um momento de procurar soluções para acelerar o
desenvolvimento regional, o que ,exige certa audácia
para vencer os desafios. .

Os municípios buscam seu crescimento alicer
çados na agricultura e na pecuária, na indústria, na
produção mineral, no comércio, na instrução, na res
ponsabilidade de seu povo, num sistema de transpor
tes eficiente e na produção de tudo quanto seja eco
nomicamente realizável no País.

O panorama do Brasil tem sido, nos últimos
tempos, de desestabilização, de agravamento do de
semprego, de inquietações no cenário político, e, às
vezes, penso que é difícil resistir à tentadora idéia de
que o Brasil é um país fadado aos sobressaltos.

Existem aspectos positivos nas mudanças,
como a queda da inflação, mas outros parecem ape
nas ficar na linha ascendente das dificuldades, como
o endividamento do setor público.

Mas a consciência pública clama por solução
duradoura e urgente. Chamo a atenção para os altos
juros praticados no País, cuja taxa média real já des
contada a ihflação inddente sobre a dívida pública'a
partir de 1994 situa-se na casa dos 22% ao ano.

No entanto, os juros enfrentados pela grande
massa da população brasileira são muito m~iores.Os
empréstimos pessoais concedidos pelos bancos são
onerados com juros de 135% ao ano, em média. Os
juros do comércio superam 175% ao ano, os do che
que especial, 300%, e os dos cartões de crédito atin
gem 320% ao ano. Tomadas em conjunto, as taxas
médias de juros associadas ao consumo e ao crédito
no Brasil de hoje, apenas na atividade produtiva, atin
gem 10,5% ao mês ou aterradores 230% ao ano.

Não há dúvidas, Sr. Presidente, que é uma situ
ação incompreensível. E pior, no Brasil, aceita-se
passivamente, então, a prática de juros absolutamen
te incompatíveis com a realidade do Brasil e que invi
abilizam seu desenvolvimento. De um lado, sobrecar
regam-se as contas públicas, devido à elevação das
despesas financeiras e ao posterior aumento de esto
que de dívida. De outra parte, impede-se o floresci
mento das atividades econômicas, já que não se per-

mite aos consumidores e aos investidores recorrer ao
capital de terceiros para financiamento de seus projetos.

Por tudo isso, deixa-se de gerar renda, criar em
pregos, promover a circulação de riqueza. Perdemos
a oportunidade de aproveitar nossa riqueza.

Dizemos isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
num momento em que o Governo Federal toma medi
das que visam ao crescimento para minorar o desem
prego, dando um certo ânimo à indústria produtiva.
Mas a população jovem deste País a cada dia se mul
tiplica, e o mercado de trabalho escasseia. O Gover
no Federal, embora com essas medidas, lamentavel
mente não dispõe dos recursos de que precisa para
dar um incentivo ainda maior. Contudo, vemos o Go
verno cobrindo rombos de bilhões de reais de certos
bancos que vêm para nosso País e tirando bilhões de
reais dos recursos para cobrir ainda outros rombos
que cansamos de discutir nesta Casa.

O Governo tinha de olhar com mais carinho,
sim, para esse lado, que tem perspectivas para o
novo milênio. A população tem esperança, mas, às
veze~;jánãocoAfia mais em nada, nem em ninguém.

O Governo Federal tem de propor uma meta
para atingir o social e os que realmente precisam, os
que estão lá na ponta, para os quais são necessários
recursos, a fim de que se gerem cada vez mais renda
e emprego.

Neste País, às vezes, o Governo Federal tem
boa vontade, mas, na ponta, só os grandes e os influ
entes têm condições necessárias para receber finan
ciamento, que poderia, em vez disso, minorar o sofri
mento do povo brasileiro.

.Estamos fazendo este pronunciamento e de
monstrando também os lados positivos. Mas temo·:;
esse lado negativo, e o Governo tem de fazer chegar
às mãos dos que precisam financiamentos necessár 
os para atender principalmente à parte social desta
Nação brasileira.

Quando o Governo anuncia que houve queda
na tàxa de juros, na realidade, lá na ponta, os jureIs
estão alarmantes. E todos os senhores sabem perfei
tamente o custo da taxa de empréstimo que uma pes
soa física ou jurídica vai pegar em um banco. Um che
que especial ou qualquer outra linha de crédito está
no patamar citado aqui e a taxa de juros não vem ca
indo dia a dia, como anunciado constantemente pelo
Governo via imprensa nacional. Ela aumenta dia a dia
para o consumidor final, e o Governo tem de tomar as
providências para ver esse caso, atendendo, na reali
dade, à população que realmente necessita.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, reduzem-se,
então, os investimentos governamentais; sacrifica-se
a qualIdade da educação; diminuem as aplicações
em saúde; entabulam-se medidas de modificação
das regras e alarga-se o fosso a separar os poucos
que têm dos muitos que nada possuem.

As diferenças entre os estados da Federação ficam
maiores!

O Estado do Espírito Santo vive um momento
de superação e vem, sozinho e com muita vontade,
conseguindo, com otimismo, criar condições de cres
cimento nesta virada de milênio. Se o Governo Fede
ral procurasse dar a ajuda necessária não só ao Espí-

- rito Santo, mas a todos os estados da Federação,
esta situação certamente iria inverter-se com mais ra
pidez.

É verdade que se registrou. nas décadas de 70
e 80, no Estado do Espírito Santo, uma série de proje
tos de porte. Foi o tempo da implementação da Com
panhia Siderúrgica de Tubarão, da Aracruz Celulose,
da Samarco e do início da exploração pela Petrobras.
Esses investimentos foram grandes, mas não sufici
entes para elevar o Espírito Santo a uma posição de
destaque.

As conseqüências dessa perda de dinamismo
da economia local vimos sentindo ao longo dos anos.
Mas, graças à força do povo capixaba e à seriedade
dos que acreditam na potência do Estado do Espírito
Santo, vamos conseguindo reverter essa situação.

Sou um defensor incansável da riqueza capixa
ba, porque ela aponta para grandes possibilidades de
equacionar seus próprios problemas, dinamizando a
economia e estimulando a base produtiva, financian
do a agricultura, dando apoio ao turismo, que poderá
trazer resultados imediatos no combate ao desem
prego e ainda no aumento da receita advinda das ex
portações, somada à poupança dos gastos públicos.

Pode parecer um otimismo irresponsável, mas
temos consciência plena dos problemas dramáticos
com que se defronta a população brasileira.

A diferença, Sr-s e Srs. Deputados, é que da
mos nossa parcela de trabalho aqui no Parlamento
para diminuir a pobreza, a dívida social, retomando o
crescimento com empregos e sem demagogia.

Faço parte do grupo de parlamentares do meu
Estado e desta Casa de Leis que tem uma visão res
ponsável e construtiva, que quer juntar-se a outros
para, juntos, trabalharmos pela reconstrução nacio
nal, propondo alternativas, escutando o povo e ser
vindo de interlocutores da população junto aos Go
vernos Municipais, Estaduais e Federal.

Olhamos o futuro sem qualquer outro objetivo
que não o bem-estar da coletividade, que ungiu seu
representante. Temos um dever de lealdade com o
povo! E é esse dever que me leva a ocupar esta tribu
na e falar das riquezas do Estado do Espírito Santo,
que, apesar das dificuldades vivenciadas, precisa
ocupar seu lugar entre os maiores e melhores esta
dos da Federação.

O Espínto Santo, hoje, é conSiderado o primo
pobre da região Sudeste. Nosso Estado tem sido
sempre deixado de lado pelo Governo Federal, mas
precisa ser tratado com igualdade, em função das difi
culdades que atravessa, embora o Governo José
Ignácio tenha feito o possível e o impossível para im
plementar um plano de ação e de desenvolvimento
que viesse a reerguê-Io.

O Sr. Aloízio Santos - Deputado José Carlos
Elias, V. Exª me permite aparteá-Io?

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Pois não,
Deputado.

O Sr. Aloízio Santos - Meu nobre Deputado
José Carlos Elias, agiu bem o povo do capixaba ao
mandá-lo para esta Casa. Safra jovem da política do
Espírito Santo, mais precisamente do norte do Esta
do, V. Exª foi prefeito de uma das mais importantes ci
dades do Estado, Unhares. Fez um trabalho brilhante
e nesta Casa demonstra ser um deputado de primeiro
mandato com grande destemor, em busca de carrear
recursos principalmente para a sua região. Nesta tar
de V. Exª aborda um problema da maior importância,
que já vínhamos observando há muito tempo: a es
cassez de recursos para a nossa região, para o nosso
Estado, tema de reclamação também de todos os de
mais estados da Federação. O Espírito Santo, nobre
Deputado, desde algum tempo, vive um desequilíbrio
financeiro, herdado de dois outros Governos, desde a
venda da Escelsa, a companhia de eletricidade do
Estado. Já naquela época, começava a haver dese
quilíbrio na folha de pagamento. Foi vendida nossa
empresa mais sólida, a empresa perfeita, a mais esta
bilizada do Estado. Prova disso é que hoje ela tem
uma pujança muito grande. Venderam a empresa de
eletrificação para saldar compromissos com folha de
pagamento. A empresa foi vendida, se não me falha a
memória, por 78 milhões de reais, e nada do recurso
apurado serviu para contornar o problema financeiro
do Espírito Santo, o que desencadeou uma série de
outros desequilíbrios. Como se isso não bastasse, o
Governo que sucedeu ao Governo que privatizou a
companhia de eletricidade, num momento impensa
do, quando o real estava em pleno êxito, concedeu
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aumento de 25% aos funcionários. Com uma receita
de 100 milhões de reais e uma folha de 100 milhões
de reais, o aumento significou 25 milhões de reais em
dívida todo mês. Mas hoje acreditamos plenamente
na capacidade de reequilíbrio das finanças do Esta·
do, porque o Governador José Ignácio está bem in
tencionado e tem uma grande equipe a ajudá-lo. Prin·
cipalmente o Espírito Santo tem de entender que é
um Estado da maior importância, porque abriga o ma
ior complexo portuário da América Latina, com cinco
portos e dois terminais. Se 92% de tudo o que chega
a este País entra pelos portos, é o Espírito Santo,
sem dúvida alguma, o Estado que irá solucionar não
só os seus problemas, mas também, problemas de
outros estados desta Federação, tanto no setor por
tuário quanto no setor agrícola. V. Exª, que é de um
município eminentemente agrícola, sabe muito bem
disso. Haveremos de reequilibrar essa situação, mes
mo com o desinteresse, talvez, do Governo Federal
em ajudar o Espírito Santo, pois podemos contar com
a ajuda de Deputados como V. Exll e outros da nossa
bancada e a perspicácia do povo do Espírito Santo.
Como dizia D. João Batista da Mata e Albuquerque,
só o povo salva o povo. É o povo do Espírito Santo
que haverá de salvar aquele Estado, Estado que V.
Exã representa com grande altivez e nobreza. Admiro
sua postura moral e parlamentar e o trabalho que de
senvolve nesta Casa em nome do Espírito Santo. O
Espírito Santo, mais precisamente Unhares e o norte
do Estado, está de parabéns. Parabéns pejo tema
que aborda nesta tarde.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Agradeço o
aparte ao Deputado Aloízio Santos, conhecedor da
situação do Espírito Santo. Sua experiência de Depu
tado Federal, já no terceiro mandato, e como Prefeito
de Cariacica, um dos municípios mais difíceis da
Grande Vitória, dá mostras daquilo que já havíamos
dito desta tribuna. Com boa vontade e poucos recur
sos, V. ExJ! soube fazer uma administração que digni
ficou seu nome. Este ano, conforme indicam as pes
quisas, V. Exã será novamente eleito prefeito do mu
nicípio. O trabalho empreendido no Executivo e no
Legislativo o levará a dingir novamente os destinos de
Cariacica. Desta formF., V. Exª estará também apto a
falar sobre aquilo que vínhamos comentando nesta
tribuna: o Governo Federal tem de procurar olhar as
pequenas coisas. Mesmo com poucos recursos, te
mos de atender à demanda social do povo brasileiro.
Muito obrigado pelo aparte.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que é
o Estado do Espírito Santo? É aquele que reúne uma

feliz combinação de fatores: privilegiada localização
geográfica, próxima aos grandes mercados consumi
dores e aos principais centros industriais e comerciais
do País, um belo litoral, um clima ameno, recursos
naturais em abundância, um povo laborioso. Esses
são aspectos que conferem à nossa terra condições
para uma arrancada rumo ao progresso econômico e
social.

Aspectos confirmados no relatório de 1999, que
recebemos da Federação das Indústrias do Espírito
Santo, projetam um estado que cresce mais que o
crescimento nacional. Apesar de todas as dificulda
des, bastaria mais uma ajuda do Governo Federal
para termos melhores condições de geração de em
prego e renda.

Se não, vejamos:
- A previsão do PIB brasileiro para 1998 é de

899,8 bilhões de reais. Estima-se que o Espírito Santo
partícipe com cerca de 2%, ou seja, 18 bilhões de reais.

- A arrecadação de ICMS em 1998 chegou a
1.520 milhões de reais. Uma média por habitante de
517,34 reais.

- Vitória foi considerada a quarta cidade
brasileira com melhor qualidade de vida, com
crescimento de 5% ao ano e a administração local
criando uma política urbana para que esse
crescimento não seja desordenado.

- Metade da produção de mármore e granito do
País vem do Espírito Santo.

- A agricultura é a principal fonte de renda de
84% dos municípios capixabas, empregando 31 % da
mão-de-obra economicamente ativa. Mesmo com as di
ficuldades que atravessa o setor, principalmente para
competir no mercado internacional, o Estado está co
lhendo a maior safra de café de sua história, sendo esse
o setor que dá maior sustentação à nossa economia.

- Na fruticultura, o Espírito Santo é o segundo
maior produtor nacional de mamão, com cerca de 320
mil toneladas/ano, sendo o único estado da Federa
ção habilitado a exportar para os Estados Unidos.

- O Estado é ainda um dos maiores produtores
de coco no País, com uma área plantada de 13 mil
hectares, a maior do Brasil.

- Há ainda a promessa do Governo de investir
em tecnologia para melhorar a qualidade e produtivi
dade das frutas capixabas.

- Outro setor que vem se desenvolvendo no
Estado é o do agroturismo, que é uma importante ati
\ Idade para os municípios serranos e que ajuda na
preservação da cultura e das tradições da população
rural.
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- Nosso potencial turístico é muito grande. Con
siderando que é a economia que mais cresce no mun
do, temos aí uma verdadeira riqueza, representada
por nossas belezas naturais e uma localização privile
giada, com montanhas e um extenso litoral, abrindo
um leque de possibilidades em setores secundários
de produção, como a chamada indústria de verão,
que produz do sorvete à roupa de praia, já com mer
cado de exportação.

Penso até que turismo é a vocação do Espírito
Santo, devido aos seus quatrocentos quilômetros de
litoral. Há a perspectiva de que 1 milhão de turistas
passem pelo litoral capixaba neste verão.

O valor das exportações do Espírito Santo em
1998 alcançou 2,41 bilhões de dólares, com participa
ção de 4,71 % nas exportações nacionais.

Setores que têm sido determinantes para o de
senvolvimento regional são, dentre outros, o de celu
lose e de exploração de petróleo e gás.

Com o apoio determinante de empresas como a
Aracruz Celulose, a Petrobras, a Samarco, que sem
pre investiram no Estado porque acreditam em suas
potencialidades, temos excelentes perspectivas nes
se campo, tanto de autonomia quanto de realização
de projetos no setor de energia, como o gasoduto
Cabiúnas - Vitória, a Termelétrica de Vitória e a
Termelétrica do Norte.

Há previsão de investimentos da Petrobras da
ordem de 1 bilhão de dólares na prospecção no litoral
capixaba até o ano 2002.

São esses fatores que evidenciam nossa
potencialidade econômica, que pode nos colocar em
igualdade de condições com os demais estados da
região Sudeste, prometendo para o ano 2000 um
maior apoio do Governo Federal, um novo horizonte e
menos desigualdades internas.

Mas esses grandes projetos de crescimento
p~ssam necessariamente pela atuação e disposição
política.pe seus parlamentares.

Para alcançar a estabilidade esperada e neces
sária, é preciso que aprovemos as reformas fiscal, ju
diciária e tributária, entre outras, a fim de eliminar
toda a incerteza quanto à economia nacional e o
Espírito Santo tornar-se um mercado atraente para
novos investimentos.

Sou representante do norte do Estado do Espíri
to Santo. Com sua inclusão na área de abrangência
da Sudene, em 1998, as mudanças começaram a
acontecer. O Governo criou uma agenda de investi
mentos para a região. que tem atraído recursos e pro-

gramas federais que têm melhorado a qualidade de
vida da população, apesar de todas as dificuldades.

Temos conseguido liberar recursos para obras
como a dos aeroportos dos Municípios de Unhares e
São Mateus. Tenho solicitado insistentemente junto
ao Governo Federal a instalação de órgãos federais
no Estado, pois muitos deles se fecharam e o Espírito
Santo às vezes fica subordinado aos Estados do Rio
de Janeiro e de Minas Gerais. Pedimos uma delega
cia da Polícia Federál em Unhares e uma seção da
Justiça Federal, entre tantos outros.

Diversos órgãos foram fechados, causando pre
juízos à economia local, como os balcões do Sebrae
emtodo o interior do Estado do Espírito Santo, benefi
ciando tão-somente a grande Vitória.

Trabalho para desenvolver o norte capixaba e,
conseqüentemente, o Estado. E este deve ser o pa
pei da bancada nesta Casa: juntar esforços; abrir ca
minhos para uma Nação mais justa; resistir ao aplau
so fácil; ter responsabilidade social, coragem cívica e
amor à Pátria.

Faço esse discurso para mostrar o Estado do
Espírito Santo que conheço e no qual acredito. Quero
mobilizar toda a sociedade para vencermos o desafio
de promover as mudanças necessárias.

Para isto é preciso que haja a cooperação de to-
dos.

Que sejamos um grande Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra ao Deputado Arthur Virgílio, do PSDB do
Amazonas.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tenho a mais ab
soluta convicção de que é dever de todo democrata
ser de uma absoluta radicalidade nessa compreen
são e nessa convicção. Nada expressa de maneira
mais significativa o funcionamento de uma democra
cia do que, precisamente, um Congresso pleno nos
seus direitos; um Congresso febril no seu processo
de tomada de decisões e sendo compreendido, aca
tado, respeitado e reverenciado pela opinião pública
que o envolve.

Por isso, vejo com muita preocupação as cons
tatações que nos chegam de que a atividade con
gressual não é muito bem entendida pela sociedade
lá fora. Retomei ao Congresso depois de um período
de ausência, durante o qual, inclusive, cumpri fun
ções administrativas por eleição no meu Estado, mas
desde que retornei, há cinco anos, eu o vi realizador,
relevante, influente, dando outra forma e outro rosto à
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velha forma e à velha cara do Estado brasileiro. Aqui
tabus e monopólios foram quebrados; mais de vinte
emendas constitucionais foram levadas a cabo; apro
varam-se leis complementares, leis ordinárias e ex
pressivas resoluções, em reuniões do Congresso Na
cional as duas Casas juntas a decidir pelo País. Falo,
também, especificamente da nossa Casa, a Câmara,
e refiro-m~ com o maior respeito ao Senado, que tem
igualmente apresentado um acervo de, realizações
que mereQe a admiração dos brasileiros:

Ainda assim, pesquisa de opinião após pesqui
sa de opirnião, percebe-se que o conceito que tem
merecido (l) Congresso lá fora não é o melhor, não é
aquele a que faria jus pelo muito que tem feito por
este País.

Posso até dizer que retornei ao Congresso
quando o Brasil era um; hoje ele é outro. Desde que
me entendb por parlamentar, desde que me entendo
por homem público - e lá se vão 21 anos de luta
constante e absolutamente militante, jamais vi um
Congresso tão operoso, realizador e admirável na
sua capacidade de intervir sobre a realidade, mudando-a,
alterando-ai ~perfeiçoando-a, corrigindo injustiças e
apontando (l) caminho da consolidação da democracia.

As exaustivas sessões de terças, quartas e, fre
qüentemente, quintas-feiras começam de manhã e às
vezes varam a madrugada. Com intermináveis reu
niões, continuamos representando a atividade parla
mentar até mesmo quando a sessão é encerrada.
Cada partido, cada bancada, cada grupo se reúne até
em restaural1te, ou numa saleta e continua praticando
a atividade parlamentar e procurando chegar ao que
seria o melhor consenso para a votação do dia se
guinte.

Tudo i~so é um trabalho exaustivo e respeitável.
Estou conve'ncido de que este coletivo de deputados
e senadoresirepresenta bastante a Nação, até no que
a Nação tem de deficiências ainda, representando,
igualmente, ~e maneira brilhante, muitas das inegá
veis qualidages do povo brasileiro: o apego ao traba
lho, o respeito à honradez, o respeito à coisa pública.
Digo isso com orgulho por fazer parte de uma Casa
que é plural,'onde aprendi a ter consideração pelos
meus adversarios e pelos meus aliados, a fazer ami
gos, indepen:dentemente da cor partidária de cada
um. Vamos conhecendo uns aos outros, descobrindo
quem cumprd a palav~a, ,quem é leal, quem é aferrado

,,a seus compromissos. Vamos revelando ç~racteres a
merecer que i,hes gediquemos fraternidade, afeto ca
lor humano.

Este Congresso tem tudo para, se entendido
pela Nação, fazer-se por ela respeitar, porque ele não
está, de forma alguma, em débito moral relativamente
ao que se poderia esperar de sua produção e de sua
produtividade.

Digo isso, Sr. Presidente, porque temos ses
sões não-deliberativas às segundas e às sex
tas-feiras. Infelizmente, por sinal, na última sexta e na
última segunda, por absoluto cochilo de todos nós, Lí
deres e vamos assumir: foi um erro, não houve ses
são, e isso redundou em matérias jornalísticas negati
vas. Não estou aqui para investir contra a imprensa.
Se a imprensa mostra uma sessão de sexta-feira fun
cionando com pouca gente e diz tratar-se de sessão
fantasma, ela está sendo injusta, porque sabe muito
bem que às terças, quartas e quintas a sessão funcio
na, e funciona deliberando fortemente sobre os inte
resses, sobre as vidas de todos nós. Mas se não se
consegue sequer abrir a sessão, é claro que nesse
momento haveria razão efetiva para a crítica. Não
quero ficar no conjuntural. Quero dizer apenas que te
mos, às segundas e sextas, sessões que se desti
nam, às vezes, a comunicações nacionais importan
tes; em outras vezes, srªs e Srs. Deputados, a comu
nicações locais, ao recado para a base.

O Sr. José Lourenço - Permite-me V. Exª um
aparte, Deputado?

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Com muita honra,
Deputado José Lourenço.

O Sr. José Lourenço - Deputado Arthur Virgílio,
nós nos conhecemos há muitos anos.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Chegamos juntos
a esta Casa.

O Sr. José Lourenço - Quero dizer a V. Exª
que ando extremamente preocupado com a imagem
do Congresso Nacional que a imprensa transmite à
Nação, injusta, inverídica, que não corresponde de
forma alguma à realidade da produção legislativa que
o Congresso dá à Nação. A imprensa brasileira deve
ria ter um pouco de cuidado diria, até, um pouco de
curiosidade, diante de acusação tão constante e diá
ria, como: "Hoje houve tantos deputados, tantos se
nadores etc.", como se o Congresso fosse uma linha
de montagem de uma indústria qualquer, dessas mui-

, tas espalhadas pelo Brasil. Se a imprensa tivesse a
curiosidade, observaria que nos dias de decisões há
um grande número de parlamentares na Casa. Va
mos citar logo os Estados Unidos, porque é a fonte do
sistema presidencialista não quero nem citar os siste-

. mas parlamentares, quase todos da Europa modelo
pelo qual mais ou menos nos guiamos, nos orienta-
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mos ou, melhor, nos inspiramos. Os criadores do nos
so sistema presidencialista certamente beberam do
sistema americano. No Parlamento amer!cano, V. Exª
há de verificar, segundas e sextas-feiras não há nin
guém, exatamente porque nesses dias, lá corno aqui,
o trabalho do parlamentar dá-se fora do Parlamento.
O trabalho do parlamentar não é praticado somente
neste plenário, nobre Deputado. O colega que está
aqui me ouvindo, Deputado Paulo Magalhães, tem
seu gabinete quase defronte ao meu, e chego a ter
pena dele, porque ele teve 200 mil votos, e os corre
dores ficam cheios de pessoas a que ele tem de aten
der. O·meu gabinete, como tive cinqüenta e poucos
mil votos, fica mais vazio, mas eu atendo de vinte a
trinta' pessoas às segundas e sextas-feiras, com as
quais tenho compromissos eleitorais e obrigação de
dar-lhes atenção e atendimento, como S. Ex!! tem
com seus eleitores. Esse é nosso trabalho permanen
te: sentir a situação do povo e do município que repre
sentamos, falando com prefeitos e vereadores, como
V. ExA, Deputado Arthur Virgílio, e todos nós fazemos
em nossos estados. Sabe de uma coisa, nobre cole
ga? Já vi alguns jornalistas deixarem a imprensa para
candidatar-se. Só os vi exercer um mandato. No se
gundo, perderam, foram derrotados. Como acabou a
televisão, onde tinham palco próprio para sua exposi
ção, tiveram que exercitar a vida pública, como nós a
exercitamos, e eles não sabiam; pensavam que era
só chegar aqui, fazer discurso e os votos viriam natu
ralmente. Quando procuraram os votos, ao fim dos
quatro anos, eles não existiam mais. Haviam migrado
para os caminhos naturais das pessoas que praticam
a política como ela é feita em todo o mundo. Mas aqui
nãol Aqui, eles querem que façamos política de acor
do com o que acham quando estão nos canais de te
levisão, jomals etc. V. ExA aborda tema de maior im
portância para o momento em que este País vive. To
dos' nós devemos chamar a atenção da imprensa.
Esses jornalistas estão fazendo mal a eles mesmos,
porque'acabam perdendo a credibilidade perante a
Nação. Ao meu povo, que lê essas notícias, eu man
do colecionar esses jOrnais e lhe mostro, dizendo: "Eu
estava aqui com vocês e vejam as críticas que me fi
zeram, porque fico ouvindo vocês, na Bahia, e não
estou em Brasília. A imprensa não quer que eu esteja
aqui ouvindo vocês. Ela quer que fiquemos em Brasí
lia". Esse é o problema com o qual convivemos, e
quero cumprimentar V. ExA neste momento por abor
dá-Ia com a inteligência e o conhecimento que tão
profundamente tem do assunto. Todos nós devemos
seguir seus passos e alertar a Nação para esse engo
do que a imprensa está querendo praticar, levando o

povo a acreditar que temos de ser aqui uma mera linha
de montagem e não um Congresso Nacional. Muito
obrigado a V. Exª, Deputado Arthur Virgílio.

O SR. ÀRTHUR VIRGíLIO - Agradeço a V. Exª
o aparte, Deputado José Lourenço, meu ilustre cole
ga, Deputado pela Bahia, e incorporo-o, com muito
prazer, ao meu discurso. Até digo que está longe de
mim sequer propor que o Congresso se antagonize
com quem nos divulga, imaginando, por igual, que
não deva ser bom que quem nos divulga se antagoni
ze com o Congresso. Queria, na verdade, olhar para
a frente. Queria dizer que este Congfesso é produti
vo. Esta é a pfimeifa constatação que deve ser feita.
A segunda é bastante relevante para a pfópria histó
ria que vamos ainda escrever neste País. A democra
cia, que foi em algum momento toldada neste País,
por 21 longos anos, depende essencialmente do fun
cionamento fespeitável de um Congfesso que saiba
acatar a Nação e que se faça pOf ela feverenciado.
Sempfe repito que o Brasil tem uma tradição autoritá
ria muito grande. A tradição autoritária deste País,
que começou com as sesmarias e passou pelo regi
me escravocrata, leva muitas pessoas, a partir da de
fesa de seus interesses individuais, a terem um senti
mento de bajulação em relação ao Executivo e de te
mor em relação ao Judiciário, ao mesmo tempo em
que se acham completamente livres para não ter ne
nhuma condescendência quando se trata de exami
nar pfecisamente o poder mais aberto de todos, o que
mais encarna a média do pensamento nacional. Se
quisesse falar de mais reformas recentemente apro
vadas, poderia passar este e mais um próximo Gran
de Expediente falando das mudanças que fizemos a
favor deste País. Poderia dizer que este poder teve a
coragem inclusive de cortar na própria carne em mais
de uma ocasião; ainda nesta legislatura, cassou al
guns mandatos considerados espúrios pela maioria
de nossos pares e, em legislaturas anteriores, extin
guiu mandatos, restaurou o império da moralidade e
deu uma satisfação à sociedade que só um poder
aberto, capaz de cortar na própria carne e renascer
das próprias cinzas, é capaz de dar.

Concederei, com muita honra, apartes aos'
Deputados Léo Alcântara, Mendes Ribeiro Filho e.
Wilson Santos, antes de concluir o faciocínio, que
para mim é o cerne deste pronunciamento, com uma
proposta que quero fazer aos meus pares, à Mesa e à
Nação sobre como fazermos este Congresso',
funcionar de maneira mais moderna, sem cairmos n~

tentação da demagogia ou da satisfação apressada ~ ,
opinião pública. Cobrando da opinião pública que ela



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 02579

procure nos entender e cobrando aperfeiçoamentos,
cada vez mais, de nós próprios. Penso que seria
oportuno os Presidentes Antonio Carlos Magalhães e
Michel Temer convocarem cadeia nacional de
televisão, de acordo com o que a lei nos faculta, para
explicar à Nação, com toda clareza, como funciona
esta Casa e, até mesmo, porque a sessão é mais
vazia nas segundas e sextas-feiras.

Na última segunda-feira, eu estava inaugurando
uma fábrica, em Manaus. Além dos empregos e
investimentos que isso significa para a minha terra,
essa fábrica é importantíssima, porque ela ioniza
alimentos, usando energia nuclear, maneira mais
pacífica do que essa seria impossível, para enfrentar
a fome, baratear alimentos e aumentar o tempo de
conservação dos alimentos fora de geladeira. E muito
mais tempo ainda a conservação se dá, quando a
guarda é feita na geladeira.

Era algo importante. E eu estava ali como
parlamentar que é Líder do Governo no Congresso
Nacional, como alguém, enfim, que a fábrica tinha
interesse que tivesse conhecimento do que ela faz.
Estava ali imaginando o que aquilo pode significar de
bom para o meu povo, para os amazonenses e para o
povo brasileiro como um todo, porque resolve talvez o
problema até da safra. Ora, se isso vira uma boa
moda, acaba a safra. Todo mês será mês de safra,
porque todo mês vai ser mês de se ter alimento bom e
barato na mesa das pessoas, que seriam as
consumidoras.

Ouço, com prazer, o Deputado Léo Alcântara.

O Sr. léo Alcântara - Deputado Arthur Virgílio,
V. ExA bem ressalta o trabalho do Congresso Nacio
nal. Logo quando assumi, em fevereiro de 1999, tive o
trabalho de verificar o funcionamento dos Congres
sos de outros países, inclusive no tocante as suas re
uniões. Cheguei à conclusão de que o Congresso
brasileiro está entre os que mais se reúnem no mun
do. Entre os países mais desenvolvidos, o Brasil é o
que apresenta um Congresso Nacional com o maior
número de reuniões. Portanto, não vejo a razão des
sa ânsia para que seja reduzido o recesso parlamen
tar para trinta dias, visto que estamos entre os que
mais se reúnem. Trabalhamos muito, como V. Ex!!
bem salientou. Às terças, quartas e quintas-feiras,
praticamente não há espaço para nada, a não ser fj
carmos aqui dentro do Congresso Nacional, seja nas
Comissões Perma- nentes, seja no plenário, delibe
rando sobre matérias muito importantes. Ora, isso
mostra a responsa- bilidade que nós, como parlamen
tares, temos. E temos de honrar o mandato que o

povo nos concedeu. Essa história de que o Congres
so brasileiro não trabalha, não admito. Sempre que
ouço isso, ressalto a pesquisa que fiz dos trabalhos
que temos aqui. Infelizmente, na última sexta-feira e
na segunda-feira, por uma falha nossa, não houve
sessão, que, como V. Ex!! bem disse, não são delibe
rativas. Mas estamo-nos articulando para que isso
não mais aconteça, a fim de que não fique ainda mais
manchada a imagem do Congresso Nacional diga-se
de passagem injustamente.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Muito obrigado,
Deputado Lúcio Alcântara.

O Sr. Léo Alcântara - Que a premonição de V. ~,
ao me chamar de Lúcio Alcântara, realmente se con
cretize por ele ter sido tão bom Deputado Federal e
agora ser Senador da República.

O SR. ARTHUR VIRGíliO - Perdoe-me essa
feliz confusão. Cheguei ao Congresso Nacional com
seu pai e tenho por ele uma admiração' muito grande,
como já aprendi a ter por V. Exª, jovem e brilhante
companheiro de Parlamento e de partido. '

Sr. Presidente, Srª-s e Srs. Deputados, vejam
que o nosso Parlamento é um dos mais tradicionais
do mundo, é um dos que tem mais tradição de funcio
namento ininterrupto, com exceção de alguns poucos
momentos em que as portas deste Paria- mento fo
ram fechadas pela ação insana de algum regime ou
de algum delírio totalitário. O Parlamento brasileiro
funcionou menos, em matéria de tempo, se formos
juntar um dia após o outro, apenas do que o da Ingla
terra, em primeiro lugar, e o dos estad~s: a seguir.

Somos, portanto, um Parlamento com enorme
tradição acumulada, com um enorme acervo de
conhecimentos aqui dentro registrados, com
belíssimos momentos vividos no Palácio Tiradentes, no
Palácio Monroe, quando se fala no Senado Federal, na
implantação do Congresso aqui Brasília, na posse de
João Goulart. Temos um Congresso que viu o
alvorecer do regime autoritário e a ele ~esistiu

bravamente, lutando por democracia, mas que também
hoje, sobretudo pela pluralidade que encerra, é capaz
de dar as satisfações mais complexas qüe uma nação
possa esperar de um Parlamento.

Tenho, portanto, uma enorme vontade de
possibilitar que este Congresso Nacional se faça
entender pelo povo.

Às segundas-feiras, às vezes, estou aqui dando
o meu recado se est9u, aqui, -é "porque . tenho
mensagem a dar" seja 90 .presidente 9a Repúblical.,
seja do meu partido, seja ~das :bançadas; qu~'

represento - e o recimo, do plenário está.yazi.o.-,!'
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Ve:o alunos de escolas primárias entrarem e
n.Jo sei o que os seus professores estariam passando
p~ra eles. Talvez os mais jovens imaginem que este
"emprdgo" é diferente do emprego dos seus pais,
porque as cadeiras estão vazias. Mas eles não
sabem que nesta hora as palestras estão
acontecendo, que também acontecem as visitas às
bases, que oxigenam de idéias e vigor o trabalho
parlamentar. As idéias nascem do contato do
parlamentar com o povo. Fora disso, o Congresso
Nacional seria um castelo de marfim, seria a
alienaçHo.

Hoje mesmo alguém pode dizer que o Deputado
Arthur Virgílio está falando e o plenário está vazio.
Mas a Casa não está vazia. Há cerca de 450
deputados no Pariamente,. As Comissões funcio
naram de maneira febril Iloje. Neste instante, há
Comissões de Inquérito e Comissões Especiais, en
tre outras, atuando, há conchavos e reuniões de
bancadas em curso e decisões estão sendo tomadas,
até porque mais tarda vamos votar a reforma do
Poder Judiciário, Que contém enorme perspectiva
modernizadora para o País, e vamos votar a Lei de
Responsabifidade Fiscal, que a meu ver e na opinião
do Governo que represento, significa gigantesco
passo para consolidarmos um regime estável de
saúde fiscal, garantindo, portanto, altas taxas de
crescimento econômico para o futuro próximo.

Tudo isto, então, que estamos vendo agora é a
antevéspera do momento seguinte, de corte funda
mentai para o País. Daqui a mais duas horas ou uma
hora e meia teremos esta sala repleta para aqui
serem expressas as conclusões que estão sendo
trabalhadas, neste momento, nas reuniões dos
gabinetes parlamentares.

Por isso, Sr. Presidente, sem nenhuma vontade
de antagonizar com quem quer que seja, mas com o
firme propósito de esclarecer a sociedade,
declaro-me muito honrado de poder dizer que o
nosso Parlamento não é inútil, não é um poder
desprezível, não é um poder de aproveitadores, não é
um poder de pessoas que, porventura, ganhem muito
trabalhando pouco, não é um poder de pessoas que
sequer ganhem muito. A maioria dos nossos colegas
vive de maneira extremamente sacrificada, e é meu
dever, reafirmar o orgulho e a honra de pertencer a
esta Casa, porque - repito aqui o Dr. Ulysses
Guimarães - é transitória qualquer passagem dos
homens públicos pelo Poder Executivo. O que não é
transitório no homem público de verdade é a sua
passagem pelo Legislativo. Ele pode até dar um

"pulo" ao Executivo, mas termina retornando ao
Legislativo, porque é aqui que se aprende a fazer
democracia, aqui é..que se aprende que uma vontade
tem de se somar à vontade de centenas de pessoas
para que se chegue a um consenso, a um bom termo,
a uma conclusão construtiva.

Sr. Presidente, tenho orgulho de ser parlamen
tar, gosto de ser parlamentar e quero que os meus fi
lhos saibam que procuro exercitar com honra, com
respeito, com dignidade, com espírito público, este
mandato que me foi confiado pelo meu povo, como
tenho certeza de que as Sf'ls e os Srs. Deputados que
me ouvem se sentem absolutamente orgulhosos e
honrados de poderem representar os seus estados
com a mesma abnegação.

Concedo um aparte ao Deputado Wilson
Santos. Em seguida, ouvirei os Deputados Mendes
Ribeiro Filho e Ricardo Izar.

O Sr. Wilson Santos - Deputado Arthur Virgí
lio, nós, que estamos chegando a esta Casa agora,
observando determinados episódios que acontecem
aqui e repercutem na mídia, ficamos estarrecidos
com certos encaminhamentos dados pela imprensa.
Deputado Arthur Virgílio, é uma pena que este poder
não seja arrecadador, que este poder não tenha arre
cadação própria, que este poder não pague. É tão fá
cil atacar o Parlamento brasileiro, municipal, estadual
ou nacional, até para justificar para o seu leitor que
aquele matutino, vespertino, ou aquele canal de tele
visão ou emissora de rádio denuncia, tem coragem
para denunciar certas coisas. Vendem a imagem da
postura independente, séria, e atacam diuturnamente
o Poder Legislativo. O mesmo não acontece, com a
mesma intensidade, com os outros dois poderes. E
isso se deve ao fato de o Poder Legislativo não ter ar
recadação própria, Deputado Arthur Virgílio. A sua
capacidade de barganha é muito menor do que a dos
outros dois poderes, e fica ele como presa fácil de ser
atacada. Esta Casa, Deputado Arthur Virgílio, foi res
ponsável pela elaboração da chamada Constituição
da Mandioca, de 1823, quando o Executivo fechou o
Parlamento brasileiro, naquela que foi conhecida
como a Noite da Agonia, em 11 de novembro de
1823. Nascia ali o Brasil independente. Foi aqui que a
sociedade veio ancorar as suas angústias para a
construção de um novo texto constitucional, com o
advento da Repú- blica brasileira, quando se exigiu
uma nova forma de Governo; foi aqui que homens e
mulheres resistiram ao golpe militar de 1964; foi aqui
que jornalistas, como Márcio Moreira Alves, naquela
época na representação popular, ousaram desafiar o
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regime e foram cassados e exilados; foi aqui que o Dr.
Ulysses Guimarães, daquela cadeira, daquela tribu
na, comandou a elaboração da Constituição Cidadã.
É preciso ter mais respeito para com este País. Cons
trói-se no Brasil a história do pessimismo. Nos países
do Primeiro Mundo, ensinam a amar, a ser patriota e
vendem história positiva. Infelizmente, Deputado
Arthur Virgílio, precisamos ainda de alguns séculos
para mostrar que o Parlamento não é apenas a tribu
na que V. Ex!! usa agora. Ser parlamentar não é ape
nas estar presente em plenário para votação. Talvez
essa seja a função menos importante de todas. Se
amanhã meu filho tiver de fazer uma cirurgia, eu não
estarei a seu lado, porque estarei aqui. Em oito anos
de casamento, passei apenas uma noite de aniversá
rio de casamento com minha esposa, porque sempre
estive na busca de uma solução para os sem-teto,
para o salário do funcio- nalismo, na ocupação de
uma fazenda, na luta pela negociação para a vinda de
uma indústria para meu Estado, numa Comissão, dis
cutindo interesses do meu Estado. Um parlamentar
não exerce apenas a atividade de parlar que vem do
italiano, falar, mas a atividade de articulação mais
perfeita e mais completa que a civilização humana co
nhece desde Atenas, desde o ostracismo da constru
ção da democracia ateniense, passando por toda a
Idade Antiga. Sr. Presidente, não nos podemos calar.
Ao encerrar o nosso aparte, parabenizo V. Ex!!, que
tem estatura, tendo em vista vários mandatos, filho de
um grande político amazonense, que foi vítima tam
bém da truculência de alguns regimes de exceção.
Que V. Exfl fale com clareza, e este Parlamento não
se intimide na busca de soluções, no encontro deste
País com a justiça social, com a desconcentração da
renda, com a reforma do Judiciário, com a reforma tri
butária, com a reforma administrativa, previdenciária. A
atividade parlamentar é muito mais completa do que
apenas o ato de apertar um botão de "sim" ou "não",
de plebiscitar ou coisa parecida. Parabéns, Deputado
Arthur Virgílio. O pronunciamento de V. Ex!! é oportu
no, responsável, ético e politicamente correto. V. Ex!!
não fala em seu nome apenas, mas no de todos os
membros que vieram para cá apelo voto popular.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado
Arthur Virgílio, a Mesa vai conceder mais um tempo
para que V. Exã possa concluir seu pronunciamento.
Solicitamos aos aparteadores que sejam o mais bre
ve possível, até porque o novo Regimento Interno a
ser implantado vai estabelecer um tempo específico
para os apartes, exatamente para que, pela quanti-

dade de apartes, não se limite o orador que está
usando da palavra.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Sr. Presidente,
agradeço a V. Exíl a fidalguia. Gostaria mesmo de
conceder apartes aos Deputados Mendes Ribeiro e
Ricardo Izar. Em seguida, concluirei, fazendo duas
propostas concretas à Casa. Agradeço, antes de
mais nada, ao Deputado Wilson Santos pelo eloqüen
te comovido e comovente aparte.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mendes
Ribeiro Filho.

O Sr. Mendes Ribeiro Filho - Deputado Arthur
Virgílio, V. Exã sabe que tenho vinte anos de Parla
mento. Sempre as mesmas coisas acontecem. Quan
do vamos entender que a Câmara dos Deputados
não funciona como desejamos, mas como a socieda
de exige? Ouvi falar na proposta de trinta dias de féri
as para os deputados. Alguns dirão: "Ah! Deputado
vai ter férias?" Nunca tive férias em vinte anos de
mandato. Mas preciso explicar em "Chuvisca e Dom
Feliciano" que vou entrar de férias. Então, não nos va
mos preocupar com o momento. Isso faz parte do res
peito da imprensa para com o Parlamento. Sabemos
que é uma demonstração de respeito para com o Par
lamento entender que a nossa atividade se faz de
acordo com as exigências da sociedade. O funciona
mento do Parlamento brasileiro ocorre em função da
cultura brasileira. Projetos de resolução não resolve
rão o problema. Cumprimento V. Ex!! pela ousadia da
comunicação.

O SR. ARTHUR VIRGíliO - Sinto-me orgulho
so com o aparte de V. Ex~, de cujo talento aprendi a
ser admirador nesta Casa.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ricardo
Izar.

O Sr. Ricardo Izar - Nobre Deputado Arthur
Virgílio, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pela
coragem de abordar esse assunto. Poucos têm
coragem de fazê-lo. Estou nesta Casa há treze anos
e tenho visto que isso se repete diariamente.
Estranho que alguns membros da imprensa, que já
estão aqui há dez, quinze, vinte anos, não saibam
como funciona esta Casa. Às segundas e
sextas-feiras não há votação, mas fazem questão de
tirar fotografia do plenário vazio para publicar em
seus jornais, agredindo-nos habitualmente. O
Deputado Mendes Ribeiro Filho disse uma coisa
correta: há colegas nossos e alguns membros da
imprensa que fazem questão absoluta de agredir o
Poder Legislativo. Essa proposta do Deputado José
Genoíno é demagógica e mentirosa. Sou Deputado
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Estadual e Federal há mais de vinte e cinco anos, e
nunca tirei um dia de férias. Não há férias para
deputado. A realidade é uma só: nós, que
participamos de todo o processo legislativo, estamos
aqui de manhã, à tarde, à noite e às vezes de
madrugada. Muitos, como acabou de dizer o
Deputado Wilson Santos, não podem comparecer a
um hospital onde um filho esteja internado. É um
absurdo o que está acontecendo. Acima de tudo, não
está correto fazer demagogia com determinados
projetos, que não têm razão de ser. Simplesmente,
algumas pessoas aqui não jogam para o País, para o
Poder Legislativo, mas para os holofotes. Esta é a
verdade.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Deputado Ricardo
Izar, agradeço a V. ExA o aparte. Sinto-me disposto a
debater quaisquer temas que aqui surjam, visando ao
aperfeiçoamento da função legislativa, inclusive se vi
erem da lavra do Deputado José Genoíno.

A minha idéia está basicamente dividida em
dois tópicos. Primeiramente, trata-se da convocação
de uma cadeia de televisão pelos Presidentes do
Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos
Deputados, Antonio Carlos Magalhães e Michel
Temer, respectivamente, para que seja explicado
com clareza ao País o que tem feito o Parlamento do
ponto de vista da intervenção sobre a realidade
brasileira e o quanto é árduo o trabalho do
parlamentar, que, como a maioria dos que conosco
convivem aqui, na Oposição ou na Situação, se
dedica de corpo e alma à causa pública.

O segundo ponto diz respeito a um projeto de
resolução que apresentarei à Casa na próxima
terça-feira. Proponho que, por três semanas seguidas,
a Câmara funcione, de segunda a sexta-feira, em
sessões deliberativas, e que a semana seguinte seja
completamente livre para o parlamentar atender à
sua base ou fazer até mesmo viagens ao exterior,
quando for chamado a fazê-lo. Afinal, comparecer à
base é necessário para que o parlamentar possa
oxigenar o seu mandato mediante coleta de opiniões
de quem, das ruas. pode dar a ele aulas preciosas
sobre como melhor exercer a função de legislador.
Essa é precisamente a proposta que faço.

Repito que não tenho o menor interesse em
provocar antagonismos com a imprensa, essencial
mente necessária que ela é ao exercício de nossa
função e ao Parlamento, que dela depende. Imagino,
isto sim, que este Congresso, sob pena de fugir à
responsabilidade e de faltar ao compromisso essencial
com a democracia, não pode deixar de se defender,

de se expor, de se exibir e de se mostrar. No
momento em que admitirmos a possibilidadeI de as
novas gerações terem deste ou de outro Parlamento
a idéia de que eles não são bons, a democracia
perderá. É do funcionamento do Congresso, de seu
nrvel de liberdade para atuar e do respeito qU& a
sociedade' tem pel~· instituição que se pode aferir o
grau de compromisso de toda a população para com
a democracia.

A democracia, sim, é o mais fundamental dos
pontos a serem preservados. Deve-se defendê-Ia da
maneira mais radical com que se possa defender tudo
aquilo que é, de fato, importante aos seres humanos.
Afinal, o que se pode imaginar de melhor na essência
do ser humano é sua capacidade de amar a liberdade
e, a partir dela, projetar conquistas sociais, mudanças
econômicas e o próprio futuro, honrando o pass~do e
aperfeiçoando o presente, mas sempre nos quadros
da democracia irrecusáveJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado Arthur Virgílio, como temos de iniciar a
Ordem do Dia para votar a reforma do Judiciário, gos
taria de saber se V. ExS!. concede um, apenas um,
aparte?

O SR. ARTHUR VIRGíliO - Sim, Sr. Presidente.
Ouço com prazer o nobre Deputado Fernando Gabei
ra, o primeiro, pela ordem, a solicitá-lo. Reitero que
teria muita honra em ouvir o nobre Deputado do Parti
do dos Trabalhadores. Em tempo, agradeço a V. ExA,
Sr. Presidente, a generosidade com que acolhe esta
reivindicação. .

O Sr. Fernando Gabelra - Deputado Arthur Vir
gílio, considero muito importante que a Liderança do
Governo, na sua pessoa ou a sua própria pessoa, iso
ladamente, não importa, venha a manifestar-se sobre
tema que nos está preocupando muito, a nossa rela
ção com a opinião pública e com a imprensa. De
modo geral, temos, às vezes, a tendência de tratar
essa relação com certa arrogância, quando, na ver
dade, devemos ter certa humildade diante das críti
cas, para tentar entender um pouco mais o que se
passa na cabeça dos jornalistas e na da opinião públi
ca. V. ExJ& sabe que recebemos salário dobrado no
período da convocação extraordinária. Em vista dis
so, a população espera que trabalhemos também do
brado pelo salário que recebemos, porque, em quase
todas as esferas da vida, acontece assim: recebe-se
um salário por um trabalho; se se intensifica o traba
lho ou se se recebe um salário maior, o trabalho tem
de ser aumentado. As propostas de V. Exa, no meu
entender, são importantíssimas, mas ainda deixam
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de lado'alguns aspectos que precisam ser tratados. O
primeiro deles diz respeito ao que ten:t0s a fazer du
rante a convocação extraordinária, quando a sensa
ção da sociedade é a de que ganhamos o dobro, \mas
trabalhamos a metade. A segunda questão équ~ não
devemos sacrificar nossos Presidentes, tanto (, da
Câmara quanto o do ~enado. obrigando-os a ir à tele
visão explicar o qUe fazemos e quão árduo é o nosso
trabalho. O trabalt)o de quase todos os brasileiros é
árduo e não haveri~ nenhuma novidade nisso. Odorre
que. as pautas pr~paradas para convocações como
esta atendem muito mais às necessidades da admi
nistração pública, 'como é o caso das reformas' em
curso e 'da legislação sobre responsabilidade fiscal.
Trata-se de uma série de elementos que fazem amá
quina do Governo funcionar melhor, mas não há na
agenda da convocação elementos que atinjam a ~oci
edade em seu quotidiano. Se houvesse projetos 'que
atingissem a sociedade em seu quotidiano e V. Ex~,

como Líder do GoVerno, pode contribuir muito para
Isso, não seria necessário ir à televisão dizer que'es
tamos trabalhando, pois a sociedade perceberia nos
so trabalho. Passamos horas, às vezes dias, discutin
do projetos que nã<p interessam a ninguém, a não'ser
à máquina do Estado. Seria interessante que o Go
verno, cada vez qu~ preparasse a pauta de uma con
vocação extraordinária, não pensasse apenas em si
próprio e na evolução de sua máquina administrativa,
mas também no aspecto fundamental que é nossa, re
lação com a sociedade. Não temos na pauta de nossa
convocação temas de interesse da sociedade. Cumpri
mento V. Ex- pela decisão de falar sobre o tema e por
suas propostas, às q~ais acrescento estacontribuição.

O SR. ARTf1UR VIRGíLIO - Agradeço ,ao
Deputado Fernand() Gabeira a contribuição e peço
desculpas ao Deputado Geraldo Magela por ~ão
poder ouvi-lo, ciente de que meu discurso perde por
não contar com o aparte de S. Exa I

Deputado Fernando G~beira, gostaria apenas de
pontuar que, desta vez, parece-me que a convocação
extraordinária foi antecedida por uma conversa entre o
Presidente da República, o Presidente do Sena~o

Federal e o Prefliâente da Câmara dos Deputadqs,
dela resultand0 a mescla de uma gauta necessáfia
para se tocar algo essel1éial, a própria administração
pública, com aQêndãido Congrésso Nacional. Eu dj~ia
mais: por iniciativa do Presidente Michel Temer, há
uma pauta da Casa em andamento, CPI momentosas
comovendo a Nação~ Temos a reforma do Judiciário
cujo início é da lavra do ex-Deputado petista Hélio
Bicudo; o relatório, é da brilhante Deputada tucana

Zulaiê Cobra Ribeiro. Eis aí a reforma tributária que
está nascendo, em boa medida, impulsionada pela
vontade política do Presidente Michel Temer e da
necessidade que a Casa pressente Qe sobre ela
opinar de maneira substantiva, de maneira absoiu-
tamente relevante sobre algo que vai definir muito do
que se possa traçar de bom para,o futuro do País. Mas
respeito a opinião de V. Ex" Apenas digo que não é
uma demasia o Congresso se defender, o CO'1gresso
orgulhosamente se defender. Não arrogantemente,
mas orgulhosamente se defender. Mostrando que faz;
que é um Poder do qua~ o povo brasileiro tem de se
orgulhar.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que já ocupei
algumas funções públicas. Uma delas por concurso.
As outras todas por eleição. Não vejo nada demais
em alguém ser nomeado para um cargo de confian
ça, se porventura alguém merecer a confiança de al
guém que esteja nomeando. Mas tenho, por peculia
ridade da minha carreira, à exceção do concurso que
fiz, que os demais postos todos foram ocupados pelo
voto, foram ocupados após o crivo popular.

Passei pela Prefeitura da minha cidade, Manaus.
Uma cidade importante, complexa, compli- cada,
difícil de administrar. Aprendi muito. Posso dizer até
que eu era uma pessoa antes, e passei a ser outra
pessoa após essa experiência absolutamente
construtiva do ponto de vista intelectual, do ponto de
vista da capacidade de enxergar a realidade. Mas
nada me dá mais orgulho do que ser deputado. Nada
me dá mais orgulho do que ser parlamentar. Nada
me dá mais orgulho do que pertencer a uma Casa
onde sou obrigado, todos os dias, a fazer a minha
vontade se misturar com a vontade de outros
companheiros, para buscarmos uma síntese, que
seja a síntese mais sábia, certamente, do que a tese
inicial que corresponderia à minha própria vontade.
Nesta Casa, Sr. Presidente, pratica-se a verdade
chinesa como em nenhum outro lugar. Aqui as
pessoas chegam, às vezes, até impetuosas demais,
e depois, aprendem a convivêncifi democrática que
as aprimora politicamente e faz com que em poucos
lugares se possam estabelecer relações tão fraternas
quanto as que aqui somos capazes de entabular:

Por isso, sinto-me incomodado não com as críti
cas - que venham as críticas justas - mas sinto-me in
comodado por não sabermos fazer a Nação compre
ender o quão é importante para a Nação é o funciona
mento desta Casa e o quão relevante para a democra
cia, em primeiro lugar, é a defesa da própria democra
cia. Em segundo lugar, vale ressaltar, o alicerce mais
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fundamental para sei sustentar uma democracia é io
funcionamento pleno,; respeitoso e respeitável do Con-
gresso Nacional. I

Repito então a?i encerrar: tenho orgulho da com
panhia dos Srs. e S,e< Deputados, dos que me comba
tem, dos que estão aO meu lado. Tenho orgulho desta
Casa, tenho orgulho tias sínteses que ela fabrica, te
nho orgulho do processo que parece lento, mas é sá
bio, do secular processo de elaboração das leis neste
País. E tenho orgulho, portanto, de dizer que nada me
deixa mais feliz do que, ao fim de cada dia, poder voltar
para a minha casa, olhar de cabeça erguida para os
meus filhos, seguro de que, mais uma vez, ao lado dos
meus colegas de Parlamento, cumpri meu dever para
com o meu povo e para com o meu País.

Era o que tinha a dizer.
(Muito bem. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Arthur
Virgilio, assumem sucessivamente a Presi
dência os Srs. Enio Bacci e Michel Temer,
Presidente.

Antônio Jorge
Darci Coelho
Osvaldo Reis

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Sérgio Barros

Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
Marinha Raupp

PMDB
PDT
PSOB

ACRE

PFL
PPB
PFL
PSDB

TOCANTINS
PTB
PFL ,
PMDB

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira . PMDB
José Antônio PSB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Remi Trinta PST

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB

Antônio José Mota PMDB
Amon Bezerra PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
Léo Alcântara PSOB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB

Raimundo Gomes de Matos PSOB

Rommel Feijó . PSOB
Ubiratan Aguiar PSDB

PIAuí

PFL
PMOB
PFL
PMDB

Heráclito Fortes
João Henrique
Mussa Demes
Themrstocles Sampaic

RO~DÔNIA

PPS

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA

PPS

AMAPÁ

PSDB
PPB
PTB

PARÁ

PPB
PDT
PMDB
PSDB
PFL
PSDB

AMAZONAS.

PSDB
PFL
PFL
PPB
PCdoB

Airton Cascavel

Antonio Feijão
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra

Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Raimundo Santos
Zenaldo Coutinho

Arthur Virgílio
Átila Uns
Francisco Garcia
Luiz Fernando
Vanessa Grazziotin

Agnaldo Muniz



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 02585

PSOB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PPB

MINAS GERAIS

PSOB
PMOB
PFL

PSDB

PSOB
PPB
PSOB
PMOB
PPB
PFL
S. Parto
PPB
PSDB
PPB
PT
PMOB
PPB

EspíRITO SANTO

PSOB
PT
PTB
PSDB
PPB
PMDB

Jutahy Junior
Mário Negromonte
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Yvonilton Gonçalves

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula

Bonifácio Andrada
Custódio Mattos

Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Glyeon Terra Pinto
Ibrahim Abi-Aekel
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Narcio Rodrigues
OdelmoLeão
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Romel Anizio

Aloízio Santos
João Coser
José Carlos Elias
Marcus Vicente
Nilton Baiano
Rita Camata

RIO DE JANEIRO

Aleione Athayde PPB

Alexandre Santos PSOB
Antonio Carlos Biscaia PT
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia PSOB
Or. Heleno PSOB
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB

BAHIA

PF~
PTB,
PMOB
PMOB
PCdoB
PSOB
PSDB
PFL
PFL
PFL

Adauto Pereira
Armando Abílio
Carlos Dunga
Oomiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Ricardo Rique

Augusto Farias
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMOB

PARAíBA

PFL
PMOB
PMOB
PMOB
PFL
PPB
PSOB

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMOB
Carlos Batata PSOB
Clementino Coeho PPS
Gonzaga Patriota PSB
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Pedro Eugênio PPS
Salatlel Carvalho PMDB
Severino Carvalho PPB

ALAGOAS

PPB
PST
PMDB
PPS

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
José Teles PSDB
Pedro Valadares PSB

Claudio Cajado
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Haroldo Lima
Joaõ Almeida
João Leão
Jorge Khoury
José carlos Aleluia
José Rocha
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SÃO PAULO

Aloizio Mercadante PT
Antonio Kandir PSOB
Arnaldo Madeira PSDB
AryKara PPB
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Or. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo -PPS
Eduardo Jorge PT
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
João Herrmann Neto PPS
Luiz Antonio Fleury PTB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB
Medeiros PFL
Michel Temer PMOB
Milton Monti PMDB
Nelo Rodolfo PMOB
N~lson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Ricardo Izar PMOB
Rubens Furlan PPS
Sampaio 06ria PSDB
Valdemar Costa Net{ PL

M~TO GROSSO',

PARANÁ

PFL
PSOB
PSDB
PPB
PMOB
PFL
PPB
PSOB
PSDB
PPB
PT
PPS
PFL
PFL

Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSOB
Wilson Santos PMDB

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB
Ricardo Noronha PMOB

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB
Juquinha PSOB
Luiz Bittencourt PMDB
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

MATO GROSSO DO SUL

PMOB
PMOB

Marçal Filho
Waldemir Moka

Affonso Camargo
BasUio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Gustavo Fruet
Ivanio Guerra
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Nelson Meurer
Padre Roque
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
I'

Edinho Bez ' PMOB
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Renato Vianna PMDB
Vicente Caropreso PSDB

RIO GRANDE DO SUL
PT
PDT

Adão Pretto
Airton.Dipp

PST
PMOB
PPB
PCdoB
PMOB
POT
PT
POT
POT
PSB
PSOB
PTB
PFL
PPB

Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
Luiz Salomão
Luiz Sérgio
Miriam Reid
Miro Teixeira
Paulo Baltazar
Paulo Feij6
Roberto Jefferson
Rubem Medina
Simão Sessim
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Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Calo Riela PTB
,Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMOB
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Nelson Marchezan PSOB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo,Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Waldir Schmidt PMDB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 227
Senhores Deputados.

, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar ~ apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)
Continuação da discussão, em primeiro

turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judi- ciário; ten
do pareceres da Comissão de Constituição·
e Justiça e de Redação, pela admissibilida
de (Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da
Comissão Especial, pela aprovação, com
substitutivo, desta e das Propost~s de_
Emenda à Constituição n2s 112-Al9S,
SOO-Al97 e 368-Al96, apensadas; pela a'd-'
missibilidade de todas as' emendas apresén~

tadas na Comissão e, no mérito, pela apro"
vação das de nlls 1/95, 2195 e 4/95, (ap-r~;,.

sentadas na legislatura anterior) e. das de.
n~ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,10,11, jg" '13,'14,15:
16,18,19,20,21,24; 26,27,'28;' 29,31,33,
35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44 e 45; pela"réje-~"
ição das Propostas 'de Emenda à Constitui"
ção n~ 127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e

das Emendas nlls 3/95 (apresentada na le
gislatura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30,
32, 34, 38 e 41, nos-termos do parecer da
Relatora, e apresentou complementação e
reformulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antônio
Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputa
dos Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pi
res, Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Bis
caia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre
Roque. Foram aprovados 0$ Destaques de
nºs 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42,
33,293,27,88,238,187,67,32,149,73e
os destaques dos relatórios parciais dos De
putados Luiz Antônio Fleury e Renato Vian
na; rejeitados os de nlls 297, 291, 251, 23,
220,82, 15S, 50, 292, 29S, 233, 256, 283,
221,177,184,286,25,216,219,162,200,
218,240,201,274,217,248, 101 e os des
taques dos relatórios parciais dos Deputa
dos José Roberto Batochio e Ibraim
Abi-Ackel; e prejudicados os de n!ls 156, 38,
40,241,71,83,37,86. 154, 13, 134, 112,
208, 24, 280, 212, 213, 211, 113, 210, 34,
78, 111 e 5,9 (Relatora: S'" Zulaiê Cobra).

Ten~o apensada as PEC n2s 112-A/9S,
127-Al95; 15-Al95. 50o-Al97, 368-A/96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Hoje,
Srs. Deputados, vamos votar a reforma do
Judiciário. Ao infcio desses trabalhos, em primeiro
lugar, quero chamar para o plenário so Srs. Líderes
e os Srs. Deputados, para que completemos logo
durante a discurssão o quorum comercial para a
votação. ~

Comunico também que em reunião do Colégio
de Líderes, na tarde de ontem e na manhã de hoje,
fechamos um acordo para votação do texto que virá a
plenário com algumas modificações que também
foram acordadas.

Foi possível chegarmos a um consenso, graças
ao esforço dos Srs. Uderes, dos Srs. Deputados e
desta Presidência.

Por conseguinte, vamos passar à apreciação da
matéria.

O SR. MENDES' .RIBEIRO FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra'pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (MiChel Temer) - Tem V. Exa'
a palavra.

O SR. MENDES,RIBEIR_O flLI10 (PMDB - RS,
Sem revisão do orad6r.r~ Sr:Presidente, existe um
pleito de algumas Lideranças para que se abra uma
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exceção, pela Mesa, a fim de que possamos votar
hoje o texto da reforma do Judiciário e que a Mesa
permita que até um dia antes da votação - é uma
proposta feita de forma clara pelo Deputado Marcelo
Déda -, na terça-feira, tenhamos a oportunidade de
examinar o texto com todo o cuidado e apresentar
destaques de que porventura não percebemos a
necessidade.

Seria importante obtermos essa decisão antes
de iniciarmos a discussão desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se não
houver objeção dos Srs. Líderes, transfiro a data para
apresentação de destaques até segunda-feira, à
meia-noite, porque, na verdade, na terça-feira vamos
começar a votar os destaques da reforma do Poder
Judiciário.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para dar uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

OSR. MARCELO DÉDA (PT - SE, Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, já que não vamos estar à
meia-noite aqui, seria recomendável quem sabe?
pela manhã da ~erça-feira até o meio-dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O único
problema é o plano administrativo da organização
dos destaques. Mas, aceito a sugestão de V.Exa.: até
meio-dia de terça-feira.

Naturalmente, quem puder antecipar a
apresentação dos destaques facilitará a organização
administrativa da Secretaria-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
discussão à matéria, concedo a' palavra ao Sr.
Deputado Walter Pinheiro para falar contrariamente.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Fiz uma permuta, quanto à lista
de inscrição, com o Deputado Marcelo Déda. Então, é
S.Exa. que vai falar agora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _. A
inscrição feita é para encaminhar contrariamente à
matéria. Como fica então?

O SR. MARCELO DÉDA - ~ discussão e
encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É
discussão. É para encaminhar contra a matéria.
(Pausa.)

É para encaminhar em função -do acordo, Sr.
Deputado Marcelo Déda.

Aliás,' é para discutir a matéria: .

oSR. MARCELO DÉD,A (PT- SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente; Sras. e Srs. Deputados,
o Partido dos Trabalhadore~ sempre colocou no seu
rol de prioridades a reforma do Judiciário como uma
das reformas estratégicas que esta Casa deveria
realizar no sentido de moelernizar a democracia
brasileira. \

Não é'mera .coincidência, estimados colegas,
que o trabalho de reforma do Judiciário se dê justa
mente em torno de duas iniciativas de Parlamentares
do PT: a Emenda nR 96-B, de 1992, do Deputado Hélio
Bicudo, à qual foi posteriormente apensada emenda
constitucional de autoria do Deputado José Genofno.

Sr. Presidente, quando nesta Legislatura V.Exa.
anunciou, entre as prioridades de uma agenda
positiva da Câmara dos Deputados, a reforma do
Judiciário, do Partido dos Trabalhadores vieram as
primeiras declarações de apoio. Nossa bancada
empenhou-se, a fim de instalar o mais rápido possível
a Comissão Especial, ajudar nas negociações para a
definição da Mesa e da Relatoria, oferecer
contribuições na forma de emendas ou de substitutivo
global produzidos por Parlamentares petistas. E
destacou o nome deste modesto Deputado para, em
nome do PT, assumir a Sub-Relataria de Controle
Externo do Judiciário.

Durante todo o processo, tivemos a certeza de
que era do interesse da democracia e do povo
brasileiro que fizéssemos os maiores esforços
possíveis para aprovar a reforma do Judiciário, por
ser esta uma demanda do povo, porque, de todos os
Poderes da República, esse foi o que mais
impermeável ficou a qualquer alteração na sua
estrutura.

Na Comissão, travamos debates que considero
históricos a respeito do tema.O partido, por meio de
sua bancada, apoiou o temo da Relatora Zulaiê Co
bra, mesmo com críticas pontuais e com ressalva dos
destaques.

Começamos a divergir do proCesso, a obstruí-lo, a
combatê-Io, quando uma série de destaques e de emen
das aprovadas por Parlamentares governistas desfigura
ram o rumo da reforma econstruíram o perfil de um Judi
ciário centralizado, hierarquizado, com o poder situado
na cúpula dos Tribunais Superiores, com desprestfgio
dos juízes de primeiro grau, possibilitando que a refonna

, se transformasse numa linha auxiliar do processo con
servador, do processo neoUbera! de reforma do Estado,
para'cumprir aquela missão que, como nos ensinou Boa

,ventura Santos, é muito mais uma reforma paraomerca·
do do que para a cidadania.
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Foi em virtude das divergências de fundo
nascidas com a aprovação de destaques apoiad~
~ela base do Governo, que manifestamos posição
firme contra a aprovação do relatório do jeito que ele
saiu da Comissão Especial. Em momento algum nos
negamos a fazer um debate franco e democrático
sobre o tema. Por várias vezes, o líder José
Genoíno, ou mesmo este Deputado, procurou S. Exa.
o Sr. Presidente da Casa para que presidisse
processo de negociação que, graças a Deus, hoje
chegou a bom termo.

Vamos votar a reforma do Judiciário, não otexto
que saiu da Comissão Especial. Fizemos uma
negociação, e foi retirada a temível avocatória, a
.autoritária e extravagante proposta de desconhecer o
juiz natural, de desprezar o contraditório e de levar o
processo da comarca para oSupremoTribunal Federal,
repetindo aquilo que o regime militar já havia obtido
durante a reforma do Judiciário de 1977.
Conseguimos que. essa temível avocatória, comba
tida pelos juristas democráticos, pela Ordem dos
Advogados do Brasil, pela AMB, pelo Ministério
Público, por intermédio de suas associações, fosse
retirada do texto, com a negociação que encetamos.

Conseguimos que mesmo a súmula vinculante,
que vinha com um desenho assustador, porque ela
valeria para todas as matérias em todos os Tribunais
Superiores, agora seja apenas e exclusivamente
instrumento do Supremo Tribunal Federal, quando
repetidas e com quorum qualificado. Traduzindo: s6
o Supremo poderá vincular as suas decisões sobre
matéria constitucional.

Ademais, Sr. Presidente, avançamos
significativamente em outro instrumento que iria ser
ressuscitado, o do argumento de relevância,
rebatizado com o título de "repercussão geral da
matéria constitucional". Aprovado como estava no
relatório que saiu da Comissão, o cidadão teria um
quase que intransponível obstáculo para buscar o
Supremo Tribunal Federal, para ver realizada a
justiça e ver o seu direito examinado p~la maior das
Cortes do País. E o pior: a regulamentação desse

. instrumento ficaria por conta do Regimento Interno do
Supremo, desprezando-se o princípio da reserva le
gai e usurpando-se competência do Congresso
Nacional. Conseguimos alterar o texto e nele
deixamos claro que lei. aprovada pelo Congresso
Nacional é que vai estabelecer os pressupostos, os

, critérios e mesmo os procedimentos que o Supremo
. 'Tribunal adotará para apreciar a relevância da
matéria constitucional.

Dessa forma, com a negociação, conseguimos,
com certeza, não areforma ideal, não a reforma que o
PT queria. Esse controle externo que aí está não é o
que desejávamos, porque existe a impossibilidade da
federalização dos crimes contra os direitos humanos,
porque se ressuscitou a Justiça Militar nos Estados,
porque há uma série de problemas como, por
exemplo, a manutenção do poder normativo da
Justiça do Trabalho, com a ~ual não concordamos.
Contudo, se não é a reforma dos sonhos, ela ficou
muito diferente daquela que seria a reforma do
pesadelo ~os juristas .e dos cidadãos democratas
deste País. Conseguimos um acordo que possibilitará
a nós Parti~o dos Trabalhadores, PCdoB e PSB votar
juntos pela aprovação do texto da Relatora aprovado
pela Comissão Especial. mas reservando-nos I o
direito de destacar aquelas matérias que não foram
incluídas no acordo, isto é, aquelas que não são
pertinentes à súmula vinculante e ao argumento de
relevância na forma acordada e à supressão da
avocatória. Serão objetos da disputa democrática em
plenário.

Nessas condições, digo que votaremos
favoravelmente ao texto, que aprovaremos aemenda
aglutinativa e os dois destaques acordados, mas
manteremos divergências pontuais e combateremos
na forma dos destaques que vamos apresentar.

Repito: não é a reforma dos nossos sonhos, mas
também não será a refonna dos nossos pesadelos.

É com esse objetivo que enfrentaremos o
debate franco, aberto, sobre um tema que é parte da
agenda cdo Poder Legislativo e que é a contribuição
destacasaàmodernização da democracia brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao nobre
Deputado Antônio Carlos Biscaia.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
,Deputados, creio que a reforma do PoderJudiciário é
um anseio de toda a Nação brasileira. Todos querem
uma reforma que vise à democratização desse
Poder, que tem permanecido imune às
transformações que se Qperam na sociedade,
implicando essa democra- tização, necessariamente,
mais fácil acesso à prestação jurisdicional a qualquer
cidadão. Esse foi sempre o objetivo da reforma e,

. como assinalou o Ôeputado Marcelo Déda, essa foi
sempre uma· bandeira levantada pelo Partido dos
Trabalhadores. .

Depois de intensos debates na Comissão Espe
cial, conl;leguiu-se, finalmente, a aprovação de um
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texto aprimorado e qu~ atendia à diversidade de
opiniões: o substitutivQ da Deputada Zulaiê Cobra,
que significou grande avanço em relação ao texto an
terior, de autoria do Deputado Aloysio Nunes
Ferreira.

Lamentavelmente, com a votação de alguns
destaques, esse texto foi outra vez alterado, mas, por
último, em razão do acordo entre as diversas
Lideranças desta Casa, o proposta que será votada
pelos Deputados e Deputadas no dia de hoje
significará grande avanço em termos de reformulação
e democratização do Poder Judiciário. Não podemos,
entretanto, deixar de mencionar alguns aspectos que
ainda devem merecer efetivo aprimoramento.

Refiro-me, em primeiro lugar, aos critérios de
seleção e de acesso aos tribunais do nosso País. É
inaceitável que a escolha dos membros dos Tribunais
Superiores Superior Tribunal de Justiça, Supremo
Tribunal Federal ainda seja eivada de influências de
natureza política. A perfeita independência do Poder
Judiciário, como garantia da cidadania, não pode
passar por esse processo de escolha. Considerando-se
que será aprovada a súmula vinculante, que dá força
quase absoluta ao Supremo Tribunal Federal, é
indispensável essa democratização.

Nos diversos destaques a serem votados a
partir da próxima terça-feira, espera-se que o texto
seja aprimorado mais uma vez.

Por outro lado, a perda do cargo de Magistrado
por decisão administrativa do Conselho da Magistratura
de alguma forma significará o enfraquecimento da
vitaliciedade, garantia de toda a cidadania.

De qualquer forma, buscou-se nesse acordo,
nesse consenso, o primeiro passo, o primeiro avanço
no objetivo maior da verdadeira democratização do
Poder Judiciário, com controle externo mais efetivo, e
a segunda fase de uma verdadeira reformulação do
Judiciário. É indispensável que os órgãos de controle
externo tenham representação de toda a cidadania, e
não na forma que resultou, sendo constituídos
exclusivamente por integrantes daqueles mesmos
Poderes.

De uma forma ou de outra, porém, estou certo
de que o texto resultante da discussão e do
aperfeiçoamento obtido por meio dos destaques a
serem votados representará um passo à frente
naquilo que toda a sociedade brasileira busca, ou
seja, um Poder Judiciário mais ágil, democrático,
efetivamente voltado para a cidadania, preocupado
em restaurar os direitos individuais lesados,

independente de forma absoluta, livre de qualquer
pressão, especialmente do Poder Executivo.

Não se aceita que os Tribunais Superiores
ainda tenham algum tipo de vinculação, seja na
nomeação, seja na influência política, porque,
quando os seus direitos individuais são lesados,.o
cidadão os tem como recurso final.

Estou certo, porém, Sr. Presidente, de que V. EXa,
assim como os Deputados e as Deputadas, está de.
parabéns pela aprovação da reforma do Poder
Judiciário no dia de hoje, o que já se constitui
significativo avanço em relação àquilo que a
sociedade brasileira espera.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Miro Teixeira
para uma Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. ~r~sidente, Sras. e Srs.
Deputados, as Lideranças 'd.os::rpartidos represen
tados na Casa, à exceção do PDT, partido que lidero,
fecharam acordo para a aprovação do texto pa
reforma do Judiciário, ressalvados os destaques.
Como decidimos não participar do acordo, tenho o
dever de vir à tribuna e explicar aos companheiros de
outros partidos as razões que nos levaram a divergir.

Entendemos não estarmos diante da reforma do
Judiciário desejada pela população. Quando se fala
do Judiciário para o trabalhador brasileiro, a inda
gação que vem ao cidadão diz respeito à velocidade
nas decisões, ao equipamento da Justiça, ao
aumento do número de juízes e à eficácia do aparelho
judiciário, para que haja sentenças nas causas, a
famosa frase: "Justiça ágil, barata e pronta para

, todos".
Da forma, como chega ao plenário, a prop9sta

em nada altera a situação atual do Poder Judiciário.
Para o cidadão brasileiro, pouquíssimo ou quase
nada será alterado. A rigor, sob o ponto de vista dQ
PDT, mudará para pior, porque a combinação da
súmula vinculante com argüição de relevân"Cia e
legitimação da Advocacia-Geral da União nas ações
declaratórias d~ constitucionalidade acabará, quando
interligadas, produzindo_ efeitos assemelhados ao
incidente de inconstitucionalidade, ouça-se avocatória.

Por esses instrumentos, será alterado o direita
ao duplo grau de jurisdição, ao devido processo legal
e à petição dos cidadãos.

O- Supremo Tribunal Federal sempre poderá
fazer a vinculação de suas decisões - dizem aqueles
que apóiam o acordo - estritamente constitucionais".
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Mas estritamente constitucional em que tipo de
contencioso? Poderá ser fiscal, trabalhista e
previdenciário.

Nós, da Oposição, que ganhamos ações no
primeiro grau de jurisdição e liminares quando dis
cutimos a contribuição de aposentados e pensionistas
ou a privatização da Vale do Rio Doce, yeremos a
perda do controle difuso da constitucionalidade. Os
juízes de primeiro grau passarão a ser homologadores
nas circunstâncias descritas, que poderão ser sempre
atingidas por esses pressupostos. Os juízes serão
homologadores das decisões dos Tribunais Supe
riores, em especial do Supremo Tribunal Federal. A
história de que será sempre sobre constitucio
nalidade não nos abala, porque sempre foi a
preliminar da constitucionalidade que nos levou a
ganhar essas liminares no primeiro grau de
jurisdição.

A autonomia e o conjunto de prerrogativas do
juiz originário estão sendo afetados, o que é fatal para
o exercício da cidadania e da democracia. Essas
foram as razões fundamentais que levaram o POT a
não participar desse acordo. Manteremos nosso
destaque para votação em separado do dispositivo
que trata da súmula vinculante. Se conseguirmos a
atenção das Sras. e dos Srs. Deputados para reti
rarmos da proposta a súmula vinculante, teremos
reduzido drasticamente o risco a que estão submetidos
os cidadãos com a aprovação desse conjunto de
medidas.

Teremos em breve a reforma tributária. Já está
anunciada a reforma de direitos trabalhistas, e está
em curso na Casa a complementação da reforma da
Previdência. Impugnamos o movimento social e
buscamos o primeiro grau de jurisdição com nosso
mandado de segurança. As entidades que vão em
busca das liminares e estas garantiram a pressão
democrática e institucional fizeram com que o Sup
remo Tribunal Federal negasse a constitucionalidade
de arrecadação do aumento da contribuição de
trabalhadores ativos do serviço público e da criação
da contribuição de aposentados e pensionistas.
Foram três mil e tantas liminares concedidas por
juízes de primeiro grau. Na vigência das novas
regras, isso estará absolutamente prejudicado.

Aqueles que participaram do acordo fizeram-no,
na nossa opinião, imaginando que dessa forma
estariam contribuindo para uma melhor organização
judiciária. Sras. e Srs. Deputados, eles agiram de
boa-fé, como sempre age esta Casa. Contudo, penso
que, no campo daqueles ligados ao movimento so-

cia', há grave equívoco, o qual precisa ser discutido.
Espero contar com a compreensão de todos mesmo
daqueles que participaram do acordo para o exame
do destaque para votação em separado do PDT, a fim
de retirarmos do texto a súmula vinculante.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Concedo a palavra ao Deputado José Genoíno para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, sinto-me no dever de comunicar à Casa e
à sociedade que a reforma do Poder Judiciário
sempre foi essencial para nosso partido. A criação de
instituições democráticas em que a cidadania não
seja mera figuração, mas algo concreto e efetivo no
processo democrático, é o que sempre buscamos.

Na Assembléia Nacional Constituinte, o
companheiro Plínio Arruda e eu fomos responsáveis
pelo relatório setorial da reforma do Poder Judiciário.
Apresentamos proposta de controle público do Poder
Judiciário, mas perdemos. Em seguida, apresentamos
emendas sobre a reforma do Poder Judiciário.

Na nossa visão, a reforma do Poder Judiciário
tem de envolver três aspectos.

Primeiro, o controle público da máquina do
Governo e da Justiça do Brasil e temos emendas no
sentido do controle externo relativo a fiscalização,
avaliação, máquina do Governo e Magistratura.

Segundo, a aproximação da Justiça à
cidadania. É fundamental a aproximação do Poder
Judiciário, que tem a cidadania como fonte
legitimadora, com a população brasileira.

Terceiro, temos de democratizar o Poder
Judiciário, diferentemente de outra idéia que o concebe
com a centralização dos Tribunais Superiores, por
meio da formação do Conselho e dos instrumentos
que criticamos, contestamos e questionamos, como
súmula vinculante, avocatória, incidente de inconsti~

tucionalidade e argüição de relevância constitucional,
principalmente.

Travamos debate na Comissão Especial.
Votamos a favor do rel/atório da Deputada Zulaiê Co~

bra, porque contemplava uma posição avançada e
progressista no sentido da reforma do Poder
Judiciário. A maioria da Comissão promoveu um
retrocesso. Abrimos uma luta no plenário para não
aceitar o substitutivo nos termos em que foi votado na
Comissão Especial.

Conseguimos com essa luta tirar o elemento
mais conservador, arcaico e centralizador dessa con
cepção, ou seja, o incidente de inconstitucionalidade,
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a avocatória, que permite aos Tribunais Superiores
tomarem decisão válida para todo o Poder Judiciário.
Para um Governo conservador com o nosso, puxar
questões concretas de qualquer localidade e tomar
decisão paratodos os :rribunais Superiores significaria
grande retrocesso. Por isso, quando o PMDB e o PFL
discutiram ontem na reunião de Líderes a supressão
da avocatória, concordarmos plenamente. Isso é
muito importante para a reforma democrática do
Poder Judiciário.

Quanto à argüição de relevância constitucional,
devemos condicioná-Ia a uma lei que vamos votar no
Congresso Nacional.

Em relação à súmula vinculante, a bancada do
PT apresentou proposta de súmula impeditiva de
recurso, que no nosso entender é a posição mais
correta, tanto que foi acatada no relatório da nobre
Deputada Zulaiê Cobra.

Sr. Presidente, os Líderes da base do Governo
.propuseram na negociação aceitar a súmula
vinculante, Iimitam~o-a ao Supremo Tribunal Federal.
Esta não é a proposta do Partido dos Trabalhadores
para a reforma do Poder Judiciário.

Comunico à Casa e à sociedade que nossa
proposta não é também aquela pensada por alguns
teóricos e políticos que, de maneira ideológica,
pensaram na reforma do Poder Judiciário pela ótica
dos interesses da governabilidade desse modelo que
aí está. Nesse sentido, houve concessão por parte
das Lideranças integrantes da base do Governo.

, Ouvindo a Ordem dos Advogados do Brasil e a
Associação do~. Magistrados, optamos por aceitar
esse acordo, até porque não poderíamos correr o
risco 'de, não o aceitando, a maioria do Governo
assomar à tribuna e conseguir três quintos para votar
o substitutivo nos termos em que foi aprovado na
Comissão Especial. Estaríamos então diante de um
grande retrocesso para a reforma do PoderJudiciário.

Sr. Presidente, a bancada do Partido dos
Trabalhadores entende que as reformas do Poder
Judiciário, tributária, fiscal e a limitação de medidas
provisórias devem ser os três itens prioritários da
pauta do Parlamento brasileiro. O ajuste faz parte da
pauta do Governo, as reformas fazem parte da nossa

Em relação à nossa pauta, na medida em que
as Lideranças dos grandes partidos que integram a
base do Governo se dispõem a negociar e a fazer
concessões e fizeram ontem, temos o dever de
admitir publicamente e considerar que o acordo é
razoável nas atuais condições dacorrelação de torças,
temos de continuar batalhando. Poderia acontecer o

/
/

contrário. V. Exa mesmo disse publicamente que a
avocatória ou incidente de inconstitucionalidade
poderia significar retrocesso para a reforma do Poder
Judiciário. Nesse sentido, considero que a luta
travada pela nossa bancada contra a avocatória
conseguiu vitória parcial ao retirar, nesse acordo, o
substitutivo. A súmula vinculante só para o Supremo
Tribunal Federal é uma limitação importante, porque
poderia ocorrer para todos os tribunais, inclusive
STM, TST e STJ. Assim, é um passo importante
remeter à lei aargüição de relevância constitucional.

Vamos fazer os destaques, disputá-los, mas
consideramos que o Parlamento brasileiro, ao votar
esse acordo, majoritariamente, está dando uma
resposta política a uma agenda sua, a uma proposta
sua, dizendo que nesse tema não aceita a
intromissão do Poder Executivo. Vamos tratar a
reforma do Poder Judiciário como um assunto nosso,
do Congresso e dos Parlamentares.

Sr. Presidente, como houve disposição de
concessão e de negociação por parte dos partidos da
base do Governo, a bancada do PT, avaliando a
correlação de forças, aceitou também fazer algumas
concessões. Assim optamos por aceitar o acordo. Se
marcássemos posição sobre a reforma do Poder
Judiciário, poderíamos aprovar no plenário um
substitutivo que seria um desastre para o Judiciário.
Não me refiro ao relatório da Deputada Zulaiê Cobra,
mas ao substitutivo votado pela Comissão Especial.

Por isso, em nome da bancada do Partido dos
Trabalhadores, faço esse comunicado, reiterando as
palavras do nosso companheiro Deputado Marcelo
Déda, que representou, a bancada na Comissão Es
pecial e irâencaminharesta matéria aqui no plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

discutir à matéria, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, acho que não existe um brasileiro, ou um
Parlamentar, hoje, contrário à reforma do Poder
Judiciário. Mas há, no seio da população, o
pressuposto de que a reforma vai acontecer para
melhorar a vida do cidadão. Porém, entendemos que
esse pressuposto não está sendo seguido aqui,
porque o simples fato de reformar o Poder Judiciário
não significa que vamos ter uma Justiça melhor.

É importante ressaltar os esforços do
Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, e da
Deputada Zulaiê Cobra, que produziu um bom
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relatório para conseguirmos um melhor Poder
Judiciário neste País. Entretanto, n6s, da bancada do
PDT'eaDeputado Miro Teixeira já expôs esse ponto
de vista em seu pronunciamento, temos sérias
restrições ao texto que foi aconilado, e que vai ser
votado.

,O povo, brasileiro espera uma reforma que
produza resultados, uma reforma que nos permita ter
um Poder Judiciário mais democrático, mais célere e
que possa ser controlado pela população. No
entanto, não é isso que vimos no texto. De maneira
alguma teremos, a partir dessa reforma, um Poder
Judiciário mais célere neste País. Todas as reformas
que precisam ser feitas, fundamentalmente, para que
haja celeridade na Justiça, no nosso entendimento,
estão' focadas no direito infraconstitucional, no direito
processual. Não entendemos que as reformulações
propostas vão deixar o Judiciário mais célere.

Temos sérias restrições à súmula vinculante.
Ela vai produzir de tal forma uma concentração de
poder nos Tribunais Superiores que poderemos estar
criando um outro tipo de medida provisória no Pais, a
ser editada pelo Poder Judiciário. A influência do
Poder Executivo no Supremo Tribunal Federal e isso
é notório, é claro poderá produzir uma súmula vin
culante que prejudique os trabalhadores deste País.

O democrático controle constitucional difuso
conseguido no Brasil e que permite tirar dos Tribunais
Superiores o controle constitucional é uma forma de
permitir que as oposições ainda tenham resistência.
Com a adoção da súmula vinculante, estaremos
diminuindo, e muito, esse tipo de controle consti
tucional.

Não entendemos que esta reforma vá atender
ao povo brasileiro. Vimos, quando da discussão da
reforma na Comissão Especial, da qual participei,
junto com o Deputado José Roberto Batochio, que ali
foram atendidos os interesses dos juízes, dos
advogados, dos promotores e dos defensores públicos,
mas o interesse da população brasileira por uma
Justiça mais célere e democrática,e que atenda às
pessoas mais pobres não foi atendi~Ci.

Se aprovflrmos o texto aqu~1 contemplado e,
principalmente, 'a súmula vincul~l1te, produziremos
um modelo absolutamente concentrador, que vai
permitir que outras reformas, como a da Previdência
e a tributária, possam, depois, ser exercitadas neste
País da mesma forma que muitas leis são aplicadas:_
sem que a Constituição Federal seja cumprida. E aí
não teremos mais mecanismos para nos contrapor:rnos
na ponta da linha, onde juízes naturais, juízes'

democráticos interpretarão a lei em defesa do povo.
Não são os Tribunais Superiores, enclausurados nos
prédios bonitos em Brasília, -que defenderão o povo
brasileiro. Te~os visto isso no decorrer da nossa
caminhada.

Por isso, companheiros, vamos fazer uma
reforma que, no nosso entendimento, não atenderá à
população brasileira. Vamos aprovar, por exemplo, o
controle externo, mas feito pelo Conselho Nacional
de Justiça. Como é que o pobre lá de Uruguaiana, no
Rio Grande do Sul, vai ter acesso a esse conselho?
Como vai ser feita a defesa? Será por intermédio de um
conselho concentrado em Brasília, cujo Presidente é o
Presidente do Supremo Tribunal Federal?

Companh'eiros, essa reforma não atende ao
povo brasileiro, principalmente pela criação da
súmula vinculante. Dessa forma, conclamamos todos
para que, independentemente do acordo, votemos
contra essa súmula vinculante. Aí sim, quem sabe,
atenderemos à população brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Enio Bacci, para
discutir à matéria.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
acreditamos que o acordo em torno desta PEC, que
desde 1992 vem arrastando-se em profundas
discussões nesta Casa, certamente foi fruto de um
objetivo claro e bem intencionado de todos. Afinal de
contas, sabemos que a Justiça precisa alicerçar-se
basicamente em três pilares: acesso fácil, garantia de
acesso à Justiça a todos os brasileiros e celeridade
nas decisões. Mas não basta apenas isso. É
nécessário que tenhamos decisões sábias, justas e
corretas para aqueles que recorrem à Justiça.

A proposta em questão visa aperfeiçoar o
trabalho dos magistrados, prevê cursos de
acompanhamento e aperfeiçoamento dos recursos
humanos, dos magistrados; estabelece um período
mínimo de três anos de atividade como advogado,
para que este, posteriormente, poss~ assumir a
função de magistrado; prevê a quarentena para
nomeação de magistrados em tribunais e para que
estes exerçam a advocacia quando aposentados ou
exonerados; e prevê o aumento do período probatório
para a aquisição da vitaliciedade. Esses, sem dúvida,
são pontos positivos que vão melhorar a qualificação
dos magistrados, que, afinal de contas, são aqueles
que profereJrl as decisQes, as quais precisam ser
sábias. .
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Sr. Presidente, essa reforma tem, sem dúvida, a
intenção de buscar a celeridade processual, com o
aprimoramento da Justiça Federal itinerante, com os
juizados especiais, com a qistribuição imediata de
processos, com o fortalecimento das defensorias
públicas e com a extinção dos tribunais de alçada
quem sabe toda essa estrutura seja destinada ao
reforço dos Tribunais de Justiça, com vistas à sua
melhoria e maior agilidade na tomada de decisões.
Tudo isso é importante e vai servir para que a Justiça
tenha celeridade.

Mas, a nosso ver, existem alguns pontos nesta
proposta que lamentavelmente são inaceitáveis,
alguns até quase incompreensíveis. Cito, por
exemplo, a exigência do Juiz de Direito residir na
comarca onde atue. Essa idéia é claramente para as
Capitais brasileiras. Em São Paulo, Rio de Janeiro,
tudo bem, porque um juiz pode residir em Osasco ou
em Campinas. Agora, no interior do nosso Brasil, a
exigência de que o Juiz de Direito resida na comarca
onde atue é uma falta de conhecimento da realidade
brasileira.

Sras. e Srs. Deputados, sei que se está
buscando um acordo para a criação. de autorização
no sentido de que o juiz resida fora da comarca. Mas
achamos que isso é tão óbvio que sequer deveria ter
feito parte da proposta, porque o juiz precisa, muitas
vezes, para sua própria integridade física e de sua
famflia, residir em comarca distinta daquela em que
atua.

Outro ponto que consideramos, no mínimo,
perigoso é a suspensão de subsídio pelo
descumprimento de prazos processuais de forma
injustificada. Na verdade, essa "forma injustificada"
nos parece um pouco subjetiva demais, porque veda
a própria alegação do excesso de serviço. A proposta
é excelente, bem-intencionada. Agora, em termos
práticos, sabemos que se pode ter aí algum tipo de
injustiça. Contudo, tudo é superável, aceitável e
contornável, e, no acordo das bancadas, procurou-se
contornar isso.

I

Entretanto, entendemos e lamentamos que se
tenha chegado a um acordo sem que fossem
resolvidos dois aspectos básicos, inaceitáveis. Um
refere-se à súmula com efeito vinculante.' A
possibilidade do efeito vinculante vai cercear a
democracia e tirar do.jl,liz singular o direito de julgar
com autonomia, com Iiberaade, caso a caso. É esse
juiz que vê a testemlirina, o réu, enfim, 'qUê viv&a
situação efetiva. Enquanto esta propõsta: cóntíVer.a
manutenção da súmula com efeito vinculante, nós; do

PDT, não aceitaremos a composição desse acordo.
Assim como não o aceitamos enquanto se mantiverem
prazos de dez anos para o pagam~nto de precatórios
já existentes e dois anos para nlovos precatórios.
Consideramos esses prazos extrema- mente
exagerados para os que têm créoitos a receber.

Por isso, nãq _estamos participando desse
acordo. Achamos a proposta bem-intencionada, com
pontos altamente positivos, mas há nela um ponto
negativo que derruba qualquer apoiamento, isto é, a
manutenção da súmula com efeito vinculante.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEi"lE (Michel Temer) - Com a

palavra ó Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá, para
discutir à matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, entendemos que a reforma do Poder
Judiciário é extremamente importante. Mas eu, que
participei da Comissão, acabei percebendo a
tentativa de prevalência dos Tribunais Superiores
sobre o juiz de primeira instância.

Em razão disso, atuei na Comissão para
valorizar o juizado de primeira instância, até porque
lá, no juízo de primeiro grau, aprecia-se um determi
nado processo não somente à luz das provas, mas
com a presença das partes, com depoimento de
testemunhas e sob o calor de uma discussão em que
se poderá efetivamente verificar quem está com a
razão.

O texto final da. Comissão, apresentado para
votação em plenário, preocupa-nos porque abre
espaço para a súmula vinculante, avocatória, argüição
de relevância, incidente constitucional, medidas
processualistas tendentes a marginalizar a primeira
instância, valorizando o Supremo Tribunal Federal, o
Superior Tribunal de Justiça e os demais Tribunais
Superiores, o que leva o juiz de primeira instância a
uma posição de menor importância.

Mas o relatório também .tem outro detalhe que
me preocupa, quando permite à Advocacia-Geral da
União, a AGU, entrar com a ADIN. A AGU já tem a
ADC, não precisa da ADIN. A Ação Direta de
Inconstitucionalidade é uma das alternativas para
que. questionemos o Supremo Tribunal Federal em
relação a algumas medidas tomadas de atropelo, no

rconluio do Executivo com o Legislativo.
I E falo com todas as letras: conluio do Executivo

com· o Legislativo. Grande parcela do Legislativo não
.está. :nem préocupada com aquilo que está sendo
votado, não sabe nem o acordo que 1Ôt'discutido, não
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Na verdade, alguns aspectos'acabaram'não' .
restando totalmente definidos, mas melhorol.! a
questão que diz rl!speito ao Juiz de PSf, po(exémplo,
que será indicadopelo Tribunal de Justiça, ainda q~e .
prejudicada a recondução, e não obrigatoriamente
por eleição, como prevê a Constitl,Jição atualmente. .

Como já lembrou o Deputado Enio Baccj, a minha'
preocupação reside no fato de que nãohá ~içãomais
firme no relatório quanto aos precatóriosnão cU1nPridos.

Quando defendo a Justiça de 'primeiro grau,
laço·o lembrando quEt, na época dos 147% devidos
aos aposentados e pensionistas, foi- tomada um~/

decisão em primeiro grau, na Justiça Federal de São
Paulo, e o Governo foi obrigado a pagá-los, ainda
que, mediante tentativas dissimuladas, tenham·
tentado levar a questão ao Supremo, visando a .
impedir a efetivação do pagamento.

Reitero que foi uma decisão em primeiro grau
que permitiu aquele ganho. Foi o Dr. Humberto
Filgueiras, juiz de primeiro grau da Justiça Federal de .
São Paulo, que possibilitou o pagamento aos aposen
tados e pensionistas; depois houve a execução, por
meio de decisão do Dr. Paulo Theotônio e do Dr. José
Luiz Gomes da Silva, de São Paulo, que garantiu o
pagamento dos 147%.

Demonstro com i~so a importância dos jurzes de
primeiro grau, apesar de o relatório sempre privilegiar
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça, que respeito como tribunais su~riores;

Lembro ainda V.Exas. de que foi um decreto do
Executivo que determinou que os preca- tórios, já
com decisão final, antes de serem pagos, passassem
por um parecer da' AGU, uma coisa totalmente
estranha que até agora não foi mudada. .

Por isso, Sr. Presidente, o parecer é contrárIO.

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - O Painel
Eletrônico registra o comparecimento de 331 Sr~.

Deputados:

Antonio Feijão .
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra

sabe nem quais serão os destaques e as emendas
importantes para matéria desta orgem. Discute-se
matéri~ da importância da reforma do Judiciário, mas
grand: parte do Legislativo está in~rte, imóvel, em
grupo , discutindo qualquer assunt~, menos o que
intere sa.

ormulei questão de ordem re rente à Justiça
Militar, em razão da qual restaram p ejudicados dois
artigo do texto final da Sra. Relato ,que tratavam
especi icamente da Justiça itinerant e da criação de

_câmar s regionais. Na verdade, nad tenho contra a
criaçã ,por parte dos tribunais, da J~stiça itinerante,
assim como nada tenho contra o I funcionamento
desce traJizado da Justiça por mei das câmaras
region ·s. No entanto, esses artigos ti ham problemas
de téc ica regimental e, em razão da questão de
ordem, foram suprimidos. Já disse à Relatora Zulaiê
Cobra ue nada tenho contra essa posição e que
nada f rei quando emendas para rein roduzir tanto as
câmar regionais quanto a Justiça ,inerante forem
aprova as, pois apenas a tecnicidad~ regimental me
obrigo~_ a tomar posição em defesa do Tribunal de
JUstiç~iMllitar .

N~O me oponho a que essa niatéria volte ao
texto d Relatora; apenas faço questão de lutar para
que um DVS de minha autoria, e que ipicialmente era
simples faça retornar à Justiça Co~um e não à
Justiça o Trabalho as ações de aciderlte de trabalho.
Isso d verá ser feito porque, em 'muitos casos,
efetiva ente poderá não restar provada a relação de
trabalh Mas a pessoa poderá, ainqa que não de
posse e um contrato formal, encontrar-se numa

I

relação fvel de prestação de serviços! Dessa forma,
essa pe soa terá, na Justiça Comum, apossibilidade
de recla ar essa condição, que rest~ia prejudicada
se fosse encaminhada à Justiça do Trabalho.

I

P e até parecer incongruência de quem
defende a Justiça do Trabalho qlllerer que as
questõe que envolvem acidentes I de trabalho
continue na Justiça Comum. E, é IÓ~icO, parto do
exemplo de São Paul9, onde tanto os ~uízes quanto
os prorn tores das varas especializada~ em acidentes
de traba o têm, efetivamente, dado qrande contri
buição a ssa causa.

Na anhã de hoje, grande núme~o de pessoas
acidenta as esteve nesta Casa. iVisitaram o
Presiden e Michel Temer, manifestando a pretensão
de que evem continuar na Justiça ~specializada

estadual s ações de acidente de traba(ho, e não ser
remetida à Justiça do Trabalho, como inicialmente
estava pr visto.

Partido

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Almir Sá PPB
Luis Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 3

AMAPÁ

PSDB
'PPB
PTB

IiIloco
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Jurandil Juarez PMOB
Presentef5 de Amapá: 4

PSB/PCdo$

PSB/PCdoB

PUPSTIPSL

PLlPST/pSL

Átila Lira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes

Presentes de Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelh~ PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo ' PSOB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Presentes do Maranhão: 15

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSOB
Antônio José Mota PMDB
Amon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano- PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMOB
Raimundo Gomes de Matos PSOB
Rommel Feij6 PSOB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 20

PIAuí

PSOB
PMDB,
PFL

PSB/PCdoB

PARÁ

PSOB
PFL
PPB
POT
PMOB
PSOB
PSOB
PFL
PTB
PFL
PSOB

TOCANTINS

PTB
PFL
PFL
PMOB
PPB

Antônio Jorge
Darci Coelho
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMOB
Eurípedes Miranda POT
Marinha Raupp PSDB
Presentes de Rondônia: 4

ACRE

PFL
PPB
PFL
PSDB

IIdefonso Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 4

Anilvado ~ale

Deusdet~ IPantoja
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Raimundo Santos
Renildo Leal
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 11
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SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSOB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB
Presentes de Sergipe: 5

BAHIA

Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Félix Mendonça PTB
Franciscotônio Pinto PMOB
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB
João Almeida PSDB
João Leão PSDB
Jonival Lucas Junior PPB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Rocha ' PFL
Jose Ronaldo PFL
Jutahy Junior PSOB
Luiz Moreira PFL
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte PSDB
Nilo Coelho PSOB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PMDB
Reginaldo Germano PFL
Saulo Pedrosa PSOB
Ursicino Queiroz PFL
Yvonilton Gonçalves PPB
Presentes de Bahia: 26

Presentes de Alagoas: 6PMDB
PFL
PMDB

PARAíBA

PFL
PMDB
PMOB
PMOB
PFL
PPB
PSDB
PFL

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSOB
Clementino Coelho PPS
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB
Inocêncio Oliveira . PFL
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
,Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcant: PPB
Presentes de Perna,nbuco: 16

Adauto Pereira
Armando Abflio
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 8

João Henrique
Mussa Demes
Themfstocles Sampaio
Presentes do Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

MINAS GERAIS

PSDB
PSOB
PMDB
PFL
PSDB
PSOB
PPB

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Edmar Moreira ,

PUPST/PSL

ALAGOAS.
PTB
PPB
PSOB
PST
PMOB
PP~

Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Helenildo Ribeiro
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
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Eduardo Barbosa PSOB
Eliseu Resende PFL
Glycon Terra Pinto PMOB
Hélio Costa PMOB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
José Militão PSOB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela S. Parto
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Mário de Oliveira PMOB
Nárcio Rodrigues PSOB
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires POT
Paulo O~lgado PT
Philemon Rodrigues PMOB
Roberto Brant PFL
Romel Anízio PPB
Romeu Queiroz PSOB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Silas Brasileiro PMOB
Walfrido Mares Guia PTB
Presentes de Minas Gerais: 28

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSOB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSOB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSOB
Rita Camata PMOB
Presentes do Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB
Alexandre Santos PSOB
Antônio Carlos Biscaia PT
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL
Celso Jacob POT
Coronel Garcia PSOB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Euricp Miranda PPB
Fernando Gabeira PV

Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST PUPST/PSL
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMOB
José Carlos Coutinho PFL
Luís Eduardo POT
Luiz Salomão POT
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSOB
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL
Miriam Reid POT
Miro Teixeira PDT
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB
Paulo Feijó PSOB
Roberto Jefferson PTB
Ronaldo Cézar Coelho PSOB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa POT
Wanderley Martins POT
Presentes do Rio de Janeiro: 34

SÁOPAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSOB
Antônio Kandir PSOB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PST PUPST/PSL
Delfim Netto PPB
Or. Evilásio PSB PSB/PCOOB
Or. Hélio POT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
João Herrmann Neto PPS
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MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Móka PMDB
Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa o seguinte requerimento:

Requerimento

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, o

encerramento da discussão da Proposta de Emenda
à Constituição nQ 96-B/92, do Deputado Hélio Bicudo.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. -
Arnaldo Madeira, Líder do Governo 

Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Gerson Peres,
Vice-Líder do PPB - Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Líder PMDB - Jutahy Júnior, Vice-Lider do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento. Vamos oU\lir os Srs.
Líderes.

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
O PV vota "sim".
Como vota o PPS?
O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB é sempre contrário ao
encerramento de discussões, por isso vota "não",
independentemente da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o POT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, dada a relevância do
assunto, votamos favoravelmente à continuidade da
discussão, portanto votamos "não".

~psé Genoíno PT
Lámartine Posella- 'PMOB
Luiz Antônio F/eury PTB
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMOB
Medeiros PFL -
Michel Temer PMOB
Milton Monti PMOB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo ' PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Ricardo Izar PMOB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Sampaio Dória PSPB
Sílvio Torres PSqB
Waldemar Costa Neto PL PlIPST/PSL
Wagner Salustiáno PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSOB
Presentes de São Paulo: 44

MATO·GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Wilson Sántos PMOB
Presentes de Mato Gr.Qsso: 3

DISTRITO FEDERAL

Agnélo Queiroz PCdoB· PSB/PCdoB
Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSOB
Paulo Octávio PFI.
~edro Celso P":"
~icardo Noronha PMOB
~resentes do Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto PMOB
Euler Morais PMOB
Geovan Freitas PMOB
Juqulnha PSOB
Udia Quinàn PSOB
Luiz Bittencourt: PMOB
Pedro Chaves PMOB
Ronaldo C~iadrJ PF.L

Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 10

PFL
PMDB
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTS - SP.
Sem revisão do orador.) - O PTS vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. ODELMO LEÃO (PPS - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?
. O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

do orador.) - Como é tradição da bancada, Sr.
Presidente, . _ votamos contrariamente aos
requerimentos de encerramento de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDS
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDS?

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - O PSDS vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - O PFL vota "sim", Sr.
Presidente, por entender que este assunto já está
devidamente amadurecido para que possamos iniciar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Governo o que recomenda?

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTS - SP. Sem
revisão do orador.) - O Governo encaminha o voto
"sim", Sr. Presidente.

O SR. ALMEIDA DE JÉSUS (Bloco/PL-CE.
Sem revisão do orador.) - O PL, Sr. Presidente,
encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)

Aprovado.
Está encerrada a discussão. Vai-se passar à

votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

Deputados, venham ao plenário. Logo mais daremos
início a votação nominal.

No momento vamos passar ao
encaminhamento da votação, em primeiro turno, da
proposta de emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Concedo a palavra ao Deputado Walter Pinheiro,
para falar contra. (Pausa.)

O Deputado Marcelo Déda encaminhará a
matéria.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
diga-se preliminarmente que, quando as inscrições
foram abertas, estava sobre a mesa o texto do
relatório aprovado pela Comissão Especial, contra o
qual manifestávamos a nossa completa oposição.
Por isso a nossa inscrição foi feita entre aqueles que
iriam encaminhar o voto "não".

Entretanto, Sr. Presidente, esse voto "não" ao
relatório da Comissão Especial é um voto "sim" ao
acordo firmado hoje pelos Srs. Líderes, traduzido nos
dois destaques e na emenda aglutinativa que ainda
serão apreciados pelo Plenário da Câmara dos
Deputados nesta tarde.

Como eu já disse, na discussão foi possível
estabelecer uma negociação que levasse em consi
deração as críticas contundentes que a oposição fez
ao texto aprovado na Comissão Especial, a nossa
inconformação com a verdadeira agressão que se
procedeu ao texto e ao espírito da peça produzida
pela Relatora Zulaiê Cobra.

Neste momento, Sr. Presidente, tomo a
liberdade de, publicamente, cumprimentar a
Deputada Zulaiê Cobra. Primeiro, pela dedicação a
esse trabalho, substituindo o antigo Relator;
segundo, por sua independência, o que, sem dúvida
alguma, ajudou-lhe a escrever uma das páginas mais
dignas deste parlamento. .

S. Exa. manteve suas convicções, mas esteve
aberta- à negociação, permitindo alteração de certos
pontos de vista, sem, contudo, abrir mão daquilo que
considerava o espírito da reforma que pretendia.

Houve pressões, legítimas, mas ela resistiu com
lealdade durante toda a discussão. Não acedeu em
relação às pressões partidárias nem às pressões
governistas. Não aceitou que Ministros de Tribunais
Superiores fiiessem qualquer espécie de intervenção
que viesse de· encontro à dignidade do debate

. legislativo. Isso há de ser registrado.·
, I E há de ser registrado também que, em função

do parecer I q'úe ela produzIu originalmente e do
,espaço-que-abrliJ à negociação, nós da~Comissão Es~

'pecial votambs a favor'do texto da Retatora e. neste
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plenário, defenc!emos esse texto,' contra as
alterações procedidas na Comissão Especial.

Foi essa luta que viabilizou o acordo que hoje
estaremos a aprovar, um acordo que, rePi~' não
produziu a reforma dos sonhos - não é a refor a que
o PT pretendia 1-, mas também não será aqu la que
habitou os nos$os pesadelos ao longo dos 'Itimos
três meses.

Com as alterações produzidas, foi possível
encontrar um equilíbrio para que pudéssemos ,votar o
texto global e, posteriormente, discutir questões
pontuais com a~ quais mantemos divergência.

Queremos discutir os precatórios; queremos
que se mantenh~ explícita a preferência pelos débitos
de natureza alimentar; queremos discutir a etuestão
da federalização dos direitos humanos; vamoS
discutir a questão da Justiça Militar e do consEho de
Justiça; vamos 'introduzir outros temas de in resse
da sociedade. Mas agora votaremos o cordo,
porque confiamos na possibilidade de alterações
mais profundas durante a votação dos destaques.

Acreditamos também que, ao votarmos hoje o
texto, estaremos afirmando perante a sociedade a
capacidade de ihiciativa do Poder Legislativo, porque
nesta convocação esse texto traduz como poucos a
vontade do Parlamento brasileiro de contribuir para o
debate das reformas democráticas.

Neste sentido, o Partido dos Trabalhadores vai
votar "sim", fa\foravelmente ao texto e, depois, à
emenda aglutin,tiva e aos destaques acordados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar a favor, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Jutahy Junior.

O SR. JU~AHY JUNIOR (PSOB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 'e Srs.
Deputados, hoje é um dia muito importante para esta
Casa. Chega ao plenário o texto da reforma do
Judiciário que permite que quase todos os membros
deste Parlamen~o possam votar "sim" a um grande
processo demo~rático.

Não POSS(!) deixar de ressaltar o trabalho da
Relatora Zulaiê Cobra, do nosso partido, que agiu
com independêricia, dignidade, firmeza e a convicção
de estar servindo à grande causa deste País: dbtar os
cidadãos simples de uma Justiça rápida, ~arata,
eficiente, em todos os cantos do País.

Faço especial menção ao Presidente da nossa
Comissão, Deputado Jairo Carneiro, que presidiu
com correção e· eficiência todo o seu trabalDQ, e ao
Presidente.d~st"Casa;. Deputad~ Michel Tem~r, que
fez. com que' .es'se processo fo~se agili~ad~' e se

traduzisse no grande sonho de uma agenda positiva
para o Congresso Nacional.

De antemão, manifesto a posição do nosso
partido, que viu nessa construção democrática algo
essencial para a discussão política de grandes
correntes de pensamento em relação ao que creio ser
o núcleo, o coração dessa reforma, que é o controle
constitucional das leis. É lógico que essa reforma
trata também de outras questões, tais como o
controle externo do Judiciário, que é fundamental, um
anseio da sociedade; modificações na Justiça
Eleitoral, na composição dos tribunais eleitorais, e
assuntos os mais diversos. Conseguimos até mesmo
a extinção dos juízes classistas. Mas não tenho
dúvida alguma de que o núcleo, o coração dessa
reforma é o controle constitucional das leis.

Se tivéssemos um modelo ideal, não teríamos
essa discussão, porque todas as leis ordinárias, no
moderno ordenamento jurídico, seriam obrigato
riamente constitucionais. Mas não temos esse modelo.
Por isso, desde a nossa segunda Constituição, dentro
da visão democrática que o Brasil republicano
constituiu, nosso modelo é híbrido, com o controle
difuso e concentrado da constitucionalidade das leis.

Tenho visto afirmar-se, nessas discussões,
algumas vezes por inexperiência, que o modelo
concentrado pode aparentar ser autoritário. Em' hipó
tese alguma os componentes do modelo concentrado
têm essa característica. Democracias consolidadas
da Europa, como a França e a Áustria, adotam o
modelo concentrado absoluto. Em nenhum momento
se questiona a legitimidade da democracia em
qualquer dessas nações.

Por isso é que o PSDB não teve nenhum
problema em defender, votar e aprovar na Comissão
a ação declaratória de inconstitucionalidade. Defen
demos também a súmula vinculante, o incidente de
inconstitucionalidade e a argüição de relevância com
repercussão geral.

Hoje consolidamos um entendimento,
desejosos de ter uma aprovação que seja motivo do
congraçamento de todas as correntes políticas.

Registro de público que a decisão do PSDB de
ceder neste momento em relação ao incidente de
inconstitucionalidade não se deveu à argüição de que
era um modelo autoritário e antidemocrático. Jamais
o Deputado Renato Vianna, do PMDB, com sua
história e tradição, defenderia um instrumento que
.fosse, contrário à defesa dos mais legítimos
interesses da, sociedade brasileira. Fizemos essa
negociação em respeito à presença e à posição do
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Presidente Mic~eJ Temer, que sempre cons!derou
algo essenciall,ara a boa tramitação eo;sa substi
tuição. E o PSD acatou a sugestão do Presidente
Michel Temer d tnãO inCluir o incidente de inco"stitu
cionalidade nest votação.

Entendíam s também que a súmula vinculante
poderia valer pa la os demai~ tribunais. Mas cedemqs
também nesse aspecta porque achamos q~e os
avanços conqulstàdos são essenciais para a vida do
cidadão, que não, ',pode ficar perdendo tempo com
ações das quais já se sabe o resultado final, cuja
protelação só atende á ql:lem t~m dinheiro.

O cidadão brasileiro ganhará muito com eSE~

reforma. Queremos uma Ju~tiça simples, ágil, barata
e que atenda aos ,anseios da nossa ,sociedade. O
Parlamento brasileiro" esta· de parabéns por ter
construído a possibilidade de -um Pod~r Judiciário
cada vez mais acessível aos brasileiros. . -

Muito obr!gado, $r., 'Presídenfe" pela oportu~
nidade de falar,em pome do PSDB na yotação de tão
importante reforma para o Pafs. " '.

O SR. PRESIDENTE (Michel temer) -' Para
encaminhar a matéria,: concedo a palavra ao
Deputado Nelson P~lIegrino. _

O SR. NELSON PELLEGRiNO'(PT~ BA. sém
revísão· do orador.)' .... Sr: Présidénte, Sras. e Srs:
Deputados, ac~o' de.,m~ita importância que esta
Casa, por intermédio'qo Colégio (fe Uderes, inclusive
debatendo com a ~ocie'dade organizada OAB, AMB e
Ministério Público, tenha chegado a'um acordo para
votar o relàtório da Comissão que ànalisou a reforma
do Judiciário, que'~ive o prazerde integrar.,

Como ' disse', o-beputado Marcelo Déda,
votamos favoravelment~ 'ao relató':io, da Deputada
Zulaiê Cobra porqué consideramos que S. Exa. pôde,
ao assumir a' r.elatoria, após o' afastamento ~o

Deputado Aloysio 'Nunes, Fe~reira, captar o pensa
mento médio da Comissão. !\Jó curso da votação dos
destaques ao relatório d~ deputada, verificamo~ que
o projeto foi sendo paulatinamente desfigurado com a
introdução de institutps e de àxpedientes estranhoS à
tradição jurídica brasileira e profundamente preju
diciais. A reforma do Judiciário, que todos almejamos,
é para dotá-lo de agilidade, transparência e a possibi
lidade de a sociedade estabelecer o seu controle; para
dotá-lo dos mecanismos necessários ao estabele
-cimento da celeridade na prestação jurisdicional, tão
perseguida pela sociedade. . " , '

- Argüição 'de 'rélevãncia, -Incidente de
inconstitucionalidade, súmula 'vinculante para todos
os tribunais, retirada, da federalizaçâo dos crimes

contra os direitos humanos uma necessidade hoje
reconhecida e a manutenção da Justiça Militar, todos
esses expedientes impediram que adotássemos um
posicionamento favorável na votação em plenário do
relatório final da Comissão.

Felizmente, o bom senso prevaleceu, e no dia
de hoje é trazido ao Plenário um acordo que não é o
que almejávamos, mas que sem dúvida nenhuma
representá neste momento a média do pensamento
desta Casa e, se houver um aprimoramento a poste
rlorl, por meio de destaques, poderá ser o caminho
inicial para dotarmos o País do Judiciário que tanto
almejamos.

Portanto, ao restringir a edição de súmula
vinculante ao Supremo Tribunal Federal, ao retirar o
incidente de inconstitucionalidade, ao remeter para a
legislação ordinária a maneira como a argüição de
relevância será efetivamente exercida, ao permitir
que possamos discutir a federalização dos crimes
contra os direitos humanos e o papel da Justiça Militar
e sua restrição, cria-se nesta Casa ambiente favorável
a votarmos "sim" a esse relatório.

, Acho que isso é muito importante, porque es~a

Casa, nesta convocação extraordinária, dá um impor
tante passo para fazermos a reforma do Judiciário,
tão necessária, s~bretudo quando ~ violência
aumenta no País. Todos sabemos que a violência
tem uma irmã gêmea, que é a impunidade. Infeliz
mente, a impunidade é, em grande medida, obtida
por meio do Judiciário, seja pela sua morosidade,
seja por sua quantidade infindável de recursos, que
permite a procrastinação indefinida dos feitos
judiciais. Isso efetivamente torna instável o sistema
júrídico brasileiro.

Esta reforma é também fundamental para que
dotemos o Judiciário de mecanismos eficazes para o
controle desse· mesmo Judiciário. No meu Estado, a
Bahia, vimos, de forma estarrecedora, a declaração
de um desembargador, assinada num despacho e
publicada no Otário Oficiai, de que dois colegas seus
o pressionaram para que soltasse um perigoso
'assaltante de cargas e a CPI do Narcotráfico esta
,beléce conexão entre roubo de carga e tráfico orga-
nizado no Pars.' Infelizmente abusos como esse
sucedem-se' em' todo o Brasil, porque hoje não há
mecanismos 'eficazes para coibi-los. Contudo, esta
refOl"nia poda dar à-sociedade instrumentos necessálios

, para'que' efetivamente faça não somente o controle,
mas" retire.l dà 'Magistratura os maQ:.strados pregui-
'çosos e venais~: .
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Este projeto terá que ser aprimorado. Os
destaques são instrumentos para isso. A discussão
sobre esta matéria prosseguirá. O instituto que está
sendo agora recepcionado, que é a súmula vinculante,
tem de ser examinado e testado; se efetivamente não
cumprir o papel que está sendo proposto, esta Casa
também terá a obrigação de remC?vê-lo.

Sr. Presidente, parabenizo V. Exa. p~lo grande
empenho para que chegássemos a este dia, para que
esta reforma fosse votada. Espero que nos
destaques possamos efetivamente aprim'orar ainda
mais o projeto, reincorporando ao relatório da
Comissão \ elementos de avanço' que estavam no
relatório da Deputada Zulaiê Cobra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Concedo a palavra ao Deputado Mendes Ribeiro
Filho, para encaminhar a favor.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,. Sras. e Srs.
Deputados, cumprindo a liturgia do processo legislativo,
falo a favor da aprovação da reforma do Judiciário.

Se este tempo é para dizer, do trabalho da
Câmara, sem dúvida, Sr. Presidente, não posso dei
xar de, em nome da bancada do PMDB, elogiar V. Exa.
pela condução do processo e dizer do trabalho que
teve a Câmara dos Deputados, presidida porV. Exa.,
na busca da verdad~maior, na busca do pensamento
médio da sociedade brasileira, na permanente 'busca
do vencimento dos obstáculos, que fazem com qUé
possalT)Ç)S neste momento apreciar a reforma dó
Judiciário não como instrumento que resolverá os
problemas da J'ustiça brasileira, mas, si';', como
instrumento que representará um passo a mais na
direção da consolidação democrática do Estado.

Cumprimento a Relatora da PEC sobre a
reforma do Judiciário, Deputada Zulaiê Co.bra, que
teve paciência de ouvir e vontade de falar, quando
necessário. Isso foi fundamental para que chegás
semos até aqui.

Cumprimento o Presidente da ·Comissão 'rela
tiva à reforma do Judiciário, Deputado Jairo Carneiro,
e todos os integrantes dessa Comissão. Que(o..~it~.r
os Relatores adjuntos, os Deputados Nair. IXavi~r
Lobo e Renato Vianna, do PMDB, os [;),eputadós.l:lJiz
Antonio Fleury, Marcelo Déda, Ibrahjm Abi-Açl<~!:.e

demais sub-relatores; que ajudaraf11~~da, :t.IIT)',•.d.e
forma brilhante, na reforma,do Judici~rio:, .' I.:(;,:} ,-'i

Existem aqueles que não conseguiram .um.,cQn
selhÇ) externo,. como desejavam, .olJtrG~:.qu~.:pio:,~e
conformam com a idade mínima, outr9.~,q!J~·.qu~~ticr

nam a composiÇão dos tribunais e out~Q~~l'ilçj~,q"'~~JSi-

giam a eleição para os tribunais. Repito: o que estamos
votando não é a perfeição. Mas dentro de uma socieda
de como a brasileira, dentro de um país como o Brasil,
com características diferenciadas, acreditem, a Câmara
dos Deputados deu um passo extremamente importante
para que aquele que está a depender da Justiça possa
ter a esperança do acesso à sentença.

Agradeço ao Líder Geddel Vieira Lima a
confiança depositaça neste deputado. Tenho certeza
de que todos os debates que iremos fazer e todos os
estudos que possamos desenvolver.a partir de agora
virão aperfeiçoar ainda mais este instrumento que
hoje recebe. tenho certeza o "sim" da maioria
esmagadora da Câmara dos Deputados. Agradeço a
todos a participação. Avançamos. E vamos continuar
avançando à medida que não nos apresentarmos
como donos da verdade, mas, simplesmente, como
instrumentos para o fortalecimento da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Comissão Especial ao·apreciar o projeto, ofereceu ao
mesmo e vou submeter'a votos, em primeiro turno, o
seguinte: .

Substitutivo, ressalvados os destaques:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3!! do art. 60 da Consti
tuição Fedéral', promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 12 É dada nova redáção ao inciso LXXI e
acrescentado o inciso LXXVIII e o § 32 ao art. 52:

. "Art. 52 : :.. : .' ..
, 'LXXI- - conceder-se~á mandado de

injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora tome inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade,
à .sO!?,~rania e à cidadania, destinando-se o
provimento judicial a suprir a norma para o
interessadp, QO âmbito do pedido;
. ~-.:! ~~ •• ~..:-.,....~~:. ..• ~ •• .l;~ •••••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••

\-. . ~, ,LXXVI·II' -·a todos, no âmbito judicial e
administrativo; 'são assegurados a razoável

.duraçã0 '!.GQ: prQGesso.· e os meios que
. garantam:a celeridade ,de' sua tramitação.
i: •• - !.~~..~ ;"~;'·i.~;::~r;,~••<." :.-;,.~ ·;~"z~':,~~:.;..~ ..
., ,""'.§: ~:G)s.~tratadosetconvenções interna~

.,cionais· sobre~...dire.itos,ohurnanos aprovados,
::em,:caçJaf,Gasa dp;sOQogresso Nacional, em

dois turnos, por \trâ~}qwrrto.s/d'os·votos·dos
:·i~~~Mctivº~·.me.m.~s, s~r.ão eqyivaleotes às
~.~!'".l1).~c;l~~J,.APll~!jJ!-!gLÇ)t:'a~,1,: ·cq!".Qicionada.. à
:~,ª-9li~~Q!~J.Çl}i)\Jt~ª)P~~r~~··;
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Art. 22 O inciso X do art. 29 passa a vigorar
com a seguinte '

"Art 29 ..

X - julgamento do prefeito, enquanto
no exercício do cargo, perante o Tribunal de
Justiça; (NR)

Art. 32 O inciso 111 do art. 36 passa a vigorar
com a seguinte redação, revogado o inciso IV:

"Art. 36. A decretação da intervenção
dependerá:

111 - de provimento, pelo Supremo Tri
bunal Federal, de representação do
Procurador-Geral da República, na hipótese
do art. 34, VIL e no caso de recusa à
execução de lei federal. (NR)

IV - revogado.

Art. 42 É acrescentado o § 11 ao art. 37: .

"Art. 37 ..
§ 11. Para os cargos em comissão é

vedada a nomeação de cônjuges,
companheiros ou parentes, consangüíneos
ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção,
de membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, de detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos, em
seus respectivos órgãos de atuação, salvo
se o nomeado for titular, nos mesmos
órgãos, de cargo efetivo que exija nível de
formação compatível com a função ou cargo
comissionado."

Art. 52 O inciso 11 do art. 52 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:

11 - processar e julgar os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, os membros do
Conselho Nacio~al de Justiça e do
Conselho Nacion~1 do Ministério P~blico, o
Procurador-Geral da República e o
Advogado-Geral da Uni~o nos' c~imes de
responsabilidade; (NR) .

Art. 62 É acrescentado ao art. 92 o inciso l-A e'
dada nova redação ao seu parágrafo único:'

"Art. 92. São órgãos do Poder
Judiciário:

1- .
l-A o Conselho Nacional de Justiça;

Parágrafo único. O Supremo Tribunal
Federal, o Conselho Nacional de Justiça e
os Tribunais Superiores têm sede na Capital
Federal e jurisdição em todo o território
nacional. (NR)"

Art. 79. O art. 93 passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 93 ..
I - ingresso na carreira, cujo cargo

inicial será o de juiz substituto, com
comprovado exercício efetivo de, no
mínimo, três anos de atividade privativa de
bacharel em direito, mediante concurso
público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Ad';ogados do
Brasil em todas as suas fases.
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem
de classificação; (NR)

11- ..

b) a promoção por merecimento
pressupõe dois anos de exercício na
respectiva entrância e não integrar o juiz a
última terça parte da lista de antigüidade
desta, salvo se não houver com tais
requisitos quem aceite o lugar vago; (NR)

c) aferição do merecimento conforme
o desempenho e pelos critérios objetivos de
produtividade e presteza no exercício da
jurisdição e pela freqüência e aproveitamento
em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento;
(NR)

d) na apuração da antigüidade, o tribu
nal somente poderá recusar o juiz mais
antigo pelo voto fundamentado de dois
terços de seus membros, conforme
procedimento próprio e assegurada ampla
defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a
indicação; (NR)

e) não será promovido o juiz que,
injustificadamente, retiver autos em seu
poder além do prazo legal, não podendo
d~yolvê-Ios ao cartório sem o çJevido despa
cho o~ decisão;

:~: 111 - o acessO aos tribunais de segundo
grau far-se-á por antigüidade é,·rnerecimento.
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alternadamente, apurados na última entrân
cia; (NR)

IV .- previsão de cursos oficiais de
preparação, aperfeiçoamento e promoção
de magistrados, constituindo etapa
obrigatória do processo de vitaliciamento a
ap.rovação do candidato em curso oficial ou
reconhecido por escola nacional de
formação e aperfeiçoamento de magistrados
ou de preparação à magistratura; (NR) .

VII - o juiz titular residirá na respectiva
comarca, salvo autorização do tribunal, sob
pena de perda do cargo; (NR)

VIII o ato de remoção,
disponibilidade e aposentadoria do
magistrado, por interesse público,
fundar-se-á em decisão por voto de maioria
absoluta do respectivo tribunal ou do
Conselho Nacional de Justiça, assegurada
ampla defesa;(NR)

VIII-A - a remoção a pedido ou a
permuta de magistrados de comarca de
igual entrância atenderá, no que couber, ao
disposto nas alrneas 8, b, c e e do incIso 11;

IX - todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a.....
preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação; (NR)

X - as decisões administrativas dos
tribunais serão motivadas, sendo as
disciplinares tomadas pelo voto da maioria
absoluta de seus membros, em sessão
pública; (NR)

XI - nos tribunais com número supe
rior a vinte e cinco julgadores, poderá ser
constituído órgão especial, com o mínimo
de onze e o máximo de vinte e cinco
membros, para o exercício de atribuições
administrativas e jurisdicionais delegadas da
competência do tribunal pleno, provendo-se
metade das vagas por antigüidade e a outra
metade por eleição pelo tribunál pleno; (NR)

XII - a atividade jurisdicional será
Ininterrupta, sendo" vedado férias coletivas
ou 'i"écesso nos· juízos e· tribunais,

funcionando, nos dias em que não houver
expediente forense normal, juízes em
plantão permanente;

XIII - o número de juízes na unidade
jurisdicional será proporcional à efetiva
demanda judicial e à respectiva população;

XIV - delegação aos servidores da
prática de atos de administração e atos de
mero expediente sem caráter decisório:

XV - não poderá ser nomeado para
cargo em qualquer tribunal e no Conselho
Nacional de Justiça aquele que, nos três
anos anteriores, tenha exercido mandato ele
tivo ou ocupado cargo de Ministro de Estado,
Secretário de Estado, Procurador-Geral da
República, Procurador-Geral de Justiça,
Advogado-Geral da União, Presidente dos
Conselhos da 'Ordem dos Advogados do
Brasil e seus respectivos Conselheiros.·

Art. 8il O art. 94 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tri-.
bunais Regionais Federais, dos tribunais dos
Estados, e do Distrito Federal e Territórios será
composto de membros do Ministério PtJbIico,
com mais de dez anos de efetivo exercício, e
de advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de
efetiva atividade profissional, indicados em lista
tríplice pelo respectivo órgão de representação
da classe ou instituição. (NR)

§ 1A Para fins do disposto no inciso 11
do art. 104, recebidas as indicações do MI
nistério Público, o tribunal formará lista trípli
ce, enviando-a ao Poder Executivo.(NR)

§ 2A Recebidas as indicações, o Poder
Executivo efetuará as nomeações no prazo
de vinte dias, findo o qual estas caberão ao
Presidente do tribunal. ll

. Art. gg O art. 95 passa a vigorar com a seguin-.
te redação:

MArt. 95 .
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau,

só será adquirida após três anos de
exercício, observado o disposto no art. 93,
IV, dependendo a perda do cargo, nesse
período, de deliberação do tribunal a que o

, juiz estiver vinculado, e, nos demais casos,
de sentença judicial transitada em Julgado
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ou de decisão do Conselho Nacional de
Justiça; (NR) .

111- irredutibilidade de subsídio, ressal
vado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, §
42 , 150, 11, 153, § 22 , I, e a suspensão no
caso de descumprimento injustificado dos
prazos processuais, na forma da lei. (NR)

§ 1-º Aos juízes é vedado:

IV - revelar ou permitir indevidamente
que cheguem ao conhecimento de terceiro
ou aos meios de comunicação fatos ou
informações de que tenham ciência em
razão do cargo e que violem o sigilo legal, a
intimidade, a vida privada, a imagem e a
honra das pessoas;

V - receber, a qualquer título ou
pretexto, auxílios ou contribuições de
pessoas físicas, entidades públicas ou
privadas, ressalvadas as exceções previstas
em lei;

VI - exercer a advocacia no âmbito da
respectiva jurisdição, antes de decorridos
três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.

§ 22 O juiz perderá também o cargo
por decisão do Conselho Nacional de Justi
ça, tomada pelo voto de três quintos de
seus membros, nos casos de:

I - infração ao disposto no parágrafo
anterior;

II - negligência e desídia reiteradas no
cumpnmento dos deveres do cargo,
arbitrariedade ou abuso de poder;

111 - procedimento incompatível com o
decoro de suas funções.

§ 32 A competência do juiz em estágio
probatório será limitada, na forma da lei.

§ 42 A União e os Estados respondem
pelos danos Que os respectivos juízes cau
sarem no exercício de suas funções jurisdi
cionais, assegurado o direito de regresso
nos casos de dolo."

Art. 10. O inciso 111 do art. 96 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 96 ..

111 - aos Tribunais de Justiça, julgar os
juízes estaduais e do Distrito Federal e
Territórios, bem como os membros do

Ministério Público, nos crimes comuns,
enquanto no exercício do cargo, e de
responsabilidade, ressalvada a competência
da Justiça Eleitoral. (NR)"

Art. 11. O art. 98 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 98 .
I - juizados especiais, providos por

juízes togados, ou togados e leigos, estes
exercendo função a título honorífico, sem
remuneração, competentes para a
conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de pequeno valor ou menor
complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedi
mentos oral e sumaríssimo e observado o
disposto no art. 133, permitidos, nas hipó
teses previstas em lei, a transação e o
julgamento de recursos por turmas de juízes
de primeiro grau, cuja indicação, por período
fixo, observará os critérios de merecimento
e antigüidade, alternadamente; (NR)

11 - justiça de paz, remunerada,
composta de cidadãos nomeados pelo
Presidente do Tribunal de Justiça, pelo
período de quatro anos, sem recondução,
observado o disposto no art. 37, § 11, com
competência para, na forma da lei, celebrar
casamentos, venficar, de ofício ou em face
de impugnação apresentada, o processo de
habilitação, e exercer atribuições concilia
tórias, sem caráter jurisdicional, nas varas
de família e nos juizados especiais ou fora
deles. (NR)

§ 1º Lei Federal disporá sobre a cria
ção de juizados especiais na Justiça Fede
ral e na Justiça do Trabalho. (NR)

§ 22 As custas e emolumentos serão
destinados exclusivamente ao custeio dos
serviços afetos às atividades especificas da
Justiça.

§ 3º A distribuição de processos será
imediata, em todos os graus de jurisdição.

§ 4º Ressalvadas as entidades de dire
Ito público, os interessadas em resolver
seus conflitos de interesse poderão valer-se
de juízo arbitrai, na forma da lei."

Art. 12. São acrescentados ao art. 99 os se
guintes §§ 3º a 52

"Art. 99 .
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§ 3º Se os órgãos referidos no pará
grafo anterior não encaminharem as respec
tivas propostas orçamentárias dentro do
prazo estabelecido na lei de diretrizes orça
mentárias, o Poder Executivo considerará,
para fins de consolidação da: proposta orça
mentária anual, os valores aprovados na lei
orçamentária vigente, ajustados de acordo
com os limites estipulados n~ forma do § 1-º
deste artigo.

§ 4º Se as propostas orçamentárias de
que trata este artigo forem encaminhadas
em desacordo com os limites estipulados na
forma do § 1º, o Poder Exe~utivo procederá
aos ajustes necessários para fins de canso·
lidação da proposta orçamentária anual.

§ 5º Durante a execução orçamentária
do exercício, não poderá haver a realização
de despesas ou a assunção de obrigações
que extrapolem os limites estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias, exceto se
previamente autorizadas,' mediante a
abertura de créditos suplementares ou especiais."

Art. 13. É dada nova redação ao § 1º e acres
cent~do o § 4º ao art. 100:

"Art. 100. . , ..
§ 1º É obrigatória a inclusão, no orça

mento das entidades de direito público, de
verba necessária à quitaç~o integral dos dé-

I
bitos constantes de precatórios judiciários,
apresentados até 1º de ju!lho, fazendo-se o
pagamento em até no m~ximo vinte e qua
tro parcelas mensais, iguais e sucessivas,
sendo a primeira em 30 ~e janeiro do exer
cício seguinte, atualizados até a data do
efetivo depósito em pagamento nos autos,
consoante os valores fornecidos pelo juízo
da execução e comunicados à entidade
devedora pelo Presidente do respectivo tribu
nal.(NR)

§ 2º ..
§ 3º .
§ 42 Os créditos de natureza alimentí

cia, até o limite fixado em lei e na dotação
orçamentária correspondente. serão pagos
em até noventa dias contados da determina
ção judicial e o valor excedente, na ordem
cronológica especifica dos respectivos pre
catórios, que terão preferência sobre os de
mais." (NR)

Art. 14. O art. 102 passa a vigorar com a
seguinte redação, revogadas a alínea h do seu
inciso I e a alínea b do seu inciso 11:

"Art. 102 .
1- .

b) nas infrações penais comuns,
enquanto no exercício do cargo, o
Presidente da República, o Vice-Presidente,
os membros do Congresso Nacional, os
membros do Conselho Nacional de Justiça
e do Conselho Nacional do Ministério
Público, seus próprios Ministros e o
Procurador-Geral da República;(NR)

c) nas infrações penais comuns,
enquanto no exercício do cargo. e nos
crimes de responsabilidade os membros
dos Tribunais superiores e os chefes de
missão diplomática de caráter permanente;
(NR)

d) o habeas corpus, sendo paciente
qualquer das pessoas referidas nas alíneas
anteriores; o mandado de segurança e o ha
beas data contra atos do Presidente da
República, das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, do
Procurador-Geral da República e do próprio
Supremo Tribunal Federal;(NR)

f) as causas e os conflitos entre a
União e os Estados, a União e o Distrito
Federal, ou entre uns e outros, inclusive as
respectivas autarquias;(NR)

h) revogado.

q) o mandado lIe injunção, quando a
elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do Presidente da República, do
Congresso Nacional, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, da Mesa de
uma dessas Casas Legislativas, de um dos
Tribunais Superiores ou do próprio Supremo
Tribunal Federal;(NR)

r) as ações contra o Conselho
Nacional de Justiça e contra o Conselho
Nacional do Ministério Público.

11- .

b) revogado.
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111 - julgar,: meâiante recurso
extraordinário, às c~usas, decididas em
única ou última instância, p~r Tribunal,
quando a decisão recorrida:(NR)

d) julgar válida lei ou ato de governo
local contestado em face de lei federal.

§ 22. As decisõe~ definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
nas ações diretas de inconstitucionalidade e
nas ações declaratórias de constitucio- nali
dade produzirão eficácia contra todos e efei
to vinculante, relativamente aos demais ór
gãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal.(NR)

§ 32 As medidas cautelares concedi
das nas ações diretas de inconstitu- cionali
dade terão eficácia por até cento e vinte
dias, exceto se confirmadas pela maioria
absoluta dos membros do tribunal.

§ 42 No recurso extraordinário, o recor
rente deverá demonstrar a repercussão geral
das questões constitucionais discutidas no
caso, a fim de que o Tribunal examine a ad
missão do recurso, somente podendo recu
sá-lo pela manifestação de dois terços de
seus membros."

Art. 15. É acrescentado o inciso VI-A ao art.
103 e revogado o seu § 3.2, passando os incisos IV e
Ve o § 12 a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 103 ..

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa
ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
(NR)

V - o Governador de Estado ou do
Distrito Federal; (NR)

VI - A o Advogado-Geral da União;

§ 12 O Procurador-Geral da República
deverá ser prévia e obrigatoriamente ouvido
nas ações diretas de inconstitucionalidade.
(NR) : .

§ 3l! revogado.

Art. 16. É acrescentado à Seção " do Capítulo
111 do Título IVo seguinte art. 103-A:

"Art. 103-A O Supremo Tribunal Federal
e os Tribunais Superiores poderão, de ofício
ou por provocação, mediante decisão de
dois terços dos seus membros, após
reiteradas decisões sobre a matéria, aprovar
súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário sujeitos à sua jurisdição e à
administração pública direta e indíreta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancela
mento, na forma estabelecida em lei.

§ 12. A, súmula terá por objetivo a vali
dade, a interpretação e a eficácia 'de normas
determinadas, acerca das quais haja contro
vérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarre
te grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão
idêntica.

§ 2.2 Sem prejuízo do que vier a ser es
tabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provo
cada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.

§ 32 Do ato administrativo ou decisão
judicial que contrariar a súmula aplicável ou
que indevidamente a aplicar, caberá recla
mação ao Tribunal que a houver editado, o
qual, julgando-a procedente, anulará o ato
administrativo ou cassará a decisão judicial
reclamada e determinará que outra seja pro
ferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso. 11

Art. 17. É acrescentado à S~ção " do Capítulo
111 do Título IV o seguinte art. 103-8:

"Art. 103-B. O Supremo Tribunal Federal, a
pedido do Procurador-Geral da Repú- blica, do
Advogado-Geral da União, de Pro
curador-Gerai de Justiça ou de Procura
dor-Gerai ou Advogado-Geral de Estado,
quando for relevante o fundamento de contro
vérsia judicial, sobre constitucionalidade de
lei ou ato normativo federal, estadual ou mu
nicipal, poderá, acolhendo incidente de
inconstitucionalidade, determinar a 'suspen
são ,de processo em curso perante qualquer
juízo ou tribunal, para proferir decisão exclu
sivamente sobre a auestão constitucional
suscitada.
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Parágrafo único. À decisão prevista no
caput deste artigo aplica-se o disposto no §
22 do art. 102 e no § 12 do art. 103 da Cons
tituição Federal."

Art. 18. É acrescentada ao Capítulo 111 do
Título IV da Constituição Federal a seguinte Seção
li-A:

"Seção li-A
Do Conselho Nacional de Justiça
Art. 103-C. O Conselho Nacional de

Justiça compõe-se de treze membros com
mais de trinta e cinco e menos de sessenta
anos de idade, com mandato de dois anos,
admitida uma recondução, sendo:

I - um Ministro do Supremo Tribunal
Federal, indicado pelo respectivo tribunal;

11 - um Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;

111 - um Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho, indicado pelo respectivo tribu
nal;

IV - um desembargador de Tribunal de
Justiça, indicado pelo Superior Tribunal de
Justiça;

V - um juiz estadual, indicado pelo Su
perior Tribunal de Justiça;

VI - um juiz do Tribunal Regional
Federal, indicado pelo Superior Tribunal
de Justiça;

VII - um juiz federal, indicado pelo Su
perior Tribunal de Justiça;

VIII - um juiz do trabalho, indicado
pelo Tribunal Superior do Trabalho;

IX - um membro do Ministério Público
da União, indicado pelo Procurador-Geral
da República;

X - um membro do Ministério Público
estadual, escolhido pelo Procurador-Geral
da República dentre os nomes indicados
pelo órgão competente de cada instituição
estadual;

XI - dois advogados, indicados pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil;

XII - dois cidadãos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada, indicados um
pela Câmara dos Deputados e outro pelo
Senado Federal, observado o art. 93, XVI.

§ 12 O Conselho será presidido pelo
Ministro do Supremo Tribunal' Federal, que
votará em caso de empate, ficando excluído

da distribuição de processos e das votações
naquele Tribunal.

§ 22 Os membros do Conselho serão
nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal.

§ 32 Não efetuadas, no prazo legal, as
indicações previstas neste artigo, caberá a
escolha ao Supremo Tribunal Federal.

§ 42 Compete ao Conselho o controle
da atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário e do cumprimento dos de
veres funcionais dos juízes, cabendo-lhe,
além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

I - zelar pela autonomia do Poder
Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto
da Magistratura, podendo expedir atos regula
mentares, no âmbito de sua competência,
ou recomendar providências;

11 - zelar pela observância do art. 37 e
apreciar, de ofício ou mediante provocação,
a legalidade dos atos administrativos prati
cados por membros ou órgãos do Poder
Judiciário, podendo descontituí-Ios, revê-los
ou fixar prazo para que se adotem as provi
dências necessárias ao exato cumprimento
da lei, sem prejuízo da competência do Tri
bunal de Contas da União;

111 receber e conhecer das
reclamações contra membros ou órgãos do
Poder Judiciário, inclusive contra seus
serviços auxiliares, serventias e órgão!~

prestadores de serviços notoriais e de
registro que atuem por delegação do pode'
público ou oficializados, sem prejuízo da
competência disciplinar e correicional dos
tribunais, podendo avocar processos
disciplinares em curso, determinar a perda
do cargo, recomendar a remoção, deter
minar e disponibilidade ou a aposentadoria
com subsídios ou proventos proporcionais
ao tempo de serviço e aplicar outras
sanções administrativas, assegurada ampla
defesa;

IV - representar ao Ministério Público,
no caso de crime contra a administração
pública ou de abuso de autoridade;

V - rever, de ofício ou mediante
provocação, os processos disciplinares de
juízes e membros de tribunais julgados há
menos de um ano;
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VI - elaborar semestralmente relatório
~statístlco sobre processos e sentenças
prolatadas, por Unidade da Federação, nos
diferentes' órgãos do Poder Judiciário;

. VII- elaborar relatóno anual, propondo
as providênpias que -julgar necessária, sobre
a situação do Poder Judiciário no País e as
atividades do Conselho, o qual deve integrar
mensagem do Presidente do Supremo Tri
bunal Federal a ser remetida ao Conselho
Nacional" por ocasião da abertura da
sessão legislativa.

§ 52 O Ministro do Supenor Tribunal da
Justiça exercerá ft função de MInis
tro-Corregedor e ficará excluldo da distribui
~o de processos no Tribunal, competindo-lhe,
além das atribuiçõef> que lhe forem conferidas
pela Estatuto da Magistratura, as seguintes:

I - receber reclamações e denúncias,
de qualquer interessado, relativas aos
magistrados e aos serviços judiciários;

11 - exercer funções executivas do
Conselho, de inspeção e correição geral;

111 - requisitar e designar magistrados,
delegando-lhes atribuições, e requisitar servi
dores de Juízos ou Tribunais, inclusive nos
Estados, Distrito Federal e Territórios.

§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o
Procurador-Geral da República e o Presi
dente do Conselho Federal da Ordem dos
Advágados do Brasil. "

§ 7º Ao União, inclusive no Distrito Federal
e no~ Territórios, criará ouvidorias de justiça,
competentes para receber .recla- mações e
denúncias de qualquer inter.es- sado contra
membros ou ,órgãos do, Püger. Judiciário, ou
contra seus ~erviçOs auxiliares, ~ep(esentando

diretamente ao Con~l~o ~~~Jqr:'lal ,de Justiça."
( I;.'" ~.' - ;. • ~

Art. 19. O,parágrafo unico'é1õ art. 104 passa a
vigorar com a seguint~ reaação~' ,. '.

"Art; 10~ ·,~·y,~;·~··,,:··....··.• '-'·"'f··:.. ·~· .... ··· .... ·..
Parágrafohú'ojco..-Op. Miniªtro~l do Su

perior.. Tribuna! cqe, Jus~~8:(~rã,e-. nomeados
pelo .. Pr~$ic:t,ªnt~b.,d~·, ,-B~p.4QUca, .- dentre
brasileiros. com mais de' ~rili'\t? ,l;t.·,çinco e
menos de sessenta anos, de notável saber

.jutídlcô' e ?epOfâ.çãõ~ i1iDad~, .~(fep6iS de
aprovada a escolha pela niáiÓÍ'iá:'absolútá'

..~~~.~~?~~.f~~;~~~:~;~r.~::~~~~~::~:. ~ .

Art. 20. O art. 105 passa a vigorar com a
seguinte redação, revogada a alínea b do seu inciso
111 :

"Art. 105 .
1-, ..
a) nos crimes comuns, enquanto no

exercício do cargo, os Governadores dos
Estados e dó Distrito Federal, e, nestes,
enquanto no exercício do cargo, e nos de
responsabilidade, os Ministros de Estado e
os Comandantes da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica, ressalvado o disposto no
art. 52, I, os desembargadores dos Tribunais
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
os membros do Tribunal de Contas da União,
os membros dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal, os dos
Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais
Regionais Eleitorais e do Trabalho, os
membros dos Conselhos 'ou Tribunais de
Contas dos municípios e os do Ministério
Público da União que oficiem perante
tribunais; (NR)

b) os mandados de segurança e os ha
~s data contra ato de Ministro de Estado,
dos Comandantes da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica, do Tribunal de Contas da
Uni~o ou do próprio Tribunal;(NR)

I) a homologação de sentenças
estrangeiras e a concessão do exequatur
às cartas rogatórias;

111- ..

b) revogado.

§ 12 Funcionarão junto ao Superior Tri
bunat de Justiça:(NR)

J - a Escola Nacional de Formação e
ApeTfeiçoamento de Magistrados, cabendo-Ihe,
dentre outras funções, regulamentar os
cursos oficiais para o ingresso e promoção
na ç~~r~ira;(NR)

~JI. - O Conselho da Justiça Federal,
cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a
supervisão administrativa e orçamentária da
Justiça Federal de primeiro e segundo
graus, como Qrgão central do sistema e com
podàres' 'correcíonais, cujas.-decisões terão
caráter vinculante. .
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§ 22 No recurso especial, o recorrente
deverá demonstrar a repercussão geral das
questões federais discutidas no caso, a fim
de que o Tribunal examine o seu cabimento,
somente podendo recusá-lo pela manifes-
tação e dois terços de seus membros." '

Art. 21. É dada nova redação ao caput do art.
107 e são acrescentados os §§ 2~ e 311, renumeran
do-se seu parágrafo único para § 12:

"Art. 107. Os Tribunais Regionais
Federais compõem-se de; no mínimo, sete
juízes, recrutados, quando possível, na
respectiva' região e nomeados pelo
Presidente da República dentre brasileiros
com mais de trinta e menos de sessenta
anos, sendo: (NR)

..................................................., '

I § 12 .
§ 2g Os Tribunais Regionais Federais

instalarão a justiça itinerante, com a realiza
ção de audiências e demais fu.nções da ati
vidade jurisdicional, nos limites territoriais da
respectiva jurisdição, servindo-se de equipa
mentos públicos e comunitários. (NR)

§ 32 Os Tribunais Regionais Federais
poderão funcionar descentralizadamente,
constituindo Câmaras regionais, a fim de as
segurar o pleno acesso do jurisdicionado à
justiça em todas as fases do processo.
(NR)"

Art. 22. A alínéa a do inciso I do art. 108 passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 108 .
1- ..
a) os juízes federais da .área de sua

jurisdição, incluídos ('IS da Justiça Militar e
da Justiça do Trab~('I(:', nos crimes comuns,
enquanto no exercício do. c~rgo, e de
responsabilidade, e os MembrQs do Ministério
Público da União. ressalvada a .çomp,etência
da Justiça EleitNal; (NR)

•••••• ••••••••• • •••••••••••••••••••••• o. .~••,...-••••• o. •••••• o.

Art. 23. O inciso 1II do art. '111 passa 'a vigorar
com a seguinte redação, revogados os:seus §§ 12 a
32:

"Art. 111' , , ,..,.•,,, ..
• , ,,/ ..- , I •

.. ":f .,.::: ele:.." : :~ ,o. ·:;,'·('T.\-;'.· · ..

"b-iPs Juízes ~9:JrabaI1:l9~Jri~)
§ 1g revogado

§ 252,revogado
§ 32 j.~v~a~o" -

Art. 24.. 0 a~..1.12 passa ,a vigorar com a
seguinte re~ação: . .'

, , <·'Art.· '1-12. O', Tribunal Superior do
Trabalho ·-compor·s~~â· "de, no mínimo,
dezeSsete . ministros,.. escolhidos dentre
brasileiros -com' ,mais de trinta e cinco e
'menos de sessenta ános, nomeados pele
'Presidente' da República àpós aprovação
.pela -maior'ia absolutá,do Senado Federal,
sendo; (NR) :.' .

'1' - um qüinto'dentre advogados com
mais de dez anos' de " efetiva atividade
.profissional ~ in~mbros dp',Ministério Público
do -Trabalho com mais de dez anos de
efetivo' e~er~ício,' obserVado o disposto no
art. 94; <Nt=l) - .

. 11 .-:,- os demai~,': dentre' juízes dos
tribunais Regionais do' Trabalho, oriundos
da ,magistr,atura 'qe carreira, indicados pelo
próprio Tribunàl Superiorr -(NR)

. § '1 52 A 'lei ,disporá'.~obre a competência
do Tribunal Superior do ·Trabalh,o. (NR)

§ 29 Funcionarao Junto ao Tribunal Suo
perior do Trabalh<;>:' (NR) ,

I - a Escôlà, Nacional 'de Formação e
Aperfeiçoamento . de ':-Magístrados do
Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras
funções, reg.ulamentar os cursos oficiais
para o ingresso e promoção na carreira;
(NR)

" - o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da
lei. a supervisão administrativa, orçamen·
tária, financeira e patrimonial da Justiça do
Trabalho de primeiro e. segundo ,graus,
como "órg'ão' .central (do sistema, cujas
decisões terão efeito vinculante. (NR)- . \ / ~

§ 3g No recurso de revista, o recorren-
te deverá demonstrar a reper- cussão geral
das 'questões federais discutidas no caso, a
fim de que o Tribunal 'examine o seu cabi·
mento, .somente, podendo' recusá-lo pela
manifestàção de dois:tetços de seus mem·
.bros. (NR)"

'I "

Art. 25: O art.' 113. Dassa a viaorar. com a
s~g~inte, redação:.. :. __

~Ar:t. I 11,3.. Os- J:ribur,l~is, RE}giqQais de
Trabaj~o ~om~m,~se de,. n~ mínimo, sete
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juízes, recrutados, quando possível, na
respectiva região e nomeados pelo Presi
dente da República dentre brasileiros com
mais de trinta e menos de sessenta anos,
sendo: (NR)

I - um, quinto dentre advogados com
mais de dez anos de efetiva atividade
profissional e membros do Ministério
Público do Trabalho com mais de dez anos
de efetivo exercício, observado o disposto
no art. 94; (NR)

11 - os demais, mediante promoção de
juízes do trabalho com mais de cinco anos
de exercício, por antigüidade e merecimento,
alternadamente. (NR)

§ 1$I A lei somente criará Tribunais Re
gionais do Trabalho quando demonstrada a
efetiva necessidade do órgão, consi- deran
do-se o número de habitantes e de proces
sos trabalhistas. (NR)

§ 22 Os Tribunais Regionais do Traba
lho instalarão a justiça itinerante, com a rea
lização de audiências e demais funções da
atividade jurisdicional, nos limites territoriais da
respectiva jurisdição, servindo-se de equipa
mentos públicos e comunitários. (NR)

§ as! Os Tribunais Regionais do Traba
lho poderão funcionar descentrali- zada
mente, constituindo Câmaras regionais, a
fim de assegurar o pleno acesso do jurisdici
onado à justiça em todas as fases do pro
cesso. (NR)"

Art. 26. O art. 114 passa a vigorar com a se
guinte redação, revogados seus §§ 12 a 32 ;

"Art. 114. A lei criará varas da Justiça
do Trabalho, podendo, nas comarcas não
abrangidas por sua jurisdição, atribuí-Ia aos
juízes de direito, com recurso para o
respectivo Tribunal Regional do Trabalho.
(NR)

§ 12 revogado
§ 22 revogado
§ 32 revogado"

Art. 27. O art. 115 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 115. Compete à Justiça do
Trabalho processar e julóàr: (NR)

I - as ações oriundas da relação'o de
emprego, abrangidos os entes 'de direito
público externo e da administração públiça

direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos"Municípios; (NR)

. 11 - as ações que envolvam o exercício
do direito de greve; (NR)

11I - as ações sobre representação
sindical, entre sindicatos e trabalhadores, e
entre sindicatos e empregadores; (NR)

IV - as ações relativas a acidentes de
trabalho, doença profissional e de ade
quação ambiental para resguardo da saúde
e da segurança do trabalhador; (NR)

V - os mandados de segurança, ha
beas corpus e habeas data, quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua
jurisdição; (NR)

VI- os conflito~ de competência entre
órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado
o disposto no art. 102, I, o; (NR)

VII - as ações de indenização por
dano moral ou patrimonial, decorrentes da
relação de trabalho; (NR)

VIII - as ações relativas às pena
lidades administrativas impostas aos empre
gadores pelo Ministério do Trabalho;

IX - na forma da lei, outras
controvérsias decorrentes da relação de
trabalho. (NR)

§ 12 Compete ainda à Justiça do Tra
balho exec,utar, de ofício, as contri- buições
sociais previstas no art. 195, I, a, e 11, e seus
acréscimo- legais, decorrentes das senten
ças que proferir. (NR)

§ 22 Em caso de greve em atividade es·
senclal, com possibilidade de lesão do interes
se público, o Ministério Público do Trabalho
poderá ajuizar dissrdio coletivo, competindo à
Justiça do Trabalho decidir o conflito. (NR)"

Art. 28. O art. 116 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 116. A lei criará órgãos de
conciliação, mediação e arbitragem, sem
caráter jurisdicional e sem ônus para os
cofres públicos, com representação de
trabalhadores e empregadores, que terão
competência para conhecer os conflitos
individuais de trabalho e tentar conciliá-los,
no prazo legal. (NR)

, Parágrafo único. A propositura de dis
sídio perante os órgãos pr~vistos no caput
interromperá a contagem dó.prazo prescrici
onal do art. 72 , XXIX. (NR)'''''
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Art. 29. Revoga-se o art. 117.
Art. 30. O art. 119 passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 119 .

I-····i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••
l '........: .

11 - por nomeação do Presidente da
República, de dois juízes dentre advogados
de notável 'saber jurídico e reputação ilibada,
índicados em lista tríplice, para cada vaga,
pela Ordem dos Advogados do Brasil. (NR)

..........., .
Art. 31. É aGrescentado o inciso, li-A ao art.

120, e é dada nova: redação às alíneas a e b do inci
.50 I, aos incisos 11 e 111 e ao § 22 do mesmo artigo:

"Art. 120 ..
§ 12 ..

1- .
a) de um juiz dentre os desem

bárgadores do Tribunal de Justiça; (NR)
b) de um juiz, dentre juízes de direito

escolhidos pelo Tribunal de Justiça; (NR)
. /I - de dois juízes do Tribunal Regional
Federal com sede na capital do Estado ou
no Distrito Federal, ou, não havendo, de
juízes federais, escolhidos, em qualquer
caso, pelo Tribunal Regional Federal
respectivo; (NR)

li-A - de um juiz federal, escolhido
pelo Tribunal Regional Federal respectivo;

. 111 - por nomeação, pelo Presidente da
República, de dois juízes dentre advogados
de notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados em lista tríplice, para cada
vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil.
(NR) I

§ 22 O Tribunal Regional Eleitoral será
presidido pelo desembargador, sendo seu
Vice-Presid~nte escolhido dentre os juízes
do Tribunal Regional FederaL" (NR)

Art. 32. O caput do art. 121 passa a vigorar
com a seguinte reda,ção:

"Art. 121. A lei disporá sobre a
organização da Justiça Eleitoral '8 a compe
tência de seus órgãos. (NR) .

.........................: : .

Art. 33. O,:art. 123 p~~~~.. a ,viQor~r com a
seguinte redaçãôi

"Art. 123. O Superior Tribunal Militar
compor-se-á de' nove Ministros vitalícios,
nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a indicação pela
maíoria absoluta do Senado Federal, sendo
dois dentre oficiais-generais da Marinha,
dois dentre oficiais-generais do Exército e
dois dentre oficiais-generais da Aeronáutica,
todos da ativa e do posto mais elevado da
carreira, e três dentre civis. (NR)

Parágrafo único. Os Ministros civis
serão escolhidos pelo Presidente da
República dentre brasileiros com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta anos,
sendo: (NR)

I - um dentre advogados de notório
saber jurídico e reputação ilibada, com mais
de dez anos de efetiva atividade
profissional; (NR)

/I - dois, por escolha paritária, dentre
os juízes-auditores e membros do Ministério
Público Militar." (NR)

Art. 34. O art. 125 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 125 .
§ 32 A lei estadual poderá criar, medi

ante proposta do Tribunal de Justiça, justiça
militar estadual, constituída, em primeiro
grau, pelos juízes de direito e pelos Conse
lhos de Justiça e, em segundo grau, pelo
próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal
de Justiça Militar, cujos cargos de juiz serão
preenchidos pelos critérios adotados no Tri
bunal de Justiça. (NR)

§ 42 Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos estados,
nos crimes militares definidos em lei e as
ações judiciais contra atos disciplinares mili
tares, ressalvada a competência do juri
quando a vítima for civil, cabendo ao tribu
nal competente decidir sobre a perda do
posto e da patente dos oficiais. (NR)

§ ~ Compete aos juízes de direito do
juízo militar processar e julgar, singular
mente, os crimes militares cometidos contra
civil e as açõés judiciais contra atos discipli
nares militares, cabendo ao Conselho de
Justiça, sob a presidência do juiz de direito,
proceSsar e julgar os demais crimes militares.
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Art. 35. O caput do art. 126 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 126. Para dirimir conflitos fundiá
rios, o Tribunal de Justiça proporá a criação
de varas especializadas, com competência
exclusiva para questões agrárias.

Art. 36. São acrescentados ao art. 127 os §§
42 a 62:

"Art. 127 ..
§ 42 Se o Ministério Público não enca

minhar a respectiva proposta orçamentária
dentro do prazo estabelecido na lei de dire
trizes orçamentárias, o Poder Executivo
considerará, para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual, os valores
aprovados na lei orçamentária vigente, ajus
tados de acordo com os limites estipulados
na forma do parágrafo anterior.

§ 52 Se a proposta orçamentária de
que trata este artigo for encaminhada em
desacordo com os limites estipulados na for
ma do § 32, o Poder Executivo procederá
aos ajustes necessários para fins de conso
lidação da proposta orçamentária anual.

§ 52 Durante a execução orçamentária
do exercício, não poderá haver a realização
de despesas ou a assunção de obrigações
que extrapolem os limites estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias, exceto se
previamente autorizadas, mediante a abertura
de cr~ditos suplementares ou especiais."

Art. 37. O art. 128 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 128 ..

§ 1g O Ministério Público da União tem
por chefe o Procurador-Geral da República,
nomeado pelo Presidente da República, me
diante lista tríplice elaborada pela institui
ção. dentre integrantes da carreira, maiores
de trinta e 'cinco anos, após apro- vação de

'seu nome~p'ela maioria absoluta dos mem-
bros do Senado Federal, para mandato de
dois ano~" p'ermitida uma recondução. (NR)

..................................................................
, § s2.,::: ..
1- ..:: .
a) vitaliciedade, após três anos de

exercício, não podendo perder o cafgo

senão por sentença judicial transitada em
julgado ou por decisão do Conselho
Nacional do Ministério Público; (NR)

b) inamovibilidade, salvo por motivo de
interesse público, mediante decisão do
órgão colegiado competente do Ministério
público, pelo voto da maioria absoluta de
seus membros, assegurada 'ampla defesa;
(NR)

c) irredutibilidade de subsídio, fixado
na forma do art. 39, § 42, e ressalvado o dis
posto nos arts. 37, Xe XI, 150, 11, 153, 1lI, e
153, § 22, I, e a suspensão no caso de des
cllmprimento injustificado dos prazos pro
cessuais, na forma da lei. (NR)

11- .
e) exercer atividade político-partidária.

(NR)
f) revelar ou permitir indevidamente

que cheguem ao conhecimento de terceiro
ou aos meios de comunicação fatos ou
informações de que tenham ciência em
razão do cargo e que violem o sigilo legal,'8
intimidade, a vida privada, a imagem e ~

honra das pessoas.
g) receber, a qualquer Utulo ou pretexto,

auxflios ou contribuições de pessoas físicas,
entidades públicas ou privadas, ressalvadas
as exceções previstas em lei;

h) exercer a advocacia no âmbito da
respectiva área de atuação, antes de
decorridos três anos do -afastamento do
cargo por aposentadoria ou exoneração.

§ E)ll Os membros do Ministério Público
perderão também o cargo por decisão do
Conselho Nacional do Ministério Público, to
mada pelo voto de três quintos de seus
membros, nos casos de:

I - infração ao disposto no inciso 11 do
§ &l; ,

'11- negligência e desrdla reiteradas no
cumprimento dos d~veres do cargo,
arbitradedade ou abuso de poder;

, 111 - procedimento Incompatível com 'o
decoro·desuas funções.·

Art;·38:.É:acrescentado ao art. 129 o seguinte
§':52 e· dada-nova redação aos seus §§ 22 ~ 42:

"Art., 129 .
, ,....................................................•.........

§.~ As funções d~ -Ministério Público
sÓ".podem. ser exercidas-.p'or integrantes da
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carreira, que deverão residir na comarca da
respectiva lotação, salvo autorização do
chefe da instituição, sob pena de perda do
cargo. (NR)

§ 32 O ingresso na carreira far-se-á
mediante concurso público de provas e títu
los, assegurada a participação da Ordem
dos advogados do Brasil em sua realização,
e comprovado exercício efetivo de, no míni
mo, três anos de atividade privativa de ba
charel em direito, observando-se, nas no
meações, a ordem de classificação. (NR)

§ 42 Aplica-se ao Ministério Público, no
que couber, o disposto nos arts. 93, 11, 111,
VI, VIII, VIII-A e X. (NR)

§ 52 A distribuição de processos no Mi
nistério Público será imediata."

Art. 39. É acrescentado o art. 130-A:

"Art. 130-A. O Conselho Nacional do
Ministério Público compõe-se de treze
membros nomeados pelo Presidente da
República, depois de aprovada a escolha
pela maioria absoluta do Senado Federal,
para um mandato de dois anos, admitida
uma recondução, sendo:

I - o Procurador-Geral da República,
que o preside;

11 - três membros do Ministério Público
da União, assegurada a representação de
cada uma de suas carreiras;

111 - três membros do Ministério
Público dos estados;

IV - dois juízes, indicados um pelo
Supremo Tribunal Federal e outro pelo Su
perior Tribunal de Justiça;

V - dois advogados, indicados pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil;

VI - dois cidadãos de notável saber
jurídico e reputação ilibada, indicados um
pela Câmara dos Deputados e outro pelo
Senado Federal.

§ 12 Os membros do Conselho oriun
dos do Ministério Público serão indicados
pelos respectivos Ministérios Públicos, na
forma da lei. .

§ 22 Não poderá ser nomeado para o
cargo no Conselho Nacional do Ministério
Público aquele que, nos três anos anterio
res, tenha exercido mandato eletivo ou ocu
pado cargo de Ministro de Estado, Secretá-

rio de Estado, Procurador-Geral da Repúbli
ca, Procurador-Geral de Justiça, Advoga
do-Gerai da União, Presidente dos Conse
lhos da Ordem dos Advogados do Brasil e
seus respectivos Conselheiros.

§ 32 Compete ao Conselho Nacional
do Ministério Público o controle da atuação
administrativa e financeira do Ministério PÚ
blico e do cumprimento dos deveres funcio
nais de seus membros, cabendo-lhe:

I - zelar pela autonomia funcional f'

administrativa do Ministério Público,
podendo expedir atos regulamentares, no
âmbito de sua competência, ou recomendar
providências;

11 - zelar pela observância do art. 37 e
apreciar, de ofício ou mediante provocação,
a legalidade dos atos administrativos
praticados por membros ou órgãos do
Ministério Público da União e dos Estados,
podendo desconstituí-Ios, revê-los ou fixar
prazo para que se adotem as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei,
sem prejuízo da competência dos Tribunais
de Contas;

111 recebei' e conhecer das
reclamações contra membros ou órgãos do
Ministério Público da União ou dos Estados,
inclusive contra seus serviços auxiliares,
sem prejuízo da competência disciplinar e
correicional da instituição, podendo avocar
processos disciplinares em curso, determinar
a perda do cargo, recomendar a remoção,
determinar a disponibilidade ou a
aposentadoria com subsídios ou proventcs
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar
outras sanções administrativas, asseguradas
ampla defesa;

IV - determinar a instauração das
ações cabíveis, no caso de crime contra a
administração pública ou de abuso de
autoridade;

V - rever, de ofício ou mediante
provocação, os processos disciplinares de
membros do Ministério Público da União ou
dos Estados julgados há menos de uma
ano;

VI - elaborar relatório anual, propondo
as providências que julgar necessárias
sobre a situação do Ministério público no
País e as atividades do Conselho, o qual
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deve integrar a mensagem prevista no
inciso XI do art. 84.

§ 42 O Conselho escolherá, em vota
ção secreta, um Corregedor nacional, den
tre os membros do Ministério Público que o
integram, vedada a recondução, competin
do-lhe, além das atribuições que lhe forem
conferidas pela lei, as seguintes:

I - receber reclamações e denúncias,
de qualquer interessado, relativas aos
membros do Ministério Público e seus
serviços auxiliares;

11 - exercer funções executivas do
Conselho, de inspeção e correição geral;

111 - requisitar e designar membros do
Ministério Público, delegando-lhes atribui
ções, e requisitar servidores de órgãos do
Ministério Público.

§ 52 Junto ao Conselho oficiará o Pre
sidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.

§ 62 Leis da União e dos Estados cria
rão ouvidorias do Ministério Público, compe
tente para receber reclamações e denúncias
de qualquer interessado contra membros
ou órgãos do Ministério público, inclusive
contra seus serviços auxiliares, represen
tando diretamente ao Conselho Nacional do
Ministério Público,"

Art. 40. O art. 133 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 133. O advogado é indispensável
à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício
da profissão, nos termos do estatuto do
advogado. (NR)"

Art. 41. É acrescentado o § 22 ao art. 134, renu-
merando-se o seu parágrafo único para § 12:

"Art. 134 .
§ 12 .

§ 22 À Defensoria Pública são assegu
radas autonomia funcional e administrativa,
e a iniciativa de sua proposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na lei de di
retrizes orçamentárias e subordinação ao
disposto no art. 99, § 22."

Art. 42. Até a entrada em vigor da Lei Comple
mentar. a que se refere o art. 165, § 92, os recursos
correspondentes às dotações orçamentárias, compre
endidos os créditos suplementares e especiais, des-

tinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judi
ciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública,
ser-Ihes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na
forma de duodécimos.

Art. 43. A lei criará o Fundo de Garantia das
Execuções Trabalhistas, integrado pelas multas
decorrentes de condenações trabalhistas e
administrativas oriundas da fiscalização do trabalho,
além de outras receitas.

Art. 44. A União, inclusive o Distrito Federal e
nos Territórios, e os Estados instalarão suas
Defensorias Públicas, onde J1ão houver, no prazo
máximo de cento e oitentfl dias, a contar da
promulgação desta Emenda.

Art. 45. Ficam extintos os Tribunais de Alçada,
onde houver, passando os seus membros a integrar
os Tribunais de Justiça dos respectivos estados,
respeitadas a antigüidade e a classe de origem.

Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta
dias, contados da promulgação desta Emenda, os
Tribunais de Justiça, por ato administrativo,
promoverão a integração dos membros dos tribunais
extintos em seus quadros. fixando-lhes a competência
e remetendo, em igual prazo, ao Poder Legislativo,
proposta de alteração da organ ização e da divisão
judiciária correspondentes, assegurados os direitos
dos inativos e pensionistas e o aproveitamento dos
servidores no Poder Judiciário estadual.

Art. 46. O Conselho Nacional de Justiça e o
Conselho Nacional do Ministério Público serão
instalados no prazo de cento e oitenta dias a contar
da promulgação desta Emenda, devendo a indicação
e escolha de seus membros ser efetuada até trinta
dias antes do termo final.

§ 12 Não efetuadas a indicação e escolha dos
nomes para o Conselho Nacional de Justiça dentro
do prazo fixado no caput deste artigo, caberá ao
Supremo Tribunal Federal realizá-Ias.

§ 22 Até que entre em vigor o Estatuto da Magis
tratura, o Conselho Nacional de Justiça, mediante re
solução, disciplinará seu funcionamento e definirá as
atribuições do Ministro-Corregedor.

Art. 47. Ficam transformadas em varas da
Justiça do Trabalho as atuais Juntas de Conciliação e
Julgamento.

Art. 48. Até que entre em vigor a lei a que se re
fere o art. 98, § 1R, as varas da Justiça do Trabalho
acumularão as atribuiçõ~s dos juizados especiais de
causas trabalhistas, observado, no que couber, o dis
posto na Lei n2 9.099, de 26 de setembro de 1995.
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§ 12 Os juízes do trabalho integrantes do quinto
mais antigo da carreira, no primeiro grau de jurisdi
ção, comporão o órgão recursal nos juizados especi
ais de causas trabalhistas.

Art. 49. Ficam extintos os cargos dos
representantes classistas, em todas as instâncias da
Justiça do Trabalho.

Art. 50. O Conselho Superior da J'ustiça do Tra
balho será instalado no prazo de cento e oitenta dias,
cabendo ao Tribunal Superior do Trabalho regula
mentar seu funcionamento por resolução, enquanto
não promulga a lei a que se refere o art. 112, § 22, 11.

Art. 51. A composição do Superior Tribunal
Militar será adaptada à medida que ocorrerem as
vagas, sendo extintos os cargos de Ministro até que
se chegue ao número paritário entre as Forças e seja
reduzido para três o número de cargos de Ministro
ocupados por civis, conforme estabelecido por esta
Emenda.

Art. 52. O disposto no art. 100, § 12 , aplicar-se-á
apenas aos precatórios emitidos após a liquidação
daqueles vencidos e vincendos, observadas, desde
logo, asistemática nele previstaea ordem cronológica.

Art. 53. Ressalvados os crépitos de natureza
alimentícia, os precatórios judiciários pendentes de
pagamento na data da promulgação desta Emenda,
incluído o remanescente de juros e correção
monetária, poderão ser pagos em moeda corrente,
com atualização, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, no prazo de dez anos, por decisão
editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias
da promulgação desta Emenda.

§ 12 A requerimento do credor, os créditos oriun
dos de precatórios judiciários poderão ser liqüidados
por meio de títulos ou certificados da dívida pública
equivalentes à moeda, independentemente do limite
global para a respectiva dívida mobiliária, utilizáveis
no pagamento da dívida ativa da entidade devedora
inscrita até o 12 de setembro de 1999.

§ 22 Enquanto não editada a lei. de que trata o §
~,do art. 100, o limite de pagamento não submetido
a precatório judiciário será o fixado no art. 128, da Lei
n2 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação que
lhe foi conferida pela Lei n.2 9.032, de 28 de abril de
1995. .

Art. 54. Q, Congresso Nacional instalará,
imediatamente após a promulgação desta Emenda
Constitucional, comissão especial mista, destinada a
elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei
necessários à regulamentação da matéria nela
tratada, bem como a promover alterações na legis-

lação federal objetivando tornar mais amplo o acesso
à Justiça e mais célere a prestação jurisdicional.

Art. 55. As atuais súmulas do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais ~omente produzirão efeitos
vinculados após sua confirmação por dois terços de
seus integrantes e publicação na imprensa oficial.

Art. 56. Fica revogada a disposição do art. 29, §
3.2, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
aplicando-se aos atuais membros do Ministério Públi
co todas as vedações impostas aos magistrados.

Art. 57. Ficam revogados o inciso IVdo art. 36; a
alínea h do inciso I e a alínea b do inciso 11 do art. 102;
o § 3ll do art. 103; a alínea b do inciso 11I do art. 105;
os §§ 12 a 32 do art. 111, os §§ 12 a 3ll do art. 114, o
art. 117 da Constituição Federal e o § 3.2 do art. 29 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

A SRA. ZULAIÊ COBRA- Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra a Deputada Zulaiê Cobra, Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje temos a possibilidade de exercer
com plenitude a capacidade d~ Câmara dos Depu
tados. Fico profundamente honrada e emocionada ao
ver que houve reuniões de líderes, todas com um só
objetivo, uma só determinação: a vinda da reforma do
Judiciário ao Plenário o mais depressa possível.
Houve, por parte do Governo, a concessão maior;
houve, por parte dos Líderes da Oposição, também a
consciência maior.

Sinto-me profundamente grata a V. Exa., que,
como Presidente desta Casa, teve a capacidade
inusitada de reunir os líderes em seu gabinete por
cinco vezes consecutivas, atendendo a todos no
apelo maior da reforma para melhorar a Justiça para
o povo brasileiro. Sinto-me hoj~ realizada não por
mim, mas pela Câmara Federal, pelos deputados e
pelas deputadas e pelo povo hoje representado nesta
Casa, porque conseguimos elaborar um texto que
talvez não seja o melhor, mas é o que vai passar pelo
crivo dos deputadps. _Portanto, o texto que sairá
daqui, não só o de hoje, mas o da seqüência das
votações, será a reforma, feita pela Câmara Federal,
que representa a melhoria da Justiça para o povo
brasileiro.

Sr. Presidente, é orgulho da Casa a pauta positi
va elaborada por V. ExJ! lá atrás, no início de março de
'1999. Estamos cumprindo essa pauta positiva -para
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'dar ao povo brasileiro, que representamos com muito
orgulho. a reforma do Judiciário, que pode não ser a
melhor, mas é a melhor que temos, feita com dignida
de, honestidade e luta, para dar ao povo a Justiça que
ele merece. (Palmas.)

, O SR. PRESIDENTE. (Michel Temer) - Muito
beml Logo após a votação, farei especial
cumprimento à nobre Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSC? (Pausa.)

Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)

Como vota o PV? (Pausa.)
Gomo vota o PPS? .

. O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos vivendo
hoje um dos momentos mais altos deste parlamento.
Votaremos um texto que vai reformular a estrutura do
Poder 'Judiciário em nosso País e escreveremos uma
':l0va página na nossa Carta Magna.

Esse extraordinário feito, devemos creditá-lo,
em· muito, à ação· corajosa, brava, de uma
parlamentar como nós que soube construir um
projeto de entendimento, um projeto que buscou
consenso entre diferentes. Esse consenso foi obtido
pela Deputada Zulaiê Cobra, que é merecedora de
todos os nossos elogios, de todos os nossos
encômios.

Até quero pedir uma salva' de palmas para a
Deputada Zulaiê Cobra, pelo excepcional trabalho
que gerou na Câmara dos Depl,ltados. (Patmas.)

. Mas, Sr. Presidente, esse trabalho, num
determinado momento. chegou a ser obscurecido.
Foi quando o relatório de S. Exa. foi derrubado na
éomissão que se incumbiu de analisá-lo.

No entanto, naquelas questões mais arestosas,
diríamos até teratológicas,' que·não poderiam est~r
.num texto de um Estado üémocrático de 'Direito, V.
Ex·, do alto de sua autórldatlé, téve·á·sensibilidade de
.captar e de construir um entendimento para que o
projeto que hoje vamos vot'ari s'e'·coristitua.num orgu
lho para a Câmara:dos Deptltadas....'Quero."'dizer a V.
Exã, Presidente' MiéheITemer.(.qt:le o'PPS refletiu mui
to e chegou a mortíentos"ern'qa9ipensou em dene~

Oal'-se a votar.matéiia dessa.'nàtur:eza. Mas, a partir
aos entendimentos·que v.. E,x~'~T'estdiu, escoimando
do texto' questôê's'( cómo· o 'incidentêf$ inconstitucio
nalidade,'a slÍmlJlaivinculallte,de·,for.mfl al.!>r:angente, a
argüiçãO'de r.elev~noia, ..que;5e-dará Iilos·termos d$llei
ql:fe ir-emos'produzllíJJ1este plenário, .sQmo~u;~paz"es

de votar a favor de um projeto que voltará a dar ao ci
dadão brasileiro a certeza da pres- tação da tutela ju
risdicional, que ao Estado incumbe prover, aproxi
mando o juiz do povo, dando celeridade às suas deci
sões, com mais ética, com mais capaci- tação, de
modo que este pilar de um Estado Demo- crático de
Direito possa servir como apanágio de uma nação
que se quer próspera e moderna.

Por isso, Presidente Michel Temer, ressalvan
do-se os destaques, que votaremos à frente, o Parti
do Popular Socialista diz "sim" ao texto que V. Ex!! vai
apresentar e que redunda de 'rim grande acordo entre
as lideranças desta Casa. 'I

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprimentando
a Presidência, todos os Líderes e a Relatora,
Deputada Zulaiê Cobra, pelo trabalho, o PV vota
"sim", ressalvados os destaques.

. O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, unimo-nos
nas palmas solicitadas pelo líder do PPS. A reforma
do Judiciário foi a reforma do possível. Acompa- nha
mos o empenho da nobre Relatora e de V. Exª, Sr.
Presidente, hoje e ontem, na reunião de líderes para
trazer um texto que pudesse ser aprovado.

Nós, do Bloco Parlamentar PUPST/PSL, quere
mos, com a reforma do Judiciário, que a justiça
chegue ao cidadão comum com mais rapidez, mais
pronta, mais presente, que os milhares de cidadãos
brasileiros que buscam a Justiça tenham seus
direitos reconhecidos mais rapidamente.

Queremos ficar felizes, sim, com a reforma do
Judiciário, mas também constatar, com o tempo, se a
reforma e~tá levando justiça mais rápida e pronta ao
cidadão comum: Hoje, no País, há uma sensação de
injustiça. As pessoas menos favorecidas vão às bar
ras dos tribunais e levam até dez anos para ter seus
direitos reconhecidos.

Rarabenizamos todos que trabalharam no
projeto de reforf)1a do Judiciário. Esperamos que esta
reforma faça com que a Justiça seja mais rápida para
aquele~ que es!ã<? combalidos, enfraquecidos, espe
rando a conquista de seu direito.

O. Bloco Parlamentar PUPST/PSL vota "sim",
"ressal,vados os destaques, que vamos discutir ampla
.mente.

O SR. JOSÉ ANTONJO (Bloco/PSB - MA. Sem
,revisãp. do orador.) - Sr. Presidente, permita-me,
,c.9mo !ntegrante do Bloco Parlamentar, PSB/PCdoB e
·çepre,sentante dele na C0!Tlissão relati~a à reforma do
Judiciário, que, ao tempo em que f~ço o encami-
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nhamento favorável à aprovação do texto, mencione
circunstâncias especiais que marcaram esse. ,

processo,
Em primeiro lugar, quero lembrar a firme deter

minação de V. Exll naquele seu histórico discurso no
início da Legislatura, no sentidoIde que agora se faria
realmente a reforma do Poder .;Judiciário na Câmara.
Sou testemunha, Sr. Presidente; antes' mesmo de ser
deputado, como advogado, como Presidente da
Ordem dos Advogados, da luta que se faz por uma
verdadeira reforma do Judiciário.

Em segundo lugar, ressalto o posicionamento,
já lembrado por vários oradores, da eminente
R'elatora, Deputada Zulaiê Cobra, que teve uma
postura democrática. Assumindo a posição de
Relatora durante o processo, sem mais oportunidade
para apresentação de novas emendas, S. Exa. foi
aberta a todas as sugestõe~ dos Deputados e
produziu um relatório que, sem 'dúvida, é o melhor
que já se elaborou sobre a reforma do Judiciário.

Esse relatório, aprovado por' unanimidade na
Comissão Especial, infelizmenle foi desfigurado por
algumas alterações feitas por meio de destaques. E
hoje, numa negociação que V~ Exa. 'levou a cabo,
conseguimos reduzir o impaçto"negativo dessas
alterações, para permitir que o projeto fosse palatável
para todos os partidos que fizeram esse acordo.

Entendendo que as alterações feitas, com esse
acordo, justificam a aprovação do projeto, encaminho
o voto "sim".

Contudo, Sr. Presidente, essa tarefa não
termina aqui. Hoje votamos a matéria em' primeiro
turno, mas a reforma do Poder Judiciário só estará
completa quando alterarmos a legislação processual.
Só assim, como mencionou o Deputado Bispo
Rodrigues, chegaremos às peslpoas, aos cidadãos. E
é necessário fazermos isso o ~ajs rápidó possível,
com a mesma determinação: que presidiu esse
processo e que tornou possível' o resultaâo de hoje.

O Bloco Parlamentar PSB/PCClóB vota "sim",
ressalvados os destaques.

O SR. FERNANDO CORUJA'(PDT -: se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tiõs doPDT, esta
Qasa como um todo e o povo brasileiro' q'ueremos
utna reforma do Judiciário. Entreta~to, o texto qu'e
c~egou ao plenário, apesar de acordado pela màiori'a
dos partidos, no nosso entendimento: itão me'lhora o
Ppejer Judiciário no País, "não melHora o aéesso 'à
J~stjça, não à deixa mais 'célere "e 'também' não
aumenta a der'1:locracia naquele Poder; aliás, fdrna"o
menos democrático.

O nosso sistema de controle de
constitucionalidade é misto. Ora, a característica fun·
damental desse sistema - o controle difuso d~

constitucionalidade - será absolutamente àfetada
pela presença da súmula vinculante.

Assim sendo, por todos os outros fatores já
levantados pelo Líder Miro Teixeira, os quais tivemos
a oportunidade de citar na tribuna, o por encaminha
o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB'- RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há certas
discussões nesta Casa que quando se iniciam
parecem briga. parecem desentendimento. parecem
confronto.

. Aqui no Congresso, quando começam~s a
discutir a reforma do Judiciário. a sensação que se
passava à opinião pública era a de que estávamos
retaliando o Judiciário; houve a CPI do Judiciário no
Senado, ' .'as' declarações ardentes de' alguns
parlamentares contra o Poder Judiciário e em
seguida o início do processo de fazimento da reforma
judiciária na Câmara. Todo o mundo achava que era
confronto, mas não era.

, Esta é a mágica da Câmara, esta é a mágica do
Congresso: nós, Sr. Presidente, conseguimos exaurir
toda crise, ou toda impressão de crise, por meio do
diálogo, do debate. da busca do consenso, da
pacificação de conflitos, e nisso V. Exa. se agiganta.

A reforma do Judiciário andou nesta Casa
porque V. Exa.. quis, tave vontade política e
transferiu-a aos Líderes. Para haver esse consenso
que votaremos a seguir, eu participei com V. Exa. e
todos os Líderes de pelo menos umas dez reuniões,
na'tentativa de superarmos as arestas para a votação
hoje aqui na Casa, V. Exa. presidiu o consenso,
buscou-o, como fez na limitação das medidas
provisórias, permitindo que a Casa ganhasse, que a
Casa se agigantasse-e se valorizasse.

Sr. Presidente, acho que em poucos momentos
da História e da República este Poder trabalhou tanto
como temos tr:abalhade:> I e esta Casa realizou tanto
come:> ..temos realizado., Algumas,contradições nós
temos, porqu$ .'solTlos seres humanos, portanto
cheios de '. imperfeições.' Devido" a noss!l~

contradições,:alguns.c:tuerem,-destruir-nos ou disp\.ltar
conosco os espaços de poder', como faz-a mídia.' ..
'" . Sempre que pode"à mídia'olvidade propósito o
'valor qUê·tem·a Câmara.e·o Congresso NacionaJ e
'nàs, 'ataca:, Ela .vive de opinião,.,assim'.como nó,s
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políticos também, mas ela precisa faturar mais da
,opinião do que nós. A mídia é nossa adversária natu
ifal e disputa conosco o mesmo espaço de poder; só
não tem feito justiça à Casa.

Uma coisa é ser adversário, e adversário leal; o
PDT é um adversário leal nessa reforma que estamos

, I

fazendo. Mas a mídia tem sido adversária desleal do
Poder Legislativo. Ela não tem coragem de fazer esse
enfrentamento com o Poder Judiciário, pois ele
machuca. Ele tem o poder de fazer o mal, porque é
quem aplica a lei, quem faz a sentença entre as par
tes. A mídia não enfrenta o Poder Executivo porque
ele também pode fazer o mal: tem o poder de
fiscalização, por exemplo, sobre o INSS e o Fundo de
Garantia, e tem dinheiro para publicidade. Mas nós
não temos o poder de fazer o mal. Nós buscamos
sempre agir em consenso, fazendo o bem, pacifi
cando. Aí, a mídia cresce e tenta atingir-nos,
atacar-nos.

Há momentos em que a própria injustiça que
nos faz a mídia une o Plenário. Esta nossa decisão,
que uniu todos em favor desta reforma à exceção do
PDT, que tem seu justo motivo para votar
contrariamente, também expressa esse sentimento
de solidariedade entre nós, que nos faz reagir à
agressão covarde da mídia contra a Câmara dos
Deputados.

Sr. Presidente, cumprimento a Deputada Zulaiê
Cobra. Não foi fácil embarcar nesse relatório em
substituição ao Ministro Aloyzio Nunes Ferreira. Foi
um desafio que S. Exa. aceitou. S. Exa. é uma
guerreira. Em várias reuniões da Comissão de
Reforma do Poder Judiciário, pudemos divergir da
Deputada Zulaiê Cobra, mas sempre aplaudimos o
seu sentimento democrático, a forma respeitosa
como nos tratava, a busca por escrever o melhor para
a reforma do Poder Judiciário, o que ela intentou e
conseguiu, num esforço premiado pelo voto que
daremos aqui.

Quero cumprimentar, Sr. Presidente, o principal
representante do PTB na Comissão, o Promotor de
Justiça, ex-Governador de .São Paulo e nosso

, companheiro Luiz Antonio Fleury, que trouxe luzes à
elaboração do projeto e ao fazjmento desse acordo
que hoje vamos homologar por meio do nosso voto.

Vamos votar "sim".- Votamos para' homenagear
a Relatora'; a Câmará, 6 gesto de V: Exa., Sr. Presi
Ciente, n'a bUsca da' paCifiCiação e do consenso. Deixo
a nc>ssa homenagem ads Líderes, que''bustai'am
consolidar' a irriagem dO' 'Legislativo e' a, votaÇão

pacífica desta reforma profunda que fazemos no
Judiciário no momento de hoje.

Vamos deixar os destaques para uma
discussão posterior. Votamos favoravelmente ao
substitutivo, Sr. Presidente. Portanto, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - OPTe
vota "sim", com entusiasmo.

Como vota o PPB?
O SR. GERSON PER'ES (PPB - PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
esta é a reforma possível, uma vez que matéria tão
complexa não pode sair perfe1ta.

Devemos este momento que estamos vivendo.
em primeiro lugar, à vontade política de V. Exa.,
Presidente da Câmara, que colocou o seu entu
siasmo, a sua sabedoria jurídica na frente dos de·
bates, conciliando as partes e encontrando a forma
adequada para que chegássemos hoje a um
consenso sobre a preliminar para votar o parecer da
ilustre e estimada Deputada Zulaiê Cobra.

Em segundo lugar, temos de fazer justiça a essa
nossa colega, que é corajosa, impetuosa, inteligente, e
pôde buscar uma formulação aproximada do consenso.
Algumas vezes mostrava-se impertinente, sem querer
recuar, mas logo o sétimo sentido feminino buscava a
conciliação. De tanto trabalho, de tanta vontade de rea·
Iizar, ela conseguiu arregimentar-nos e hoje estamos
aprovando seu parecer, ressalvados os destaques.

No seu relatório ainda há o que aperfeiçoar.
Colocamos no relatório, por exemplo, o Conselho
Nacional da Magistratura, um elefante branco, na
minha opinião, que não diz respeito à necessidade,
ao fundamento da reforma. Qual é o fundamento da
reforma? É a agilidade processual, o enxugamento
da Justiça, a economia processual. Pois bem, esse
Conselho, no meu entendimento, vem realmente
buscar mais demora na tramitação processual
quando da análise do comportamento dos juízes.
Certamente, em matérias estranhas, enveredarão
por ele. Mas não é por isso que vamos deixar de
votar. Não. Vai-se fazer a experiência. Vamos dar
oportunidade, porque há um clamor não digo público,
mas da classe política por um Conselho Nacional da
Magistratura. Vamos fazê-lo.

Há de se aperfeiçoarem, Sr. Presidente, os
caminhos dos Juizados Especiais, uma conquista da
democracia, a democratização da Justiça. Por meio
deles estamos democratizando a Justiça. Mas é
preciso que tenhamos o cuidado de não fazer
Juizados Especiais caricatos, meramente instrumentos
'de, terceiros, estabelecendo para alguns deles, em
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,especial o que dispõe sobre os conflitos trabalhistas,
a gratuidade do desempenho da função. Sr.
Presidente, não acreditamos que um conciliador, ou
um juiz integrante do Juizado Especial, uma vez que
é leigo, vá trabalhar de graça para dirimIr conflitos ou
demandas no campo do trabalho.

Há de se aperfeiçoar, Sr. Presidente, a solução
para o problema do nepotismo; verifica-se a existência
de um dispositivo absolutamente draconiano, que
fere o art. 5º da Constituição, uma cláusula pétrea
que não admite discriminação de qualquer natureza
contra os cidadãos. E~se dispositivo que veda a con
tratação de parentes para cargos em comissão no
serviço público fere d~ maneira absoluta a Constitui
ção.. E quem diz isso não sou eu somente, é o emi
nente Líder do Partido dos Trabalhadores, o
ex-Deputado e Junsta Hélio Bicudo, em notável voto
que deu na Comissão de Constituição e Justiça, por
ocasião da votação de processo semelhante.

Portanto, temos, Sr. Presidente, que
aperfeiçoar e levar para a lei a solução desse
problema, que inco- moda, realmente, sob alguns
aspectos, pelo abuso que bem poucos fazem e
utilizam no Parlamento. Temos que moralizar
realmente o serviço público desencorajando o
nepotismo, mas não podemos impedir que parentes
de homens públicos sejam vedados de trabalhar em
repartições públicas, porque assim estaremos dando
uma válvula de escape para a corrupção, para a
enganação, para a hipocrisia, como haveremos de
comprovar se porventura não tivermos a serenidade,
o equilíbrio, o bom senso, a boa vontade de
encontrarmos a fórmula justa dentro da lei.

Há de se aperfeiçoar, Sr. Presidente, esse
procedimento aqui, procurando reduzir os gastos da
Justiça não na contratação de juízes para os
,Tribunais Superiores, como requer a ilustre Relatora,
mais sim injetando recursos na base, nos municípios,
pois milhares deles não têm juízes nem promotores
para garantir o direito humano dos cidadãos nas
várias regiões do País, nesta vasta área territorial.

Haveremos de fazer outras considerações em
relação a esse relatório. Temos d~staques. Ele não é
perfeito, mas é bom. É fruto de um trabalho de
engenharia jurídica que V. Exa., com muito acerto,
responsabilidade e autoridade, encaminhou sob seu
comando na Presidência da Câmara dos Deputados.

Somos, portanto, por um dever de justiça, como
integrante do Partido Progressista Brasileiro,
obrigado a dizer que, quando quer comandar um
processo de reforma democraticamente, de maneira

a mais transparente possível, paciente, V. Exa. o faz.
E' o resultado hoje é visível. E digo sem qualquer
sentido bajuiatório que V. EXa. é o grande vencedor
desta batalha, 'com os nossos aplau~os e com a
justiça da nossa afirmação. .

Encerro meu, prónunciamento dizendo aos
colegas que vamos votar este trabalho inicial da

,possível reforma do Poder Judiciário. -É o primeiro
caminho. Teremos de trilhar outros mais adiante para
aperfeiçoar essa'Justiça lerda, essa Justiça lenta,
essa Justiça cara, essa Justiça que não abrange todo
o território nacional. Há muito trabalho ainda pela frente.
mUita luta. Opensador já nos dizia que o importante não
é o triunfo; o importante é lutar bem. E o que fizemos foi
lutar bem, sob a Presidência de V. Exa.

Sr. Presidente, o PPB, os progressistas votam
"sim".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
obrigado a V. Exa., Deputado Gerson Peres.

Como vota o PT?
Ó SR. WALDIR PIRES (PT-BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, tenho a impressáo de que
vivemos nesta Casa um dos instantes felizes da
afirmação da vida parlamentar nesta Legislatura. V.
Exa., sem nenhuma dúvida, aliás na palavra de todos
quantos aqui representam as diversas posições
políticas, tem hoje um julgamento de unanimidaqe
sobre a forma correta e eficiente com que conduziu
um dos assuntos mais importantes do trabalho que
esta Casa realiza, até, quem sabe? um desafio, o
extraordinário desafio de compatibilizar a prática das
relações sociais, econômicas e humanas com a
democracia brasileira; com as instituições, porque
não existe possibilidade de termos democracia
quando, na realidade, não somos capazes de realiz:ar
o êxito da cidadania, dos valores pessoais, dos
valores individuais sem os quais democracia não
existe. '

Por isso, nosso aplauso ao trabalho de uma
mulher inteligente, capaz, compete,nte, que exerceu a
tarefa de Relatora de um processo de reforma
judiciária que' há tantos anos não se concluía,
sabendo ouvir a todos e, com enorme sensibilidade
profissional e política,. conduziu esse processo à
finalização. A Deputada Zulaiê Cobra é merecedora
dos parabéns que toda a Casa lhe transmite.

,Por que..é um passo importante a votação da
reformé} , do. Judiciário,? A rigor" o Brasil vive a

.expec~ati.va g~ deixar ,de ser, um regime de eleições
',par~ .se ... transforma( num, País que exerce as

-.:pr.err,og~tiv~~. democráti~as.. , Há uma enorme
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distinção, uma enorme separação conceitual entre
uma nação que exerce suas prerrogativas
democráticas e aquela que apenas realiza eleições e
pratica o consentimento de algumas liberdades, mas
que, no entanto, não as!'legura o exercício das
garantias, dos valores indivi(:luais e dos direitos dos
cidadãos, a partir dos quais é definida a democracia.

O Poder Judiciário é, no Brasil, símbolo disso.
Escrevemos princípios dessa natureza desde
sempre. Na República, desde sempre. É claro que
não me refiro aos tempos do Império, quando o
Judiciário se limitava simplesmente a servir como
campo de controvérsias de Direito Privado e de
interesses mercantis ou puramente econômicos, mas
ao que vivemos a partir da República, momento em
que o Poder Judiciário se ergue à tarefa de ser fiador
do regime democrático e, conseqüentemente, das
garantias individuais e cidadãs.

Sem dúvida alguma tentamos um passo no qual
abrimos mão de muitas das nossas convicções. Esta
não é a reforma com que o Partido dos Trabalhadores
sonhou, tampouco a reforma da interação com a
sociedade civil que imaginamos, do controle externo
que aproximasse toda a cidadania do exercício e da
prática da atividade judiciária. Mas a verdade é que
muito se avançou, e fez-se o possível, na inspiração
da vocação estratégica de V. Exa. de votar, no seu
mandato de Presidente, a reforma judiciária, e no
grande esforço da minha querida colega Deputada
Zulaiê Cobra, a quem rendemos hoje todas as
homenagens.

Estamos, assim, erguendo possibilidades
concretas para que o Poder Judiciário seja instru
mento real para caminharmos no processo demo
crático brasileiro. Como pensar o Poder Judiciário
sem credibilidade? Como pensá-lo sem imparcia
lidade, portanto sem uma atitude vigilante da
sociedade civil no controle e na avaliação do seu
papel, da sua função e da sua prática no exercício
das suas competências? Pois bem, é tudo isso que
estamos a comemorar. E quero dizer a V. Exa., em
nome do meu partido, o Partido dos Trabalhadores,
que votaremos "sim" ao projeto, ressalvados os
destaques, com os louvores por esta vitoriosa etapa
do processo de elaboração legislativa desta Casa.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
bem. O PT vota "sim".

Como vota o PMDB?
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, creio que a votação que se iniciará em
poucos momentos marca de forma bastante clara a
importância da Câmara dos Deputados e de todo o
Parlamento na vida nacional, importância essa que
ganha mais densidade ainda quando combinamos
nossos anseios e atitudes com os anseios e atitudes
que nos cobra a Nação brasileira.

É inquestionável que conseguimos captar das
ruas o claro, inequívoco e inquestionável desejo de
reformulação do Poder Judiciário deste País, e que o
fizemos como propôs o P~sidente Michel Temer,
quando em brilhante - eu' dirià "até inesquecível 
discursp estabeleceu uma agenda a ser cumprida
pela Câmara dos Deputados. S. Exa. deixou claro
que patrocinaria, como de resto vlilm patrocinando,
ampla discussão sobre o Judiciário e ampla reforma
desse Poder, sem pirotecnias, sem extravagâncias,
sem jogos de cena, sem buscas ansiosas pela mídia.

Portanto, hoje, ao iniciarmos esta votação, eu
gostaria de cumprimentar de maneira muito espe.cial
o Presidente Michel Temer. Tenho a ampla, 'a
irrefutável convicção de que S. Exa. é um dos grandes
vitoriosos nesta tarde, porque, sem sombra de
dúvidas, foi o homem que mais alto ergueu esta
bandeira e a defendeu de forma intransigente.

Cabe-me também, Sr. Presidente, reconhecer
nesta tarde que homologaremos um grande acordo,
acordo que, diferentemente do que se pensava, muito
mais do que reformar estruturas do Poder Judiciário,
desce efetivamente àquilo que é desejo da Nação,
numa reforma que permitirá à Justiça maior agilidade,
que permitirá que a alcance de forma mais célere o
cidadão comum, o mais humilde.

Portanto, Sr. Presidente, neste momento eu
cometeria rematada injustiça se não agradecesse à
minha bancada, à bancada do PMDB, se não
registrasse de forma clara o trabalho de todos os seus
membros, assim como de toda a Comissão. Agrade
cendo e registrando o trabalho de todos, quero
ressaltar a participação dos Sub-Relatores que, em
nome do nosso Partido, deram a sua contribuição: a
Deputada Nair Xavier Lobo, competente e combativa
Parlamentar do Estado de Goiás, e o Deputado
Renato Vianna, figura por todos conhecida, homem
experiente ql,le já exerceu funções e mandatos no
Poder Executivo e no Poder Legislativo e honrou a
atribuição que lhe foi posta sobre os ombros, a de
representar o nosso partido naquela Comissão.

Registro também o trabalho que em nome da li
derança do PMDB exerceu naquela Comissão o De
putado Mendes Ribeiro. Na condição de Vice-Líder,
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representou-nos naqueles debates sempre prqcurando
levar a postura da Liderança, a postura da Bancada, a
postura do Partido, e contribuiu de forma inquestionável
para qu~ pudéssemos chegar hoje aonde chegamos.

Sr. Presidente, ao encerrar estas palavras nesta
tarde de importante votação que marca a vida do
Parlamento nacional, seria meu dever de consciência
registrar também os agradecimentos do PMDB e da
Câmara dos Deputados à Deputada Zulaiê Cobra. S.
Exa. mostrou, de forma bastante clara, bastante
nítida, o papel do Relator, sobretudo quando relata
matérias polêmicas, matérias que demandam amplas
discussões. Ouviu a todos, para o conhecimento de
todos expressou suas legítimas, lídimas convicções
pessoais, mas em nenhum momento se aferrou a
elas, a ponto de inviabilizar o trabalho. Muito ao
reverso, quero dar meu testemunho de que a Depu
tada Zulaiê Cobra, em determinados momentos,
abriu mão até de convicções arraigadas, formadas
nos bancos escolares, nos seus contatos, na sua
atividade profissional, em nome do resultado maior: a
elaboração de um relatório capaz de unificar a
vontade majoritária do Parlamento brasileiro.

Portanto,_ por dever de justiça, congratulo-me
com a Beputada Zulaiê Cobra e, em nome da
Liderança do PMDB, registro a nossa posição de
aplauso irrestrito ao seu competente trabalho.
Congratulo-me com todos os Líderes, aqueles que
fazem parte da base de sustentação do Governo e
aqueles que lhe fazem oposição, por terem
compreendido que essa matéria não dizia respeito a
Governo ou a Oposição. Essa, mais do que qualquer
outra, é matéria que dizia e diz respeito à reforma das
instituições deste .País. Nenhuma outra pode
significar tanto e trazer tão prático resultado por
representar, sem sombra de dúvida, acesso mais fácil
à Justiça.

Conslamo todos os companheiros do
Parlamento, e tomo a liberdade de conclamar o
Presidente Michel Temer, para que, ao acabarmos de
votar esta matéria, ressalvados os destaques, e ao
concluirmos a votação final, debrucemo-nos mais
ainda sobre a reforma tributária que tramita nesta
Casa, que se reveste de tamanha importância
quando nas ruas o povo está a clamar por um sistema
tributário simplificado, mais justo, mais legítimo, que
combata a sonegação e sobretudo que_possibilite
melhor condição de desenvolvimento ao País.

O PMDB, ao registrar seus agradecimentos a
todas as figuras citadas que participaram diretamente
na reforma e a tantos outros que contribuíram com

idéias, com emendas, com suas posições, para que
houvesse es~a' tarde marcante neste Parlamento,
vota favoravelmente ao grande entendimento. E mais
uma vez registra, para que fique consignado de forma
irremovível nos Anais da Câmara dos Deputados, as
congratulações ao Presidente Michel Temer pela
forma sábia, lhana e cortês com que conduziu este
grande entendimento.

O PMDB vota "sim", pela aprovação do
substitutivo da brilhante Relatora, Deputada Zulaiê
Cobra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
vota "sim". Muito obrigado, Líder Geddel Vieira Lima.

Como vota o PSDB?
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parla- mentares, a história de um país constrói-se
com gestos de coragem e certamente também com
atos de compreensão.

A reforma do Judiciário, que tramitou ao longo dos
últimos meses nesta Casa, talvez sintetize de forma cla
ra a necessidade de, em determinados momentos, en
frentarmos incompreensões com gestos claros de cora
gem e, em outros momentos, buscar avanços, sabendo
que é preciso ceder, que é preciso conciliar.

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, Deputado Mi
chel Temer: o Congresso Nacional, particularmente a
Câmara dos Deputados, vive hoje um grande dia. Des
de que aqui cheguei, em 1986, no inrcio da Assembléia
Nacional Constituinte, ouvia falar e certamente antes
daquele momento já se "falava da necessidade de
uma ampla reforma do sistema judiciário brasileiro.
Na verdade, poucos acreditaram possível avançar
como avançamos até aqui. E avançamos, Sr. Presi
dente, porque esta Casa soube ser altiva, soube com
preender com clareza.que essa não era uma questão
que envolvia diretamente interesses de Governo, ou
que deveriam ser contempladas as posições daque
les partidos que a este Governo fazem oposição.

Desde o primeiro instante, capitaneado por
V. Exa., o Parlamento compreendeu que essa era
uma responsabilidade sua, e, por meio de um grande
entendimento, avançamos na composição de uma
Comissão Especial, que ficará registrada nos Anais
da Câmara dos Deputados como uma daquelas que
conseguiu reunir algumas das maiores excelências,
alguns dos maiores talentos, dos maiores conhe
cimentos específicos que esta Casa já pôde reunir em
uma só Comissão. É indiscutível o talento dos
parlamentares de todos os partidos naquela Comissão
Especial, e inegável a compreensão de que se
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buscava ali não o ideal de cada um, mas o que fosse
possível, no sentido de avançarmos e trazermos a
Justiça para mais próximo do cidadão.

Essa compreensão fez com que chegássemos
a este dia. Que bom, Sr. Presidente, ao lado de tantos
congressistas, ver que conseguimos avançar, e
avançamos muito. Este mesmo Parlamento,
permanen- temente acossado por críticas e
incompreensões, muitas delas injustificadas, dá hoje
uma resposta clara do seu papel e da sua importância
para as transfQrmações que precisam acontecer na
sociedade brasileira.

O projeto de reforma do Judiciário que votaremos
dentro de poucos instantes, com amplo acordo envol
vendo Situação e Oposição, é um claro marco de que
esta Casa deve, sim, ser avaliada e criticada quando
preciso. E, muitas veze~, certamente será necessário
fazê-,Io. É preciso, porém, que se r~conheça que é nes
ta Câmara dos Deputados, a partir da ação dos parla
mentares de todos os partidos, que estamos modifi
cando o nosso País.

A reforma do Judiciário é e deverá ser para cada
um de nós um marco definitivo de que é possível
conciliar interesses contrários quando o objetivo de
atender a sociedade deve prevalecer. ,

Sr. Presidente, como disse há pouco, esse
trabalho teve a participação de tantos companheiros
que se torna arriscado nominá-Ios. Ousarei,
entretanto, fazer algumas citações.

V. Exa. foi o condutor, o piloto desse processo
que, desde o Início, teve na figura de um companheiro
de bancada, o hoje Ministro de Estado Aloysio Nunes
Ferreira, inestimável contribuição. S. Exa., na
condição de Relator dessa matéria, nela trabalhou du
rante longo tempo, e certamente trouxe enorme contri
buição para o relatório que ora estamos votando.

Externo também minha admiração e respeito
pela impecável e altiva conduta do Deputado do PFL,
Jairo Carneiro, à frente da Presidência daquela
Comissão. O desempenho e a' capacidade de
aglutinação e de compreensão de S. Exa. foram vitais
para que pudéssemos chegar a este entendimento.

Por fim, deixo uma palavra muito especial à
brava e corajosa Deputada Z,uJaiê ~obra, algumas
vezes incompreendida, mas permanentemente
respeitada. O trabalho da ilustre Deputada honra o
parlamento brasileiro e orgulha seus' companheiros
de bancada. Certamente S. EX8. contribuiu para que
fossem escritas algumas ~das mais' ifn'portantes
páginas da História recente qeste País.' A
contribuição que o relatório çla Dep'utada' Zulàfê Co-

bra traz à sociedade brasileira certamente haverá de
ser reconhecida por esta e principalmente pelas
futuras gerações, que deverão compreender a
importância, por exemplo, do controle externo do
Judiciário, de um Judiciário mais próximo do cidadão,
como disse agora há pouco, mas também da ação
ininterrupta do Judiciário com o fim do recesso, como
propõe S. Exa.

São inúmeros os avanços constantes desse
relatório, e quero aqui, em nome do meu Partido,
como Líder que teve a honra de indicar a Relatora
desse projeto, dizer da satisfação e do orgulho que
pessoalmente tenho e que todos os seus compa
nheiros de partido e de Parlamento também têm.

Por fim, Sr. Presidente Michel Temer, mais do
que o conteúdo daquilo que estamos votando, que
certamente já é uma demonstração clara da
importância do Legislativo, fica sempre um alerta. É
muito importante que críticas ocorram e venham a
esta Casa quando tiverem o objetivo de corrigir
distorções. Democraticamente, deverão ser sempre
aceitas, mas é preciso que haja por parte de todos a
compreensão de que sem Parlamento não existe
democracia e sem um Parlamento altivo e responsável
como este ao qual todos nós pertencemos não
haveria as transformações tão necessárias e tão
urgentes que fizemos nem aquelas que certamente
ainda estão por vir.

O PSDB, portanto, orgulhoso deste momento,
Sr. Presidente, encaminha o voto favorável ao
relatório da nobre Deputada Zulaiê Cobra. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
PSDB vota "sim".

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
iniciar as minhas palavras dizendo que a reforma do
Poder Judiciário faz parte da agenda política
defendida por V. Exa. e por toda a Casa. Não
pertence ao Governo, mas à sociedade, e sobretudo
é dirigida ao próprio Poder Judiciário.

Não adianta, Sr. PreSidente, fazer a reforma do
Executivo, nem a chamada reforma do Estado,
reformas da ordem econômica, administrativa,
preVidenciária, tributária e fiscal, se concomitan
temente não fizermos a reforma do Legislativo e do
;Judiciário, para que possamos dotar o País dos
Poderes eqüipotentes fundamentais para o estabele
cimento de um verdadeiro Estado de Direito.
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Sr. Presidente, esse projeto de reforma foi muito
bem discutido. Quero louvar 'o Presidente da
Comissão, o nobre Deputado Jairo Carneiro, a
Relatora, Deputada Zulaiê Copra, e todos os
integrantes da Comissão, sem nenhuma exceção,
pelo excelente trabalho desenvolvido para que
pudéssemos chegar a este bom entendimento, que
deve nortear os trabalhos da Casa, tão bem
con~uzidos por V. Exa.

Ora, falando em termos mais claros e simples, a
que 'visa uma reforma do Judiciário? Visa dar a todos
acesso à Justiça a baixo custo e sobretudo o direito à
sentença por meio da agilização dos trabalhos do
Poder Judiciário.

A Relatora e a Comissão foram muito felizes ao
reformarem vários dispositivos que regem o chamado
Poder Judiciário. Em primeiro' lugar, destaco a
profunda reforma dos Tribunais Superiores, entre os
quais incluo sobretudo o Tribunal Superior do
Trabalho, prevista no brilhante relatório, em que os

I

juízes classistas foram extintos e substituídos por
juízes conciliadores, leigos ou representantes das
categorias dos trabalhadores e dos empregadores.
Mais do que isso, a reforma estabelece o juizado de
peql,Jenas causas trabalhistas, para que as causas de
até Cl:1uarenta salários mínimos possam ser agilizadas;
o rito sumaríssimo nas questões trabalhistas também
é fumdamental e já foi votado nesta Casa, assim como
as comissões de conciliação prévia nas empresas
com mais de 50 trabalhadores. Foram grandes os
avamços em toda a estrutura daqu,ele Poder.

E a Relatora não se deteve aí. Tratou de outros
dispositivos da Constituição, como o art. 512, que diz
respeito aos direitos e garantias f~ndamentais do ci
dadão, da administração, contida ~o art. 37, e tantos
outros dispositivos fundamentais para o apertei- çoa
merito do Poder Judiciário. Criou aquilo com que to
dos sonhavam: o Conselho Nacio~al de Justiça. Não
~m conselho que interfira nas de9isões jurídicas do
Poder - não queremos ISSO, como hão queremos que
outros interfiram nas decisões legIslativas - mas ape
nas na parte administrativa, essencialmente e sobre
tudo no julgamento daqueles que não tiverem condu
ta condizente com o Poder Judiciário com que sonha
mos. Por isso, a presença de representantes dos Tri
bunais Superiores, dos Tribunais de Justiça dos Esta
dos, da OAB, do Ministério Público, ge um represen
tante desta Casa e um do Senado Federal fará com
que esse Conselho do Tribunal de Justiça seja, real
mente representativo da sociedade brasileira.

Criou-se também o Conselho Nacional do
Ministério Público. Essa inovação é fundamental.

Contudo, o grande aperfeiçoamento que tive
mos foi patrocinado por V. Exa. nesta manhã. Agimos
de acordo com a consciência, ou seja, dotamos o Ju
diciário dos instrumentos necessários para seu de
senvolvimento, prestigiando o ápice da pirâmide sem
desprestigiar a base, os Juízes de 1ª, 2ª e 311 lnstânci
as, os Tribunais dos Estados e assim por diante.

Acredito, portanto, que a súmula vinculante
deva ser apenas para o Supremo Tribunal Federal,
fazendo parte do texto básico, numa emenda que
deveremos votar com o acordo de todos, com
exceção do PDT, que dele não participou, mas
respeitamos-lhe a posição.

A chamada avocatória, ou Incidente de
Inconstitucionalidade, foi retirada. Era um
instrumento muito forte contra aqúeles que fazem a
Justiça na base da pirâmide.

A chamada argüição de relevância ou argüição
de repercussão geral foi, por meio de um texto,
definida por V. Eexa. com critérios objetivos e será
votada nesta Casa.

Considero muito grandes os avanços para
modernizar e instrumentalizar o Poder Judiciário.
Contudo, se eu disser que o texto é perfeito, estaria
negando a espécie humana, que não o é. Ele tem
defeitos e qualidades,. mas as qualidades superam
por larga margem os defeitos.

Gostaria de ver mudados alguns dispositivos,
como, por exemplo, a lista tríplice para escolher o
Procurador-Geral qa República por meio de eleição
no Ministério Público. Sou contra isso. É a politização
do órgão. É o compromisso do Procurador com os
eleitores. Apresentei um DVS de bancada a fim de
retirar esse item.

Outro dispositivo não muito feliz é o que trata do
julgamento dos Ministros do Tribunal de Contas da
União pelo Superior Tribunal de Justiça. Ora, quem
vai fiscalizar os Ministros do Tribunal de Contas da
União é o Superior Tribunal de Justiça? Como os atos
dos Ministros do 'Superior Tribunal de Justiça vão ser
julgados pelo Trib\,mal de, Contas da União? Sr.
Presidente, eles' têm 'ç1e voltar a ser julgados pelo
Supremo Tribunal Federal, para que não haja interfe
rência dé um 'êm outro. '
I '"f I ,

Não co~cordamos tamb~m com a presença ~o

.advogado "nos,.Juizados de Peque.nas Causas. Ç)
advogado anu'~ completamente o Juizado Esp~cial
de Pequenas .çausas, que "tem,pres,tad9 grandes ,e
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relevantes serviços ao País e desafogado a Justiça
ao jLllgar as causas de até quarenta salários mínimos.

Gostaria que os acidentes de trabalho não
toss~m julgados pela Justiça do Trabalho, mas pela
Ju~t,ça Comum, como é feito hoje. Se está dando
cert<', por que mudar? Além do mais, é pleito
,daqueles que têm a desventura de ser acidentados
no país. Infelizmente, ainda nãq há a necessária
prevenção de acidentes de trabalho.

. Sr. Presidente, de modo geral, o projeto está
muito bom. É um avanço desta Casa. Vamos votá-lo
.para alcançar o que estamos perseguindo: o País dos
nossos sonhos, forte e altivo. Dessa forma
poderemos dizer que estamos à altura deste
momento polltico que vivemos.

O PFL, com muita honra, e sinceridade,
recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim". '

. ' Como vota o Governo?

\, O SR. ARNALDO MADEIR" (PSDB - SP. Sem
, revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação
chega-se ao fim de um percurso que começou no
início do ano passado, quando V. Exa. formulou a
pauta para o Poder Legislativo. Ao contrário do que
muitos disseram e V. Exa. sabe disso o Governo
nunca foi contra a formulação da pauta do Legislativo.
Sempre estimulamos o seu avanço.

Especificamente nesta matéria, o Governo
procurou não apenas ajudar, acompanhar tecnica
,mente, mas principalmente fazer-se presente por
,intermédio dos cinco partidos que lhe dão
sustentação. O PSOB, o PFL, o PTB, o PPB e o
PMOB foram os partidos que levaram à frente as
i,déias e as propostas que o Governo tecnicamente
apresentou. Faço de público este reconhecimento.

, Cumprimento V.. Exa.~. que fçi 'persistente,
enérgico e muitas vezes durÇ., exigindo o avanço dos
debates sobre a matéria; a' Comissão Especial; 'seu
Presidente, Deputado Jairo Car(\eiro, que a'conduZiu
com muita competência e dedicação, e a Deputada

· Zulaiê Cobra, nossa companheira de São Paulo.
· Relatora do projeto, que.soube ouvir todas as áreas e
debruçou-se sobre a matéria, em profundidade para
íçh~garmos a este resultac;lo~,

A Oposição participou conosco.-e ,é certo que
"ela' tem seus pontos de' vista 'e: umar série de
;'dlwrgências,'em' relação aQ tema, com..os partidos

que dão" sustentação -,ao: Governo - de' sucessivas
· 'réuniões, . e· :chegamos. à um entendimento que

propicia a votação, apoiado por praticamente todos
os partidos, com exceção do PDT.

Sr. Presidente, por várias vezes pensei ser
difícil chegarmos ao entendimento e à votação que
estamos realizando aqui hoje. Felizmente chegamos
a ela. Ainda temos um longo caminho pela frente na
apreciação dos destaques, das emendas etc., mas
seguramente esta votação de hoje é um marco.

Deixo registrados meus cumprimentos a V. Exa., à
Comissão, ao conjunto desta Casa, e manifesto o voto
favorável do Governo.

O Governo recomenda o voto "sim".
O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presídenta,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (POT- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
reforma do Judiciário, no âmbito constitucional, pro
duz avanços, sem dúvida alguma. Contudo, a per
cepção da reforma da estrutura do Judiciário, para o
cidadão brasileiro, para o Iitigante,.em qualquer cir
cunstância, está no funcionamento da organização
judiciária do País, que é ditada, no âmbito infracons
titucional, pelos Códigos de Processo Civil e Penal.
A consagração da reforma que a Câmara dos Depu
tados fará agora poderá não propiciar ao cidadão
brasileiro a visão de que houve mudança substanci
al para ele no acesso à Justiça.

Reitero o requerimento que fiz a V. Exa. tem
pos atrás. Agora, no ambiente e no espírito da refor
ma do Judiciário, solicito-lhe que constitua Comis
são para revisar os Códigos de Processo Civil e Cri
minal à luz da reforma do Judiciário, a fim de produ
zir o impacto necessário no funcionamento da orga
nização judiçiária, para que o processo judiciário
seja alterado no Brasil em benefício da cidadania
brasileira. ' .

.,p SR. PRE;:SIDENTE (Michel Temer) - Está
deferido o pediqo de V. Exa. Realmente, logo após
constituiremos Comissão para cuidar da revisão das
leis pro~essuais ,de natureza civil e penal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que

-tomemos seus lugares, a fim de ter início a votação
. pelo'sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
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o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pejo Sr. Gerson Gabflelli. § 251 do artigo 18
do Regimento Interno.

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO PAES (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
comunicar ao Plenário que eu e o Deputado Femando
Gabeira estamos apresentando à Mesa requerimento
para constituição de Comissão Externa que deverá
analisar e acompanhar as medidas que estão sendo
tomadas para amenizar conseqüências do acidente
ocorrido, no dia de ontem, no Rio de Janeiro, com o
vazamento de óleo da Petrobras na Baía da
Guanabara.

Esse acidente causou preJulzos ao meio
ambiente e à vida de diversas famílias que vivem, na
Baía de Guanabara, seja da pescaria, seja da
produção agrícola próxima àquela região. Solicito
então à Casa e a todos os Líderes que apóiem a
constituição dessa Comissão Externa, porque esse é
um fato da maior gravidade, tratado em todo o mundo
comota/.

_Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão -do orador.) - Sr. presidente,
comunico à Casa que,'apresentamos hoje projeto de
resolução destinado a constituir uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar_ a Febem e
suas congêneres em iodo o Brasil.

Acreditamos que os fatos sobej~mente conhe
cidos da opinião pública, relacionados a mO,~;ns,

fugas e maus tratos, precisam de profunda
investigação desta Casa. Daí a instalação dessa
Comissão Parla- mentar de Inquérito ser apropriada.
Estamos na expectativa de que possamos instalá-Ia
este ano, fazendo a investigação- necessária em
todo o País e projetando alternativas para· as
medidas socioedu- cativas que se imp.õem' -no
atendimento de adoles- .centes autpres d~ _atos de
infração.

Era essa a minha comunicação.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - rem
V. Exa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. p~la
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) -. Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, no momento
em que esta Casa aprova a criação da Agên~ia

Nacional das Águas e que, em Comissão Especial,
discutimos o projeto de leí da Agência Nacional de
Transportes, uma decisão tomada por outra agência
reguladora preocupa-nos bastante, devendo servir até
mesmo como alerta para os projetos que estão prestes
a ser votados.

Refiro-me, Srs. Deputados, à decisão da
Agência Nacional de Petróleo (ANP) de permitir que
as distribuidoras de combustíveis explorem postos de
revenda. A medida atende proposta do Ministro das
Minas e Energia, Rodolpho TOUrinho, e visa permi,W
que 10% dos 25 mil postos de gasolina sejam
administrados pelas próprias distribuidoras. ' ,

A minuta da portaria q'Je autorizará ~s

distribuidoras de combustíveis a possuírem' ,e
operarem postos de gasolina deve ser apresen!à~a
nesta quarta-feira pela ANP, que pretende alnd~

limitar a distribuição, por meio de postos próprios, ,a
15% do total vendido pela distribuidora. Segundo 'o
Sr. David Zylbersztajn, Diretor-Geral da ANP, essás
medidas objetivam desde a criação de posto-~sdo.la

até a regulação de preços, citada pelo Ministro
Rodolpho Tourinho. O argumento para tal atitude'~,

mais uma vez, o clichê' da redução dos preço~,

criando o que os idealizadores da proposta chama~

de "postos reguladores". : '
Ora Sras. e Srs. Parlamentares, ainda que por

trás do li~ite de 10% haja a intenção de impedir a for
mação de oligopólios, 'a própria entrada das distribuido
ras no setor varejista abre um precedente para uma
concorrência desleal frente aos demais postos de gasÇ)
Iina, principalmente àqueles adminis- trados por empre
sas familiares, com pouca infra-estrutura. Esse tipo de
gestão abrange 'aimaior parte dos 25 mil postos. Se~á
que, mesmo considerãtldo que os preços caiamer:n u~

primeiro moménto,-'as:'empresas familiares terão forÇa
para competir'com-Üfnà multinacional? -' "

Se há no setor de'revenca de combustíveis U!,"
. preço exac::erbado 'Ou'quaisquer: outros tipos de irregulari·
, dades,-cabe 'justamente à Agência Nacional de Petróleo
.' a fiscalizaçâor;a cobrahça,da~diseiplina e do respeito,'às
.normaSl Afinal, implantar:f impleme~tari ,regular e, regu,la

i: mentar-potíticaS!setoriais é.ou não'~'essêAcia,das ,agên-
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cias naclc.nais? Entào, que a ANP cobre e puna aqueles
que est80 agindo Irregular- mente e de má-fé com os
consumidores..

O que não pode acontecer é. sob a justificativa
de regulamentação e punição a possíveis infratores,
privilegiarmos um terceiro grupo A Portaria nQ 9, de
1997, do próprio Ministério das Minas e Energia, veda
às distribuidoras o exercício da atividade varejista,
proibição que foi mantida, posteriormente, pela Lei do
Petróleo. Em seguida, cria-se uma agência para, en
tre outros atributos, fazer cumpnr essas e outras leis
referentes ao assunto. Agora, esse organismo regula
dor quer criar um outro agente regulador? Será esse
o único objetivo da ANP?

É um assunto para discutirmos nesta Casa,
principalmente para colhermos subsídios para os de
bates sobre as futuras aqência~. organismos que
estão alterando totalmente as estruturas de poder
dos diversos setores da econoJTlia nacional.

Para dar ciência ao assunto à Câmara Federal,
solicito que este meu pronunciamento seja transcrito
nos Anais da Casa e reproduzido pelos meios de
cC'municação, especialmente em A Voz do Brasil.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) - Tem
V. Exa. a palavra.

, O SR. CARLOS SANTANA (PT - AJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
com relação a essa postura da ANP relatada pela
Deputada Teima de Souza, gostaria de informar que
estamos começando a fazer circular um
abaixo-assinado em repúdio a essa atitude.

Cabe a esta Casa a regulamentação da
agência. O Diretor-Geral não pode deliberadamente
tomar uma medida que vai prejudicar os pequenos e
microempresários donos de postos de gasolina.

Além do abaixo-assinado, estamos pedindo
audiência não só com o Ministro de Minas e Energia,
mas também com o Diretor-Geral da agência, que
está usurpando uma atribuição desta Casa e por isso
entendemos que deve haver o repúdio da nossa
parte. O Deputado Eliseu Aesende sabe exatamente
quais são as dificuldades. Se, por acaso, essa
medida for realmente editada, vamos dar entrada a
uma ADIN junto ao STF.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) 
Aviso aos nobres Parlamentares que permaneçam
no plenário porque haverá sessão extraordinária
com votação nominal.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabnelli) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDlNA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, manifesto nossas
congratulações ao Vice-Governador do Estado do
Piauí, Sr. Osmar Júnior, que acaba de assumir
interi- namente a chefia do Governo daquele
importante Estado nordestino. Trata-se de uma
liderança de extrema importância e significado
desde a sua militância estudantil. Foi Secretário de
Estado e hoje é Vice-Governador. É um quadro
político do Partido Comunista do Brasil que em boa
hora vem substituir o Chefe do Executivo do Estado
do Piauí.

Esse fato, sem dúvida nenhuma, prestigia uma li
derança jovem, destacada na luta social e política, o que
muito nos orgulha e enaltece, e certamente esse jovem
merece de todos nós aplausos e votos de pleno sucesso
na interinidade à frente do Govemo do Estado do Piauí.

Sr. PreSidente, gostaríamos de delegar, em
nome do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, ao
Deputado Aldo Rebelo a função de nos representar,
em visita que fará àquele Estado, junto ao Governador
interino do Estado do Piauí, apresentando aS. Exa.
nossas congratulações e nossos votos de pleno
sucesso à frente do Governo daquele importante
Estado da Federação.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Gerson Gabrielli, § 2E do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, quero aproveitar este intervalo da
votação na convicção mais absoluta de que a
matéria será aprovada, tendo em vista a
manifestação dos Srs. Líderes para fazer um
brevíssimo pronunciamento sobre a honorabilidade
e a postura legítima desta Câmara dos Deputados,
especialmente no trabalho por ela desenvolvido ao
longo deste tempo.

Em primeiro lugar, quero dizer algumas
palavras sobre a reforma do Poder Judiciário.
Permitam-me a repetição de tudo quanto disseram
os Srs. Líderes, mas este é um momento histórico
da Casa, um momento em que faz,. sua agenda,
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levada pelo entus~r:no. da Presidência, da Mesa,
dos Srs. Líderes, ~Qs Srs. D'epu~aCJos e Depu~adas
e, espe- cialmente,' 'p~lo entusiasmo extràordínário
da Comissão da Reforma do Poder Judiçiário.

·A Comissão dá· ,Reforma.' do Pod~r'Judiciário
teve, num primeiro: momento, a presença muito
significativa do então Relator Jairo Carneiro, que
"asfaltou o terreno e preparou durante longos anos a
discussão sobre esse tema. Depois, com Aloysio
Nunes Ferreira, que,hoje ocupa um Ministério, de igual
maneira houve esse trabalho. Finalmente, concluiu-se
o trabalho com a nossa Deputada Zulaiê Cobra, essa
Combativa Deputada sobre quem não usarei adjetivos,
porque a adjetivação já foi feita ao longo desta sessão,
pela sua ~ravura, competência e adequação.

Já . agora, na Comissão presidida pela
serenidade do companheiro Deputado Jairo Carneiro
e com o entusiasmo, como disse, de todos os seus
membros, produziu-se um relatório compatível com o
instante histórico, sem embargo, muitas vezes, das
objeções que a ele punha a Relatora Zulaiê ~obra e
vários companheiros da própria Comissão.

Neste momento, quero, portanto, fazer um
saudação especial ao Presidente, à Relatora e aos
membros da Comissão do Poder Judiciário. E
também cumprimento os Srs. Líderes partidários.

É verdade, como alguns salientaram, que tenho
paciência. Fiz, creio eu, ao longo dos três ou quatro me
ses finais, mais de dez reuniões dos Srs. Líderes para
que chegássemos a um consenso, mas S. Exas. tiveram
paciência para delas participar. E, mais do que paciên
cia, tiveram sabedoria para perceber que são importan
tes a contrariedade, a controvérsia, a contestação, e que
Oposição e Situação, dialogando, são capazes de en
contrar um meio-termo suportável pela sociedade para
desenvolver as instituições nacionais.

Hoje, quando conseguimos, afinal, fechar acordo
em tomo da reforma do ,Poder Judiciário, quem está de
parabéns é a Casa, quem está de parabéns são os Líde
res. Eu peço até um aplauso aos Deputados que, no ano
nimato, trabalharam nesta matéria. (Palmas.)

Na seqüência deste meu breve pronuncia
mento, ressalto que, err algumas segundas-feiras,
estando em São Paulo 0'..1 aqui em Brasflia, liguei para
a Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, para falar-lhe, e
não pude fazê-lo porque S. Exa. estava no Tribunal
de Justiça ou na Ordem dos Advogados do Brasil,
tratando da reforma do' Poder Judiciário. Ligava para
o Presidente Jairo Carneiro. às vezes, na Bahia,
numa sexta-feira. mas ele não podia atender-me
porque estavà :-luma reunião de advogados, ae

promotores, de associações civis, cuidando da reformado
PoderJudiciário. Assim como em outros momentos ligava
para Líderes para tratar de assuntos desta Casa, mas não
pude ter contato com S. Exas. O contato deu-se mais
tarde, porque estavam reunidOs em seus respectivos
Estados. Quantas e quantas vezes, no tocante à
reforma tributária, cujo acordo está por um triz para
nascer convalidando -a agenda positiva que esta
Câmara fez, não consegui falar com membros da
reforma tributária numa segunda ou numa sexta-feira,
e às vezes no sábado, porque estavam no interior, em
suas bases eleitorais!

Com 'isso, quero dizer que .a produtividade do
trabalho legislativo está, sim, na presença dos Srs.
Deputados nas terças, nas quartas e nas quintas-feiras,
mas também na presença dos deputados nos estados
que representam, junto ao povo que postula, que
reclama (palmas), ouvindo as aspirações populares
para trazê-Ias e convertê-Ias no que hoje estamos
transformando aqui, numa reforma do Poder Judiciário
que seja a média do pensamento nacional.

Não quero, Srs. Deputados, eminentes
companheiros da imprensa brasileira, revelar, com
estas palavras, nenhuma contestação à fiscalização
que, muito adequadamente, a imprensa brasileira faz
em relação às instituições nacionais. Sabemos que
para a democracia tão importante quanto o Poder
Legislativo é a imprensa livre do País.

Não contesto certas informações que vão para a
imprensa, mas ressalto o trabalho do Poder
Legislativo. Não quero trabalhar com pontuações,
mas com conceituações, e o conceito do Poder Legis
lativo é dado pela sua produção.

Amigos e companheiros Deputados e
Deputadas, quando a imprensa brasileira, de forma
crítica, porém um pouco mais ácida, fez observações
em detrimento do nosso trabalho, e quando, numa
reunião de Líderes, muitos levantaram o tema, pensei
comigo mesmo que a resposta que deveríamos dar
não seria a da emoção, não seria a da ferocidade ao
redargüir àquilo que a imprensa publicou. A resposta
que a imprensa espera e que o povo aplaude é a
produção legislativa adequada.

E devo dizer aos senhores - permitam-me que
faça esta rememoração atodos quantos nos ouvem 
que estamos com duas semanas de convocação
extraordinária. Votamos, na semana passada, duas
emendas constitucionais - uma dificílima, contro
vertida, contestada, que trouxe a desvinculação das
receitas da União, aprovada num momento em que o
quorum era de 482 Deputados; e a outra, fundamen-
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tal para o País, no momento em que os barracos
desabam por força das enchentes, no 'momento em
que, nas grandes cidades, os indivíduos vivem
debaixo dos viadutos, foi a regra programática da
Constituição que estabelece o direito à moradia.

Verifiquei que em uma ou outra manifestação
alguns articulistas diziam: "Imagine, que absurdo
garantir o direito à moradial" - como se pudéssemos
tirar da Constituição o direito à educação, à saúde, à
formação social.

Escreveram-se, Sras. e Srs. Deputados, senho
res da imprensa, rios de tinta na área jurídica para
mostrar o fenômeno da aplicabilidade das normas
constitucionais. José Afonso da Silva, um grande
constitucionalista, escreveu um tema que foi sua tese
de concurso, sobre a aplicabilidade das normas cons
titucionais. Celso Bastos e Carlos Aires Brito escreve
ram sobre interpretação e aplicabilidade das normas
constitucionais para se deterem num ponto específico,
que era o ponto dás chamadas regras programáticas.

Quando há um programa constitucional garan
tindo, como garantiu essa emenda, o direito à mora
dia, isso significa uma ordem desta Casa, uma ordem
de natureza jurídica, portanto imperativa e coativa,
para que todas as políticas públicas, do Legislativo, do
Executivo e do Judiciário, quando decididas, direcio
nem-se positivamente em relação à moradia, o que
pode gerar, se as políticas públicas não se direcionarem
para essa tarefa, a tese do descumprimento da Consti
tuição brasileira. Nesse sentido, foi importantíssima a
emenda constitucional que votamos. referente à mora
dia, ainda na semana passada.

Votamos também uma lei complementar, que
não foi aprovada. mas foi votada. E, entre ontem e
hoje, circulou por esta Casa o tema tão importante da
Agência Nacional de Águas - e, graças a Deus, sem
a presença permanente dos Srs. Deputados
amarrados ao pé da mesa neste plenário, mas nas
Comissões, nos seus gabinetes (palmas),
trabalhando em prol de um acordo extremamente útil,
que resultou, ontem, na aprovação dessa agência.

E hoje, quase para surpresa de todos, e para
minha surpresa também, confesso, até com certa
emoção cívica - não sou de emoções - por termos
lançado esses temas, estamos aqui aprovando a
reforma do Poder Judiciário, que tem todos os
atributos que os Srs. Líderes e a Sra. Relatora
fizeram enfatizar nas suas manifestações.

Ainda agora, como os Srs. Deputados não
estavam amarrados ao pé da mesa neste plenário, na
Comissão de Constituição, Justiça e Redação já se

verificou o parecer sobre as medidas provisórias.
Acabo de assinar a constitu,ição da Comissão Espe
cial para que brevemente possamos examinar a
limitação das medidas provisórias, a qual n!isceu
neste Poder Legislativo. (Palmas.)

De modo que faço estas observações despreocu
pado com as repercussões qUEfpossam ter, se positiyas
ou negativas.-Faço-as com a convicção do homem cuja
vida pública nasceu na advocacia, na universidade, e
que tem a mais nítida consciência de que é preciso pre
servar as instituições. E preservar a integridade da atu
ação desta Câmara dos Deputados é dever de quem a
preside e de quem tem a seu lado companheiros
quantitativà e qualitativamente da melhor suposição,
como são todos aqueles que aqui se acham.

Quero, em palavras finais, saudar mais uma vez
a imprensa brasileira e' dizer que ela realiza um
trabalho excepcional. Mas acho que temos o direito, e
mais do que o direito, temos o dever de esclarecer
pontos onde a controvérsia se instala.

É claro que não vamos tolerar aqui - nenhum
dos Srs. Deputados tolerará - a falta nos dias de decisão
desta Casa, nas sessões deliberativas, mas vamos com
preender que o deputado, quando aqui não se encontra
no sábado, no domingo, na segunda-feira, está traba
lhando nas suas respectivas regiões. Saúdo mais uma
vez o trabalho dos Srs. Deputados.

Devo até reiterar que minha intenção, quando
me disseram que esta tinha de ser uma resposta
pronta, era dar essa resposta por meio da produção.
E eu imaginava que só pudesse manifestar-me dessa
maneira - quem sabe? - daqui a uma, duas, três
semanas, ou mesmo no final desta convocação
extraordinária. No entanto, nem bem passadas cinco
sessões deliberativas, vejam bem, votamos tantas
matérias importantes, como esta que agora será
aprovada, que o meu raciocínio, o meu espírito, a
minha mente, a minha quase emoção não permitiu
que eu tardasse a fazer este pronunciamento.

Meu aplauso, portanto, ao Poder Legislativo
brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação. (Palmas.)

Anuncio o resultado:

VOTARAM

Sim 456
Não 21

Abstenção 1

'Total 478
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E: aprovado, em Primeiro Turno, q Substitutivo
adotado pela Comissão Especial, ressalvados os
destaques.

Estão prejudicadas a proposição inicial(Pro
posta de Emenda à Constituição nA 96/92) e as

Propos~çlo: PEC NO 98192 - SUBSTITUTIVO

inicio Votaçlo : 1910112000 18:48
Fkn VotIção: 1910112000 19:11

R!!U1tado d. Votado
Sim 456
Nlo . 21
Abltençlo 1

Total da Votação 478

Total Quorum 479

obátruçlo O

emendas a ela apresentadas; as PropoStas de
Emenda à Constituição n~ 112-Al95; 127-Al95;
215-Al95; 500-Al97 e 368-Al96, apensadas.

A matéria retoma na próxima terça-feira, para
iniciarmos a votação dos destaques.

USTAGEM DE VOTAÇÃO

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:13

Orientação
PFL-Slm
PSOB-Sim
PMOB-Slm
PT-Sim
PPB-Sim
PlB-Sim
PDT·Nlo
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS-SIm
PV-Sim
OOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A1ceste Almeida PMOB Sim
Almir Sé ~PB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robérlo Ara{lJo PL PUPSTIPSL Sim

Total Rorllima : 7

AMAPÁ
Antonio Feljlo PSOB Sim
,Badu Plcanço PSOB Sim
Oro Benedito Dla8 PPB Sim
Eduardo S8abra PTB Sim
Evandro Mnhomen PSB PSBJPCOOB Sim
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Partido Bloco Voto

AMAPA
Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL Sim

Elcione Barbalho PMDB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Nl!io

Jorge Costa PMDB Sim

José Priante PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSDB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Sim

Remido Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur VIrgílio PSDB Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL -Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

SUas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDON1A ,
Agnaldo Muniz PDT Sim

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurlpedes Miranda PDT Nl!io

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSDB Si~

Nilton Capixaba PTB Sim

Oscar Andrade PFL Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim'

Total Rondonla : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

José A1eksandro PFL Sim

MAreio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim
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Partido Bloco Voto
ACRE

, Sérgfo Barros PSDS Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amanldo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim.
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL. Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim
Roberto Rocha PSDB Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida ~~;Jesus PL PU,PST/PSL Sim
Anlbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSOB Sim
Antônio José Mota PMDB Sim
Amon Bezerra PSOB Sim

Eunfcio Oliveira PMOB Sim
Inácio Arruda pedoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMOB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
Rom~el Feijó PSOB Sim
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Partido Bloco Voto
CEARÁ
Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Sim
Ubiratan. Aguiar PSOB Sim
Vicente Arruda PSOB Sim

Total Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira PSOB Sim
B.Sá PSDB Sim
Gessivaldo Isalas PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMOB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
lI.na Catarina PMDB Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Lalre Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
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
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Ricardo Rique PSDB Sim
Wilson Braga PFL Sim'

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Femando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joao Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
JoeJ Oe Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB ~Irn
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
José Múcio Monteiro PFL Sim

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS , Sim"

Ricardo Fiuza PFL Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 21

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

JoAo Caldas PL PUPST/PSL Sim

José Thomaz Nonõ PFL Sim

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB NAo

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Simões PT Slm-

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jairo Cameiro PFL Sim

JaQues Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Sim

João LeAo PSDB Sim

Jonival LUCd~ Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PF!... Sim

José Ronaldo PFi.. Sim
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Partido Bloco li.
BAHIA
Jutahy Junior PSDB Sii!t,
Leur Lomanto PFl Siri"
Luiz Moreira PFl Sim~
Manoel Castro PFL Sim~
Mário Negromonte PSDB Sipt,
Nelson Pellegrino PT SIm
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFl Sim,
Paulo MagalhAes PFl Sim
Pedro lrujo PMOB Sm
Reglnaldo Germano PFl Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSOB Sim
Ursicino Queiroz PFl Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB Sim
Aécio Neves PSOB Sim
Antõnio do Valle PMOB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Sim
Cabo Júlio PL PUPSTIPSL Sim
Carlos Mosconi PSOB Sim
Custódio Mattos PSOB Sim
Danilo de Castro PSOB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Eliseu Resende PFL SIm
Fernando Diniz PMOB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMOB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
JoAo Fassarella PT SIm
Joao MagalhAes PMOB Sim
JoaoMagno PT 'SIm
José Milita0 PSOB Sim
Júlio Delgado PMOB :~
Lael Varella PFl Sim
L1ncoln Portela S.Pirt. Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP8 Sm
Marcos Lima PMOB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB ~
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
OdelmoLeao PPB Sim
Ollmplo Pires POT 'SIm
Osmânio Pereira PMOB sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMOB Sim
Rafael Guerra- PSOB Sim
Roberto Brant PFL' Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSOB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFl Sim
Saraiva 'Felipe PMOB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSBlPCOOB Sim
Silas Brasileiro PMOB Sim
Virgi'lio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMOB Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 47

EsplRITO SANTO
Alolzio Santos PSl;>B Sim
Feu Rosa PSOB Sim
João Coser PT, Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magro Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSOB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo' Ferraço PSDB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espirito Santo: 10

RIO .DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
Alexandre Santos PSOB Sim
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Ant~nio Carlos Biscaia PT Sim
Aro\de de Oliveira PFL Sim
Ayrtpn ~erêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSTIPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Nao
Coronel Garcia PSOB Sim
Oino Fernandes PSOB Sim
Or. ~eleno PSOB Sim
EberSilva POT Nao
Edua~do Paes PTB' Sim
Eurieo Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves ·PTB Sim
FralJcisco Silva PST PUPSTIPSL Sim
lédio. Rosa PMDB Sim
Jair B~lsonaro PPB Sim
Jandi(a Feghali PCdoS PSBlPCDOB ·:Slm.
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
João Mendes PMDB Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luis Eduardo PDT Não
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Salomão PDT Não
LuízSérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDB Sim
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PDT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodngo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 46

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André 8enassl PSD8 Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Ar1indo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Nêo
Arnaldo Madeira PSDB Sim
AryKara PP8 Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim
celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobrinho PFl Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PST PUPST/PSL Sim
Delfim Netto PP8 Sim
Dr. Evilásio PS8 PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT Nêo
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo POT NAo
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. Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bemardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim

Jo~o Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Dirceu PT Sim

José Genoíno PT Sim

José Indio PMDB Sim

José Machado PT Sim

Julio Semeghini PSDB Sim

Lamartine Posella PMDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Sim

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim

Medeiros PFL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Sim

Moreira Ferreira PFL Sim

Nelo Rodolfo PMDB Sim

Nelson Marquezelh PTB Sim

Neuton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Professor Luizlnho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PMDB Sim

Robson Tuma PFL Sim

Rubens Furtan PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Sampaio Dória PSDB Sim

SilvIO Torres PSDB Sim

Teima de Souza PT Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim

Wagner Salustiano PPB Sim

Xico Graziano PSDB Sim

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 64

MAlOGROSSO
Celcila Pinheiro PFL Sim

Lino Rossi PSDB Sim

Murilo Domingos PTB Sim

Pedro Henry PSDB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim

Taté Bezerra PMDB Sim

Welinton Fagundes PSDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz pedoB PSB/PCOOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
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Partido Bloco Voto.
DISTRITO FEDERAL ' "

Jorge Pinheiro PMOB Sim
Maria Abadia PSOB Si~
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMOB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMOB Sim
Geovan Freitas PMOB Sim
Jovair Arantes PSOB Sim,
JUQuinha PSOB Sim
Lidia Quinan PSOB Sim
Lúcia Vânia PSOB Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Nair Xavier Lobo PMOB Sim'
Norberto Teixeira PMOB Sim
Pedro Canedo PSOB Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Pedro Wilson PT ,Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
VilmarRocha PFL Sim,
'Zé Gomes da Rocha PMOB ~jm

Total Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Joi!o Grandi!o PT Sim
Marçal Filho PMOB ,Sim
Marisa Serrano PSOB ~jm

Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemir Moka PMOB Sim

Total Mato Grnsso do Sul : 6
PARANÂ
Affonso Camargo PFL ~im
Airton Rovada PFL Sim
Aiax Canziani PSPB : Sim

. Basilio Vil/ani PSÓB 'Sim
Chico da Princesa PSOB Sim
Oilceu Sperafico PPB Sim
Or. Rosinha PT 'Sim
F1âvioAms PSOB Sim
Gustavo Fruet PMOB

.:.
Sim

Hermes Parcianello PMOB I Sim
lris SimOes PTB Sim
Ivanla Guerra PFl Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB 'Sim
José Janene ,PPB Sim
Luciano f:'lzzatto PFL, Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Márcio Matos PT Sim
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PaItIdo Bloco Voto

Max Rosenmann PSOB Sim

MoàcIr Micheletto PMOB Sim

NeIIon Meurer PP8 Sim

0IlveinI F'1Ilo PP8 Sim

Osmar S8rraAJio PMDB Sim

P8dreRoque PT Sim

RIcardo Barros PP8 Sim

Rubens BuenQ PPS Sim

Santos Filho PFL Sim

W~Wanderer PFL Sim

Total Par_ :ZI

SANTA CATARINA
~~6nio Carlos Konder Reis PFL Abstenção

:Carfilo Merss PT Sim

EdinhoBez PMOB Sim

Edison Andrino PMOB Sim

Fernando COruja POT Nilo

Gervãsio SUva PFL Sim

tiUgD 8ieh1 PPB Sim

JoaoMalos PMOB Sim

'JOIo Piuolalli PPB Sim

Jos,é Carlos Vieira PFL Sim

Luci, Choinacki PT Sim

Pedro ~illencõurt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

S~ráfim Venzon POT Nilo

VlCenle Caropreso PSOB Sim

,T~ Santa Catarina ::15

RIO GRANDE00 SUL
Adio Preito PT Sim

AirtonOipp POT Nilo

AlCeu CoIIares POT Nilo

Augusto Nardes PPB Sim

C8i0Riela PTB Sim

Oarc:lsio Perondi PMDB Sim

EnioBacci POT Nilo

Esther Grossi PT Sim

Fernando Marroni PT Sim

Fetter Jünior PPB Sim

Gemlano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT Sim

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

. Luiz Mainardi PT Sim

~Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro FilhO PMOB Sim

Nelson Marchezan PSOB Sim

Nelson Proença PMOB Sim

,Osvaldo Blolchi PMOB ~Im
Paulo José C:ouvêa PL ' PUPST/PSL Sim
PauloPalm PT Sim
Pompeo de Maltos 'POT Nilo
RoberIo Argenla PHDBS Sim
Synval Guazzelli PMOB Sim

Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci ()IiveIra PT Sim

Waldir. Schmidl PMDB 'Sim

W8:~omiroFioravanle PT Sim

::tllda Crusius PSOB Sim

:1* Rio.Grande do Sul: 30
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o SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
apalavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apelo para os Srs.
Parlamentares, do PSDB no sentido de que
permaneçam em plenário, pois haverá uma votação
nominal ria sessão que será instalada em seguida,
quando estaremos votando o projeto da Lei de
Responsabilidad~ Fiscal, matéria extremamente
importante para o País.

O SR. PRE~IDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham
proposições a apresentar poderão fazê-lo.

-j\PRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SENHORES:

GONZAGA PATRIOTA - Projeto de lei que insti
tui isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) nas aquisições de veículos automotores para uti
lização no transporte alternativo de passageiros.

CORONEL GARCIA - Indicação ao Sr. Presi
dente da República de apresentação de projeto de
lei que restabeleça o direito à promoção de militares
da Reserva.

PAULO PAIM - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social
sobre o convênio firmado entre a Volkswagen e
esse órgão público relativo à concessão de aposen
tadoria especial para os trabalhadores daquela em
presa.

FERNANDO FERRO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro das Comunicações a respei
to das publicações no DOU dos dias 12 e 17 de ja
neiro de 2000 sobre a exclusão de entidades inte
ressadas em prestar o Serviço de Radiodifusão Co
munitária.

SÉRGIO CARVALHO - Projeto de lei comple-,
mentar que revoga a alínea I do, iQ9lso, 11 do art. 12

da Lei Complementar nSl 64, de 1990.'. .
• "j' , , "

MEDEIROS - Requerimento de informações ao
Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social so
bre dados existentes no-INSS relativame~\e ,às em
presas aéreas Vasp, -Narig, Transbrasíl, 1~M, Rio
Sul, Interbrasil, Sky Master, ,Ab.~~té,- B~ia, .Tótal ,e
Pantanal.

WALTER PINHEIRO E DR. ROSINHA - Re
querimento de informações ao Sr. Ministro da Sa
úde sobre o número de casos notificados e confir
mados de febre amarela silvestre, febre amarela
urbana e dengue, por local (estados e municípi
os), entre outubro de 1999 e janeiro de 2000, em
todo o território nacional, e em especial no Esta
do da Bahia, assim como sobre as medidas que
vêm sendo tomadas para o controle dessas doen
ças, esclare- cimentos à população e a destina
ção de recursos específicos para o combate a es
sas doer:'lças.

DELFIM NETIO - Projeto de lei que modifica
dispositivo da Lei n2 7.713, de 1988, que altera a
legislação do Imposto de Renda, incluindo o diabetes
entre as doenças que asseguram isenção desse tri
buto.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei
que altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 1943,
para dispor sobre a estabilidade do empregado
'portador do vírus HIV ou Aids e dá outras provi
dências.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorie
dade de as empresas concessionárias de serviços
de radiodifusão sonora e de sons imagens destina
rem pelo menos dois minutos diários em horário dos
telejornais de sua programação à divul- gação de in
formações sobre menores desaparecidos.

Projeto de lei que institui a meia-entrada para
idosos em espetáculos artísticos, culturais e esporti
vos e dá outras providências.. .

AGNELO QUEIROZ - Projeto de lei que dispõe
sobre a regulamen~ção da propaganda de medica
mentos no País e ~á outras providências.

Projeto de ~ei que dispõe sobre o controle e c0
mercialização do produto soda cáustica.

JOÃO 'CALr>AS - Projeto de lei que dispõe so
bre a comunicâÇão' de informações relativas a obje
tos voadores não-identificados.

Requerimen~o de informações ao Sr. Ministro
da Integração Nacional sobre previsões e medidas
de combate aQ~ efeitos da. seca no Nordeste.

• I, r " '. : .,

Requerimento de illformações ao Sr. Minis-
.' #' .... • ~t I •

tto do Trabalho e E;mprégo a respeito de recur-
sos do FAT destinádo$ à'Fundaçáo 'Teotônio Vi
lela.
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COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

'ACRE

PPS
PT

:PT;

Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão' '
Presentes do Aére:'3'

,I," J \ Ú )

,rQCANnNS
• .J I • ,.-_

Freire Junior . :,PMbB
Igor Avelino " "'PMDB·
Paulo Mourã9 "'PSDB·:
PreSentes dó Tocariífns:"3':";" v

AMAZONAS

Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 1

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 4

, "

Babá
Elcione Barbalho
José Priante
Josué Bengstson
Paulo Rocha
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 6

Partido Bloco

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Presentes de Roraima: 4

AMAPÁ

Badu Piçamho PSDB
Evandro Milhomem PSB P.8B/PCdoB
Fátima Pelaes PSDB
Sérgio Barcellos PFL
Presentes de Amapá: 4

PARÁ

PT
PMDB
PMDB
PTB
PT
PT

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
d;l Educação a respeito de rec~rsos do FNDE desti
nados à Fundação Teotônio Vilela.

Requerimento de Inform~ções ao Sr. Ministro
d~ Minas e Energia sobre o Programa Luz no Cam
pp.

MARCOS ROLlM E OUTROS - Projeto de re
s()lução que institui Comissão Parlamentar de
Inquérito - CPI, destinada a Investigar o sistema
de atendimento das Febem elentidades análogas
ela buscar soluções para a plena efetivação dos
ppstulados sociais inscritos no Estatuto da Crian
ç. e,do Adolescente.

. FEU ROSA - Projeto d. lei que revoga os

1s. 607, 'caput e §§ 12 ,211 el31l e 608 do Decre
t -Lei n2 3.689, de 1941 - Códligo de Processo Pe
n I.

NILTON BAIANO - Projeto de lei que altera a
Uii n2 9.715, de 1998, para estabelecer a obrigatori
eCliade de recolhimento, por parie dos empregadores
r~rais e urbanos pessoas físicas, das contribuições
p$ra o Programa de Integraçãq Social e de Forma
ção do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP.

. VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
in,ormações ao Sr. Ministro da Educação relativo

I

a<) Programa de Modernização e Consolidação
d~ Infra-Estrutura Acadêmica das' Instituições Fe
d~rais de Ensino Superior e Hospitais Universitá-
ri~. . ,

AGNELO QUEIROZ - Requerimento de infonna
çQes ao Sr. Advogado-Geral da Uniãp' sobre Correição
EE'aordinária realizada na Procuradoria-(3~ral do De
p ento Nacional de Estradas de Rodagem -
D ER. ' ,

DA. HÉLIO - Projeto de lei qué altera 9 § 42 do
art. 45 da Lei n2 8.666, de 199::S~ ocaput e o § 22 do
art. 3!l da Lei n2 8.248, de 1991, ~ o, art: 42 do Decre
to Inll1.070, de 1994.

FERNANDO GABEIRA -; Requerimento ao
Sr~ Presidente da Câmara dds,·.b~putados para
instituição de Comissão Exter-na~ s~m ônus para
a Ea~a, a .fim de investigar o ,desastre ecológi~O
ocorrido na Bara de Guanabara',' Estado do RIO
d~ Janeiro. ' ' . ,

VII - ENCERRA""ENTO
'O SR. ~,=,R~SIDENT~ (Michel 'remer) ~ Nada

mais havendp fi tratar, vou.:: enqerrar ,a' sessão. ' ' .
O SR. PRESIDENTÊ'(Mic'hel 'femer) - '
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CEARÁ

PSB

PIJPST/PSL

SERGIPE

PSC
PSDB
PSOB

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 3

João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Presentes de Alagoas: 3

PSB/PCdoBSérgio Novais
Presente do Ceará: 1

MARANHÃO

Pa~lo Marinho PFL
Roberto Rocha PSDB
Se~astião Madeira PSDB
Pr.,sentes do Maranhão: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMOB
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavosier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

BAHIA

PFL
PT
PFL
PT
PFL
PFL
PT
PFL
PT
PT

Aroldo Cedraz
Geraldo Simões
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
José Lourenço
Leur Lomanto
Nelson Pellegrino
Roland Lavigne
Valdir Pires
Walter Pinheiro
P....entes da Bah,,-: 10

PIAuí

PSDB
PFL
PT

B.Sá
Paes Landim
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 3

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PL PLlPSTIPSL
Carlos MeUes PFL
Carlos Mosconi PSDB
Oanilo de Castro PSDB
Fernando Oiniz PMOB
Gilmar Machado PT
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
Júlio Delgado PMOB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
NilmáriO'Miranda PT
Osmênio Pereira PMDB
RmaelGuerra PSDB
Saraiva Felipe PMOB
Sérgio Miranda PCdaB' PSBIPCdoB
Virgrtio Guimarães PT
Vittorio Medioli .;-PSDBPSBIPCdoB

PSB/PCdoB
PSBIPCdoB

PARArBA

PT
PMOB
PSOB

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFI:.
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
João Colaço PMbB
Joel de Hollanda PFL
Sérgio Guerra 'PSOB
Presentes de Pernambuco: 7'

Avenzoar Arruda
Damião Felicano
Inaldo Leão
Presentes da Paraíba: 3
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2aire Rezende PMOB
Zezé Perrella PFL
P••ntes de Minas Gerais: 22

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSOB
P.....nt. do Espirlto Santo: 1

MATO GROSSO

Murilo Domingos_ PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSOB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Presentes de Mato Grosso: !'

GOIÁS
PSOB
PSOB
PMOB
PMOB
PSOB
PT
PPB

PARANÁ

PFL
PT
PMOB
PTB
PTB
PFl
PPB
PPB

Airton Roveda
Dr. Rosinha
Hermes Parcianello
Iris Simões
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Oliveira Filho
Ricardo Barros
Presentes do Paran~;8

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marisa Serrano PSOB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 3

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL .
Fernando·Coruja POT
~oãQ Matos PMOB

Jovair Arantes
Lúcia Vânia
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 7

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PMDB
Presente do Distrito Federal: 1

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso P$B PSB/PCdoB
Almeri!'1da de Carvalho' PFL
Arolde de Oliveira PFL
Carlos Santana PT
Dino Fernandes PSOB
Jorge Wilson PMOB
Laura Ca'rneiro PFL
~u;z Ribeiro' PSOB
~ilton Temer PT
Pastor .\'a!deci Paiva S.Part.
Rodrigo Maia PTB
P.....ntes ~o Rio de Janeiro: 12

SÁOPAULO'

Alberto GOldman PSDB
Angela Guadagnin PT.
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Clóvis Volpi PSDB
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMOB
José DirCeu PT
José índio PMDB
'José Machado PT .
Julio Semeghini PSDB
MarcOs Cintra PL PLlPST/PSL
paul~ KobaYf,ashi PSDB
Professor Luizinho PT
'Rlcafdo Berzoini PT
Salvàdor Zimbaldi PSDB
Teima de souza PT
Preunt. de Sio Paulo: 21
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José Carlos Vieira PFL
Pedro Blttencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Presentes de Santa Catarlna~ 6

PERNAMBUCO
José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSL
Total de Ausentes: 2

PUPST/PSL

PUPSTIPSL
BAHIA

PL
PFL
PFL

MINAS GERAIS

PFL
PPB
PFL

Eujácio Simões
Jaime Fernandes
JairoAzi
Total de Ausentes: 3

Cleuber Carneiro
Herculano Anghinetti
Jaime Martins'
Total de Ausentes: 3

RIO GRANDE DO SUL

Darcrsio Perondi PMOB
Fernando Marroni PT
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Nelson Proença PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Valdeci Oliveira PT
Waldomiro Fiovarante PT
Presentes do Rio grande do Sul: 9

SÃO PAULO

PMOB
PTN
POT
PMOB
PPB

Alberto Mourão
José de Abreu
José Roberto Batoehio
Paulo Lima
VadãoGomes
Total de Ausentes: 5

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Partido Bloco

RORAIMA

Elton Rohnelt PFL
Total de Ausentes: 1

ZlIaBezerra
Total de Ausente: 1-

ACRE

PFL

.DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB
Total de Ausente: 1

PIA~(

PFL PARANÁ

PFL
PSOB

MATO GROSSO DO SUL

PMDB
PTB

Abelardo Lupion
Odrlio Balbinotti
Total de Ausentes: 2

Flávio Derzi
Nelson Trad
Total de Aus~ntes:2

CEARÁ

Chiquinho Feitosa
Total de Ausente: 1

Ciro Nogueira
Total de Ausente: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betlnho Rosado PFL
Total de Ausente: 1

PARAíBA

Marcondes Gadelha PFL
Total de Ausente: 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Encerro a sessão, convocando outra, extraordinária,
para hoje, quarta-feira, dia 19, às 19 horas e 20
minutos, com a seguint~
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URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 18-A, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO~

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei Complementar nO 18, de 1999. que regula o
artigo 163. incisos I, li, 111 e IV e o artigo 169 da
Constituição Federal. dispõe sobre principios
fundamentais e normas gerais de finanças
públicas e estabelece o r~gime de gestão fiscal
responsável, bem assim altera a Lei
Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990;
tendo parecer da' Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa; pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação deste,
com substitutivo. contra os votos' dos' Deputados
Carlito Merss. Femando Marroni, Luiz Salomão.
Sérgio Miranda e Iara Bernardi; e pelà rejeição de
todos os destaques apresentados (Relator: Sr.
Pedro Novais).

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, ele art. 202 do Regimento Interno)

Discussão

2
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° 7-B, DE 1999
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão. em primeiro turno, da Proposta
de Emenda ã Constituição nO 7-A, de 1999, que dá
nova ~edação ao inciso XXIX do artigo 7° e revoga
o artigo 233 da Constituição Federal; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela admissibilidade destà, com
subs~itutivo (Relator. Sr. Osmar Serraglio); e da
Comissão Especial pela aprovação desta e da de
nO 264. de 1995. apensada. com substitutivo.
contra os votos dos Deputados Avenzoar Arruda,
Celso Jacob, Zaire Rezende, Ricardo Maranhão
Valdeci Oliveira e Ana Catarina. com votos e~
separado dos Deputados Celso Jacob e Valdeci
Oliveira, sendo que o parecer da Deputada Ana
Catarina passou a constituir voto em separado. O
Deputado Ricardo Maranhão apresentou
declaração de voto (Relator: Sr. Silas Brasileiro).
Tendo apensada a PEC nO 264/95.

(Encena-se a sessão às 19 horas e 12 minutos.)
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Ata da 10ª Sessão, da Câmara dos Deputados,
Extraordinária, Noturna, da 2ª Sessão Legislativa

Extraordinâriá, da 51ª Legislatura, em 19 de janeiro de 2000

Presidência do Sr. Michel Temer, Presidente

PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

As 19HORASE20MINUTOSCOMPARECEM
OS SENHORES:

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

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Presentes de Roraima: 7

Jorge Costa
José Priante
Josué Bengston
Nicias Ribeirb
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 17

AMAZONAS

Arthur Virgflio PSDB
Atila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Paudemey Avelino PFL
Sitas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 8

PSB/PCdoB

IIdefonço Cordeiro
Joêo Tota
José Aleksandro

Márcio Bittar

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMOB
Euripedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSOB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia 8

ACRE

PFL
PPB
PFL
PPS

PSB/PCdoB.

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantojl:i
Elcione Barbalho
Gerson Peres

AntOnio Feijêo
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 8

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PMD8
PPB·
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Adolfó Marinho
Almeida de Jesus
Anibal Gomes
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Amon Bezerra
Eunrcio Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel

RIO GRANDE DO NORTE

Ana cat~rina PMDB
Henriqu~ Eduardo Alves PMDB
Iberê F~rreira PPB
Laire Rqsado PMDB
Lavoisi~r Maia PFL
Múcio S~ PMOB
Ney Lo~es PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: ri

PARAíBA
Adauto Pereira PFL
Armandb Abflio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos lPunga PMOB
Damiã~ Feliciano PMDB
Domici~no Cabral PMDB
Enivald~ Ribeiro PPB
Inaldo Ueitão PSDB
Ricardq Rique PSDB
Wilson !3raga PFL
Presentes da Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo ' ' PFL

Átila Liral
B.Sá
Gessival~o Isaias
João Henrique
Mussa Oemes
Paes La\'ldim
Themíst~cles Sampaio
WellingtC!ln Dias
presentb do Piauí: 9

Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Presentes do Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge P.TB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMBO
Igor Avelino PMOB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
EI~seu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury FFL
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL

I

Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão:"18
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PSDB
PL
PMDB
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PMDB
PSDB __

PMDB
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PT

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPSTIPSL
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Léo Alcâ~tara PSDB

Manoel Se;Iviano PSDB
Mauro B nevides PMDB
Moroni T rgan PFL
Nelson Otoch PSDB

Pinheirotandim PMDB
Raimund Gomes de Matos PSDB
Rommel eijó PSDB
Sérgio NtaiS PSB
Vicente rruda PSOB
Present, do Ceará: 21
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PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PSBIPCdoB
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Armando Monteiro PMDB Coriolano Sales PMDB
Carlos Batata PSDB Félix Mendonça PTB
Clementino Coelho PPS Francistônio Pinto PMDB
Djalma Paes PSB PSBIPCdoB Geddel Vieira Lima PMDB
Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB Geraldo Simões PT
Fernando Ferro PT Gerson Gabrielli PFL
Inocêncio Oliveira PFL Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB
João Colaço PMDB Jairo Carneiro PFL
Joaquim Francisco PFL João Almeida PSDB
Joel de Hollanda PFL João Leão PSDB
José Chaves PMOB Jonival Lucas PPB
José Múcio Monteiro PFL Jorge Khoury PFL
Luiz Piauhylino PSDa José Carlos Aleluia PFL
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL José Lourenço PFL
Osvaldo Coelho PFL José Rocha PFL
Pedro Corrêa PPB José Ronaldo PFL
Pedro Eugênio PPS Jutahy Júnior PSDB
Ricardo Fiuza PFL Leur Lomanto PFL
Salatiel Carvalho PMDB Luiz Moreira PFL
Sérgio Guerra' PSDB Manoel Castro PFL
Presentes de Pernambuco: 23 Mário Negromonte PSDB

ALAGOAS Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB

Albérico Cordeiro PTB Paulo Braga PFL
Augusto Farias PPB Paulo Magalhães PFL
Givaldo Carimbão PSB PSBIPCdoB

~edro Irujo PMDB
Helenildo Ribeiro PSDB Reginaldo Germano PFL
João Caldas PL PUPSTIPSL Roland Lavigne PFL
José Thomaz Nonô PFL Saulo Pedrosa PSDB
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Ursicino Queiroz PFL
Olavo Calheiros PMDB Waldir Pires PT
Régis Cavalcante PPS Walter Pinheiro PT
Presentes de Alagoas: 9 Vvonilton Gonçalves PPB

SERGIPE Presentes da Bahia: 35

Adelson Ribeiro PSC MINAS GERAIS
Augusto Franco PSDB Ademir Lucas PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB Aécio Neves PSDB
Jorge Alberto PMDB Antônio do Valle PMDB
José Teles PSDB Aracely de Paula PFL
Marcelo Déda PT Bonifácio de Andrada PSDB
Pedro Valadares ~SB PSB/PCDOB Cabo Júlio PL PUPST/PSL
Sérgio Reis PSDB Carlos Melles PFL,
Presentes de Sergipe: 8 Carlos Mosconi PSDB

BAHIA Custódio Mattos PSDB

PFL
Danilo de Castro PSDB

Aroldo Cedraz Edmar Moreira PPB
Cláudio Cajado ,PFL
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Eduardo Barbosa. PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSOB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela S. Parto
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMOB
Mário de Oliveira PMDB
Nárcio Rodrigues PSOB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olímpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
PhUemon Rodrigues PMOB
RmaelGuerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
SUas Brasileiro PMOB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSOB
Walfrido Mares Guia PTB
zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 50

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSOB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTS
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSOB
Max Mauro PTB

Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSOB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB PSBIPCdoB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antônio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL
Carlos Santana PT
Celso Jacob POT
Coronel Garcia PSOB
Oino Fernandes PSDB
Or. Heleno PSOB
Eber Silva POT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira, PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST PUPST/PSL
lédio Rosa PMOB
Jair Bolsonaro PPS
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMDB
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo POT
Luiz Ribeiro PSOB
Luiz Salomão POT
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSOB
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL
Milton Temer PT
Miriam Reid 'POT
Miro Teixeira ' POT
Pastor Valdeci Paiva. ,S. Parto
Paulo Baltazar PSB, , PSB/PCdoB
Paulo Feijó PSOB
Roberto Jefferson ;pts
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cézar Coelho· .PSOB
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Rubem Medina PFL
Simão $essim PPB
Vivaldo Barbosa POT
Wanderley Martins POT
Presentes do Rio de Janeiro: 46

SÃO PAULO

Alberto Goldmann PSOB
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSOB
Angela Guadagnin PT
Antônio Carlos Pannunzio PSDB
Antônio Kandir PSDB
Antônio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Amalo Madeira PSDB
AryKara PPB
Bispo Wanderval PL PUPSTIPSL
Celso Giglio PTe
Celso Russomanno PPB
Clóvis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PST PUPSTIPSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB PSBIPCdoB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pianeschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo por
Gilberto Kassab PFL
Iara Bemardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Dirceu PT
José Genofno PT
Jose índio PMDB
José Machado PT
Júlio Semeghini PSDB
Lamartine PoseUa PMDB
Luiz Antônio Fleu~ PTB

Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMOa
Marcos Cintra PL PUPSTIPSL
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezenl PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Sílvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL PUPSTIPSL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 65

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry ~SDB

Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Agenelo Queiroz pedoB PSB/PCdoB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 7
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RIO GRANDE DO SUL·

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMOB
PMOB
POT
PT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PT

Adão Pretto
Aírton Oipp
Alceu Col/ares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Oarcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi

Max Rosenmann PSOB
Moacir Micheletto PMOB
Nelson Meurer PPB
Oliveira Filho PP
Osmar Serraglio PMOB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 2~

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB
Edison Andrino PMOB
Fernand~ Coruja POT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMOB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon por
Vicente Caropreso PSOB
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PFL
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Affonso Camargo
Airton Roveda
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Chico da Princesa
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FlávioArns
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Hermes Parcianello
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Ivanio Guerra
José Bo~ba

I

José Carlos Martinez
José Jarlene
Luciano pizzatto
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Márcio Matos
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Geovan Freitas
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Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
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.' I

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur!Ferreira PT
João Grandão PT

I

Marçal Filho PMOB
Marisa ~errano PSOB
Pedro Pédrossian PFL
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Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson 'Marchezan PSDB

NelsonjProença PMDB

Osvald~ Biolchi PMDB

Paulo J.osé Gouvêa PL PUPST/PSL

Paulo Paim PT

Pompeo de Mattos PDT

Roberto Argenta PHDBS

Synval Guazzelli PMDB

Telmo Kirst PPB

Valdeci Oliveira PT

Waldir Schimidt PMDB
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Veda Crusius PSDB

Presentes do Rio Grande do Sul: 31

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 485
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. CEZAR SCHIRMER, servindo como 2º
Secretário, procede à leitua da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Passa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente.
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
apaJavra

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, tive a preocupação de encaminhar uma
cópia da questão de ordem a V. Exa. porque ela en
volve aspectos constitucionais e diz respeito à vota
ção da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Formulo esta questão de ordem, solicitando es
clarecimentos da Mesa sobre a abertura de prazo

para a interposição de recurso contra parecer termi
nativo proferido na forma do art. 54 do Regimento
Interno, no caso de o parecer proferido pela Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, ou pela
Comissão Especial, acerca da constitucionalidade ou
juridicidade da matéria, ser de juízo favorável.

Senhor Presidente, a questão de ordem que tra
go a V. Exa. tem por base, fundamentalmente, a
Constituição Federal- não é apenas uma questão re
gimental - , que introduziu importante inovação ao
conceder às Comissões Técnicas do Congresso e de
suas Casas o poder de discutir e votar matérias sub
metidas à sua apreciação, dispensando a competên
cia do Pl6nário, salvo em caso de recurso apresenta
do por um décimo de membros da Casa.

Esta é a determinação contida no § 22 , inciso I
do art. 58 da Constituição Federal, que passo a ler:

Art. 58 .

§ 2º Às comissões, em razão da maté
ria de sua competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que
dispensar, na forma do Regimento, a com
petência do Plenário, salvo se houver recur
so de um décimo dos membros da Casa;
(...)

A Constituição assegura, portanto, a possibili
dade da apreciação do Plenário tanto dos aspectos
da constitucionalidade, jurídicidade e técnica legislati
va, quanto do mérito, aspectos que devem obrigatori
amente ser examinados em todas as matérias e que
fazem parte necessariamente de todos os pareceres.

O Regimento Interno dispõe, por sua vez:
Art. 58. Encerrada a apreciação con

clusiva da matéria, a proposição e respecti
vos pareceres serão mandados à publica
ção e remetidos à Mesa até a sessão sub
seqüente, para serem anunciados na
Ordem do Dia.

§ 12 Dentro de cinco sessões da publi
cação referida no caput, poderá ser apre
sentado o recurso de que trata o art. 58, §
22, I, da Constituição Federal.

O artigo 54 do Regimento Interno determina:

Art. 54. Será terminativo o parecer:
I - da Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação, quanto à constitucio
nalidade ou juridicidade da matéria;

111 - da Comissão Especial referida
no art. 34, li, acerca de ambas as preliminares.
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As Comissões Especiais julgam a constitucio
nalidade e a técnica legislativa e também a juridicida
de da matéria.

Conforme ainda o art. 144 do Regimento Inter
no, "haverá apreciação preliminar em Plenário quan
do for provido recurso contra parecer terminativo de
Comissão, emitido na forma do art. 54."

Na apreciação preliminar, segundo o art. 145 do
Regimento, "o Plenário deliberará sobre a proposição
somente quanto à sua constitucionalidade e juridici
dade ou adequação financeira e orçamentária."

O art. 147, por outro lado, determina:
Art. 147. Reconhecidas, pelo Plenário,

a constitucionalidade e a juridicidade ou a
adequação financeira e orçamentária da
proposição, não poderão estas preliminares
ser novamente argüidas em contrário.

Como se depreende da leitura desses dispositi
vos, o Regimento Interno trata da possibilidade do re
curso contra parecer conclusivo ou terminativo de for
ma a respeitar o preceito constitucional citado, não
havendo disposição regimental expressa que permita
a apresentação de recurso apenas em caso de pare
cer pela inconstitucionalidade e pela injuridicidade.

Chamo a atenção de V.Exa.: podemos apresen
tar recursos quando a Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação elaborar um parecer pela in
constitucionalidade. Quando ela apresenta e vota um
parecer pela constitucionalidade, na minha opinião, e
não há recurso para o Plenário, resta ferido o art. 58
da Constituição Federal.

Cumpre também ressaltar que a diferenciação
feita pelo Regimento Interno da Casa entre parecer
terminativo e parecer conclusivo é uma diferenciação
meramente formal, não prevista na Constituição, que
dispõe, de forma genérica e categórica, sobre o direi
to de apresentação de recurso ao Plenário em caso
de parecer de Comissão que dispensar a competên
cia do 'Plenário, tanto quanto se se referir a aspectos
de inconstitucionalidade ou injuridicidade.

Sr. Presidente, o procedimento que vem sendo
adotado pela Mesa, no entanto, não corresponde a
esses preceitos. Abre-se o prazo de cinco sessões
para que se interponha recurso apenas quando o pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ou de Comissão Especial, seja pela inconstitu
cionalidade da matéria. Não é aberto o mesmo prazo
quando essas Comissões opinam favoravelmente à
matéria.

No caso da apreciação, que é o caso em tela e
que vamos votar, do Projeto de Lei Complementar ng

18, de 1999 -lei de Responsabilidade Fiscal-, a Co
missão Especial concluiu pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto de leLNo entanto, Sr. Presi
dente, ele é flagrantemente inconstitucional. Anotei
algo em torno de dezessete inconstitucionalidades
flagrantes. Inclusive uma que diz respeito ao recesso
da Casa, quando sabemos que é a Constituição que
determina explicitamente os casos em que a Casa
não poderá entrar em recesso. Há uma alteração na
própria ementa do parecer do Relator. Enquanto o
projeto enviado pelo Executivo procurava obedecer à
Emenda n2 19 e regulamentar o art. 163, que tem sete
aspectos, o Relator não regulamenta explicitamente
nenhum dos artigos - nem o 163, nem o 165 nem o
169.

Sr. Presidente, concluo para ouvir a opinião de
V.Exa. A impossibilidade de interposição de recurso
previsto na Constituição - é por isso que a minha
questão de ordem envolve aspectos constitucionais;
e o próprio Regimento nega, em última instância, o
direito a que o Plenário delibere soberanamente em
apreciação preliminar sobre o parecer emitido pela
Comissão Especial -, em nosso entendimento,
cerceia o direito de os Parlamentares solicitarem do
Plenário um direito esse garantido expressamente
pela Constituição. Não se pode alegar aqui que ao
Plenário não será negado o direito de apreciação do
mérito da proposta e que, na medida em que vier a
aprová-lo, estará convalidando o parecer da
Comissão como um todo. Restará sem apreciação a
preliminar da constitucionalidade.

Dessa forma, Sr. Presidente, solicito a V.Exa.
que determine a abertura de prazo para interposição
de recurso contra o parecer proferido pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, ou da Comis
são Especial (art. 34, inciso li, do Regimento), confor
me o caso, mesmo que esse parecer conclua pela
constitucionalidade e juridicidade da matéria. Da
mesma maneira, solicito a V.Exa., no caso específico
da matéria sob apreciação, que seja permitida a apre··
sentação do recurso previsto na Constituição e no
Regimento, procedimento que abrirá a possibilidade
de o Plenário deliberar preliminarmente, de forma so
berana, sobre a sua constitucionalidade.

Encerro, Sr. Presidente, fazendo um breve re
sumo. A Comissão Especial emitiu parecer sobre a
constitucionalidade e juridicidade. b parecer foi pela
aprovação. Como diz a Constituição que caberá re
curso ao Plenário das decisões das Comissões que
são terminativas - no caso da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, no que diz respeito à
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constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
e, no caso das Comissões Especiais, sobre a consti
tucionalidade -, requeiro a V.Exa. que abra prazo
para que possamos discutir, de forma preliminar, a
constitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fis
cal. Chamo a atenção da Casa para o fato de que
essa lei diz respeito à questão federativa, aos direitos
do cidadão e a todo o aspecto de finanças públicas.
Debater de forma clara e convincente a constituciona
lidade desse projeto de lei complementar, na minha
opinião, é fundamental para que a Casa cumpra a
Constituição.

É esta a questão de ordem que arguo a V.Exa.,
Sr. Presidente.

O SR. FRANCISCO COELHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra. '

O SR. FRANCISCO COELHO (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem para contraditar.

aSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

a SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi
atentamente a questão de ordem muito bem formula
da pelo nobre Líder Sérgio Miranda. Em primeiro lu
gar, gostaria de dizer que a urgência urgentíssima,
pelo art. 155, se cumpriu rigorosamente de acordo
com o que a Casa tinha acertado. Ou seja, votou-se a
urgência num dia e se deixou para votar a matéria no
dia seguinte. Não houve nenhum atropelo em relação
à questão da urgência, pelo art. 155.

Em segundo lugar, se a lei tem alguns proble
mas, é preciso lembrar que ela foi discutida pelas Co
missões Técnicas. Essa lei entrou em maio nesta
Casa. Portanto, está sendo discutida há oito meses,
com a participação de todos os partidos políticos. Por
que essas inconstitucionalidades não foram levanta
das na Comissão Especial?

Sr. Presidente, acho que a matéria está pronta
para ser votada. Concordo com o Líder Sérgio
Miranda. S.Exa. diz que a Lei de Responsabilidade
Fiscal envolve outras matérias. Envolve, sim, porque
responsabiliza todos os que têm a difícil missão de
gerir re'cursos públicos, e têm de f~ê-Io'muito bem.
Esse é que é o primado da lei. 'E não' se exclui
ninguém, Sr. Presidente, desde a União, Estados e
Municrpios. 'o Poder'Legislativo, nos planos federal,

estadual e municipal, ao próprio Poder Judiciário. E
vai mais além. Trata do endividamento de Estados e
Municípios; operações de crédito; prestação de
contas quadrimestral para todos, sendo que para
Municípios pequenos há um modelo simplificado;
gestão patrimonial e, enfim, da liberação de recursos
do Poder Público para a iniciativa privada. E tantas
outras matérias importantes para que o gerente de
recursos públicos administre em perfeitas condiçqes.

Por isso, Sr. Presidente, acredito que não há
motivo nenhum para suspender a sessão. O que o
Deputado Sérgio Miranda pode fazer é pedir a V.Exa,
que encaminhe recurso à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, fórum adequado para discutir
essas questões de Plenário, em efeito suspensivo. O
Deputado encaminha o recurso a V.Exa., que enca-.
minha à Comissão de Constituição e Justiça, q~e po
derá, a qualquer hora, o mais rápido possível, dar pa
recer sobre as inconstitucionalidades possíveis ou
imagináveis que existam na Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Sr. Presidente, contestar neste momento a legi
timidades desta importante vptação seria contestar a
própria votação desta Casa realizada há poucos ins-,
tantes. Esta lei é fundamental para conter ou diminuir
o déficit público, para o equilíbrio das contas públicas
e para que. o País volte a crescer, gerando renda e
empregos.

Por isso, Sr. Presidente, não há o menor ampa
ro regimental para que se suspenda a votação, a não
ser - único amparo -, um recurso a V.Exa. para que
encaminhe a questão de ordem à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente;

peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Antes de V. Exa.
responder a minha questão de ordem, esclareço que não
quero adiar a discussão. Nós iríamos iniciá-Ia pela dis
cussão da constitucionalidade. Não é um processo de
adiamento. Não estou tentando obstruir a discussão,
mas entendo necessário que haja um deba~e, no ple
nário da Casa, sobre aspectos que julgo importantes
no que diz respeito à constitucionalidade da lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em pri
meiro I~gar, quero cumprimentar o nobre Deputado
Sérgio Miranda pela excelência e lógiqa de sua ques
tão de ordem. Apenas sou obrigadora rejeitá-Ia por
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entender - e aqui vai uma opinião pessoal, natural
mente sujeita a recurso que V.Exa. venha a interpor
que sua questão de ordem parte de uma premissa
não verdadeira, pois V.Exa. toma a decisão da Co
missão Especial como terminativa ou conclusiva, e
isso geraria a possibilidade de recurso. Se assim fos
se, não haveria dúvida de que V.Exa. teria razão.

Quais são as decisões terminativas nesta Casa,
quando o Regimento assim estabelece? São duas as
hipóteses. A primeira, quando a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação decreta a inconstitucio
nalidade de um projeto. Portanto, essa decisão termi
na o processo, é terminativa. Em segundo lugar,
quando o mérito é apreciável por uma Comissão sem
vir ao Plenário. Se o mérito for decidido, como deci
são terminativa que é, a matéria poderá ser objeto de
recurso.

Não é o caso, entretanto, da Comissão Especial,
que, por ser especial, substitui-se à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação ou seja -,
quando ela profere o seu parecer, examina, sem
dúvida alguma, o problema da admissibilidade e, de
igual maneira, a que~tão do mérito. E não é
terminativa exatament'e porque a decisão da
Comissão Especial vem para o Plenário.

Pautando-me apenas pelo texto constitucional
mencionado por V.Exa., diz o art. 58, § 22 , da Consti
tuição:

Às comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar,
na forma do regimento. a competência do plenário,
salvo se houver recurs(~ de um décimo dos membros
CfaCasa.

Nesta hipótese, sim: se a matéria não vem ao
Plenário, aquela decisão é terminativa; No caso, data
venia da opinião muito ade'luada de V.Exa., a maté
ria da Comissão Especial' iáo é terminativa.

Devo até informar a V.Exa. e ao Plenário que há
pouco fui alertado por úm assessor da Casa sobre
dois dispositivos que, a seu ver, e também na minha
modesta visão. seria.ll inconstituciónais, porque na
verdade estabelecer,', sobre a competência da Câma
ra dos Deputados e sobre o processo legislativo, ma
térias tipIcamente constitucionais. O que fiz? Sugeri
que alguns Lídel es formulassem um destaque; ale
gando precisal'T'ente a inconstitucionalidade. '

Portanto tal como ocorre 'nas matérias que 'I;~rn

da Comissão ie Constituição e Justiça e de Rec'ação
para o Plenf.rfo, onde je 'pode mais urna vez. àrgüir,

por meio de destaque, essa matéria, de igual maneira
ocorre com a Comissão Especial.

Daíporque, com a devidacompreensão de V. Exa,
indefiro a questão de ordem.

OSR. SÉRGIO MIRANDA-Sr. Presidente, que
ria recorrer da decisão de V.Exa. à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Não quero polemizar com V.Exa. É uma opinião
respeitada, porque, de certa forma, estamos inovan
do, mas é uma leitura da Constituição.

Queria solicitar a V.Exa. efeito suspensivo e o
apoiamento de um terço do Plenário para o mesmo.
Pediria que me apoiassem para que pudéssemos dis
cutir apreliminarde constitucionalidade dessa matéria.

Portanto, solicitaria a V.Exa. que verificasse se
eu teria, de fato, esse um terço de apoio dos presentes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em pri
meiro lugar, recebo o recurso de V.Exa.

Em segundo, quero pedir aos Srs. Deputados
que o apóiam que levantem a mão, para sabermos se
há um terço de apoiamento. (Pausa.)

Não há um terço de apoiamento, nobre Deputa
do. Está indeferido.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
V.Exa. poderia averiguar nominalmente esse um ter
ço? Considero haver uma dúvida no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
nenhuma dúvida, nobre Deputado. V.Exa. bem sabe
que não faço esse jogo de indeferir por indeferir. Exa
mino com justeza. Não há apoiamento.

IV - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
-1-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 18-A, DE 1999

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar n2 18, de 1999, que
regula o artigo 163, incisos I, li, 111 e IV e o
artigo 169 da Constituição Federal, dispõe
sobre princípios fundamentais e normas ge
rais de finanças públicas e estabelece o re
gime de gestão, fiscal responsável, bem ,as,~

sim altera a 'Lei Complementar n2:64, d~ 18
de maio, -de 1990; tendo p-a.recer -da Qornis
são Especial pela:constitucionalidad~.d~ridi·



02658 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

cidade e boa técnica legislativa; pela ade
quação financeira e orçamentária e, no mé
rito, pela aprovação deste, com substitutivo,
contra os votos dos Deputados Carlito
Merss, Fernando Marroni, Luiz Salomão,
Sérgio Miranda e Iara Bernardi; e pela rejei
ção de todos os destaques apresentados.
(Relator: Sr. Pedro Novais)

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
do artigo 117, inciso VI. do Regimento Interno. a reti
rada do Projeto de Lei Complementar n2 18-A, de
1999, da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado José Genoino, Líder do PT - Deputado João
Fassarela, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado João Fassarella para
encaminhar a votação do requerimento.

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT- MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,
esta é uma matéria extremamente complexa. Ela en
volve interesses da União, dos Estados e dos Municí
pios, tem dispositivos que atingem a Previdência So
cial, que alteram leis complementares anteriores rela
tivas a gastos com pessoal. Portanto, é uma matéria
extremamente complexa.

Não acredito que estejamos preparados para
votá-Ia, até pelo próprio caráter da tramitação do pro
jeto, para a qual foi feito pedido de urgência.

Já houve a apresentação de um grande número
de emendas. e, pela complexidade da matéria, acho
indispensável que o Plenário tenha um tempo maior
para avaliar os efeitos desta lei com. Governadores,
com Prefeitos, com todo o setor administrativo, com
servidores. para que possamos ,fazer uma melhor
avaliação dos seus efeitos. E para isso é necessário
um prazo maior de discussão,· de maturação deste
projeto na Casa.

Por essa razão, soliçltamos ao Plenário sua reti
rada de pauta para que esta Casa possa ter. um tem
po maior de avaliação, de-discus.~ão e qe.!T]aturação
do projeto.

O SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) l.. Em vota
ção o requerimento como votam os Srs. líêleres?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PVontem vo
tou pelo adiamento da votação. mas existe um aspec
to que não está claro. Argumentamos sempre sobre
determinados projetos que são muito complexos para
serem votados agora. A nossa obrigação teria sido
entender esse projeto e bombardeá-lo especifica
mente.

Portanto, o PV vota contra a retirada.

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - AJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota favora
velmente ao requerimento porque entende que esta
matéria é complexa.

Como prevíramos ontem, foi aprovado o regime
de urgência, e não tivemos tempo ainda de nos apro
fundarmos no estudo desta matéria.

O PPS vota "sim".

O SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "não".

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo
a atenção dos Deputados de que, se fizermos hoje a
votação, não poderemos ap}esentar emendas.

'.
Sem querer confundir ninguém. garanto que

não mais do que dez Deputados leram este projeto,
pela sua complexidade. pela sua extensão, pela sua
tecnicalidade.

O que estamos querendo é o adiamento da vo
tação. Sugiro que seja feita na próxima semana. Dis
pomo-nos até a algum acordo para que haja possibili
dade de apresentação de emendas ao projeto. Caso
a votação seja hoje, mesmo que a discussão seja en
cerrada nesta noite, encerra-se o prazo de votação
de emendas.

O PCdoB vota a favor do requerimento.

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim",
pelo adiamento.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "não".

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - S~.- Presidente. o PT vota "sim".

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - AS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PMDB vota
"não".. ,

O .SR. FERNANDO ,GONÇALVES (PTB - AJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB en
caminha o voto."não".
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o SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA; Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, ~ certo que a maté
ria é complexa, e, por isso, levoul tanto tempo para
sua elaboração em Comissão esp,cífica. Mas é hora
de votamos.

A matéria recebeu muitas emjendas em plenário
- a última que protocolamos recebeu o número 74-,
que estão sob o exame do Relator~

; É claro que não faltará a V.axa., nem às Lide
rançfls o bom senso de considera~a situação.

iNovas colaborações devem ~er chegado agora
por ~orma de emenda dos ilustre. Srs. Deputados,
mas lé preciso que concluamos a ~otação hoje pelo
menos do texto principal do projetQ.

Por isso, o PSDB vota "não" ao requerimento.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIR~ (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidentel o PFL vota "não".

,O SR. PRESIDENTE (MicheIITemer) - Os Srs.
Depytados que o aprovam perman,çam como se en
contram. (Pausa.)

,REJEITADO.

10 SR. JOÃO FÁSSARELLA'- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. '

,0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. JOÃO FASSARELLA CPT - MG. Sem re
visãoldo orador.) - Sr. Presidente, ~olicito verificação
de vo~ação.

b SR. PRESIDENTE (Michel temer) - Verifica
ção cbncedida.

p SR. PRESIDENTE (Michel temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os se':Js lugares, a fim de ter início alvotação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

?ueiram seguir a orientação ~o visor de cada
posto.,

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. P~esidente, peço a
palav~a pela ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Mlchel\ Temer) - Tem
V.Exa~ a palavra.

Q SR. ODELMO LEÃO (PPB .j... MG. Sem revi
são dq orador.) - Sr. Presidente, o'PPB encaminha o
voto "não".

6SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloço/PCdoB - MG.
Sem r~visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB está em obstrução. Avisp aos Srs. Depu
tados gue aguardaremos o quorum para votamos.

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim" ao
requerimento de adiamento.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em
obstrução. Gostaria que constasse no painel essa
orientação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
está em obstrução.

O SR. GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o
quorum, o Bloco/PSB-PCdoB vota "sim".

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita
aos Deputados que permaneçam em plenário, por
que logo após o resultado haverá discussão e vota
ção da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Srs. Deputados do PSDB, a recomendação do
voto é "não" ao requerimento. Queremos a discussão
imediata da matéria.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

'O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, tendo sido atingido o
quorum, o PPS orienta sua bancada a votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico à mi
nha bancada e aos membros da Casa que iremos dis
cutir a matéria até o encerramento da discussão. Fa
larão seis Deputados e gostaríamos de encerrar essa
etapa hoje à noite. Assim, daremos uma demonstra-
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çãoia todos de que esta Casa estâ consciente da res
ponsabilidade de votar matérias importantes.

, Sr. Presidente, gostaríamos que amanhã, às 9
horas, V.Exa. convocasse uma sessão extraordinária
conll exigência da presença dos Parlamentares. Há
490 Deputados presentes na Casa, registrados em
plenário. Não é possível que não sejamos capazes de
votar essa matéria amanhã de manhã.

A matéria é importante. Vamos mostrar à Nação
que estamos à altura do momento histórico que vive
mos. Vamos votar essa matéria amanhã de manhã!

Vamos dar à Oposição e a todos esse t~mpo

para lerem mais detalhadamente a matéria, a fim de
que amanhã possamos entabular o entendimento. A
matéria não está fechada, estamos dispostos a che
gar a um entendimento. Fala-se aqui em um período
de transição para os Prefeitos que tenham alguma
dificuldade. Nós iremos estudar essa questão.

Não estou fazendo compromisso de mérito.
Estou fazendo compromisso de procedimento. É
que n6s, hoje, vamos encerrar a discussão e ama
nhã iniciar o encaminhamento, com a fala de dois
Deputados de cada lado. Mas, antes disso, iremos
entabular o entendimento para ver o que será pos
sível fazer.

Os Deputados José Genoíno, Aloizio Merca
dante e João Fassarella encaminharam ao Líder
do PFL duas questões, uma, praticamente já está
resolvida para que eu possa encaminhar ao Minis
tro Martus Tavares, ao Governo e ao Deputado
Arnaldo Madeira, nosso grande Líder de Governo,
figura exemplar de homem público, correto nos
seus trabalhos, e possamos juntos encontrar um
caminho a fim de possibilitar o entendimento de
todos os partidos.

Sr. Presidente, vamos fazer isso. Mas é fun
damentai que amanhã estejamos aqui com os
mesmos 490 Srs. Deputados presentes. Será tão
mais representativa a aprovação da matéria na
Casa quanto maior for o número de Parlamentares
presentes. O ideal seria, Sr. Presidente, que em
todas as votações estivessem presentes os 513
Deputados, V.Exa. presidindo e n6s, 512, no ple
nário, para que pudéssemos assim dizer que essa
votação é a representação da verdadeira vontade
da sociedade brasileira. Por isso, faço um apelo
aos nobres pares no sentido de que todos esteja
mos amanhã aqui presentes. Às 9h começaria o
perfodo de Breves Comunicações; eu convocaria

as Lideranças e, às 10h30min ou 11h, V.Exa, Sr.
Presidente, chegaria para tratarmos do assunto.

Enfim, que todos estejamos aqui amanhã
para concluirmos definitivamente a votação dessa
importante matéria. O PFL está aberto ao entendi
mento, disposto a ouvir e vai perseguir esse en
tendimento, para que como V.Exa. foi capaz de fa
zê-lo e tenho certeza de que esta Casa vai enten
der a reforma do Poder Judiciário possa ir adiante.
Com o apoio dos Líderes, Sr. Presidente, V.Exa.
persistiu quando poucos acreditavam. E hoje, jun
tamente com V.Exa., gostaria de mais uma vez
conclamar todos a buscarmos o entendimento.
V.Exa, Sr. Presidente, tem sido pródigo em conse
guir soluções quando as coisas são tão difíceis.
Então o Líder do PFL se prontifica a bLiscar esse
entendimento.

Portanto, para que isso aconteça é necessá
rio que os 490 Deputados que hoje registraram
presença estejam aqui amanhã, a fim de que pos
samos concluir definitivamente a votação desta
matéria tão fundamental para a diminuição do dé
ficit público, a manutenção da estabilidade econô
mica e para a possibilidade de que o Brasil volte a
crescer, gerando renda e emprego.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, ouvimos a pro
posta do Líder do PFL e queremos deixar bem cla
ro que procuramos o Deputado Inocêncio, que foi
atencioso com a Liderança do PT em relação às
duas objeções que fizemos ao projeto. Uma diz
respeito ao aumento da arrecadação quando hou
ver crescimento econômico, e parece-me que esta
proposta está sendo encaminhada. Era uma exi
gência nossa, porque não podemos aceitar que
haja aumento apenas da base de tributação. A se
gunda é a questão dos juros. Nós não podemos.
ser rigorosos com o irresponsável fiscal quando
ele ultrapassar os investimentos em pessoal e, na
área social, não termos esse rigor em relação ao
que significa a taxa de juros.

Portanto, Sr. Presidente, se o Governo aten
der a essas duas exigências da nossa bancada,
nós, evidentemente, teremos uma postura favorá
vel ao substitutivo, que contém avanços significati
vos. Deixamos isso claro.'publicamente e solicita-
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mos à imprensa que registre que o PT não aceita
a afirmação de alguns governistas, que dizem que
ele quer a "Lei da Irresponsabilidade Fiscal". Nós
quer~mos a Lei da Responsabilidade Fiscal. Di·
vergimos do Governo porque achamos que não
podemos dar um tratamento para os investimentos
sociais e outro para os juros, que endividam o
Estado brasileiro.

Apelo no sentido de que, se houver bom sen
so do Governo já me comuniquei com o Ministro
Martus Tavares -, poderemos ter uma postura fa
vorável ao substitutivo. Com relação à proposta do
Líder Inocêncio, mantemos a convocação da ban
cada do PT para estar aqui, quinta-feira, o dia
todo e votar esta e outra matéria que seja incluída
na pauta. Portanto, aceitamos a proposta de sub
meter à votação e estaremos presentes para votar
esta matéria amanhã.

Sr. Presidente, faço apenas uma observa
ção: que seja deixado um orador para a discussão
amanhã. Não é para prorrogar nem para obstruir;
é para efeito de apresentação de destaques, por
que, se encerramos,' criaremos um obstáculo. A
não ser que façamos um acordo, para ajustar al
guns destaques e apresentemos destaques antes
de iniciar o encaminhamento. Se for possível isso,
achamos positivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
bem, vou acolher a proposta feita pelo Líder Ino
cêncio Oliveira, com a concordância, de igual ma
neira, do Líder José Genoíno.

Na verdade, eu iria realizar a sessão no pe
ríodo da tarde. Mas convoco uma extraordinária
amanhã, às nove horas. Em vez de reservar ainda
um orador para a discussão, proponho que encer
remos a discussão, mas o destaque poderá ser
apresentado até amanhã.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA, (Bloco/PCdoB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, e
as emendas? Podemos ter esse prazo. Se ficar
apenas um orador, poderemos apresentar emendas.
São poucas. Já existem ~ais de cem emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Re,
servo um orador para amanhã.

O SR. SÉRGIO MIRANDA '- Obrigado. '

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se
houver concordância do Líder do Governo... Que
ro ouvir o Líder do Governo.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Parlamentares, essa matéria está
em discussão na Comissão Especial há sete me
ses. Quatro meses foram dedicados a audiências
públicas. Todos os partidos com representação na
Comissão puderam acompanhar esse trabalho. De
maneira que houve tempo necessário para se tomar
conhecimento do parecer do Relator e da matéria.
Portanto, teríamos que caminhar para a discussão
hoje, encerrar a discussão e encerrar o prazo de
emendas. Se fizermos emendas até amanhã, Sr;
Presidente, não haverá como o Relator possa dar
parecer sobre novas emendas.

De modo que a posição do Governo é no senti
do de avançarmos na discussão. É importante reali
zar o máximo da discussão hoje; encerraríamos a
discussão e o Relator analisaria as emendas apre
sentadas regimentalmente até o final desta sessão,
para que possamos votar esta matéria amanhã cedo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Diante da
objeção, nós, então, vamos encerrar a discussão no
dia de hoje e deixar para amanhã a votação da maté·
ria. Nós faremos isto. Os destaques ficarão, de igual
maneira, até amanhã. No dia de amanhã, nós votare
mos.

Quero alertar os colegas Parlamentares que
não basta marcar presença amanhã, porque nós te
remos votação nominal e a presença será determi
nada pelo voto no painel durante a votação. Vamos
permanecer amanhã até o término da votação e da
sessão.

Vamos, portanto, passar apenas à discussão
no dia de hoje. Amanhã, a partir das 9 horas, vota
remos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

Está encerrada a votação.

Anuncio o resultado:

VOTARAM:
Sim: 128
Não: 335
Abstenção: 00
Total: 463

É rejeitado o requerimento de retirada de pau
ta do Projeto de Lei Complementar n.Q 18/99.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

Proposição: PLP N° 18/99 - REQUERIMENTO DE
RETIRADA DE PAUTA

Início Votação: 19/01/2000 19:48

Fim Votação: 19/01/2000 20:08

Resultado da Votaçã\!
Sim 128
Não 335
Abstenção O

Total da VotaçãJ> 463

Art. 17 1

Total Quorum 464

Obstrução 1

Presidiram a Votação: Michel Temer .19:20

Orientação
PFL -Não
PSOB· Não
PMDB-Não
PT·Sim
PPB- Não
PTB· Não
PDT-Sim
PSB/PCDOB • Sim
PUPSTIPSL - Não
PPS-Sim
PV·Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
FranCISco Rodngues PFL Não
LUCiano Castro PFL Não
lUIS Barbosa PFl Não
Robério AraúJO PL PUPST/PSL Não

Total Roraima: 1

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanco PSDB Não

Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTS Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

cosev-Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 1 de 11
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Secretaria Gerál da Mesa Data: 19/0112000

Lista de Votantes Hora: 20:09

PorUF Número:

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Fátima Pelaes PSOB Não
Jurandil Juarez PMOB Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não
Babá PT Sim
Oeusdeth Pantoja PFL Não
Elcione Barbalho PMOB Não
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa -PMD& ~

Josué Bengtson PTS Não
, I -ias Ribeiro PSDB Não

r)1'lto PSDB Não
cha PT Sim

:, Ido Santos PFL Não
~emldo Leal PTS Não
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Parã: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Não
Átila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotln PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Sim
Confúcio Moura PMDB Não
Eurlpedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB Não
NUton Capixaba PTB Não
Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
José Aleksandro PFL Não
Márcio Biliar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSOB Não
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Partido Bloco Voto
Total Acre: 7

TOCANTINS
Antõnio Jorge PTB Não
Darci Coelho PFL Não
"~ire Júnior PMDB Sim

. Avellno PMDB Sim
~ibelro PFL Não

u:>\lalao Reis PMDB Sim
Pastor Amarlldo PPB Não
Paulo Mourão PSDB Não
Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
José Antonio PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Não
Remi Trinta PST PUPST/PSL Não
Roberto Rocha PSDB Não
Sebastião Madeira PSDB Não
Total Maranhão: 18

CEARA
Adolfo Marinho PSDB Não
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não
Anlbal Gomes PMOB Não
Antonio Cambraia PSDB Não
Antônio José Mata PMOB Não
Arnon Bezerra PSDB Não
Eunlclo Oliveira PMOB Não
José Llnhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
Léo A1cantara PSDB Não
Manoel Salviano PSOB Não
Mauro Benevides PMOB Não
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSDB Não
Pinheiro Landim PMOB Não
Raimundo Gomes de Matos PSOB Não
Rommel Feijó PSOB Não
Sé, qio Novais PSB PSB/PCOOB Sim
UbIratan Aguiar PSOB Não
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Partido Bloco Voto

Total Ceará: 19

PIAuí
Átila Lira PSDB Não
B.Sá PSDB Não
Gessivaldo Isaias PMDB Não
Heráclito Fortes PFL Não
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Não
Themístocles Sampaio PMDB Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 8

RIO GRANDE DO NORTEI
Ana Catarina PMDB Não
Laire Rosado PMDB Não
LavOisier Mala PFL Não
Múcio Sá PMDB Não
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Nortel' 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abílio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Fellclano PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Emvaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PSDB Não
Ricardo Rique PSDB Não
Wilson Braga PFL Não

Total Paraiba: 10

PERNAMBUCO
Antômo Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementlno Coelho PPS Sim
D)alma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Femándo Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB Não
JoaqUim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Não
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugêmo PPS ,Sim
Ricardo FIuza PFL Não
Severino Cavalcanti PPB Não
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Partido Bloco Volo
Total Pernambuco 19

ALAGOAS
Augusto Fanas PPB Não
Glvaldo Canmbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDS Não
João Caldas PL PUPST/PSL Não
José Thomaz Nonê PFL Não
LUIz Dantas PST PL/PST/PSL Não
Regls Cavalcante PPS Sim
Total Alagoas 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
Augusto Franco PSDB Não
CleonâncIo Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMDS Não
José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Não
Total Sergipe. 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
ClaudiO Calado PFL Não
Félix Mendonça PTB Não
Franclstõnlo Pinto PMDB Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabnelli PFL Não
Haroldo Lima PCdoS PSB/PCDOB Sim
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim
JOão Almeida PSDB Não
João Leão PSDS Não
JOnival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos AlelUia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy JUnior PSDB Não
Leur Lomanto PFL Não
LUIz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Máno Negromonte PSDB Não
Nelson Pellegnno PT Sim
Nilo Coelho PSDS Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro IruJo PMDB Não
Reglnaldo Germano PFL Não
Roland Lavigne PFL Não
S!:'ulo Pedrosa PSDB Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Urslclno Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonllton Gonçalves PPB Não

Total Bahia 34

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB Não
Aécio Neves PSOB Não
Antônio do Valle PMOB Não
Aracely de Paula PFL Não
BomfáclO de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PL PLlPST/PSL Sim
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSOB Não
Custódio Mattos PSOB Não
Damlo de Castro PSDB ~ão
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSOB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Olnlz PMOB Não
GJlmar Machado PT Sim'
Glycon Terra Pinto PMOB Não
Hélio Costa PMDB Não
Ibrahlm Abl-Ackel PPB Sim
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Mllltão PSOB Não
Júlio Oelqado PMOB Sim
Lincoln Porteia S.Part. Não
MárcIo Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMOB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMOB Não
Mário de Oliveira PMOB Não
Narclo Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT SIm
Odelmo Leão PPB Não
Olimplo Pires POT Sim
Osmâmo Pereira PMDB Nilo
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSOB Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Nllo
Romeu QueIroz PSDB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL Não
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Sílas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Zaire Rezende PMOS Sim-'!zé Perrella PFL Não

• Minas Gerais: 48

E5PIRlTO SANTO
Aloizio Santos PSOS Não
Feu Rosa PSOS Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Não
Magno Malta PTB Não
Marcus Vicente PSOS Não
Max Mauro PTS Sim
Nitton Baiano PPB Não
RIcardo Ferraço PSOB Não
Rita Camata PMDS Sim
Total Espírito Sal'lto. 10

RIO DE JANEIRO
1r1lr Cabral PFL Não

xandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
-:andre Santos PSOB Não

Almennda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Blscala PT Sim
ArolC1e de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerez PPS Sim
BIspo Rodrigues PL PUPST/PSL Não
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Sim
Coronel Garcia PSOB Ní30
OIrlO Fernandes PSOS Não
Or Helena PSOB Não
Eber Silva POT Sim
Eduardo Paes PTS Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Não
FrancIsco Silva PST PUPST/PSL Sim
lédlo Rosa PMOS Não
Jair Bolsonaro PPB Nilo
Jandlra FeÇlhall PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Mendes PMDB Não
Jorge Wilson PMDB Não
José Carlos Coutinho PFL Não
Laura Carneiro PFL Não
Luís Eduardo POT Sim
Luiz Ribeiro PSOB Não
Luiz Salomão POT Sim
LUIz Sérgio PT Sim
Marclo Fortes PSOB Não
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não
Milton Temer PT Sim
Miríam Reld POT Sim
Miro TeixeIra POT I.

Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Pastor Valdeei Paiva S.Part. Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Simão Sesslm PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Paloccl PT Sim
Arlindo Chínaglla PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não'
AryKara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não
Celso Gigllo PTB Não
Celso Russomanno PPB Não
Clovis Volpi PSDB Não
Coraucl Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PST PUPST/PSL Não
Delfim Netto PPB Não
Dr. Eviláslo PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisanesct" PTB Não
Edlnho Araújo PPS Sim
Eduardo Jor9~ PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando ZUPP(' POT Sim
Gilberto KaSS,D PFL Não
Iara Ber'lard. PT Sim
Jair MeneÇll dlli PT Sim
João Herrmann !\'eto PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu rJ'L:calen PMDB Não
José Dirceu PT Sim
.'osé Genoi:'(J pT Sim
JOSE índIo PMOB Ni!lo
Jose MaC'lado PT Sim
Julio Ser leghlni PSDB Não
Lamart' le Posella PMDa Sim
Luiz A' Itonio Fleury PT8 Não
LUlza Erundina P5F PSBIPCOOB Sim
Mall,ly Netto :~FL Nrlo
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMDB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashl PSDB Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzolni PT Sim
Ricardo Izar PMDB Não
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldl PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Silvio Torres PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Não
Wagner Salustiano PPB Não
XICO GraZlano PSDB Não
Zulalê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 65

MATO GROSSO
Celcita PinheIro PFL Não
Uno RossI PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Obstrução
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Não
Maria Abadia PSDB Não
Paulo OctáVIO PFL Não
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Não
Euler MoraiS PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Não
Juqulnha PSDB Não
Lidla QUlnan PSDB Não
LÚCia Vânia PSDB Não
LUIZ Blttencourt PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
GOIÁS
Nair XavIer Lobo PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Não
Pedro Canedo PSOB Não
Pedro Chaves PMOB Não
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Não
Ronaldo Caiado PFL Não
VilmarRocha PFL Não
Zé Gomes da Rocha PMOB Não

Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO sul
Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMOB Não
Marisa Serrano PSOB Não
Pedro Pedrosslan PFL Sim
Waldemir Moka PMOB Não

Total Mato Grosso do SUl: 6

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PFL Não
Alex CanZlani PSOB Não
Basílio Vtllanl PSOB Não
Chico da Princesa PSOB Não
Oilceu Speraflco PPB Não
Or. Roslnha PT Sim
Flávio Arns PSOB Não
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parctanello PMOB Não
Irls Simões PTB Não
Ivanlo Guerra PFL Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP8 Não
Luciano Pizzatto PFL Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
MárcIo Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB Não
Moacir Micheletto PMOB Não
Nelson Meurer PPB Não
Oliveira Filho PPB Não
Osmar Serraglio PMOB Não
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Carlilo Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Não
Edison Andnno PMDB Não
Fernando Coruja POT Sim
Gervásio SlIva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMDB Não
João Pizzolalti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
LucI Choinackr PT Sim
Pedro Biltencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSDB Não'

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Preito PT Sim
Airton Dipp POT Sim
Alceu Collares POT Sim
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMDB Não
Darclsio Perondl PMDB Não
Enio Baccl POT Sim
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Felter Júnior PPB Não
Germano ,Rigolto PMDB Não
HenriQue Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Nelson Marchezan PSDB Não
Nelson Proença PMDB Não
Osvaldo Biolchl PMOB Não
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Não
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim
Roberto Argenta PHOBS Não
Synval Guazzelli PMDB Não
Telmo Kirst PPB Não
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMOB Não
Waidomlro Fioravante PT Sim
Veda Crusius PSDB Não.

Total Rio Grande do Sul: 31
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o SR. PRESIDENTE (Michel Themer) - Está
prejudicado o seguinte requerimento de adiamento
da discussão por duas sessões.

Requerimento
SenhQr Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 177 do Regi

mento Interno, adiamento da discussão do Projeto de
Lei Complementar n2 18-A, de 1999, constante da
Ordem do Dia de hoje, por duas sessões.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputada Luíza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB; Deputado Dr. Hélio, Vice-líder,
do PDT - Deputado João Hermann Neto, líder do
PPS; Deputado Professor Luizinho, Vice-líder do
PT.

, O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.} - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para discutir a matéria. Para encami
nhar contrariamente, concedo a palavra ao nobre De
putado Sérgio Miranda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, seria importante que, preliminarmente,
os Parlamentares tivessem consciência de que essa
lei não é de efetiva responsabilidade fiscal. Por quê?
Porque não trata de política monetária e cambial. Os
prejurzos fiscais do País, os déficits hoje são funda
mentalmente dos desajustes da política monetária e
da política cambial. Quando a moeda foi desvaloriza
da em janeiro de 1999, a dívida pública mobiliária fe
deral aumentou em 70 bilhões de reais. Senhor Presi
dente, vai·se discutir matéria de tanta importância
como esta dessa forma?

Quero recorrár aos versos de Camões:
Nó mais, Musa, nó mais, que a Lira te-

nho Destemperada e a voz enrouquecida,
E não do canto, mas de ver que venho
Cantar a gente surda e endurecida.
O favor com que mais se acende o en

genho Não no dá a pátria, não, que está·
metida No gosto da cobiça e na rudeza

Dua austera, apagada e vil tristeza.
É este o sentimento de um Parlamentar que,

juntameflte com alguns outros Deputados, se dedi·

cou a estudar esta matéria, e que fala para gente sur
da e endurecida. Para os argumentos que aqUi são
expostos ninguém liga, ninguém dá bola para eles. O
que vale é a mercantilização do voto. Ninguém discu
te as conseqüências desta lei para o País, para os
Prefeitos! (Palmas.) Ninguém discute nada! Todos
vão sair agora; não vai haver discussão efetiva, e as
conseqüências V. Ex~ vão ver daqui a pouco, quando
for aprovada e sancionada esta lei.

Quais as conseqüências para os Prefeitos?
Quais as conseqüências para os Governadores?
Sabem V. Exas. que o art. 17 desta lei, que foi
colocado por pressão do Ministério do Planejamento,
impede qualquer aumento de gasto de duração
continuada, por dois anos, qualquer gasto com
custeio por dois anos? Além do pessoal, se não for
conseqüência de aumento de alíquota ou criação de
imposto, congela-se o gasto social do País a partir dos
gastos de 1999. E ninguém liga, ninguém dá bola para
isso! Qualquer aumento de pessoal só poderá ser
feito com aumento de alíquota ou com criação de
novo imposto.

V. Ex~ sabem que essa lei não trata da
questão?! Todas as limitações que existem para as
despesas de investimento, Gusteio e pessoal são
rígidas, mas em vários artigos ela livra de qualquer
limitação o pagamento de juros; os juros podem ser
ilimitados, podem ser aumentados à vontade,
enquanto os outros gastos são limitados. Sabem V.
ExQS que o enquadramento é rígido e há dificuldades
para fazer operação de crédito?

Para V. Ex". verem a camisa de onze varas que
o Brasil está vestindo, não vou nem discutir a lei, vou
relatar o que houve, hoje, na Comissão de
Orçamento. A Marinha e o Exército estão vivenco
crise que assume características institucionais. O
Presidente da República enviou ao Senado Federal
mensagem criando crédito para reaparelhar as Forças
Armadas Marinha e Exército, o eixo da crise
institucional. O Senado aprovou um empréstimo com
o banco Paribas, com juros de Libor mais 0,4%, o qJe
totaliza 6% ao ano. Foi incluído como emenda na
Comissão Especial. Tratava-se de crédito de 400
milhões, a juros baixos', para reaparelhar as Forças
Armadas. O Ministério da Fazenda não o aprovou. Já
havia o dinheiro! No entanto, na mesma semana, o
Brasil lançou títulos no exterior, pàgando 11 ,5%! Para
especulação·financeira·pôde, mas não pode pagar
juros de 6,5% para reaparelhar as Forças Armadas,
porque referem-se a receitas financeiras que criam
despesas não financeiras. Logo, o déficit aumenta.

I
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A Comissão não pode fazer nada, porque o cri
tério de superávit não é definido em lei; é definido pe
los burocratas do Banco Central ou do Ministério da
Fàzenda. Onde é que está a definição em lei ou em
qualquer decreto ço que é resultado primário? Onde
é que está? Em'quallei? Qual é a lei que cita resulta
do primário a mancheias? Qual é a definição de resul
tado primário? Ele é feito pelo quinto escalão do Ban
co'Central. Qual é a definição de resultado nominal?
Se eles alterarem a definição vai significar mais arro
cho para prefeituras, Estados e União.

Então, Srs. Deputados, o que pedi desde ontem
é que V. Ex!! leiam o'projeto de lei. Não estou pedindo
que votem-a favor ou contra o projeto. Estou pedindo
que cheguem a seus Prefeitos, a seus Governadores
e perguntem como é que isso vai afetar sua adminis
tração. É o que estou pedindo: não é apoio! Não que
ro apoio de nenhum Depu'Lado; quero que leiam, que
ro que conversem com os Governadores e Prefeitos,
quero que saibam como é que isso vai afetar a admi
nistração. E os Parlamentares, candidatos a Prefeito,
deste plenário, que leiam a lei! V. Ex!! espero que to
dos ganhem as eleições vão ser Prefeitos daqui a um
ano. Então leiam o projeto de lei. É esse o apelo que
faço. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar a favor da matéria, concedo palavra ao nobre De
putado Luiz Salomão.

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputa
dos, o PDT votará a favor do substitutivo do Deputado
Pedro Novais, que melhora substancialmente o Pro
jeto de lei Complementar nQ 18, apresentado pelo
Governo. É claro que não aprovaremos o texto na ín
tegra, pois ele ainda tem muitas imperfeições. Na rea
lidade, o PDT aprovará o texto, ressalvados os desta
ques das emendas que apresenta.

Por que faremos isso? Em primeiro lugar, porque
estamos.convencidos de que a sociedade brasileira
está cansada, exausta, de assistir a tantos escândalos
financeiros por conta da má conduta de governantes,
sejam eles Pr~feitos, Governadores ou até o Presiden
te da República. Essas pessoas permanecem impu
nes por falta de uma legislação que responsabilize os
maus governantes. A sociedade brasileira não resiste
mais aatos como o da criação do Proar. Esse gesto de
grande irresponSabilidade fiscal causou enorme im
pacto nas contas públicas; e o Govemo o apresentou
como manobra genial, que não impunha gastos ao Te
souro Nacional. Isso era falso; mas o Govern.ó ficou
impune e o Presidente da República não foi responsa-

bilizado. Da mesma forma, alguns Prefeitos e Gover
nadores arruinaram os seus Estados.

Cito, particularmente, o meu Estado do Rio de
Janeiro, que foi encontrado pelo Governador Anthony
Garotinho arrasado pela administração do Governa
dor anterior, Marcello Alencar.

Por essas razões, o PDT é favorável à institui
ção de uma lei que responsabilize os maus gestores e
premie os bons administradores. Além disso, o texto
do Deputado Pedro Novais avançou extraordinaria
mente em relação aos absurdos contidos no projeto
do Governo Federal.

Trata-se de projeto que continha vários textos
estrangeiros mal traduzidos e que foram muito bem
sistematizados pela Assessoria Técnica desta Casa e
pelo próprio Relator. Ademais, é preciso registrar o
comportamento democrático do Relator Pedro Novais
edo Presidente da Comissão, indicado pelo PFL, que
conduziram os trabalhos de maneira aberta, ouvindo
vários setores da sociedade e recebendo sugestões
de diversos Parlamentares.

O Relator, ao acolher as sugestões do POT que
tive a honra de apresentar, incorporou vários disposi
tivos para aumentar a transparência, melhorar a
countability dos governantes brasileiros, reforçar o
papel do Tribunal de Contas e, sobretudo, obrigar o
Poder Legislativo deste País a cumprir o seu papel,
qual seja, o de examinar a prestação de contas dos
governantes, coisa que não faz.

Esta Casa e o Senado Federal não .examinam
as contas do Sr. Presidente da República desde
1995, ato de grave irresponsabilidade. As contas estão
aí desde 1995, e o Congresso não decide sobre elas,
a despeito de haver parecer do Tribunal de Contas.

Sr. Presidente, vamos votar favoravelmente,
mas isso não quer dizer que o texto não esteja caren
te de aperfeiçoamentos. Alguns de seus problemas
foram citados, basicamente o tratamento desequili
brado que se dá às despesas de pessoal com a Previ
dência Pública, com o custeio e o endividamento, e
que não se faz com as despesas financeiras.

Tenho certeza de que, se o Governo realmente
quer implantar uma legislação justa e adequada ao
controle dos gastos públicos, o Relator vai atender às
emendas do PDT, com vistas a melhorar o controle
das despesas com juros.

Sr. Presidente, o Relator acolheu nossa propos
ta de controle dos juros, tendo apenas feito a conces
são o vício da boca torta de um País submisso à ban
ca de prever algumas exceçÕes, de modo a garantir o
pagamento dos juros dos êompromissos assumidos
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pelos govemantes junto aos banqueiros. Entretanto,
tenho certeza de que o Deputado Pedro Novais vai
examinar, com abertura e isenção, nossa proposta no
sentido de não 'permitir, quando excedido o limite pro
porcionai à receita corrente líquida das despesas com
juros, a contratação de operações de crédito, exceto
quando para a realização de operações de ARO. Per
mitir, quando excedido o limite, que seja possível con
tratar operações de crédito para pagar juros e refinanciar
a dívida é tornar inócuo o dispositivo criado pelo Rela
tor Pedro Novais, atendendo a inúmeras sugestões.

Se o Relator Pedro Novais não o fizer, o PDT re
verá sua posição, mas estamos de acordo no sentido
de que o conjunto do projeto representa um avanço.
Inclusive, Sr. Presidente, naquilo que foi mencionado
quanto a uma invasão de competência em relação
aos Estados e Municípios no controle das despesas
com pessoal dos três Poderes dos Estados e dos Po
deres da União,.

O Relator incorporou sugestão do PDT para
permitir que as LDOs dos Estados e Municípios esta
beleçam os percentuais das despesas com pessoal
para os três Poderes, no caso dos Estados, e dois Po
deres, no caso dos Municípios. Quando isso não for
possível, vigerão os limites previstos na lei federal, na
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Portanto, creio que o projeto expungiu as in
constitucionalidades contidas no PLC nS! 18 do Gover
no Federal. Éum grande avanço eé ademonstração, Sr.
Presidente, daquilo que V. EXª disse no memorável
pronunciamento que fez antes desta sessão extraor
dinária, no sentido de que o trabalho da Comissão
Especial do PLC nº 18, que tive a honra de integrar,
mostrou a importância do Legislativo para a so
ciedade, porque o aperfeiçoamento feito por essa Co
missão, por meio do trabalho do Relator Pedro Novais,
foi notável. S.EXª criou um texto elegante, tecnica
mente correto do ponto de vista da redação e livre das
inconstitucionalidades propostas pelo'Governo Fede
ral. Além disso, Sr. Presidente, chama à responsabili
dade esta Casa, para que não mais seja complacente
e conivente, não julgando as contas do Presidente da
República, como o faz desde 1995;" ' , ' ,

Sr. Presidente, V. Exª, que 'tem primado pela
preo'cupação de valorizar este' Pode'r, deve 'atentar
para o fato de que a Câmara dos Deputados ~ o Con
gresso Nacional não julga~ as conta~ dó Presidente
da República:-E precisamos fazê-lo', até 'p~ra dar
exemplo às ôOtras casas legislativas.'" ',' ,.

. '-'1" ,," " -,-,
O PDT Vótará favorav.elmente; Sr. Presidente.

ôt../.t. ,'.~. • • ,.'

o SR. DOMICIANO CABRAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordel)1.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra. ' ,

O SR. DOMICIANO CABRAL (PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar contra, concedo a palavra, por cinco minutos, ao
Sr. Deputado Agnelo Queiroz. '

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/pedoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, infelizmente, o esvaziamento do plenário
durante a discussão de tema tão importante como
este, depois de anunciado que não haverá a votação,
representa incalculável prejuízo para esta Casa. Tal
vez muitos dos que aqui já não se encontram não te
nham ouvido o apelo feito pelo Deputado Sérgio Mi
randa, no sentido de que procurassem examinar mais
a fundo o projeto, justamente porque o nosso plenário
já se havia esvaziado.

Mostrando a gravidade do tema em pauta, que
ro dizer que esse projeto é um verdadeiro absurdo, na
medida em que transforma em lei complementar, o
que é mais grave, a política econômica e financeira
do Governo. Trata-se de política obviamente conjun
tural, imposta de fora para dentro, porque é a política
o FMI, uma política recessiva, de contenção, para
garantir o pagamento dos juros e dos encargos da dí
vida. Esta é a política que o Governo vem realizando
há Cinco anos.

A violência contra este Poder é querer transfor
mar uma política econômica e financeira em lei com
plementar. Lei complementar destina-se, como diz o
seu nome, a complementar e regulamentar a Consti
tuição, não para regular uma política econômica e fi
nanceira conjuntural" que depende dos ventos de
quem está no Palácio do Planalto, da conjuntura in
ternacional e da situação econÔmica. Portanto, uma
política recessiva' de governo jamais poderia ser
transformada em lei cp!'T1plementar.

Quero somar mais um aos exemplos citados
pelo Deput~do Sérgio '~i.r~':lcj~: a, L~i de Responsabi
lidade Fiscal, que melh9r se'ria cla,ssificada s~ se cha
mas~e "Lél.de·lrr~~pQ.n~abllidad~· ~onetárialJ, ,p.oi~
proíbe.are~~gociaç~o 'd~, clí~ida: ~o~ Estad~s. ·I.sso
quer dizer que cad~, p'ep':utadq qu~, votar ess~ propó~~

ta, provavelmente,' sem conhecê-Ia, .ter(l.de 9ar. !>atis
fação áo se~ Estado. 'Issp, àciôhfecerá po~qí.i~ se, em
determinado'momento de ~crisé, dá'lnsolvência e:_"~s

... / •• ~ _~,·l.~ ...~, t <~•• j. ' .. ,-lt".i.;' •• ' .•\" 1,,'(

vezes, isso é do.interesse·do Gpvemo .Fe.d~r.a,I, o
" ' ,,'.- J'. • ~ , I'. ~ -.. • < '. • .. ,.s!>, • _ .... 1. ~'. .... • '. 'r' I', ., \
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Estado quiser fazer a renegociação de sua dívida,
não poderá fazê-lo, uma vez que tal prática estará ve
tada, será proibida. Exige a política externa, o FMI, a
não-negociação da dívida do Estado. Se um Estado
recém-criado quiser atrair profissionais, aumentando
o salário dos servidores, não pode, a não ser que ins
titua novo imposto ou aumente as alíquotas dos já
existentes. Trata-se de verdadeiro acinte! O absurdo
maior é a inconstitucionalidade flagrante dessa lei
que regulamenta dispositivo constitucional, mas não
o faz completamente. Já há deliberação do Supremo
Tribunal Federal contra regulamentação parcial de
dispositivo constitucional.

O Relator, tentando contribuir com este tão iná
bil Governo, chegou a mudar o texto. Havia a lei com
plementar que regulamentava o art. 163, incisos I, 11,
111 e IV eo art. 169. O Relator retirou isso para não dei
xar explícito que está regulamentando artigo constitu
cional com medidas parciais.

Isso não é tudo. Matéria financeira é de compe
tência concorrente entre Estado, Município e União.
O Governo regulamenta princípios e normas gerais
em flagrante desacordo com a Constituição. Portanto,
além de ser inconstitucional ,é imoral, violando e agre
dindo o Poder Legislativo, os Estados e os Municípios
para atender única e exclusivamente à polftica exter
na, ou seja, ao pagamento de juros e dar garantia aos
credores e financistas de que vamos honrar religiosa
mente nossos compromissos.

Sr. Presidente, concluo citando apenas um arti
go como exemplo para os Deputados que não tive
ram tempo de ler cuidadosamente esse projeto. O in
ciso que lerei repete-se em vários outros artigos.

Art. 17.

§ 62 O disposto, no § 12 não se aplica a
despesas destinadas ao serviço da dívida.

Este inciso repete-se em vários artigos, porque
serve para conter gastos sociais, proibir, a
recomposição de salários e possibilitar a
renegociação de dívidas de Estados e garantir a
liberdade sem limites para pagamento de juros, os
serviços e o principal da dívida..

Temos de derrotar exemplarmente o projeto
nesta Casa!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

falar a favor,: concedo a palavra ao Deputado'Arthur
Virgílio. . " .

o SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, serei bastante breve por razões táticas e
por entender que o assunto está sobejamente discuti
do e aprovado pelo consenso sábio desta Casa.

Os administradores de elite poupam em custeio
para que sobrem investimentos transformadores da
realidade dos Estados e dos Municípios. Considero
que este passo á aprovação da Lei de' Responsabili
dade Fiscal alçará nosso País'à maioridade econômi
ca, consolidando a maioridade política e representan
do claramente a consolidação de sua maioridade de
mocrática, porque fica para trás todo o tempo do gas
to inútil, do populismo, do estéril e joga-se para frente
um futuro sorridente e alvissareiro de punição aos
maus governantes e àqueles que por desleixo ou
má-fe tratam de maneira equivocada a coisa pública,
dando vida normal para todos os interessados em
gastar menos do que arrecadam, a fim de que pos
sam investir em atitudes transformadoras das realida
des políticas, sociais e econômicas dos povos.

Sr. Presidente, é despiciendo insistir. O essen
cial já foi dito antes por oradores brilhantes, bastante
preparados, que abordaram a matéria com brilhantis
mo.

Venho pois aqui, de maneira enfática, falar do
meu orgulho de poder estar hoje nesta sessão legis
lativa, votando matéria que representa a maioridade
econômica, política e democrática da Nação!

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa

lar contra, concedo palavra ao Deputado Enio Bacci.
O SR. ENIO BACCI (POT- RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
depois de ouvir o Deputado Sérgio Miranda, pretendo
ser um dos que avaliarão o projeto com muita cautela
numa segunda leitura mais aprofundada. Deixarei
para definir meu voto amanhã. Mas, mesmo assim,
posso antecipar que alguns pontos nessa proposta
são positivos e outros, 'não.

Em primeiro lugar, é bom que se diga que a pro
posta original do Governo era extremamente dema
gógica. Tanto o era que previa a prisão do Presidente
da República, de Prefeitos e Governadores se des
cumprissem essa chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal que, por ter origem numa exigência do FMI, me
deixa cC!m certa dificuldade em aprová-Ia.

Analisando alguns pontos da proposta, chega
remos à conclusão de que num ano eleitora', certa
mente muitos candidatos poderão usar a máquina
pública em alguns Municípios para buscar a reelei-
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ção. Ocorreu em alguns Estados a ''farra dos Go
vernadores" em busca da reeleição. Não gostaría
mos Ide ter a "farra dos candidatos à reeleição nos
Municípios".

!Alguns pontos da proposta, ~omo aquele que
restringe o endividamento do setor ~úblico ao estabe
lecer:limites para os Estados, Municípios e União limi
tes inclusive com gastos com pess~al, respeitando a
Lei Cp.mata na sua previsão de 60% da receita líqui
da, como aquele que diz que os Governantes apenas
poderiam aumentar despesas se tivessem aumento
de reçeita e impõe a prestação de contas de Estados,
Municípios e da União, merecem ser considerados,
porque são extremamente importantes. Afinal, o Po
der Executivo não presta contas de,sde 1995. A pro
posta;prevê claramente que não serão encerradas as
sessqes legislativas enquanto não forem apreciadas
as cohtas apresentadas pelo Poder Executivo e do
Presidente da República. O mesmo acontece nas
Asse'11bléias Legislativas em relação aos Governa
dores, e nas Câmaras Municipais com os Vereado
res, q~e têm de definir as contas dos Prefeitos antes
de en~errar a sessão legislativa.

Como podemos dizer que esta não é uma pro
posta Irazoável, para não dizer boa ou excelente? É
importante a prestação de contas. Assim como é es
senci~l, no nosso modo de ver, punir administradores
públicos por excesso de gastos. Temos de ter contro
le, uma maneira de punir aqueles administradores pú
blicos que pensam em construir sua imagem endivi
dando Municípios, Estados e, depois, simplesmente
passam ao sucessor as dívidas par~ serem pagas.
Precisamos controlar os gastos pÚbJi$os. Se esta pro
posta é a melhor, não sei - com tod~ a sinceridade.
Todavia, é a que está sendo apresentfida à Casa com
o intuito de coibir gastos exagerados dq Poder Público.

Certamente - nós do PDT- e mluitos Parlamen
tares até da base do Governo gostaríamos de ter

• 1

mais tempo para aprimorar, discutir e,analisar melhor
a proposta. Somos minoria. A maiotia, no seu rolo
compressor, aprovou ontem a urgência. Ela discute
hoje e quer votar amanhã uma propos~a, no meu pon
to de vi~ta, razoável. Ela é boa em muitos aspectos,
mas mereceria uma análise mais profunda, um apri
moramento, um melhoramento. Se' aprimorada, a
proposta, que já tem alguns pontos positivos, certa
mente nos permitiria chegar à situação da votação
anterio~ quando o próprio PT votou'e~ conformidade
com a ~ase do Governo., '.

PQuca cpisa precis~.ser. mudaga na proposta
para qu~ ela~~nha ao en,ç,qntrÇ? dos a.n:seios.d? soeie-

dade, coibindo o administrador incompetente e irres
ponsável, que gasta mais'do que arrecada, e também
protegendo o bom administrador, que não pode ficar
de mãos atadas, impedido de fazer uma boa adminis
tração.

Agradeço, Sr. Presidente, o minuto a mais que
V. Exa. me concedeu.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly, pelo prazo de
cinco minutos, para discutir a matéria. '

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, queremos responsabilidade e morali
dade nas contas das Prefeituras, dos Estados e do
Governo Federal. O Presidente da República, os
Governadores e os Prefeitos do Brasil deverão en
quadrar-se sob a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nós queremos e exigimos isso porque o meu eleitor
exige que eu faça uma legislação que enquadre a
despesa pública. O povo brasileiro está cansado de
pagar impostos para cair no ralo da impunidade da
despesa pública neste Pars.

Esta lei é boa. O Presidente Joaquim Francisco
fez um excelente trabalho. O Relator, Deputado Pe
dro Novais, também faz um excelente trabalho e, nes
te momento, está trabalhando para tirar duas incons
titucionalidades do texto, levantadas pelo Presidente
Michel Temer.

A Lei de Responsabilidade Fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, previne riscos e corri
ge desvios capazes de afetar o equilfbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas, de re
sultados entre receita e despesa e a obediência de li
mites e condições no que tange à renúncia de receita,
geração de despesa com pessoal, seguridade social
e outras.

Por isso, encaminho o voto "sim", Sr. Presiden
te, à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, o encer

ramento da discussão do Projeto de Lei Complemen-
tar nº 18-A/99, do Pod,er Executivo: .

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. -
Arnaldo Madeira, Uder do Governo - Inocêncio
Oliveira, líder do PFL - Gerson Peres, Vice-líder
do PPB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-líder do
PMDB - JutahY Júnior, Vice-Líder do PSDB.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - O PFL vota "sim", Sr.
Presiden~e.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
"sim".

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT é contra
porque existem oradores na Casa querendo se
manifestar. Não vemos razão para o encerramento
da discussão. O PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "não".

Mais algum líder deseja votar? (Pausa.)
O PPB vota "sim".

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por que
encerrar a discussão se há oradores inscritos?
Mesmo que haja pouca platéia, a sociedade está nos
ouvindo. Essa é a vantagem de se ter uma TV
Câmara. Então, por que encerrar a discussão? É o
medo de ouvir o que será falado da tribuna desta Casa?

O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota contra a
suspensão da discussão.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, por entender que
a matéria foi amplamente debatida, o Governo
encaminha o voto "sim".

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, dada a importância da
matéria, encaminhamos contra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - como
vota o PSDB?

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, chega uma hora
que tem de acontecer a votação. O projeto passou
sete meses na Comissão, e alguns oradores já se
expressaram aqui. Os Líderes terão a oportunidade
de se expressar novamente. Vamos ter discussões
durante os destaques. Portanto, o assunto continua
em discussão. Mas neste momento convém encerrar
este instante da tramitação do projeto.

Somos pelo encerramento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
Quem estiver de acordo permaneça como se

acha. (Pausa.)
Aprovado.
Está encerrada a discussão.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não é
possível. .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
não transcorreu uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
transcorreu uma hora entre a verificação anterior a
esta.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
não há interstício?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não. A
última verificação foi feita às 20h8min.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa as seguintes Emendas de Plenário:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 18, DE 1999

Estabelece normas de finanças na
gestão fiscal e dá outras providências.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 1

Dê-se aos arts. 12 ,92,20,52,56,60,68,72 e 73
a seguinte redação:

"Art. 12 .

§32 .
1- ..
a) o Poder Executivo, o Poder

Legislativo, neste abrangidos os Tribunais
de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério
Público:

Art. 9l! Se verificado, ao final de um bi
mestre, que a realização da receita poderá
não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidos
no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o
Ministério Público promoverão, por ato pró
prio e nos montantes necessários, nos trinta
dias subseqüentes, limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo os crité
rios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamen
tárias.
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§ 3~ No caso de os Poderes Legisla
tivo e Judiciário e o Ministério Público
não promoverem a limitação no prazo es
tabelecido no caput, fica o Poder Execu
tivo autorizado a limitar os valores finan
ceiros segundo os critérios fixados pela
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 20. A repartição dos limites glo
bais do artigo anterior, caso não seja fixa
da na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
não poderá exceder os seguintes percen
tuais:

1- .

c) quarenta inteiros e nove décimos
por cento para o Executivo, destacan
do-se três por cento para as despesas
de pessoal decorrentes do que dispõem
o art. 21, incisos XIII e XIV, da Constitui
ção e o art. 31 da Emenda Constitucio
nal n~ 19, repartidos de forma proporcio
naI à média das despesas relativas a
cada um destes dispositivos, em precen
tual da receita corrente líquida, verifica
das nos três exercícios financeiros ime
diatamente anteriores ao da publicação
desta Lei:

d) seis décimos por cento para o
Ministério Público da União;,,- .

c) quarenta e nove por cento para o
Executivo;

d) dois por cento para o Ministério
Público dos Estados;

§ 22 Para efeito deste artigo enten
de-se como órgão:

1- o Ministério Público;"

Art. 52. O relatório a que se refere o §
32 do art. 165 da Constituição Federal
abrangerá todos os Poderes e o Ministério
Público, e será publicado até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre e
composto de:

Art. 56. As contas prestadàs pelos
Chefes do Poder Executivo incluirão, além
das suas próprias, as dos Presidéntes dos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário
e do Chefe do Ministério Público, referidos

no art. 2d, as quais receberão parecer pré
vio, separadamente, do respectivo Tribunal
de Contas.

Art. 60. O Poder Legislaitvo, direta
mente ou com o auxílio dos Tribunais de
Contas, e o sistema de controle de cada Po
der e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas desta Lei, com ên
fase no que se refere a:

Art. 68. O acompanhamento e a
avaliação, de forma permanente, da política
e da operacionalidade da gestão fiscal serão
realizados por conselho de gestão fiscal,
constituído por representantes de todos os
Poderes e esferas de governo, do Ministério
Público e de entidades técnicas
representativas da sociedade, visando a:

Art. 72. Ressalvada a hipótese do art.
37, X da Constituição, até o término do ter
ceiro exercício financeiro seguinte à entrada
em vigor desta Lei, a despesa total com
pessoal dos Poderes e eprgãos referidos no
art. 20 não ultrapassará, em percentual da
receita corrente líquida, a despesa verifica
da no exercício imediatamente anterior,
acrescida de até dez por cento, se esta for
inferior no limite definido na forma do art.
20.

Art. 73. A despesa com serviços de
terceiros dos Poderes e órgãos referidos no
art. 20 não poderá exceder, em percentual
da receita corrente líquida, a do exercício
anterior, à entrada em vigor desta Lei, até o
término do terceiro exercício seguinte."

Justificação

A proposta tem a finalidade de adequar o Subs
titutivo do Relator, na parte em que trata do Ministério
Público, à diretriz da Constituição Federal em matéria
financeira e orçamentária, posicionando-o correta
mente como órgão autônomo na sistemática normati
va e eliminando, ao mesmo tempo, contradições.

A Constituição Federal reputou indispensável
que o Ministério Público, para o correto desempenho
de suas finalidades institucionais, como órgão essen
cial à função jurisdicional e defensor dos interesses
da sociedade, contasse, a exemplo dos Poderes do
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Estado, com a mesma autonomia destes na esfera
funcional, administrativa e orçamentária.

Nesse sentido dispôs que lhe "é assegurada au
tonomia funcional e administrativa, podendo, obser
vado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislati
vo a criação e extinção de seus cargos e serviços au
xiliares, provendo-os por concurso público de provas
ou de provas e títulos, a política remuneratória e os
planos de carreira" (CF, art. 127, § 22), bem como que
o "Ministério Público elaborará sua proposta orça
mentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias" (CF, art. 127, § 32), e que
"os recursos correspondentes às dotações orçamen
tárias, compreendidos os créditos suplementares e
especiais destinados aos órgãos dos Poderes Legis
lativo e Judiciário e do Ministério Público, ser-Ihes-ão
entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei
complementar a que se refere o art. 165, § 92 (CF, art.
168).

Coerente com essa autonomia que ela própria
consagra, a Constituição Federal menciona expres
samente o Ministério Público em muitas passagens,
ao aludir aos Poderes do Estado, como, por exem
plo, quando veda a delegação legislativa em maté
ria relacionada com a "organização do Poder Judi
ciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia
de seus membros" (art. 68, § 1~, inciso I); ou ainda
quando proíbe aumento de despesas nos projetos
de lei relativos a "organização dos serviços admi
nistrativos da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, dos tribunais federais e dº Minist~JloPúbli
co" (art. 63, 11).

A recente PEC n~ 137/99, destinada a instituir
o chamado "subteto" de remuneração dos agentes
públicos, de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, também corrobora a autonomia do Ministé
rio Público, ao estabelecer, tanto na ementa quanto
no corpo do dispositivo (§ 11 a ser acrescido ao art.
37), "limite para remuneração, subsídio, provento...
aplicável aos três poderes e ao Ministério Público'~.

O Substitutivo do Relator, não obstante, parte
de premissa equivocada ao considerar, para fins or
çamentários, o Ministério Público no âmbito do Poder
Executivo, gerando confusão e rompendo com estru
tura constitucional na matéria, que o coloca, para
esse especial fim, ao lado dos poderes do Estado,
tanto assim que o próprio projeto não pôde deixar de
prever - em flagrante contr~dição com a sistemática
,equivocada que elegeu e que ora se pretender sanar
...:. qúe "C? Poder Executivo de cada ente colocará à dis·

o posição dos'derriais poderes e do Ministério Público,

no mínimo trinta dias antes do prazo final para enca
minhamento de suas propostas orçamentárias, os es
tudos e estimativas de receitas para o exercício sub
seqüente, inclusive da corrente líquida, e as respecti
vas memórias de cálculo" (§ 32 do art. 12).

Como se vê, nem mesmo o Substitutivo do Re
lator ignorou a similitude de tratamento entre Mi
nistério Público e poderes de Estado na esfera or
çamentária.

Daí a necessidade das modificações propos
tas, de cunho meramente formal, pelas quais pro
cura-se posicionar o Ministério Público como ór
gão autônomo na sistemática do projeto, de con
formidade com os lineamentos da Constituição Fe
deral, sem alterar o seu mérito.

Pelo que foi exposto é que esperamos contar
com o apoio dos nobres colegas para ver aprova
da a presente emenda.

Sala das Sessões. -Inocêncio de Oliveira,
Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder do PPB 
Geddel Vieira Lima. Líder, do PMDB - Roberto
Jefferson, Líder do PTB - Àécio Neves, Líder do
PSDB - Miro Teixeira, Líder do PDT.

-Nº2

EMENDA DE PLENÁRIO

Suprima-se da alínea c, inciso I, art. 20, a ex
pressão "não incluído o Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios" e do § ~, art. 20, a expressão
"e do Ministério Público do Distrito Federal".

Justificação

De acordo com o art. 128, inciso I, da Consti
tuição Federal, o Ministério Público do Distrito Fe
deral e Territórios é órgão integrante da estrutura
administrativa do Ministério Público da União. Não
vemos, portanto, razão para excluí-lo do limite que
será aplicado neste caso. Trata-se de uma impro
priedade institucional que precisa ser corrigida, o
que levará também à correção da redação do § 3~

do art. 20.

Pelo que foi exposto é que esperamos contar
com o. apoio dos nobres colegas para ver aprovada
a presente emenda.

. Sala das Sessões. - Inocêncio de Oliveira.
Líder-do PFL - Odelmo Leão, Líder do PPB - Ged
dei Vieira Lima, Líder do PMDB - Roberto Jeffer
son. Líder do prB - Aécio Neves, -Líder do PSDB 
Miro Teixeira, Líder do PDT.
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-N2 3

EMENDA MODIFICfATIVA

Dê-se àalínea 'a' do inc,iso 11 do art. 20 do
Substitutivo ao Projeto' de L~ Complementar nli
18199 a seguinte redação:

Art. 20 .
1- ..
11- .

a) cinco por cento para o Legislativo, destacando-se
dois por cento para o Tribunal de Contas do Estado.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. Antônio
Carlos Konder Reis, Deputado Federal, PFUSC 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

-N9 4-

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso 111 do § 1a do art. 19.

Jústificação

O inciso em questão exclui do cômputo da despe
sa com pessoal os gastos com as convocações extraor
dinárias do Congresso Nacional. Tratando-se de uma lei
que se pretende de responsabilidade fiscal, e tendo em
vista a situação não só dos salários dos servidores públi
cos mas principalmente dos trabalhadores brasileiros em
geral, que sofrem perdas há vários anos, é no mínimo
estranho que se mantenha essa brecha generosa para a
remuneração de parlamentares. Por isso somos pela ex
clusão da exceção estabelecida pelo inciso.

Sala de Sessões. - Luíza Erundina, Líder do Blo
co Parlamentar PSBIPCdoB - Miro Teixeira, Líder do
PDT- Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PUPSTIPSL - João Fassarella, Vice-Líder do PT.

-N!!5

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao Inciso I doart. 19a seguinte redação:
"Art. 19 .
I - União: sess'::l1ta por cento."

Justificação

As necessidades da União para atender sua
prestação de serviços de modo condigno com os inte
resses da população exigem recomposição do qua
dro de pessoal e recur.Jeração salarial. Por isso, é ne
cessário manter o limite na mesma proporção da Lei
Complementar n2 82/95.

Sala das Sessões. - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Or. Hélio, Vice-Líder dó POT - Bis
po Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luíza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

-N26

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 2a do art. 3Q

Justificação

O disposto no art. 52, § 22 da CF sobre a LOO
mas não alcança o PPA, e não pode uma Lei Comple
mentar inovar nessa matéria, que somente pode ser
tratada por ato interna corporis do Poder Legislati
vo.

Sala das Sessões. - João Fassarella, Vice-lí
der do PT - Or. Hélio, Vice-Líder do POT - Bispo
Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luíza Erundina, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

-N!!7

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 62 do art. 17.

Justificação

O § 62 do art. 17 excepciona o serviço da dívida
da exigência de que os atos que criem ou aumentem
as despesas de caráter continuado sejam instruídos
com estimativa de custos e demonstração de origem
de recursos, mediante acompanhamento de compro
vação de que a despesa tem dotação orçamentária
específica ou de que seus efeitos estão sendo com
pensados pelo aumento de outras receitas ou redu
ção de outra despesa. O dispositivo evidencia uma
priorização do gasto financeiro que não podemos ad
mitir, quando todos os demais gastos estão sujeitos a
controles rígidos e medidas restritivas voltadas a im
pedir a sua realização "temerária". Mas os juros e a
rolagem da dívida estão liberados desses controles,
como se fosse aprioristicamente lícita e regular qual
quer operação neste sentido.

Sala das Sessões. - João Fassarella, Vi
ce·Líder do PT - Or. Hélio, Vice-Líder do PDT - Bis
po Rodrigues, Vice-líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luíza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

-N!!S-

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso" do art. 21.

Justificação

O inciso 11 assegura pena de nulidade aos atos
que provoquem aumento de despesa com pessoal e
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não atendam ao limite legal de comprometimento
aplicado à despesa com pessoal inativo. Em primeiro
lugar, é absurdo atribuir pecha de nulidade a ato que
meramente ofende a uma lei geral, a qual fixa, de ma
neira inconstitucional, que o gasto com inativos não
pode ultrapassar percentual da receita corrente líqui
da, nem ser superior às receitas diretamente arreca
dadas pelo ente estatal. Essa previsão, além de con
trariar a Teoria das Nulidades, invade indevidamente
o terreno da Constituição, que não admite limites de
gasto por rubrica, devendo a Lei Orçamentária, em
cada exercício, fixar os montantes necessários para a
despesa com inativos de cada ente estatal, e nunca
uma lei federal, ordinária, que passa a ter poder de
coerção absoluto na forma do inciso que propomos
suprimir.

Sala das Sessões. - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do POT - Bispo
Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luíza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

-N29

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a expressão "refinamento" do
caput do art. 35.

Justificação

Não é aceitável que a União não possa refinanciar
dívidas de outros entes da Federação quando estes se
acham em dificuldades. Essa é uma das principais fun
ções do Poder Central numa República Federativa. Su
primi-Ia é extinguir a solidariedade entre os entes.

Sala das Sessões. - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do POT
Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PL/PSTIPSL - Luíza Erundina, Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

- N2 10

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao caput do art. 25 a seguinte redação:

"Art. 25. Para efeito desta Lei, entende-se
por transferência voluntária a entrega de recursos
correntes ou de capital a outro ente da Federação,
a título de cooperação, auxílio ou assistência fi
nanceira, que não decorra de determinações
constitucionais ou legais, incluídas entre estas as
que destinam recursos para o Sistema Único de
Saúde.

Justificação

Trata·se de emenda de r~dação, para retirar a
ambigüidade do texto do substitutivo.·

Sala de Sessões. - João Fasarella, Vice-Líder do
PT - Dr. Hélio, Viee-Líder do PDT - Bispo Rodrigues,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PLJPSTIPSL - l,.uíza
Erundlna, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

- N911
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao inciso I do art. 55 a seguinte
alínea /le":

"Art. 55 .
1- .
e) despesas de que trata o art. 42, inci

so 11."

Justificação

Trata-se de incluir no Relatório de Gestão Fiscal
a mesma condição pedida no Relatório Resumido de
que trata o art. 53.

(

Sala das de Sessões. - João Fassarella,
Vice-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do POT
Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luíza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 31 a seguinte redação:

"Art. 31 .

§ 12 ..

I - estará proibido de realizar opera
ções de crédito interna ou externa, exceto
para cumprimento de despesas já progra
madas com educação, saúde, seguridade
social, reforma agrária, desenvolvimento re
gional e aquelas de combate a emergências
e calamidades.

11 - estará impedido de receber trans
ferências voluntárias da União ou do Esta
do, ressalvadas as destinadas a cumprir as
despesas descritas no inciso I.

§ 22 O Ministério da Fazenda divulga
rá, mensalmente, a relação dos entes que
tenham ultrapassado os limites das dívidas
consolidad~ e mobiliária.,_
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§ 32 As normas deste artigo serão ob
servadas nos casos de de~cumprimento dos
limites da dívida mobiliária!e das operações
de crédito interna e extern~s."

Justificação

O descumprimento de IimiteSj'deve sim acarre
tar j)~nalidades, mas não pode im edir que o ente
cumpra suas funções finalísticas meritórias. Do
modoIcomo está a lei pune mais comunidade do
que 0lmau gestor e beneficia as ru~ricas financeiras
em d~trimento das sociais.

Sala de Sessões. - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Dr. Hélio, Více·Líd~rdo POT- Bis
po Abdrigues, Vice-Lider do Bldco Parlamentar
pupslT/PSL - Luíza Erundina, Lidbr do Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB.

- Nº 13

EMENDA MODIFICATI~A

Qê-se ao § 2Sl do art. 28 a seg~inte redação:
"Art. 28. ~"""''''''''''''''''l''''''''''''''''''''''''
§ 22 O disposto no caput não prçí,be o

Banco Central de conceder às instituições fi
nanceiras empréstimos de Iiquidez' de prazo
inferior noventa dias."

Justificação

Não se justifica que as instituições financeiras
tenham'~aSSistênCja de Iiquidez por prazo demasiado,
porque esse caso provavelmente se configura situa
.ção de insolvência, para cuja solução não devem
concorr r recursos públicos.

~
a de Sessões. - João Fassarella, Vi-

. ce-Lide do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do POT 
Bispo odrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PUPST/PSL - Luíza Erundina, Líder do Bloco
ParlamE;lntar PSB/PCdoB. .

- N2 14-

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 16 o seguinte § 52:
"Art. 16 ..

§ 52 É vedada a assunção de compro
missos com fornecedores de. bens ou mer
cadorias, portadores de serviços ou emprei
teiras de obras mediante emissão ou aval
de notas promissórias ou cárías de crédito,
a~eite' de duplicatas, 'confissão de dívidas
ou operações assemelhadas." .

Justificação

É preciso evitar as burlas às normas orçamentá
rias e à legislação praticadas por meio de peças contratu
ais estranhas ao prescmo pela gestão pública responsá
vel, normalmente usadas com fins de favorecimento.

Sala de Sessões. - João Fassarella, Viee-Líder do
PT - Dr. Hélio, Viee-Líder do POT - Bispo Rodrigues,
Viee-Líder do Bloco Parlamentar PUPSTIPSL - Luíza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSBIPCdoB.

- Nº15

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 2Sl do art. 9Sl a seguinte redação:
"Art. 92 .
§ 22 Não serão objeto de limitação as

despesas que constituam obrigações consti
tucionais e legais do ente, inclusive todas
aquelas destinadas à saúde, à educação, à
seguridade social, à reforma agrária e ao
desenvolvimento regional, e as ressalvadas
pela lei de diretrizes orçamentárias."

Justificação

A limitação de despesas para efeito de ajuste da
execução orçamentária às metas preestabelecidas
deve preservar aquelas que são obrigações precfpuas
e finalísticas do setor público.

Sala de Sessões. - João Fassarella, Viee-Líder do
PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do POT - Bispo Rodrigues,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSTIPSL - Luíza
ErundiRaJiUéJer·Bo Bloco Parlamentar PSBIPCdoB.

-N!!16-

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao art. 14 o seguinte § 4g:

"Art. 14 .
§ 42 É vedada a captação ou o recebimen

to de recursos a título de antecipação ou paga
mento de tributo ou contribuição cujo fato gerador
ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do dispos
to np § ]!l,do~. 150 da Constituição FederaL"

Justificação

" Aant~cipaç?~ de recebimento tributário normal
:.ru~nte"se faz.e.m troca.da concessão pelo Poder PÚ
.bliço".de daságios .qu.e' comprometem inertemporal-
,n:lent~ :ÇlS ,r.eéeitas. '.' . . '.,
.' .Sala das Sessões. :-João Fassarela, Vice-Líder do

:PT - Dr. ,Hélio, Vice-Líder do POT ~ Bispo Rodrigues, Vi
'C6-Líder do· Bloco Parlamentar PSBIPCdoB. - Luíza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
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- N!! 17

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se à alínea e do inciso I do art. 42 a se
guinte r~ação:

"Art. 42 .
e) normas relativas ao controle de

custos e à avaliação dos resultados dos progra
mas financiados com recursos do orçamento,
especialmente no que respeita aos indicadores
sociais, aos impactos sobre o emprego e a ren·
da e ao desenvolvimento regional."

Justificação

A LDO deve enfatizar a importância dos resultados
sociais dos gastos orçamentários, porque este é o objeti
vo maior da gestão fiscal responsável, e não apenas o
equilíbrio fiscal, muitas vezes obtido com a deterioração
das condições de vida da maioria da população.

Sala das Sessões. - João Fassarela, Vi
ce-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do POT - Bis
po Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Luíza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 32 o seguinte § 32:

"Art. 32 : - .
§ 32 Ao final de cada ano o Executivo

apresentará relatório de acompanhamento
e avaliação do disposto no § 12 para apre
ciação e discussão em audiência realizada
pelas comissões pertinentes do Poder Le
gislativo com os membros pertinentes do
Poder Executivo."

Justificação

O acompanhamento e a avaliação das mestas
do PPA, em conjunto com o Poder Legislativo, am
pliação e. controle democrático das finanças e políti·
cas públicas e permitirão a adoção de medidas cor
retivas em função dos objetivos de médio prazo, e
não meramente conjunturais.

Sala das Sessões. - João Fassarela, Vi
ce-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Uder do POT - Bis
po Rodrigues, Vice-líder do Bloco Parlamentar

PSB/PCdoB - Luíza Erundina, líder do Bloco Par
lamentar PSB/ pedoB.

-N2 19-

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 12 do art. 32 a seguinte redação:
"Art. 32 .
§ 12 Integrarão o projeto o Anexo de

Política Fiscal, em que serão estabelecidos
os objetivos e metas anuais de política fiscal
a serem alcançados durante o período de
vigência do plano, incluindo as despesas
com juros, amortizações líquidas e demais
encargos de dívidas, demonstrando a com
patibilidade deles com as premissas das po
líticas econômica nacional e de desenvolvi
mento social, e o Anexo de Política Social,
em que serão estabelecidos os objetivos
qualitativos e as metas de gastos e investi
mentos plurianuais nas áreas de saúde,
educação, seguridade social, reforma agrá
ria e desenvolvimentp regional, com os im
pactos projetados soqre o emprego, a renda
e o desenvolvimento regional."

Justificação

O PPA é o maior instrumento de planejamen
to do setor público, por seu alcance e pelo que re
presenta em termos de compromisso político e
orçamentário. A inclusão de metas sociais só faz refor
çar o fato de que o compromisso maior da gestão pú
blica é com as condições de vida da maioria da popula
ção. Quanto às despesas com juros, inclufdas no Ane
xo de Política Fiscal, elas são variável central do de
sempenho fiscal e devem ser compatíveis com os obje
tivos do PPA sob pena de comprometê-lo.

Sala das Sessões. - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT 
Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luíza Erundina, Líder do Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB.

-W!20

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 42 o seguinte § 12, re
numerando-se os demais:

"Art. 42 .

§ 12 As despesas de que trata o inciso
11 do caput não ~xcederão a 7% da receita
corrente líquida no caso dos estados e a 5%
da receita corrente líQuida no caso dos mu
nicípios."
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Justificação

As despesas com juros são variável central do
desempenho fiscal. O que se pretende é definir mon
tantes e condições para que os estados e municípios
recuperem suas finanças e sua capacidade de opera
ção e de investimento, do contrário estarão sempre
fragilizados pelos compromissos financeiros.

Sala de Sessões. - João Fassarella, Vice-Líder
do PT - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PUPST/PSL - Dr. Hélio, Vice-Líder do
PDr - Luíza Erundina, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

- N!!21

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso \I do art. 451 a seguinte redação:

"Art. 42 .

11 - es.tabelecerá limite percentual
anual para o montante das despesas com
juros, amortizações líquidas e demais
encargos de çHvidas com base na receita
corrente líquida, apurada na forma do § 32

do art. 22, que, se excedido, implicará:
a) instalação de comitê composto por

membros dos Poderes Executivo e Legislativo,
para, em 60 dias a contar do final do exercício
anual, apresentar medidas e cronograma para
retomo dessas despesas ao limite estabelecido;

b) vedação de realização de novas
operações de crédito até o término do
trabalho do comitê a que se refere a alínea
anterior, ressalvadas as relativas a
refinanciamento da dívida; e

c) no caso de o excesso dessas
despesas por parte de estados e municípios
ter sido causado por elevações, pela
autoridade monetária, das taxas de juros
utilizadas para efeito do estabelecimento do
limite anual, a assunção, pela União, do
montante excedente."

Justificação

As despesas com juros são variável central do
desempenho fiscal e devem ser objeto de controle
ampliado. O que se pretende é definir prazos,
montantes e condições para que haja solvência e
credibilidade das finanças públicas, para que as
metas de investimento e de gastos sociais não sejam
dizimadas pela conjuntura financeira e para que os
credores tenham garantia de cumprimento de seus
contratos..

Sala das Sessões. - João Fassarella,
Vice-Líder do PT - Luíza Erundina, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Dr. Hélio,
Vice-Líder do POT - Bispo Rodrigues, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PUPST/PSL.

- N2 22-

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 451 o seguinte § 52:

"Art. 42 .

§ 52 Ao final de cada ano, o Executivo
apresentará relatório de acompanhamento e
avaliação do disposto neste artigo para
apreciação e discussão em audiência reali
zada pelas comissões pertinentes do Poder
Legislativo com os membros pertinentes do
Poder Executivo."

Justificação

O acompanhamento e a avaliação das metas e
parâmetros da LOQ, em conjunto com o Poder
Legislativo, ampliarão controle democrático sobre as
variáveis orçamentárias, permitindo a adoção de
medidas corretivas em consonância com os cenários
e alvos definidos no PPA.

Sala das Sessões. - João Fassarella,
Vice-Líder do PT - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPST/PSL - Dr. Hélio,
Vice-Líder do POT - Luíza Erundina, Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

- N!!23

EMENDA MODIFICATIVA

No art. 19 dê-se nova redação ao § 12 e
acrescentem-se os seguintes §§ 22 e 39 :

"Art. 12 .

§ 1!l A responsabilidade na gestão fis
cal se efetiva pela ação planejada,
transparente e sob controle social, visando
à obtenção e manutenção da solvência nas
finanças públicas para que o setor público
cumpra sua função dinâmica no setor
produtivo e nas políticas sociais.

§ 2!l As normas de finanças públicas
aqui estabelecidas previnem desvios na
gestão fiscal, estipulam prescrições para a
sua correção e adotam penalidades para os
gestores e governantes que neles incorram
imoderada ou reiteradamente.
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§ 32 Desvios na gestão fiscal são des
cumprimentos dos procedimentos e metas
para a receita e a despesa, bem como dos li
mites e condições para a geração de novas
despesas e a renúncia de receitas, em rela
ção ao que é estabelecido nesta leL"

Justificação

A redação atual não é precisa e, no conteúdo,
faz prevalecer, com os termos "equilíbrio" e "resulta
dos entre receitas e despesas", o superávit primário
como objetivo da gestão fiscal responsável, abando
nando-se a preocupação maior que dever-se-ia ter
com a ação finalística do ente público e não com o
resultado fiscal em si.

Sala das Sessões. - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPST/PSL - Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT - Luíza Erundina. Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

-N224-

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 55 o seguinte inciso IV:
"Art. 55 .
IV - demonstrativos de despesas com:

a) saúde;
b) educação;
c) seguridade social;
d) reforma agrária; e
e) desenvolvimento regional."

Justificação

O Relatório de Gestão Fiscal tem de incluir a
avaliação quantitativa e qualitativa da finalidade prin
cipal da gestão pública, que é a melhoria das condi
ções de vida da maioria da população.

Sala das Sessões. - João FassareIla, VICe-Uder do
PT - Dr. Hélio, Viee-Líder do PDT - Bispo Rodrigues, VI
ee-Uder do Bloco Parlamentar PLlPSTIPSL - Luíza Erun
dina, Líder do Bloco Parlamentar PSBlPCdoB.

- N!!25

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 22 do art. 12 a seguinte redação:
"As disposições desta lei obrigam, no que couber,

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios."

Justificação

A lei ·não pode ter efeitos obrigatórios em to
dos os entes federados para além do que delimita a

Constituição. A expressão "no que couber" resguar
da esse princípio e chegou a ser incluída na penúlti
ma versão do substitutivo, mas foi retirada da ver
são final.

Sala das Sessões. - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - Bis
po Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luíza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

- N!! 26

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 2!! do art. 17 a seguinte redação:

"Para efeito do parágrafo anterior, con
sidera-se aumento permanente de receita a
proveniente da elevação de alíquotas, amo
pliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição, bem
como aquela derivada de incremento da ar
recadação suficiente para garantir, como
base os dados verificados nos últimos doze
meses, as metas de _resultados fiscais pre
vistos no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias."

Justificação

Da forma como está redigido no substitutivo o
dispositivo em questão implica que, mesmo se hou
ver aumento de arrecadação por efeito do crescimen
to econômico, não poderá haver aumento de salários
de servidores ou de gastos com previdência, por
exemplo. Isso congela no tempo o valor nominal des
ses gastos, o que na verdade significa grande corro
são de seu valor real. Outro absurdo é pressupor que
aumentos de alíquotas necessariamente tragam ga
nhos de arrecadação: em certas condições podem,
ao contrário, diminuir a receita pública.

Sala de Sessões. - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Or. Hélio, Vice-Líder do PDT - Bis
po Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luiza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 20.

Justificação

O artigo 169 da CF não autoriza a fixação de
limites de gasto por Poder, mas tão somente limite çJe
despesa com pessoal para a União, os estados, o DF
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e os municípios, considerados em sua indivisibilidade.
Os três Poderes, harmônicos e independentes, não
pod~m ter sua autonomia administrativa delimitada por
lei complementar na forma proposta. Além disso, foi
rejeitada na votação da EC nº 19/98 a alteração ao ca
put do art. 169, que permitiria a fixação de limites de
gasto por Poder.

Sala das Sessões, - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - Bis
po Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luiza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

- N2 28
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a expressão "as exigências dos
arts. 16 e 17" do inciso I do art. 21.

Justificação

A expressão a suprimir determina a aplicação
da penalidade de pleno direito aos atos praticados
sem observância do disposto nos artigos 16 e 17. Ain
da que, do ponto de vista do art. 145 do Código Civil,
seja possível considerar nulo o ato jurídico que não se
revista da forma prescrita em lei, ou que não tenha
observado as solenidades essenciais exigidas para a
sua validade, no que toca aos administrativos que ge
ram direitos - e que têm presunção de validade e legi
timidade - não se pode atribuir, genericamente, tal
característica. Além disso, não se trata de matéria
que deva ser objeto de previsão genérica em lei, mas
apreciada caso a caso. Por fim, é fundamental levar
em conta que apenas os atos que contrariem a Cóns
tituição podem ser liminarmente declarados nulos ou
inexistentes com eficácia desde a sua origem. Por isso,
impõe-se suprimir a referência aos artigos 16 e 17, man
tendo tão somente a aplicação da hipótese aos casos de
ofensa ao inciso XIII do art. 37 e ao § 1º do art. 169.

Sala de Sessões, - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - Bis
po Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luiza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

.• Ne 29

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso VIII do § 1º do art. 19, a se
guinte redação:

"Art. 19 .
§ 12 .................................•.............

VIII - relativas ao patrocínio de entida
de f.::chada de previdência privada destina
das ao custeio de plano de previdência
complementar para servidores ocupantes de
cargos efetivos ou empregos públicos."

Justificação

Da mesma forma que se exclui da despesa com
pessoal a contribuição para o custeio do regime próprio
de previdência, deve também ser excluída do limite a
contribuição para o custeio de complementações de
aposentadorias e pensões de todos os ocupantes de
cargos efetivos ou empregos públicos."

Sala das Sessões, - João Fassarella, Vi
ce-Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - Bis
po Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Luiza Erundina, Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

Ne 30

EMENDA DE PLENÁRIO

AO SUBSTITUTIVO
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N!! 18 DE 1999
(Do Sr. Miro Teixeira)

Dê-se à alínea a, do inciso 11, do art. 20 do
Substitutivo a seguinte redação:

"Art. 20 .
1- .
11...:. .
a) cinco por cento para o Legislativo,

destacando-se dois por cento para o Tribu
nal de Contas do Estado."

Justificação

Por serem autônomos, os Tribunais de Contas
e o Ministério Público devem ter tratamento isonômi
co, daí a necessidade de se destacar para as Cortes
de Contas estaduais, a exemplo do que ocorrer para
o Parquet estadual, percentual próprio para a reali
zação de despesas com pessoal, inclusive para as
segurar a independência e a autonomia que garan
tem a isenção necessária ao exercício de suas atri
buições.

O orçamento dos Tribunais de Contas dos
Estados integra o orçamento geral do respectivo
ente federal. Impossível, portanto, como pretende o
Projeto, a junção de limites de gastos com pessoal
num único orçamento, qual seja, do Legislativo,
quando, na verdade, as propostas são elaboradas
separadamente.
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Por outro lado, o modelo constitucional do
País, instituído em 1988, prevê que os Tribunais
de Contas não são subordinados ao Legislativo,
nem qualquer dos outros Poderes. Logo, a corre
tíssima assertiva de Castro Nunes, baseada nos
ensinamentos traçados por Rui Barbosa, segundo
a qual eles foram instituídos como um órgão "posto
de permeio entre os Poderes políticos da Nação, o
Legislativo e o Executivo, sem sujeição, porém, a
qualquer deles".

E continua o insuperável jurista: "as Cortes de
Contas não são delegações do Parlamento, são
órgãos autônomos e independentes." Logo, assim
devem ser tratadas pelo legislador constituído. (in Te
oria e Prática de Poder Judiciário. Forense: 1943, p.
25/26.).

Nesse passo transcrevo, a seguir, o imbatível
decisium, ainda prestigiado pela Suprema Corte de
Justiça - o STF, que repeliu, por inconstitucionalida
de, lei que atribuía ao Tribunal de Contas status de
órgão preposto:

"o Tribunal de Contas não é preposto
do Legislativo. A função que exerce rece
be-a diretamente da Constituição, que lhe
define as atribuições" (in Ver. Dir. Adminis
trativo 158: 196. Acórdão de 29 de jun.
1984. ReI. Ministro Alfredo Buzaid).

Portanto, considerando que as Cortes de
Contas são autônomas e não existindo qualquer
relação hierárquica ou de subordinação com o
Poder Legislativo, do qual são colaboradores na
atividade de controle externo, não procede in
cluí-Ias como órgãos prepostos daquele Poder.

É de se destacar, por oportuno, que o Proje
to de Lei busca, além de gestão fiscal responsá
vel. impor limites aos Poderes no tocante às des
pesas com pessoal, razão pela qual seria uma in
coerência do projeto limitar estas despesas e na
mesma oportunidade, atribuir tarefas que, com
certeza, exigiriam um maior número de efetivo
para atender à demanda de trabalho criado pelas
novas imposições.

Por estas razões e pela importância de um
controle externo efetivo e forte. consoante procu
rou fazer o legislador constituinte ao destacar na
Carta Magna, a importância da missão inconstitu
cional dos Tribunais de Contas. é que entendo
deva ser modificada a alínea a, inciso li, do art.
20 do Projeto.

Em face do exposto, dê-se à alínea a do inciso 11
do art. 20 do Projeto de Lei Complementar n2 18 de
1999, a redação supra citada.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000, - De
putado Miro Teixeira, PDT - Luiza Erundina, lí
der do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Régls Ca
valcanti, Vice-Líder do PPS.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 31
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PLC N218199

(Do Sr. Luiz Salomão)

Inclua-se artigo à Subseção 11 da Seção IV
do Capítulo VI do substitutivo com a seguintes re
dação:

"Art. É vedada a adoção de taxas de juros
flutuantes ou quaisquer variáveis financeiras na realização
de operações de crédtto ou contratos firmados pela
União, Esta.cIos, Distrito Federal e Municípios.

Justificação

Visa a presente emenda dar efetividade ao ob
jetivo primordial desta lei em estabelecer limites aos
gastos públicos, notadamente nas despesas com ju
ros.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000, 
Deputado Luiz Salomão, PDT - Dr. Hélio, Vice-Líder
do PDT - Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Régis
Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Luiza Erundina,
Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO Ne 32
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PLC N218199

(Do Sr. Luiz Salomão)

Inclua-se a seguinte alínea d ao inciso 42 do
art. 2edo substitutivo:

"d _ nos estados e municípios, receitas prove
nientes de transferências voluntárias"

Justificação

Não podem compor a receita cor~ente líquida
desses entes da Federação receitas sem ,regularida-
de temporal. '

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - Deputado
Luiz Salomão, PDT - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT 
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Régis Caval
cante, Vice-Líder do PPS - Luiza Erundina, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
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EMENDA DE PLENÁRIO N!! 33
AO SUBSmUTIVO DO RELATOR AO PLC N218199

(Do Sr. LU,iz Salomão)

Substitua-se a expressão "sessenta" contida
no § 5º do art. 9º do substitutivo pela expressão "no
venta".

Justificação

A sugestão objetiv~ dar maior efetividade na
avaliação das metas de políticas monetária, credíti
cia e cambial.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. _
Deputado Luiz Salomão, POT _ Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do POT _ Ge~aldo Magela, Vice-Líder
do PT _ Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS _
Luiza Erundina, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

EMENDA DE ~LENÁRIO Nº 34

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PLC N!! 18199
(Do Sr. Luiz Salomão)

Dê-se ao § 22 do art. 14 do substitutivo a se
guinte redação:

"§ 2º Se o ato de concessão ou ampli
ação de incentiv9 ou benefício de que trata
o caput deste al1igo decorrer da condição
contida no inciso li, o benefício só entrará
em vigor quando, implementadas as medi
das referidas no mencionado inciso."

Justiflcação

Objetiva a presente lemenda eliminar contradi
ção existente no texto em ~elação à parte final do art.
14.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. _
Deputado Luiz Salomã~, POT _ Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT _ GeralClo Magela, Vice-Líder do
PT _ Régis Cavalcante, \Vice-Líder do PPS _ Luiza
Erundina, Líder do Bloco parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE Pl.ENÁRIO Ne 35
AO SUBSTITUTIVd DO RELATOR AO

PLC Nr 18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Inclua-se o seguinte § 32 ao art. 28 do substi
tutivo:

§ 32. É ved~da a adoção do instituto
da medida provisoria na regulamentação do

I

disposto no caput e parágrafos deste artigo.

Justificação

Objetiva a presente'emenda promover discus
são no âmbito do Congresso Nacional sobre o aporte
de recursos públicos para socorrer instituições do sis
tema financeiro.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000, - Depu
tado Luiz Salomão, PDT - Or. Hélio, Vice-Líder do
POT - Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Régis
Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Luiza Erundina,
Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO Ne 36
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC NR 18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Dê-se ao § 32 do art. 40 do Substitutivo a se
guinte redação:

"Art. 40 .
§ 39 Será cobrada comissão pela ga

rantia prestada na forma de percentual sobre
o valor garantido equivalente ao cobrado pe
las instituições financeiras privadas, e exigi
do o ressarcimento das despesas efetuadas
pelo garantidor à conta da operação."

Justificação

É imperativo que o percentual da mencionada
comissão seja equivalente aos valores praticados no
mercado:

Sala das Sessões, de janeiro de2000, - Deputado
Luiz Salomão, POT - Dr. Hélio, Vice-Líder do POT 
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Régis Caval
cante, Vice-Líder do PPS - Luiza Erundina, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO Ne 37
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC NR 18199
(Do Sr. Luiz Salomão)

Dê-se ao caput do art. 48 do substitutivo a
seguinte redação:

"Art. 48. São instrumentos de transpa
rência da gestão fiscal, os quais será dada
ampla divulgação, inclusive em meios ele
trônicos de acesso público e veículos de co
municação de massa: os planos, orçamen
tos, e leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer
prévio, o relatório resumido da execução or-
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çamentária e o relatório da execução fiscal;
e as versões simplificadas desses docu
mentos apresentadas em linguagem objeti
va a acessível ao cidadão comum."

Justificação

Objetiva a presente emenda aprimorar a trans
parência pretendida pelo texto do dispositivo.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000, - Deputado
Luiz salomão, PDT - Or. Hélio, Vice-Líder do PDT 
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Régis Caval~

cante, Vice-Líder do PPS - Luiza Erundlna, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 38
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N2 18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Inclua-se a expressão "e prestação
de contas" na parte final do parágrafo
único do art. 48 logo após a expressão "e
orçamento"•

Justificação

Objetiva a presente sugestão estender a transparên
cia de que trata o presente artigo à prestação de contas.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000, - Deputado
Luiz salomão, PDT - Or. Hélio, Vice-Líder do PDT
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Régis Caval
cante, Vice-Líder do PPS - Luiza Erundina, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 39
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N2 18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Inclua-se o seguinte § 22 ao art. 49 do substi
tutivo, remunerando-se o atual parágrafo único
como § 12 a seguinte redação:

"§ 22 Os órgãos de que trata o caput
deste artigo obrigam-se fomecer cópias das
prestações de conta~ e pareceres a quem as
solicitar, podendo cobrar valor correspondente
à multiplicação dos documentos."

Just~fi~açãó

Objetiva a presente sugestão dar' efetividade à
transparência e ao controle social-das contas públicas._

Sala das Sessões, de janeiro de 2000, - Deputado
Luiz Salomão, PDT - Or. Hélio, Vice-Líder do POT 
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Régls Cavai·
cante, Vice-Líder do PPS - Luiza Erundina, Lider do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 40
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N2 18199
(Do Sr. Luiz Salomão)

Oê-se ao § 32 do art. 50 do Substitutivo a se
guinte redação:

"Art. 50 ..

§ 32 A administração pública manterá
sistema de custos que permita a avaliação e
o acompanhamento da gestão orçamentá
ria, financeira e patrimonial que será publi
cado mensalmente no órgão oficial de divul
gação bem como disponibilizado em meio
eletrônico.

Justificação

É fundamental que o texto da lei explicite a forma
como este sistema de custo será divulgado de modo a
propiciar a transparência no acompanhamento dos
gastos públicos bem como viabilizar sua fiscalização.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - Deputado
Luiz Salomão, PDT - Or. Hélio, Vice-líder do por 
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Régls Caval
cante, Vice-Líder do PPS - Luiza Erundina, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 41
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N2 18199
(Do Sr. Luiz Salomão)

Suprima~se o inciso 11 do § 12 do art. 53 do
Substitutivo.

Justificação

Entendo inconveniente tratar desta matéria no
relatório .resumido, razão pela qual proponho a su
pressão do dispositivo.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - Deputado
Luiz Salomão, PDT - Or. Hélio, Vice-Líder do por
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Régls Cavai·
c~nt~,Vice-líder do PPS - Luiza Erundina, líder do

-Bloco Parlamentar. pSB/PCdoB.
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EMENDA DE PLENÁRIO N!! 42
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N!! 18199
(Do Sr. Luiz Salomão)

Dê-se ao inciso V do art. 53 do substitutivo a
seguinte redação:

"V - restos apagar, detalhando por
Poder e órgão de todas as esferas da Fede
ração, os valores inscritos, os pagamentos
realizados e o montante a pagar,"

Justificação

Adaptar a redação do dispositivo à proposta de
supressão do art. 20 formulada anteriormente.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - De
putado Luiz Salomão, PDT - Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT - Geraldo Magela, Vice-Líder
do PT - Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS 
Luiza Erundina, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO N!! 43
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N!! 18/99
(Do Sr:Luiz Salomão)

Dê-se à alínea b~ do inciso I do art. 55 a se
guinte redação:

"b) dívidas flutuante, contratual, mobi
liária e consolidada;"

Justificação

Aperfeiçoar a redação do dispositivo.
Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - Depu

tado Luiz Salomão, PDT - Dr. Hélio, Vice-Líder do
PDT - Geraldo l\I1agela, Vice-Líder do PT - Régis
Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Luiza Erundina,
Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 44
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N2 18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Inclua-se no inciso I do art. 55 a seguinte alí
neae:

"e) despesa total com juros;"

Justificação

Objetiva a presente sugestão incluir no compa
rativo de que trata o inciso I do art. 55, o montante da

despesa total com juros, como forma de deixar trans
parente os dispêndios com esta atividade.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - De
putado Luiz Salomão, PDT - Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT - Geraldo Magela, Vice-Líder
do PT - Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS 
Luiza Erundina, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO N!! 45
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N!! 18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Acrescente-se o seguinte § 32 ao art. 58 do
Substitutivo:

"Art. 58 .

§ 32 Será considerado ato atentatório à
probidade na administração a não prestação
de contas pelo Chefe do Poder Executivo
nos prazos estabelecidos nas Constituições
ou Lei Orgânica."

Justificação

Não há previsão de sanção ao Chefe do Poder
Executivo que não respeite o prazo para encami
nhamento da prestação de contas ao Poder Legisla
tivo. Apenas prevê no § 2!! que o Poder Legislativo
promoverá a tomada de contas.

A presente sugestão é, pois, no sentido de se
prever esta sanção que pode culminar em crime de
responsabilidade.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. 
Deputado Luiz Salomão, Vice-Líder do PDT 
Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - Geraldo Magela,
Vice-Uder do PT - Regis Cavalcante, Vice-Líder
do PPS - Luiza Erundlna, Líder do Bloco, Parla
mentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO N!! 46
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N!!18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Inclua-se a expressão "e de despesa em rela
ção às previsões, bem assim as justificativas para os
desvios em relação aos gastos previstos no orçamen
to" na parte final do caput do art. 59, logo após a ex
pressão "e de contribuições".
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Justificação

Conferir maior abrangência à Prestação de
Contas.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000.
Deputado Luiz Salomão, Vice-Líder do por 

Dr. Hélio, Vice-Líder do POT - Geraldo Magela, Vi
ce-Líder do pr - Regis Cavalcante, Vice-Líder do
PPS - Luiza Erundlna, Líder do Bloco, Parlamentar
PSB/PCdo B.

EMENDA DE PLENÁRIO N!! 47
SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N!! 18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Oê-se ao § 22 do art. 60 a seguinte redação:

"Art. 60 .
§ 22 - Compete ainda aos Tribunais de

Contas verificar se os limites da despesa to
tal com a despesa de cada Poder e Órgão
tratados nesta lei, foram respeitados."

Justificação

Adaptar o dispositivo às alterações anterior
mente propostas.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000, - Depu
tado Luiz Salomão, Vice-Líder do por - Or. Hélio,
Vice-Líder do POT - Geraldo Magela, Vice-Líder do
PT - Régls Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Luiza
Erundlna, Líder do Bloco, Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO N!! 48
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N2 18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Inclua-se a expressão "podendo adotar normas
e padrões mais simples para os pequenos municípi
os" na parte final do inciso 111 do art. 68 do Substituti
vo, logo após a expressão "controle social".

J~stlflcação

Objetiva a prese;nte emenda dar tratamento di
ferenciado aos pequenos municípios.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000, Deputa
do Luiz Salomão, Vice-Líder do por- Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do por- Geraldo Magela, Vice-Líder do pr
- Régia Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Luiza
Erundlna, Líder do Bloco, Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO Nl! 49
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N2 18199
(Do Sr. Luiz Salomão)

Suprima-se a expressão "as realizadas com a fi
nalidade de pagamento e juros" contida na alínea a
do inciso 11 do art. 42 do Substitutivo do Relator ao
PLC n2 18 de 1999.

Justificação

O substitutivo do relator avança, relativamente
ao projeto original, ao prover o estabelecimento de li
mite referencial para o montante das despesas com
juros que, se excedido, impor a adoção de algumas
sanções.

No entanto, a vedar a realização de novas ope
rações de crédito, excetua as realizadas com a finali
dade de pagamento de juros.

Ou seja, o relator avança por um lado, mas miti
ga os avanços com as exceções abertas, pois mesmo
estourado o limite de despesa com pagamento e ju
ros, admite-se a realização de novas operações de
crédito e, por conseguinte, aumento do endividamen
to, para pagar juros.

Com a presente emenda pretendemo~ eliminar
as exceções mencionadas.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. 
Deputado Luiz Salomão (PDT/RJ) - Or. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT- Geraldo Magela, Vice-Líder do pr
- Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Lulza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO NR 50
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC N!! 18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Suprima-se a expressão "inclusive aquelas des
tinadas ao pagamento do serviço da dívida" contida
no § 22 do art. 92 do Substitutivo do Relator ao PLC n2

18, de 1999.

Justificação

O relator propõe a adoção de mecanismos de li
mitação de despesas no caso da realização da recei
ta não atingir as metas fixadas. Dá tratamento dife
renciado e, ao nosso ver, inadequado às despesas
relacionadas ao pagamento de dívidas, na medida
que excepciona o pagamento do serviço da dívida da
limitação de despesas mencionada.
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Com a presente emenda pretendemos eliminar
a exceção mencionada.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000 
Deputado Luiz Salomão (PDT/RJ) - Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT - Geraldo Magela, Vice-Líder d PT
- Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Luiza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PCdoB.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 51
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PLC Nº 18/99
(Do Sr. Luiz Salomão)

Suprima-se o § 3º do art. 92 do Substitutivo do
Relator ao PLC n2 18, de 1999.

Justificação

O relator propõe a adoção de mecanismos de li
mitação de despesas no caso da realização da recei
ta não atingir as metas fixadas. Esta limitação será da
responsabilidade de todos os Poderes.

Prevê, no entanto, no parágrafo que se preten
de suprimir, que caso os Poderes Legislativos e Judi
ciário não promovam as:limitações de suas responsa
bilidades poderá o Poder Executivo fazê-Ias por eles.

Entendemos que o mencionado parágrafo é in
constitucional pois promove interferência indevida
do Poder Executivo sobre assuntos que dizem res
peito à autonomia administrativa e financeira de
cada Poder.

Rompe-se, com a fórmula adotada, o princípio
da independência e autonomia dos Poderes insertos
no art. 2!! da Constituição Federal, razão pela qual
propomos sua supressão.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. 
Deputado Luiz Salomão, (PDT/RJ) - Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT - Geraldo Magela, Vice-Líder do PT
- Régis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Luiza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

- N2 52-

EMENDA MODIFICATIVA

o art. 17 do Substitutivo aprovado pela Comis
são Especial passa a ter a seguinte redação:

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter con
tinuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou 2.IO administrativo normativo que fixe

para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.

§ 12 Os atos que criarem ou aumentarem despe
sa de que trata o caput deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no art. 16, I e demonstrar a origem
dos recursos para seu custeio.

§ 22 Para efeito do atendimento do parágrafo
anterior, o ato será acompanhado de comprovação
de que:

1- atende às condições e limites definidos na lei
de diretrizes orçamentárias, que a margem de expan
são de que trata o art. 42 , § 22 V comporta o amento
de despesa e que o mesmo foi considerado no esta
belecimento das metas de resultados constantes do
Anexo de Metas Fiscais; ou

11 - haverá compensação integral do aumento
de despesa, no período da estimativa, pela redução
de outras obrigatórias de caráter continuado, aumen
to de receitas ou ambos.

§ 32 Para efeito do inciso 11 do parágrafo anteri
or, a compensação não será efetuada com receita
proveniente de operação de crédito, doação, transfe
rência voluntária ou receita vinculada a outra despesa
que não à aumentada.

§ 42 A comprovação referida no § 2º, apresenta
da pelo proponente, conterá as premissas e metodo
logia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame e
compatibilidade da despesa com as demais normÇis·
do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5º Na hipótese do § 2.Q, 11 a despesa não será I

executada antes da implementação das medidas
compensatórias, as quais integrarão o instrumento
que a criar ou aumentar.

§ 6º O disposto no § 12 não se aplica às despe
sas com o serviço da dívida nem ao reajustamento da
remuneração dos servidores públicos e ao subsídio
de que trata o art. 39, § 4.2 da Constituição a fim de
preservar seu valor real.

§ 72 Considera-se aumento de despesa a pror
rogação daquela criada por prazo determinado.

Justificação

A redação do § 2.Q do Substitutivo traz várias im
plicações não reveladas numa primeira leitura desa
tenta.

O texto dá margem a, pelo menos, duas inter
pretações com conseqüências comp.letamente.distin
tas. A expressão "devendo seus efeitos ser compen
sados nos períodos seguintes" leva à seguinte._per
gunta: Quais são os períodos seguintes? Sãq.el~~: ,
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a) os períodos seguintes à entrada do ato em vi
gor ou

b) os períodos seguintes ao último para o qual
havia metas de resultados fixadas e que não podiam
ser afetadas?

No caso da hipótese a, a conseqüência é que
desde a entrada em vigor do ato será exigida com
pensação. Neste caso está-se diante de uma contra
dição: ora se a compensação será exigida não haverá
possibilidade de afetar as metas de resultados, então
a exigência de comprovação de que tais metas não
será afetada é desnecessária e não teria sentido.

No caso da hipótese "b", a conseqüência é que
o ato poderá entrar em vigor sem as medidas de com
pensação, desde que comprovado que não afetará as
metas de resultados, que são estabelecidas para o
exercício de referência da LDO e os dois seguintes. A
compensação será, então exigida a partir do terceiro
exercício seguinte àquela a que se refere a LDO. Se
tais medidas não forem implementadas a despesa
terá de ter sua execução interrompida. A probabilida
de de que elas não venham a ser implementadas é
muito grande, pois são de difícil aceitação política a
redução de despesas obrigatórias (principalmente
pessoal e seguridade) ou aumento da carga tributá
ria. Dá para vislumbrar as graves as conseqüências
polfticas, jurídicas, sociais e administrativas deste ris
co potencial.

A redação, portanto, é bastante imprecisa e
confusa para uma lei que à qual deverão se submeter
desde pequenos municípios até a União.

Em qualquer das hipóteses exigir-se-á compen
sação. A implicação mais grave é que se exige au
mento de receitas permanentes por aumento da car
ga tributária. O aumento sustentado de receita decor
rente do crescimento econômico ou de melhoria da
máquina arrecadadora jamais poderá ser utilizado
para custear aumento ou novas despesas com pessoal
ou seguridade social, congelando-se o atual nível
destas despesas em valores absolutos ad infinitum
e engessando a administração pública (afinal para
contratar, ainda que para repor, funcionários em áre
as como saúde, educação, segurança, fiscalização
ter-se-á que aumentar impostos; para conceder be
nefícios de assistência social, dever-se-á aumentar
contribuições).

A intenção de se fazer uma compensação per
manente é absolutamente inviável. Primeiro: a confia
bilidade das projeções de despesas e receitas por
dois ou três anos já não é tão grande o que se dirá de
projeções para 20, 30 anos. Segundo: que metodolo-

gia seria utilizada para se fazer as projeções? Tercei
ro: pode-se, por exemplo, aumentar a alíquota de um
imposto para gerar a receita necessária à compensa
ção de um aumento de despesa obrigatória. E se pos
teriormente, por questões de política econômica vier
a ser reduzida esta alíquota, o que acontece com a
despesa? Não haverá mais a compensação. Deverá
ser ela interrompida?

Enfim, estas várias questões evidenciam a invi
abilidade do sistema proposto e a inconsistência do
dispositivo, que se aprovado como está certamente
será aplicado segundo a interpretação e os interes
ses mais convenientes, tornando-se letra morta.

A emenda prevê que a criação de novas
despesas ou aumentos das já existentes deve fazer
parte de um planejamento de médio prazo, devendo
a previsão de tais aumentos constar previamente na
LDO, atender as condições e limites estabelecidos,
estar prevista na margem de expansão das despesas
obrigatórias e consideradas no estabelecimento das
metas de resultados (que não podem ser fixadas de
qualquer forma, pois esta lei exige apresentação de
metodologia e memória de cálculo e estabelece
regras para a elaboração de previsão de receitas).
Assim, aumentos de desp'esas obrigatórias não
poderão ser realizados de forma casuística,
instantaneamente.

Apenas na hipótese de não se querer ou não
se poder cumprir estas exigências é que será
necessária a compensação.

O § 32 retoma proposta do projeto original,
definindo que receitas não podem ser usadas para
realizar a compensação, tornando mais flexível o
mecanismo de compensação.

O § 5º corrige erro de lógica, a exigir que
apenas na hipótese de ser necessária compensação
é que se aplica a exigência de implementação das
medidas compensatórias.

O § 62 exclui do mecanismo de compensação
do reajuste de remuneração dos servidores públicos.

A emenda apresenta, com uma redação mais
clara e didática outra forma de compensação mais
compatível com nossa realidade e aplicável e ao
mesmo tempo introduz mecanismos que dificultam a
elevação não planejada e irresponsável de
despesas obrigatórias de caráter continuado.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000 - José
Genoíno, Líder do PT - João Hermann Neto, Líder do
PPS - Luiza Erundina, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB. - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT.
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-N2 53

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ao § 4Q do art. 67 do
Substitutivo aprovado pela Comissão Especial.

§ 42 Na hipótese de se verificarem mu
danças drásticas na condução das políticas
monetárias e cambial, reconhecidas pelo
Congresso Naciona,l, o prazo referido no caput
do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro
quadrimestres.

Justificação

Faltava a definição de como seriam reconheci
das e "oficializadas" as situações previstas no § 42 •

Sem esta definição a aplicação do dispositivo ficaria à
mercê de interpretações casuísticas que postergari
am ou inviabilizariam sua aplicação.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado José Genoíno, líder do PT - João Herr
mann Neto, Líder do PPS - Dr. Hélio, Vice-Líder do
PDT - Luiza Erundina, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

- N254-

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação, ao § 12 do art. 66 do
Substitutivo aprovado pela Comissão Especial.

§ 1g Enquanto perdurar a situação:
J - serão suspensas a contagem dos

prazos e as demais disposições estabeleci
das nos arts. 23, 31 e 71;

11 - ficam dispensados o atingimento
dos resultados fiscais e a limitação de em
penho prevista no art. 9º.

Justificação

A redação do art. 66 é a seguinte:
Art. 66. Na ocorrência de calamidade pública re

conhecida pelo Congresso Nacional, no caso da
União, ou pelas Assembléias Legislativas. na hipóte
se dos estados e municípios;

I - será suspensa, enquanto perdurar a situa
ção, a contagem dos prazos! estabelecidos nos arts.
23,31 e 72;

11 - fica dispensada, no 'exercício, o atingimento
dos resultados fiscais, nem promovida a limitação de
empenho prevista no art. 9º.

Nesta redação há quatro problemas:

a) o primeiro é que o atingimento dos resultados
fiscais e a limitação de empenho deve ser dispensada
enquanto perdurar a situação (tal como determinado
no inciso I) em vez de apenas no exercício;

b) o segundo é que não apenas os prazos para
retorno devem ser suspensos mas também as san
ções estabelecidas para vigorar desde o in feio da
ocorrência do excesso e os demais dispositivos dos
arts. 23, 31 e 71;

c) o terceiro é que a remissão ao art. 72 está er
rada. Este artigo foi renumerado para art. 72, após a
supressão do artigo anteriormente numerado como
71;

d) o quarto é a necessidade de aprimoramento
da redação do inciso 11.

Todos esses problemas foram sanados com a
emenda proposta.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
José Genoíno, Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do
PDT - Luiza Erundina, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao inciso 11 e ao § 22

do art. 14 do Substitutivo aprovado pela Comis
são Especial.

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação integral, no período mencio
nado no caput, por meio do aumento de re
ceita, proveniente da elevação.de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

§ 2g Na hipótese do inciso \I do caput,
as medidas de compensação integrarão o
ato de concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício, o qual não entrará em vigor
enquanto não implementadas tais medidas.

Justificação

No caso do inciso li, não estava claro o período
em que deveria se dar a compensação. A redação
proposta, pretende adotar o mesmo período determi-
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nado para a compensação de aumento de despesas
obrigatórias (art. 17).

No caso do § 22 há dois ajustes:
a) o caput do artigo exige apenas o atendimen

to de uma das condições. Atendido o inciso I, não há
necessidade de compensação. A redação do § 22 dá
a entender que em qualquer hipótese. inciso Iou 11, a
entrada em vigor do ato de concessão dependeria da
implementação das medidas de compensação. Este
paradoxo é corrigido com a emenda proposta, fixan
do-se que tal exigência se aplica apenas na hipótese
de atendimento da condição do inciso 11;

b) a essência e a lógica da compensação é que
a renúncia seja "amarrada" às medidas de compen
sação, assim a renúncia só deve ser aprovada e im
plementada em conjunto com as medidas de com
pensação. A emenda propõe que, tal como redigido
no art. 17, as medidas de compensação integrem o
ato de concessão, de forma a evitar trâmites legislati
vos separados e aprovações defasadas e todas as
suas implicações negativas, jurídicas, políticas e eco
nômicas.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
José Genoíno, Líder do PT - Dr. Hélio, Vice-Líder do
PDT - Luíza Erundina, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Netto, Líder do PPS.

- N!! 56

EMENDA DE PLENÁRIO

Inclua-se, onde couber, no Capítulo IV, Se
ção 11, Subseção I, do Substitutivo adotado pela
Comissão:

Art. As terceirizações que substituem
ações antes realizadas diretamente por ser
vidores públicos são contabilizadas como
Outras Despesas de Pessoal.

Justificação

O limite de despesas de pessoal estabelecido
pela Lei Complementar nº 82/95, também conhecida
como "Lei Camata", mostrou-se falho em pelo menos
um aspecto, ao longo de sua execução recente.
Referimo-nos aos gastos que rigorosamente todos os
órgãos públicos fazem com serviços de terceiros.
Essas despesas, por estarem classificadas no grupo de
"Outras Despesas Correntes", não entram no cômputo
geral da folha de pagamentos governamental.

Trata-se, no entanto, de uma despesa típica de
pessoal, tendo em vista que sua parcela mais 'signifi
cativa resulta em remuneração dos empregados con-

tratados pelas empresas concessionárias de serviços
terceirizados. O fato de essas pessoas não integra
rem o quadro permanente de pessoal dos órgãos pú
blicos onde trabalham não exclui a natureza típica da
despesa que com eles é realizada. Dessa forma, ve
nho propor que tais despesas sejam devidamente in
cluídas na rubrica: Outras Despesas de Pessoal. 
Deputado Rodrigo lV1aia (PTB - RJ) - Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

- N!!S7

EMENDA DE PLEi'!ÁRIO

Inclua-se, onde couber, no Capítulo IV do
Substitutivo adotado pela. ComiSlSião, o Sleguinte
artigo:

Art. Fica vedado ao Poder Público, em
todos os níveis, aplicar recursos orçamentá
rios em publicidade e propaganda, excluin
do destas os editais públicos e os anúncios
de utilidade pública, que de qualquer forma
devem ser informados a todos os meios de
comunicação, vinte e quatro horas antes da
veiculação.

Justificação

Os gastos em publicidade e propaganda, na
maioria da vezes, consistem em significativos custos
para os cofres públicos, além do fato de poderem ser
utilizados para fins políticos - partidários. A função da
publicidade oficial deverá ser exclusivamente de
prestar contas aos cidadãos a respeito das atividades
governamentais, além de promover anúncios de utili
dade pública, conforme determina a lei. - Deputado
Rodrigo Maia, (PTB - RJ) - Inocêncio Olhfeii'~, lí
der do PFL.

o aê-se a seguinte i'edação à ~lín~ c, do inci
so IV, dort. 22 do Substilutivo ~doUldo ~!ll~ Com~o

Especial:

"Art. 2.e .
IV - ..
c) na União, nos estados e os municí

pios, a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e as
sistência social e as receitas provenientes
da compensação financeira citada no § Q2
do art. 201 da Constituição..
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Justificação

A exclusão das contribuições dos entes aos re
gimes próprios de previdência social da base de cá/
culo da receita corrente líquida não se coaduna com
esse conceito porque tais contribuições constituem
despesas e não receitas do ente.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Veda Crusius, PSDB - Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL - Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

-N!!S9

EMENDA

Dê-se a seguinte redação aos § 22 e § 62 do
art. 17 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial:

"Art. 17 ..

§ 2~ Para efeito do atendimento do pa
rágrafo anterior, o ato será acompanhado
de comprovação de que a despesa criada
ou aumentada não afetará as metas de re
sultados fiscais previstas no anexo referido
no § 12 do art. 42 , devendo seus efeitos fi
nanceiros, nos períodos seguintes, ser com
pensados pelo aumento permanente de re
ceita ou pela redução permanente de des
pesa.

§ 62 O disposto no § 12 não se aplica
às despesas destinadas ao serviço da dívi
da nem ao reajustamento da remuneração
de pessoal a fim de preservar o seu valor
real.

"

Justificação

A presente emenda objetiva evitar que rea
justes nas despesas de pessoal necessitem de
mecanismos de compensação. Pelo mérito, e
porque o art. 24 da Lei já assegura tal tratamento
às despesas com a seguridade social, enten
de-se que o mesmo deva ser estendido à remu
neração de pessoal ativo.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Veda Crusius, PSDB - Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL - Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

EMENDA

Suprima-se o inciso VI, do § 12 , do art. 19 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Justificação

A exclusão das contribuições dos entes aos re
gimes próprios de previdência social da base de cál
culo das despesas de pessoal tem como conseqüên
cia a elevação da margem de comprometimento de
gastos com pessoal.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Veda
Crusius, PSDB -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

- 1\12 61-

EMENDA

Suprima-se o inciso VIII, do § 12 , do art. 19 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Justificação

A exclusão das contribuições dos entes às enti
dades fechadas de previdência privada da base de
cálculo das despesas de pessoal tem como conse
qüência a elevação da margerr' de comprometimento
de gastos com pessoal.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Veda
Crusius, Vice-Líder do PSDB - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Sílvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

-N2 62-

EMENDA

Dê-se a seguinte redação ao inciso li. do art.
37 do Substitutivo adotado pela Comissão Espe
cial:

"Art. 37 .
II - recebimento antecipado de valores

de empresa em que o Poder Público dete
nha, direta ou indiretamente, a maioria do
capital social com direito a voto, salvo lucros
e dividendos, na forma da legislação;

Justificação

A presente emenda objetiva evitar que sejam
vedados os pagamentos de tributos e contribuições, a
venda de bens e serviços, e várias outras operações
em que há recebimento de valores, pelo Poder Públi
co, de empresas em que detém a maioria do capital
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social com direito a voto e que constituem operações
normais, que não deveriam ser afetadas por esta lei.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Veda
Crusius, PSDB -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

- Nº63-

EMENDA

Suprima-se o inciso IV, do caput, do art. 42 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Justificação

A repartição dos recursos do FAT e dos fundos
constitucionais (FNE, FCO e FNO) entre os principais
programas de financiamento das agências financei
ras oficiais de fomento, responsáveis pela aplicação
dos recursos daqueles fundos regionais, engessará
os recursos daquelas entiaades, tendo em vista, que
não se pode prever a demanda de financiamentos de
uma forma discriminada, gerando sobra de recursos
em determinados programas e escassez em outros,
em prejuízo do desenvolvimento econômico do País.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Veda
Crusius, PSDB -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

- N264-

EMENDA

Suprima-se a expressão "e dos programas
por ele financiados", da alínea a do inciso IV do §
22 do art. 42 do Substitutivo adotado pela Comis
são Especial:

"Art. 4.2 ..

§ 22 ..

IV - .
a) dos regimes geral de previdência

social e próprio dos servidores públicos e do
Fundo de Amparo ao Trabalhador;

Justificação

A avaliação financeira e atuarial, determinada
pela alínea a, do inciso IV, do § 22 , do referido artigo,
não deve estar incluída no anexo de uma lei. Tal ava
liação pode constar de anexo à mensagem que enca
minha um projeto de caráter orçamentário ou uma,
prestação de contas. Por outro lado, tal avaliação
cabe somente no caso de um fundo que tenha caráter
atuarial (o que pode ser o caso do FAT, embora tal ca-

racterística neste caso não seja tão marcante como
em um fundo previdenciário). É, no entanto, absoluta
mente inadequado e impertinente o detalhamento de
tal avaliação para cada um dos programas do FAT,
ainda mais, caso se pretenda incluir em tal avaliação
os financiamentos concedidos pelo BNDES - pois,
em nenhum lugar do mundo, se faz avaliação atuarial"
de empréstimos e financiamentos.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Veda'
Crusius, PSDB -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

- Nº 65-

EMENDA

Dê-se a seguinte redação ao § 29 do art. 28 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial:

"Art. 28 .

§ 211 O disposto no caput não proíbe o
Banco Central de conceder às instituições fi
nanceiras operações de redesconto e de
empréstimo de prazo inferior a trezentos e
sessenta dias."

Justificação

A presente emenda objetiva tomar mais clara a re
dação, evitando problemas de interpretação que poderi
am inviabilizar as operações de redesconto do Banco
central, um importante instrumento de política monetária

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Veda
Crusius, PSDB -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

- N!! 66-

EMEr~DA

Dê-se a seguinte redação ao § 12 do art. 43 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial:

"Art. 43 ..

§ 1.2 As disponibilidades de caixa dos
regimes de previdência social, geral e pró
prio dos servidores, ainda que vinculados a
fundos específicos a que se referem os arts.
249 e 250, da Constituição Federal, ficarão
depositadas em conta separada das demais
disponibilidades de cada ente e aplicadas
nas condições de mercado, com observân
cia dos Iim ites e condiçõ,-!:; de proteção e
prudência financeira.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 02699

Justificação

A presente emenda ao Substitutivo adotado
pela Comissão Especial tem por objetivo corrigir a ci
tação dos arts. 201 e 249 para os arts. 249 e 250 da
Constituição Federal, já que no art. 201 não existe
previsão de fundo específico para o regime geral de
previdência social e sim no art. 250. Trata-se de uma
correção de remissão.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Veda
Cruslus, PSOB -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
Silvio Torres, Vice-Líder do PSOB.

- N267-

EMENDA

Dê-se a seguinte redação ao § 19 do art. 55 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial:

"Art. 55 .

§ 19 O relatório dos titulares dos ór
gãos mencionados nos incisos 11, IJJ e IV do
art. 54 conterá apenas as informações rela
tivas à alínea a do inciso I, e os documentos
dos incisos 11 e 11I.

Justificação

A presente emenda ao Substitutivo adotado
pela Comissão Especial tem por objetivo corrigir uma
remissão. Na verdade, os titulares dos órgãos são
mencionados no artigo 54 e não no caput do artigo
55.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Veda
Cruslus, PSOB -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
Silvio Torres, Vice-Líder do ?SDB.

-N9 68

EMENDA

Dê-se a seguinte redação ao inciso" do art.
16 do Substitutivo adotado pela Comissão Espe
cial:

"Art. 66 .

11 - ficam dispensados, no exercício, o
atingimento dos resultados fiscais e a limita
ção de empenho prevista no art. 92.

Justificação

A presente emenda ao Substitutivo adotado
pela Comissão Especial trata de uma correção reda
cional.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Veda
Crusius, PSDB -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

- N9 69-

EMENDA

Suprima-se a expressão "emitidas para fins
de aplicação da lei n9 9.496, de 11 de setembro de
1997" do § 19, do art. 39 do Substitutivo adotado
pela Comissão Especial:

"Art. 39 .
"§ 19 O disposto no inciso 11, in fine,

não se aplica ao estoque de Letras do Ban
co Central, Série Especial, existente na car
teira das instituições financeiras, que pode
ser refinanciado mediante novas operações
de venda a termo.

Justificação

Esta emenda apenas repara um erro técnico
contido na afirmação de que as Letras do Banco Cen
trai Série Especial foram emitidas para fins de aplica
ção da Lei n2 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Esses papéis foram emitidos como solução provisória
para o problema de Iiquidez dos bancos estaduais,
que veio à luz com o esgotamento das receitas inflaci
onárias decorrente da estabilidade dos preços. Esta
solução antecedeu o programa de refinanciamento
das dívidas dos Estados junto ao sistema bancário
em geral aos bancos estaduais em particular, que cul-
minou na Lei no!! 9.496/97. '

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Veda
Crusius, PSDB -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

-N9 70-

Inclua-se o seguinte art. 66 no Capítulo IX 
Disposições Finais e Transitórias - do presente
Substitutivo, renumerando-se os demais:

"Art.. 66 - Aplicam-se os dispositivos
desta lei, no que couber, aos consórcios oú-
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blicos e aos convênios de cooperação entre
os entes federados, no que concerne à ges
tão associada de serviços públicos, que in
clui a transferência total ou parcial de encar
gos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos.

Parágrafo único. A lei de que trata o
art. 241 da Constituição Federal, individuali
zará as responsabilidades dos entes federa
dos que integrem os convênios e consórcios
previstos no caput, bem como de pessoas
físicas ou jurídicas responsáveis pela ges
tão destes mecanismos associativos."

Justificação
É prática recorrente na administração pública

brasileira especialmente no nível dos municípios de
pequeno e médio porte, a salutar prática de agregar
esforços para a obtenção de um bem comum que, por
limitações materiais e de recursos humanos, seria im
possível de se conseguir isoladamente.

Fartas são as experiências de consórcios e con
vênios de cooperação no âmbito da saúde, educação
e proteção ambiental.

Uma das poucas virtudes da Emenda Constitu
cional nº 19/98 - Reforma Administrativa - foi consti
tucionalizar estes mecanismos associativos de forma
a eliminar quaisquer dúvidas que pudessem pairar
sobre a legalidade e legitimidade destas iniciativas.

Assim, o art. 241 da Constituição Federal previu
a instituição de consórcios públicos e convênios de
cooperação entre os entes da Federação, estabele
cendo ainda que lei ordinária disciplinaria a matéria o
que ainda não ocorreu.

Vimos, neste momento em que se discute a nor
matização da gestão fiscal responsável no âmbito
dos entes da Federação, estender, expressamente,
suas regras a estas figuras associativas existentes no
âmbito do direito administrativo pátrio.

Impõe-se, me face da complexidade e especi
ficidade destes mecanismos de gestão - conjuga
ção de esforços e recursos de mais de um ente da
Federação - que a lei ordinária que vai discipli
ná-los disponha detalhada e exaustivamente sobre
a repartição de responsabilidade e sobre a incidên
cia dos preceitos contidos na Lei de Responsabilida
de Fiscal.

Ademais, ressalte-se que os organismos multi
laterais de fomento estão privilegiando estas formas
de associações entre entes públicos no repasse de
recursos para financiamento de projetos nas áreas de
infra-estrutura e social.

o Banco Mundial, por exemplo dispõe de cerca
de US$10 bilhões a serem investidos, preferencial
mente, por consórcios e convênios de estados e mu
nicípios nos próximos 5 (cinco) anos.

Este é mais um argumento para que as normas
de gestão apropriada dos recursos públicos sejam
também aplicadas a estas figuras associativas que,
apesar de estarem presentes, na prática há anos na
nossa administração pública, dispõem de insuficiente
aparato normativo a balizar sua atuação.

Esta emenda objetiva assim, incluir os consórci
os e convênios de cooperação no âmbito da Lei de
Responsabilidade Fiscal, prevendo, no entanto, que
a lei especifica de que trata o texto constitucional, pro
mova seu adequado disciplinamento.

Sala das Sessões, janeiro de 2<XX> - Depula
do Federal Or. Hélio, PDT/SP - Walter Pinheiro, VICe-Lí
der do PT - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Luiza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSBIPCdoB.

-N!!71-

Suprima-se O § 62 do art. 17 do Substitutivo
do Relator ao PLC n2 18, de 1999.

Justificação
Mencionado dispositivo excetua as despesas

destinadas ao serviço da dívida - despesa de caráter
continuado - das condições obrigatórias aplicáveis a
todas as ouras despesas de caráter continuado: com
provação que a despesa consta da lei orçamentária
em dotação específica e a compensação por aumen
to permanente de receita ou redução de despesa.

Por entender não existirem argumentos que justifi
quem tratamento diferenciado que mitiga atransparência
na prestação das contas públicas, especialmente em
questão sensível como as despesas relacionadas ao
serviço da dívida, propomos asupressão do dispositivo.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000 
Deputado Luiz Salomão, {PDT/RJ} - Or. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

-Nº72-
Suprima-se a expressão "ou indexada à taxa bá

sica financeira, ou a que vier a esta substituir" contida
no inciso 111 do art. 38 do Substitutivo do Relator ao
PLC rP 18, de 1999, logo após a expressão "obrigatorI
~mente prefixada".

Justificação
A presente emenda, em consonância com outra

proposta de nossa autoria, tem por objetivo impedir
que a taxa de juros aplicada nos financiamentos à
União, Estado, Distrito Federal e MlJnicípios seja flu-
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tuante, permitindo assim uma efetiva administração e
o controle dos gastos com juros.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000 - De
put~do Luiz Salomão, (PDT/RJ). Dr. Hélio Vi
ce-Líder do por -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

- N!!73-

Acrescente-se ao art. 49 os seguintes pará
grafos, passando parágrafo únieo a § 12:

§ 252 Os valores da execução orçamen
tária dos Estados e dos Municípios ficarão
disponíveis, durante todo:o exercício finan
ceiro, no respectivo Pod~r Legislativo, por
meio eletrônico, para consulta e apreciação
pelos membros daquele Poder, pelos cida
dãos e instituições da sociedade.

§ 32 A inobservância do disposto no
parágrafo anterior implicará as sanções pre
vistas nos incisos, I, 11 e 111 do parágrafo 32

do artigo 23.

Justificação

A emenda visa tornar explícita a exigência de
demonstrativo dos valores da exepução orçamentá
ria, no âmbito de Estados e Municípios, perante os
respectivos poderes legislativos, durante o exercício
fiscal.

Sala das Sessões, Deputado João Almeida,
PSD~Aécio Neves Líder do PSDB Mendes Ribeiro
Filh~ Vice-Líder do PMDB.

EMENDA DE PLENÁRIO ADITIVA

-~74-

Inclua-se, onde couber, nas Disposições
Fina~s e Transitórias:

§ Para efeito do disposto no parágrafo
22 do art. 49, o prazo para enquadramento é
de até dois exercícios:

I - A inobservância do disposto no pa
rágrafo anterior, no prazo fixado, sujeita o
ente às sanções previstas no art. 23, pará
grafo 32•

Justificação

INas Disposições Finais e Tral1sitórias, a emen
da e$abelece o prazo de dois exertícios fiscais para
que 0f respectivos governos ajuste~ suas rotinas ad
minislrativa e implementem as mo ernizações técni
cas suficientes.p,ara cumprir com a r ferida exigência.

O descumprimento acarretará sanções previs
tas no artigo 23, § 32 , referentes à obtenção de garan
tias e contratações de operações de crédito e recebi
mento de transferências voluntárias.

Sala das Sessões, Deputado João Almeida,
PSDB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB
- Aécio Neves Líder do PSDB.

- N!!75-

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao § 32 do art. 17' do Substitutivo da
Comissão Especial ao PLP n2 18-A199, a seguinte
redação:

"Art. 17 ..

§ 32 Para efeito do parágrafo anterior,
considera-se aumento permanente de recei
ta o acréscimo da média das receitas anuais
ocorridas nos últimos três anos constantes do
demonstrativo exigido no art. 12, em relação à
receita do primeiro ano da referida série, bem
como aquele proveniente da elevação de aU
quotas, ampliação da base de cálculo, majo
ração ou criação de tributo ou contribuição."

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Pedro Eugênio, PPS/PE - João Herr
mann Neto, Líder do PPS - Fernando Coruja, Vi
ce-Líder do PDT - Arlindo Chinaglia, Vice-Líder do
PT - Haroldo Lima, Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PSB/PCdoB.

EMENDAN2 76

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se a expressão "e a outras despe
sas correntes, inclusive serviços de terceiros" da
alínea c do inciso I do art. 42• '

Justificação

Para compatibilidade com os arts. 51,52 e 99, da
Constituição Federal, somente pode haver limites para
despesas de pessoal. O acréscimo feito pelo substituo
tiyo (limites para despesas correntes, inclusive servi
ços de terceiros) fere a autonomia dos poderes.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Sérgio Miranda, PCdoB - José Antônio, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - João Herrmann
Neto, Líder do PPS - Fernando Coruja, Vice-Líder
do PDT - Professor Luizinho, Více-Uder do PT.



02702 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

EMENDA N!! 77-

AO SUBSTITU"!IVO AdoTADO
NA COMISSAO ESPECIAL.

Suprima-se a expressão "e evidenciando a
con$istência delas com as premissas e os objeti
vos Ida política econômica nacional", do inciso 11
do § 22 do art. 42•

Justificação

A redação do substitutivo fala em "objetivos da
política econômica nacional", que não são objeto de
definição legal e podem ser confundidos com eventuais
programas de governo. A lei não deve fazer referência a
uma expressão que carece de conteúdo normativo.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. Depu
tado Sérgio Miranda, PCdoB - Fernando Coruja,
Vice-Líder do PDT - José Antonio, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - João Herrmann
Neto, Líder do PPS - Professor L.uizinho, Vi
ce-Líder do PT.

EMENDA NR 78

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL.

Redija-se assim o § 32 do art. 42:

"Art. 42 .

§ 3.2 A lei de diretrizes orçamentárias
conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde se
rão avaliados os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas
públicas, informando possíveis soluções,
caso se concretizem.

Justificação

As medidas a adotar diante da concretização de
eventos que afetem contas públicas podem exigir
providências legislativas, não podem simplesmente
estar em um anexo e transformar-se em norma jurídi
ca pela ocorrência da condição constitutiva. O Anexo
pode até enumerar possíveis soluções que, no entan
to, serão submetidas ao processo legislativo, no mo
mento oportuno.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. - João
Herrmann Neto, Líder do PPS - Sérgio Miranda,
PCdoB - José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB - Fernando Coruja, Vice-Líder
do PDT Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA N2 79

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL.

Suprima-se a expressão "ou em legislação
específica" do § 3a, in fine, do art. 52

Justificação

É importante que seja definido o índice de pre
ços que permite diferenciar os juros reais das despe
sas da dívida, deixando mais transparentes as despe
sas com juros reais. No entanto, não podemos con
fundir o cálculo dos juros reais com a atualização mo
netária do principal da dívida. As despesas com refi
nanciamento da dívida devem conter tão-somente o
refinanciamento do principal. Não é possível admitir
que o principal da dívida tenha tratamento diferencia
do de todos os demais ativos financeiros, garantin
do-se a sua atualização monetária. Mascara-se que
também integram os encargos da dívida o conjunto
das despesas relativas a essa despesa, inclusive sua
atualização monetária. Por isso mesmo, deverá estar
contida na LDO, e não em legislação específica.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
João Herrmann Neto, Líder do PPS - Sérgio Miran
da, PCdoB - José Antonio, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB - Fernando Coruja - Vi
ce-Líder do POT - Professor Luizinho, Vice-Líder
do PT.

EMEí"-IDA _"a 80

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL.

Suprima-e o § 12 do art. 79•

Justific~ção

A sistemática normal, nos casos em que o Ban
co Central apresente déficit, é o da sua capitalização
para reassegurar o equilíbrio patrimonial, o que deve
ser autorizado por lei específica, como hoje é feito. A
sistemática adotada na norma que pretendemos su
primir retira o próprio caráter de banco a essa institui
ção, passando os seus déficits a serem financiados
automaticamente pelo Tesouro. Ao mesmo tempo,
retira do Congresso a prerrogativa de discutir esses
déficits. Observe-se que o Banco Central, no exercí-
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cio passado, até novembro, teve um déficit de cerca
de R$9 bilhões e 600 mil.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
João Herrmann Neto, Líder do PPS - Sérgio Miranda,
PCdoB - José Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PSBIPCdoB - Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT
- Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA N!!81

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Redija-se assim o § 32 do art. 7Sl:

"Art. 72 .

§ 32 Os balanços trimestrais do Banco
Central conterão notas explicativas sobre os
custos da remuneração das disponibilidades
do Tesouro Nacional e da manutenção das
reservas cambiais e a rentabilidade de sua
carteira de títulos, destacando os de emissão
da União, o custo da assistência de Iiquidez,
da gestão das entidades sobre o RAET e o
custo individualizado de cada um dos demais
programas a cargo do Banco Central. 11

Justificação

O substitutivo avança ao determinar que os balance
tes contenham notas explicativas sobre os custos da remu
neração das disponibilidades, reservas cambiais e rentabili
dade dos títulos de carreira, mas esquece-se que outros
elementos interferem nesses resultados e resultam também
em despesas orçamentárias. É preciso que notas façam re
ferência sobre os custos da assistência de Iiquidez, da ges
tão das entidades sob RAET, enfim o custo indMdualizado
de cada um dos programas a cargo do Bacen.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. - Pro
fessor Luizinho, Vice-Líder do PT - Sérgio Miranda,
PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS - José
Antonio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSBIPCdoB
- Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA Nl!82

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Redija-se assim o caput do art. 9!l:

"Art. 92 Se verificado, ao final de um bi
mestre, que a realização da receita poderá
não comportar o cumprimento de metas es
tabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os

Poderes promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias sub
seqüentes, limitação de empenho e de mo
vimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias."

Justificação

A emenda ora apresentada suprime do texto a
expressão "de resultado primário ou nominal", ex
pressão esta vaga e sem precisão, que não está defi
nida em nenhum texto legal e que mesmo no uso cor
rente presta-se a interpretações divergentes, uma
vez que não está estabelecida a metodologia para
apuração desses resultados.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
João Herrmann Neto, Líder do PPS - Sérgio Miran
da, PCdoB - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT 
José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA Nl!83

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Redija-se assim o § 22 do art. 92:

"Art. 92 ..

§ 22 Não serão objeto de limitação as
despesas que constituam obrigações consti
tucionais e legais do ente, e as ressalvadas
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Justificação

Retira-se do texto a expressão "inclusive aque
las destinadas ao pagamento do serviço da dívida",
uma vez que essas despesas já estão incluídas entre
as obrigações legais dos entes públicos devedores,
sendo nulas e ilícitas se assim não o for.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. - Sér
gio Miranda, PCdoB - João Herrmann Neto, Líder
do PPS - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT 
José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA Nl! 84

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Redija-se assim o § 2g do art. 12:

"Art. 12 .
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§ 2Q O montante previsto para as rece
itas de operações de crédito não poderá ser
superior ao das despesas de capital cons
tantes do projeto de lei orçamentária, ressal
vadas as autorizadas mediante créditos su
plementares ou especiais com finalidade
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo
por maioria absoluta.

Justificação

A ressalva que aqui fazemos é a que está con
signada no art. 167, 111, da Constituição Federal, as
quais não podem ser revogadas por esta Lei Comple
mentar.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Sérgio
Miranda, PCdoB - João Herrmann Neton, Líder
do PPS - José Antonio, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB - Fernando Coruja, Vi
ce-Líder do PDT.

EMENDAN2 85

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprimia-se o inciso 11 do § 4.2 do art. 16.

Justificação

O inciso em questão impede o uso de importan
te instrumento de reforma urbana, nos termos do art.
182 da Constituição Federal, questão relevante, em
pé de igualdade com a reforma agrária tão necessária
80 desenvolvimento do País.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Sérgio Miranda, PCdoB - José Antonio, Vi
ce-Uder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Pro
fessor Luizinho, Vice-Líder do PT - João Herm
mann Neto, Líder do PPS - Fernando Coruja, Vi
ce-Uder do PDT.

EMENDA N2 86

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se o § 32, do art. 17.

Justificação

A norma em questão ofende ao bom senso tri
butário, ao considerar aumento de receita apenas a
proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição. Tais medidas, sabe-se por longa expe
riência, muitas vezes implicam diminuição de recei
tas. O único objetivo visível para inserir tal norma só
pode ser o desejo de congelar ad eternum os venci
mentos dos servidores.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB - João Herr
mann Neto, Líder do PPS - Professor Luizinho, Vi
ce-Líder do PT - José Antonio, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Fernando Coruja, Vi
ce-Líder do PDT.

EMENDA 87

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se o § 62 do art. 17.

Justificação

A insistência em retirar os serviços da dívida
das limitações adotadas por esta lei demonstram
que tal norma é a positivação de uma política, mais
do que uma norma jurídica stricto sensu. O que
aparenta é a intenção de proteger a qualquer custo
os credores, muitos deles meros especuladores, a
qualquer custo.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. - De
putado Sérgio Miranda, PCdoB - João Herrmann
Neto, Líder do PPS - Professor Luizinho, Vi

.ce-Líder do PT - José Antonio, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Fernando Coruja, Vi
ce-Líder do PDT.

EMENDA N!!88

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se o art. 20.

Justificação

A repartição dos limites globais por poder é pa
pei que é atribuído, constitucionalmente, à Lei de Di
retrizes Orçamentárias. Assim, não pode outra lei su
prir eventual omissão da LDO.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB - João Herr
mann Neto, Líder do PPS - Professor Lulzlnho, Vi
ce-Líder do PT - José Antonio, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Fer.nando Coruja, Vi-
ce-Líder do PDT. . ..
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EMENDAN!!89

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se o § 1~ do art. 23.

Justificação

O texto suprimido fere diretamente os ditames
do art. 79-, XV, da Constituição Federal, que proíbe a
redução dos vencimentos dos servidores públicos,
com a única exceção, imposta pela EC nº 20, para os
funcionários colocados em disponibilidade. Não pode
prosperar, por sua evidente inconstitucionalidade.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB - João Herrmann
Neto, Líder do PPS - Professor Luizinho
Vice-Líder do PT - José Antonio, Vice-Líder do Blo:
co Parlamentar PSB/PCdoB - Fernando Coruja Vi-
ce-Líder do PDT. '

EMENDA Nº 90

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO NA
COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se o § 22 do art. 23.

Justificação

O texto suprimido fere diretamente os ditames
do art. 79-, XV, da Constituição Federal, que proíbe a
redução dos vencimentos dos servidores públicos
com a única exceção, imposta pela EC nº 20, para os
funcionários colocados em disponibilidade. Não pode
prosperar, por sua evidente inconstitucionalidade.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoBíMG - Fernando
Coruja, Vice-Líder do por - João Herrmann Neto
Líder do PPS - José Antonio - Vice-Líder do Bloc~
Parlamentar PSO/PCdoB - Professor Luizinho Vi-
ce-Líder do Bloco Parlamenté.r PSB/PCdoB. '

EMENDA Nº 91

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO NA
COMISSÃO ESPECIAL

Acrescente-se inciso IV ao § 12 do art. 24,
com a seguinte redação:

"Art. 24 ..
§ 1-2 ..

IV ..: ações decorrentes de situações
extraordinárias e emergenciais."

Justificação

É preciso ressalvar as hipóteses que aqui acrescen
tamos, pois nesses casos não há como aguardar o efeito
de medidas para compensar essas despesas inadiáveis.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB/MG - Fernando
Coruja, Vice-Líder do por - João Herrmann Neto
Líder do PPS - José Antonio - Vice-Líder do Bloc~
Parlamentar PSD/PCdoB - Professor Luizinho Vi-
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. '

EMENDA Nº 92

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO NA
COMISSÃO ESPECIAL

Redija-se assim o caput do art. 25:

"Art. 25. Para efeito desta Lei, enten
de-se por transferência voluntária a entrega
de recursos correntes ou de capital a outro
ente da Federação, a título de cooperação,
auxílio ou assistassistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal
ou os destinados ao Sistema Único de Saúde."

Justificação

A expressão modificada ("inclusive") dava ao
texto um caráter ambíguo, em que não se sabia se os
recursos destinados ao SUS estavam incluídos entre
os que se entendia por transferência voluntária ou en
tre as exceções por ele ressalvadas. De forma como
o redigimos, essa ambigüidade desaparece

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Oeputado Sérgio Miranda, PCdoB/MG - Fernando
Coruja, Vice-Líder do por - João Herrmann Neto
Líder do PPS - José Antonio - Vice-Líder do Bloc~
Parlamentar PSD/PCdoB - Professor Luizinho Vi-
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. '

EMENDA Nº 93

AO SUBSTITUTIVO NA COMISSÃO ESPECIAL

REDIJA-SE ASSIM O § 3º DO ART. 25:

"Art. 25 .

§ 32 Para fins da aplicação das san
ções de suspensão de transferências volun
tárias constantes desta Lei, excetuam-se
aquelas relativas a ações de educação, saú
de, assistência social, ciência e tecnologia."
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- Justificação

(,leÍl(.lél e tecnologia são aspectos indispensá
veis ao desenvolvimento econômico e social.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB/MG - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT - João Herrmann Neto,
Líder do PPS - José Antonio - Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSD/PCdoB - Professor Luizinho, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDAN9 94

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se o inciso 11, do § 12 do art. 31.

Justificação

Esse inciso determina que se a dívida
consolidada de um ente da Federação ultrapassar o
respectivo limite, deverá obter resultado primário
necessário à recondução da dívida ao limite. O excesso
da dívida não pode resultar numa ampliação ainda
maior das metas de superávit primário. Ainda mais
porque estará obrigado a constranger despesas não
financeiras num montante capaz de reduzir o excesso
em 50% no primeiro quadrimestres subseqüente. Seria
um sacrifício impagável para o conjunto da população
que necessita dos serviços públicos.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB - MG, José
Antônio - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB, João Herrmann Neto - Líder do
PPS, Professor Luizinho - Vice-Líder do PT,
Fernando Coruja - Vice-Líder do PDT.

EMENDA N!!95

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se no caput do art. 33 a expressão "ex
ceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa".

Justificação

A lógica de gestão responsável impõe que todas
as contratações de operações de crédito sejam
precedidas de comprovação de que a operação
atende às condições e limites estabelecidos. Não faz
sentido a exceção pretendida pela expressão. A sua
supressão restabelece o preceito de forma uniforme.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda PCdoB - MG - José

Antônio - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB, Fernando Coruja - Vice-Líder do PDT,
Professor Luizinho - Vice-Líder do PT, João
Hermann Neto - Líder do PPS.

EMENDAN2 96

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se o inciso I do art. 37.

Justificação

Esse inciso equipara a operações de crédito,
vedando a sua realização, das operações de anteci
pação de receita cujo fato gerador ainda não tenha
ocorrido. Ao assim proceder, estabelece um limitador
absoluto para estados e municípios que estarão proi
bidos de realizar antecipação de receitas relativa
mente ao ICMS e ISS cujos fatos geradores se dão
mensalmente. Diferentemente, a União poderá fa
zê-lo para o seu principal imposto, o IR, CSLL. Ao exi
gir o que fato gerador já tenha ocorrido, limita-se a an
tecipação de receita ao estreito limite do lapso de
tempo antecedente ao recolhimento tributário.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB - MG, José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar '
PSB/PCdoB, Fernando Coruja, Vice-Líder do POT 
João Herrmann Neto; Líder do PPS.

EMENDA Ne97

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se o art. 44.

Justificação

Esse artigo veda que as receitas de capital deri
vadas da alienação de bens e direitos do patrimônio
público sejam utilizadas para despesas correntes.
Ora, essa é uma vedação insustentável. As receitas
de concessão, por exemplo, poderiam ser utilizadas
para combater a pobreza, integrando um fundo para
esse fim. Também não poderia sofrer impedimento, à
utilização dos recursos da privatização para a erradi
cação do analfabetismo.

Saa das Ses&íes, 17 de janeiro de 200:>. - DeplBio
Sérgio Miranda, PQX)B - MG - José Armnio, Vm Uderdo
BIooo Parlamentar PS8IPQJoB - João Hemnam NeID, Uder
do PPS - PIDfessor lLizinho, VIOe Uder do Pr - Femlllldo
Coruja, Vice-Líder'do PDT.
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EMENDAN298

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Suprima-se o inciso IV, do § 12, do
art. 60.

Justificação

A premissa desse inciso é a existência de um limite
para as despesas com inativos e pen~ionistas. Desde a
decisão do STF considerou abusivo o desconto
previdenciário de 11%, o atendimento ao limite de
despesas com inativos e pensionistas é inatingível.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB - MG, José
Antonio, Vice Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Netc?, Líder do PPS 
Professor Luizinho, Vice Líder do PT - Fernando
Cor,uja, Vice-Líder do PDT. '

I

EMENDA Ng 99

AO SUBSTITUTIVO ADOTADO
NA COMISSÃO ESPECIAL

Altere-se a redação do caput do art.
64 para que o limite seja de 200 mil habi
tantes.

Justificação

Ao estabelecer um limite tão pequeno, estamos
impondo à imensa maioria das cidades brasileiras,
procedimentos altamente burocráticos, elaboração
mensal, bimensal, quadrimensal de um sem-números
de relajtórios. A ampliação do limite não vai excluir ne
nhum município da necessidade de anteceder aos
preceitos da gestão responsável, mas vai facilitar
enormemente o processo burocrático de prestação
das inf9rmações envolvidas, já que é oferecida a op
ção de\que esses relatórios sejam se/Tlestrais. A am
pliaçãg proposta deixará a cargo de ~ada municipali
dade drcidir qual a forma mais adeq~ada para efeti
var os acompanhamentos.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB\ - MG - José
Antônib, Vice Líder do BlocQ Parlamentar
PSB/P<CdoB - João Herrmann Neto,iLíder do PPS 
profesrlor Luizinho, Vice Líder do PiT" -,' Fernando
Coruja Vice-Líd~rdo PDT.

'. EMENDA N2 1po ,
Ao $ubstitutivo' adotado na Co~is~ão Es~ecial

Inclua-se no Capítulo IX - Disposições
Finais e Transitórias, o seguinte artigo:

"Art. Integrará a receita corrente líqui
da, definida no inciso IV do art. 2g, a parte
de qualquer parcela dela excluída que, por
ventura, venha a ser desvinculada de sua
destinação constitucional ou legal e pelo
tempo que perdurar tal desvinculação.

Justificação

A recente aprovação da prorrogação de
desvinculação de receitas de contribuições sociais,
através da PEC da DRU, tornou disponível uma
receita que, pela definição de receita corrente líquida,
ficaria de fora para o cálculo dos limites dispostos
nesta lei, especialmente o limite de pessoal. Pretendo
com a emenda restabelecer o necessário e justo
equilíbrio entre as receitas efetivamente disponíveis e
os limites de despesa a serem obedecidos.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. -
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA N2 101
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Substitua-se o inciso I do art. 29 pelos
incisos I e 11, com a redação que se segue
renumerando os demais:

"Art. 29 .
I dívida pública consolidada:

montante total, apurado sem duplicidade,
das obrigações financeiras do ente da
Federação, assumidas em virtude de leis,
contratos, convênios ou tratados e da
realização de operações de crédito;

11 - dívida pública fundada: montante to
tal da dívida consolidada para amortização
em prazo superior a doze meses;

Justificação

O substitutivo conf~nde dois gêneros de concei-
• tos em um só. Dessa forma, como efetivamente somen
t~ 'estará sendo estabelec,íQo limite para a dívida funda
da, 80% da dívida pública federal, constituída de títulos
de curto prazo, estará excluído do limite de que trata
esta lei, fora, por:tanto, do controle da gestão fiscal
responsável, fiq,ando exclusivamen~e '!:!ubmetida à lei. . '
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de que trata o art. 48, XIV, da Constituição Federal,
que fixa os limites à dívida mobiliária federal, lei esta
que nunca foi materializada e pode continuar inexis
tindo, j4stamente porque o Executivo vem vetando to
dos os dispositivos que estabelecem prazos para re
gulamentação ou execução de suas f~nções.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA N2 102
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprima-se os §§ 22, 32 e 42, do art. 30

Justificação

O art. 52, incisos VI, VII e IX, da Constituição Fede
ral impõem que as propostas sejam apresentadas em
termos de limites globais, não sendo permitido à Lei
Complementar alterar o que dispõe a Carta Magna.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS 
Professor Lulzlnho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA N2 103
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

RediJa-se assim o caput do art. 66:

"Art. 66. Na ocorrência de calamidade
pública:

Justificação

Exigir-se que a decretação de calamidade pública
seja antes reconhecida pelo Poder Legislativo é um con
tra-senso aberrante, que não leva em conta o caráter
emergencial, a necessidade de medidas urgentes, o risco
iminente para os bens e a vida da população, que são os
que constituem a essência de uma calamidade pública.

Sala das Sessões, 17 de' janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Uder do 'Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS -

,Professor Luizlnho, Vice~Uder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA N2 104
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Redija-se assim o § 12 do art. 67:

"Art. 67 .

§ 1~ Para efeito desta lei, entende-se
por baixo crescimento uma taxa de varia
ção real acumulada do Produto Interno
Bruto per capita nula ou negativa, no pe
ríodo correspondente aos quatro últimos
trimestres.

"
Justificação

A definição da variação da taxa de crescimen
to no percentual de 1%, como está no texto, é intei
ramente arbitrário para caracterizar o baixo cresci
mento. Propomos aqui, em contrapartida, a sua
substituição por um índice objetivo, qual seja, a vari
ação do PIS per capita nula ou negativa, que signi
fica o empobrecimento relativo dessa população,
que é o que melhor caracteriza a situação de baixo
crescimento econômico.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS
- Professor Luizlnho, Vice-Líder do PT - Fernan
do Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA ti! 105

Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprima-se a expressão "drásticas", no § 42
do art. 67:

Justificação

O texto não define a expressão "mudanças
drásticas", Quem irá definir a drasticidade da mu
dança? Melhor deixar aberta a possibilidade de am
pliação do prazo sempre que se façam mudanças
na condução das políticas monetária e cambial e
isso.se mostre oportuno e conveniente.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSBIPCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS
- Professor Luizlnho, Vice-Líder do PT - Fernan·
do Coruja, Vice-Líder do PDT.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 02709

EMENDA N2 106
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprima-se a expressão "da seguridade
social" do inciso VI, do § 12, do art. 69.

Justificação

Não se pode vedar a possibilidade de
destinação de outros recursos orçamentários que não
apenas os do orçamento da seguridade social, bem
como a transferência de recursos do Tesouro para o
Fundo do Regime Geral da Previdência Social, como
o texto o faz.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA N2 107
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprima-se o parágrafo 22 do art. 32

Justificação

A imposição de um requisito disciplinando o
funcionamento do Legislativo, em Lei Complementar
e que não está previsto constitucionalmente, fere a
autonomia dos Poderes. Suprimir esse parágrafo, já
que esta condição não integra o texto constitucional.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. -
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA N2 108
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Substitua-se o inciso 11 do art. 4Sl pela seguin
te redação:

"11 - para efeito de adoção das medidas
especificadas nas alíneas, o Poder Executivo
enviará mensagem apresentando justificativas
para o excesso frente ao limite e, se
necessário, projeto de lei apresentando
medidas para enfrentar a nova realidade."

Justificação

Consideramos mais oportl:lno que o"· Poder
Executivo envie ao Poder Legislativo mensagem

contendo as medidas necessárias para enfrentar uma
nova realidade surgida pela ultrapassagem dos
limites legais. Como a decisão de cortes deve ser
tomada também no âmbito do Legislativo, torna-se
necessário que tal discussão seja feita dentro do
próprio Parlamento.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. -
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA N!! 109
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprima-se no parágrafo l Sl do art. 4Sl a ex
pressão "resultados nominal e primário".

Justificação

Apesar do substitutivo fundar todo o
disciplinamento da despesa oública em relação a
conceitos como os de resultado nominal e primário,
sequer cuida de defini-los. Essa é uma das mais
gritantes falhas do substitutivo (assim como já o era
do Projeto).

É mister destacar que os conceitos de "resultado
nominal" e "resultado primário" não estão definidos em ne
nhuma norma legal, seja lei, seja decreto. Apesar de bas
tante defundido pelo "economês" oficial, a verdadeira na·
tureza desses conceitos pode ser bastante diferente da
que se divulga vulgarmente. Esses resultados derivam de
uma metodologia difundida pelo FMI, desde o início dos
anos 80, para medir a solvência pública em um determi
nado momento, levando em consideração determinados
ativos e passivos e difere, consideravelmente, dos critéri
os contábeis usuais em finanças públicas.

No caso do Brasil, essa metodologia vem sendc
adaptada à nossa realidade, de forma diversa, tanto
pelo Banco Central como pela Secretaria do Tesouro
Nacional, através de instruções internas, que já foram
modificadas várias vezes desde a década de 80.

. Em resumo: todo o disciplinamento da matéria
tem por base um conceito técnico não definida em lei
e que, atualmente, é objeto de instruções intemas - confli
tantes - do Banco central e do Tesouro Nacional.
. ,. Sala das Sessões, de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder, do Bloco Parlamentar
P,SB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.
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EMENDA N!~ 110
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprimam-se as alíneas a e b do inciso 111 do
art. 52

Justificação

Há uma grande confusão sobre reserva de
contingência, restos a pagar, passivos contingentes
etc. "Restos a pagar" é uma conta financeira relativa
ao exercício orçamentário anterior. "Reserva de
contingência" é uma conta orçamentária para fazer
frente a despesas imprevistas e extraordinárias. Por
sua vez, o "atendimento a passivos contingentes" não
é imprevisto nem extraordinário. O tratamento de
'esqueletos' e outros passivos dessa natureza deve
ser dado pelas disposições relativas aos Encargos
financeiros da União. Não é matéria de reserva de
contingência, portanto.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA Nº 111

Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprima-se o § 32 do art. 92

Justificação

O parágrafo em questão é claramente
inconstitucional, caracterizando uma nítida e
descabida ingerência do Executivo nas atribuições de
outros Poderes.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS
Professor Lulzinho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA Nº 112
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprima-se no parágrafo 22 do art. 14.

Justificação

A exigência do parágrafo 22 , apesar de
bem-intencionada, entra em contradição com o dis
posto no caput do art. 14. Enquanto o caput exige

que para a concessão de um benefício tributário uma
de duas condições seja satisfeita, o seu parágrafo 22

(aqui suprimido) exige que, em qualquer caso, o se
gundo requisito tenha já entrado em vigor. Para elimi
nar essa contradição é que sugerimos a supressão
do parágrafo 22 •

SaJa das Sessões, de janeiro de 2000. -
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José Anto
nio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB 
João Herrmann Neto, Líder do PPS - Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando Coruja,
Vice-Líder do PDT.

EMENDA Nº 113
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:

"Art. 21. É nulo de pleno direito o ato
que resulte aumento da despesa com
pessoal expedido nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato do titular do
respectivo Poder ou órgão referido no art.
20."

Justificação

A parte relativa ao inciso I é desnecessária e o
inciso" fala sobre um limite que deixou de existir por
decisão do Supremo Tribunal Federal.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. -
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA Nº 114
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprima-se o parágrafo único do art. 22

Justificação

Esse parágrafo dispõe sobre medidas que
deverão ser adotadas caso as despesas de pessoal
se aproximem do limite máximo, algo como o limite
prudencial. No entanto, não há qualquer previsão
para a instituição de medidas restritivas para as
despesas de pessoal.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. - De
putado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José Antonio,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - João
Herrmann Neto, Líder do PPS - Professor Luizi
nho, Vice-Líder do PT - Fernando ,Coruja, Vi
ce-Líder do PDT.
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EMENDA N2115
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprima-se no caput do art. 24 a
expressão: "atendidas ainda as exigências
do art. 17."

Justificação

A supressão dessa expressão resgata o precei
to constitucional constante no § 52 do art. 195. A reda
ção constante do substitutivo não pode estar em con
tradição com a Carta Magna.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG - José
Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - João Herrmann Neto, Líder do PPS 
Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT.

EMENDA N2116
Ao Substitutivo adotado na Comissão Especial

Suprima-se, no inciso 11, do § 12 do art.
24 a expressão: "na forma da legislação."

Justificação

Não pode ser considerada aumento de despesa
da seguridade social a correspondente à expansão
quantitativa do atendimento e dos serviços
prestados. Isto porque um dos princípios da
seguridade, expresso no art. 194, parágrafo único, I,
que estabelece a "universalidade da cobertura e do
atendimento" como um dos objetivos básicos do
sistema. A expansão do atendimento da seguridade
visa, portanto, tão- somente, atender ao preceito
constitucional. A sua. efetivação não é um ato
irresponsável como quer fazer crer o projeto.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Sérgio Miranda, pedoB - MG, João Herrmann
Neto, Líder do PPS - José Antônio, Vice-Líder do
Bloco Parfamentar PSB/PCdoB - Professor Luizinho,
Viee-Líder do PT - Fernando Coruja, Vice-Líder do
PDT.

EMENDA N2 117
Ao Substitutivo adot&do na ~omissão Esp~cial

Redija-se assim o § 22d,~ art. 12:-"Art. 12 .' ..

§ 22 As disposições desta ler obrigam,
no que couber, a União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios.

Justificação

A emenda ora apresentada visa sanar vício de
constitucionalidade do substitutivo, uma vez que, nos
termos do art. 24, I, da Constituição Federal, a
competência para legislar sobre a matéria é
concorrente entre a União, os Estados e Municípios, e
a competência da União para legislar sobre normas
gerais.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2000. 
Sérgio Miranda, PCdoB - MG, João Herrmann
Neto, Líder do PPS - José Antônio, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT - Fernando Coruja,
Vice-Líder do PDT.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 118

Dê-se a seguinte nova redação ao caput do
art. 31 do Substitutivo do Projeto de Lei Comple
mentar n218/99.

"Art. 31. Se a dívida consolidada de um
ente da Federação ultrapassar o respectivo li·
mite ao final de um quadrimestre, deverá ser
reconduzida àquele limite até o término dos
quatro quadrimestres subseqüentes, reduzin
do-se o excedente em pelo menos vinte e cin
co por cento no primeiro, podendo o Senado
Federal estender o prazo de quatro quadri
mestres em até cinqüenta por cento, desde
que constatada a ocorrência de alteração
significativa dos fundamentos das propostas
de limites de que trata o art. 30."

Justificação

Em primeiro lugar, cabe lembrar que a
ultrapassagem do limite da dívida consolidada
somente decorrerá de elevação dos encargos
variáveis das operações anteriormente contratadas
(que independem da vontade dos Prefeitos e
Governadores e, até mesmo, do Presidente da
República), ou da redução das receitas líquidas
correntes que, no caso dos Estados e,
principalmente, dos Municípios, em grande parcela
de seus componentes fogem à possibilidade de
ingerência dos Chefes do Poder Executivo
correspondentes, isto em virtude da existência de
limite específico para captação de operações de
crédito e do fato de que a própria captação de uma
operação está sujeita à prévia apreciação pelo
Ministé"rio da Fazenda.
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Por outro lado, as variações dos índices que
determinam o montante dos encargos das dívidas
não guardam qualquer relação com índices que
determinam a variação das receitas públicas. Uma
desvalorização cambial, por exemplo, poderá elevar
significativamente a relação dívida/receita, tornando
inviável o ajustamento em prazo de apenas oito
meses.

Por isso mesmo, estamos apresentando a
presente emenda que a par de elevar o prazo para
dezesseis meses (minimamente razoável), toma
possível ao Senado Federal levar em até 50% este
prazo, quando constatada a ocorrência de mudanças
expressivas nos fundamentos da economia.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Manoel Castro, PFL-BA -Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 119

Incluam-se os seguintes novos arts. 75 e 76 no
Substitutivo do Projeto de Lei Complementar nR

18/99, com a concomitante supressão dos arts. 75 e
76 constantes da atual redação do Substitutivo:

"Art. 75. Revoga-se a Lei Complemen
tar n2 96, de 31 de maio de 1999, a partir da
data de entrada em vigor desta lei.

Art. 76. Esta lei entra em vigor em 12

de janeiro do exercício seguinte ao da sua
publicação. "

Justificação

A imediata entrada em vigor de uma lei como a
de Responsabilidade Fiscal é uma medida que se
mostra até mesmo incompatível ~om os ditames da
Lei Complementar nR 95, de 26-2-98, que "dispõe so
bre a elaboração, a redação, a alteração e a consoli
dação das leis, conforme determina o parágrafo único
do art. 59 da Constituição Federa!, e estabelece nor
mas para a consolidação dos atos normativos que
menciona", a qual, em seu art. 8R, determina que a
cláusula "entra em vigor na data de sua publicação"
seja reservada às leis de pequena repercussão.

Ademais, se isso não b.astasse, a própria
complexidade desta lei impõe que se adotem
medidas preparatórias à ~ua entrada em vigor, em
função das inúmeras alterações. operacionais que
estão sendo promovidas mediante o estabelecimento
de limites ~ condições relativos a despesas com
pessoal e' com o pagamento de benefícios da
segLJi"idade social, a controle das dívidas consolidada
(esta, inclusive, com um novo conceito mais

abrangente) e mobiliária, a contratação de operações
de crédito e a resultados entre receitas e despesas
públicas, bem como por meio do estabelecimento de
rigorosas regras de ajustamento e atribuição de
penalidades para o caso do seu cumprimento.

Nesse contexlo, a adaptação das administrações
públicas estaduais e municipais às exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal será uma tarefa bastante com
plexa e impossível de ser realizada de imediato, sem
prejuízo para o desenvolvimento normal das ativida
des dessas administrações.

É imprescindível que essa adaptação
(implementação da Lei) se faça de forma ordenada,
de modo que a elaboração das leis dos planos
plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e leis
orçamentárias anais, elementos fundamentais no
novo processo de gestão fiscal responsável, venha a
refletir adequadamente todas as exigências contidas
na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sem a adoção dessas providências
acautelatórias, uma das grandes vantagens dessa
lei, qual seja a criação de condições para a efetiva
articulação entre as fases de planejamento e de
execução financeira, poderia se tornar inócua, haja
vista que seria inviável exigir o cumprimento do novos
limites e condições para a execução de determinadas
despesas sem que as leis relativas à matéria
orçamentária tivessem sido elaboradas de forma a
permitir a aferição destes limites e condições.

Dessa forma, Ó que se pretende com esta
emenda é dar um mínimo de racionalidade ao
processo de implementação dos novos conceitos
relativos às finanças públicas introduzidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, na medida em que,
mediante a nova redação dada ao art. 76, que
estabelece a sua entrada em vigor somente no
exercício subseqüente ao de sua publicação, estará
viabilizada, pelo menos, a elaboração de leis de
diretrizes orçamentárias e correspondentes leis
orçamentárias anuais em compatibilidade com as
disposições desta lei.

Entretánto, é imperioso ressaltar que o ideal seria
que a implem~ntação da Lei de Responsabilidade Fiscal
se fizesse a partil:.da elaboração de leis de planos pluria
nuais ou de revisão dos vigentes, para adequá-los às
normas nela estabelecidas. Daí, se seguiria a elabora
ção de leis de diretrizes orçamentárias e de leis orça
mentárias compatíveis com os planos plurianuais ela-
borados ou revisados desta forma. "

Por fim, cabe ressaltar que a emenda propõe
ainda que a revogação da Lei Complementar n2 96,
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de 1999 (Lei Rita Camata 11) somente venha a ocorrer
a partir do exercício de entrada em vigor da Lei de
Respbnsabilidade Fiscal. A manutenção da revoga
ção imediata da Lei Rita Camata 11 ~ignificaria um pe
rigosb "vazio" temporário no que tange à limitação
das despesas com pessoal. '

~ala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Manqel Castro, PFL - BA, Inocên~io Oliveira, Uder
do PFfL.

EMENDA DE PLENÁRI01N9 120

Suprima-se o § 4SI do art. 23 do Substitutivo
adotado para o Projeto de Lei Complementar ~
18, d.1999.

Justificação

O Substitutivo ao Projeto da Lei de Responsabi
lidade Fiscal contém um conjunto de dispositivos vol
tados à redução dos prazos de ajustamento aos limi
tes a que se refere o seu art. 12 , § 1º (despesas com
pessoal, com seguridade social, contratação de ope
ração de crédito e montante das dívidas consolidada
e mobiliária), sempre que seja verificada a ultrapas
sagem destes limites na apuração ocorrida no primei
ro quadrimestre do último exercício do mandato dos
titulares de Poder ou órgão. O dispositivo que ora es
tamos propondo suprimir refere-se ao caso das des
pesas com pessoal.

Entretanto, faz-se necessário considerar que a
apuração do cumprim~nto do limite ao final de um
quadrimestre não se refere apen>as às despesas
ocorridas neste quadrimestre versus a receita
verificada no mesmo. Tanto a receita corrente líquida
quando a despesa sãp apurados relativamente aos
últimos doze meses que terminam no quadrimestre
em tela. Como conseqüência, as causas que derem
origem ao "estouro" do limite podem ter sido
determinadas por decisões e fatos ocprridos nos dois
últimoa quadrimestres do penúltimo ano do mandato.

Há que se considerar, ainda no caso dos
Estados e Municípios significativamente
dependentes de repasse da União, o fato de que a
receita da União nos primeiros mes~s do exercício
geralmente se situa aba,lxo da média anual. Isto é
import~nte, na medida em que as açqes de natureza
continuada, que predominam nos ~rçamentos, se
fazem de maneira relativam.ente, Iin~ar ao longo do
exercício.

Por fim, cabe lembrar que a .programação das
despes~s se faz mediante ,leis orçamentárias que
consid~ram, de forma ,fixa, o calendário gregoriano

(de janeiro a dezembro de cada ano), enquanto que,
como já dito, as apurações de cumprimento dos
limites se faz, nos termos como proposto no
Substitutivo, considerando períodos de doze meses
contados de forma flutuante e, portanto, nem sempre
coincidentes com o calendário gregoriano. Assim, por
exemplo, no caso de despesa de natureza
continuada (R$1.000,OO por mês) programada com
base em receita que ocorrerá a partir do quarto mês
do último exercício do mandato (arrecadação anual
de R$1.200,00 por mês ou R$12.000,00 no ano),
poderia levar a um estouro do limite de gasto no
primeiro quadrimestre deste exercício.

Diante do exposto, fica clara a inadequação do
estabelecimento de restrições especiais deste tipo
para o caso de eventuais "estouros" nas apurações
serem realizadas relativamente ao primeiro
quadrimestre do último exercício do mandato dos
titulares de Poderes ou órgãos.

Não seria demais destacar que a situação seria
particularmente mais grave para os casos dos
Poderes Legislativos e Judiciário onde os mandatos
dos seus titulares são de apenas dois anos.

Essas são as 'razões que nos leva a propor a
presente emenda supressiva do § 42 do art. 23 no
Substitutivo.

Sala das Sessões, 19 de janeiro e 2000. - Ma
noel Castro, PFUBA - Inocêncio Oliveira, Uder do
PFL.

EMENDA DE PLENÁRIO N!! 121

Suprima-se o § 39 do art. 17 do Substitutivo
adotado pela Comissão Especial para o Projeto
de Lei Complementar ~ 18, de 1999.

Justificação

Estados e Municípios, com incentivo da União,
vêm desenvolvendo ingentes esforços no sentido de
incrementar sua" receitas, mediante ações
direcionadas par~ a modernização de seu aparato
arrecadador, de forma a aumentar a base tributária
dos impostos de sua competência e combater
eficazmente a sonegação e a elisão fiscal. Neste
sentido, me~ecem ser destacados os programas
financiados pelo BIO, sob coordenação do Ministério
da Fazenda, e pelo ~NDES. .

Todo esse esforço vem sendo desenvolvido
visando não onerar a, sociedade com elevação de
carga tributária, haja vista o elevado patamar em qüe
ela já se encontra.
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Na contramão desse esforço está o disposto no
§ 32 do art. 17, que determina que a compensação de
elevação "despesa corrente obrigatória de caráter
continuado", mediante aumento perml'inente de rece
ita, somente se possa fazer por "elevação de alíquo
tas, ampliação de base de cálculo ou majoração ou
criação, de tributo ou contribuição".

Assim sendo, é imperiosa a supressão do citado
dispositivo conforme ora proposto nesta emenda.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Manoel Castro, PFUBA -Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL.

EMENDA DE PLENÁRIO N2 122

Incluam-se no Substitutivo adotado pela Comissão
Especial para o Projeto de Lei Complementar rfl18/99,
os seguintes novos artigos 75 e 76, com a concomitante
supressão dos arts. 75 e 76 constantes da atuaI redação
do Substitutivo:

"Art. 75. A Lei Complementar n.!l 96, de
31 de maio de 1999, ficará revogada a partir
de 12 de janeiro do exercício a que se refere
o inciso IV do artigo seguinte.

Art. 76. A entrada em vigor desta lei
obedecerá às seguintes normas:

I - os projetos de lei de planos pluria
nuais a serem encaminhados, no exercício
de 2001, pelos Poderes Executivos munici
pais aos respectivos Poderes Legislativos,
nos termos do art. 32, deverão ser elabora
dos de forma a atender integralmente ao
disposto nesta lei;

11 - o Presidente da República e os
Governadores de Estado deverão
encaminhar aos respectivos Poderes
Legislativos, até 30 de abril de 2001,
projetos de leis de revisão dos seus planos
plurianuais vigentes, de forma a adequá-los
integralmente ao disposto nesta lei;

111 - os projetos de lei de diretrizes
orçamentárias e correspondentes projetos de
leis orçamentárias anuais a serem
encaminhados, no exercício de 2001, pelos
Poderes Executivos de cada ente da
Federação aos respectivos Poderes
Legislativos deverão ser elaborados em
compatibilidade com os respectivos projetos
de lei de planos plurianuais e de revisão de
planos plurianuais referidos no inciso anterior
~ atender integralmente ao disposto nesta lei;

IV - o cumprimento das metas de re
sultados e a obediência aos limites e condi
ções referenciados no § 12 do art. 1º desta
lei será devido a partir de 12 de janeiro do
exercício de referência das leis orçamentári
as anuais elaboradas de acordo com o dis
posto no inciso anterior."

Justificação

A imediata entrada em vigor de uma lei como a
de Responsabilidade Fiscal é uma medida que se
mostra até mesmo incompatível com os ditames da
Lei Complementar n2 95, de 26-2-98, que "dispõe so
bre a elaooração, a redação, a alteração e a consoli
dação das leis, conforme determina o parágrafo único
do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece nor
mas para a consolidação dos atos normativos que
menciona", a qual, em seu art. 82 , determina que a
cláusula "entra em vigor na data de sua publicação",
seja reservada às leis de pequena repercussão.

Ademais, se isso não ba$tasse, a própria
complexidade desta lei impõe que se adotem
medidas preparatórias à sua entrada em vigor, em
função das inúmeras alterações operacionais que
estão sendo promovidas mediante o estabelecimento
de limites e condições relativos a despesas com
pessoal e com o pagamento de benefícios da
seguridade social, a controle das dívidas consolidada
(esta, inclusive, com um novo conceito mais
abrangentes) e mobiliária a contratação de
operações de crédito e a resultados entre receitas e
despesas públicas, bem como por meio do
estabelecimento de rigorosas regras de ajustamento
e atribuição de penalidades ~para o caso do seu
cumprimento.

Nesse contexto, a adaptação das
administrações públicas estaduais e municipais às
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal será
uma tarefa bastante complexa e impossível de ser
realizada de imediato, sem prejuízo para o
desenvolvimento normal das atividades dessas
administrações. .

É imprescindível que essa adaptação
(implementação da Lei) se faça de forma ordenada,
de modo que a elaboração das leis dos planos
plurianuais, leis de diretrizes orçametárias e leis
orçamentárias anuais, elementos fundamentais no
novo processo de gestão fiscal responsável, venha a
refletir adequadamente todas as exigências contidas
na Lei de Responsabilidade F:i~cal. •
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Sem a adoção dessas providências
acautelatórias, uma das grandes vantagens dessa
lei, qual seja a criação de condições para a efetiva
articulação entre as fases de planejamento e de
execução financeira, poderia se tornar inócua, haja
vista que seria inviável exigir o cumprimento dos
novos limites e condições para a execução de
determinadas despesas sem que as leis relativas à
matéria orçamentária tivessem sido elaboradas de
forma a permitir a aferição destes limites e condições.

Dessa forma, o que se pretende com esta
emenda é dar maior racionalidade ao processo de im
plementação dos novos conceitos relativos às finanças
públicas, na medida em que, preliminarmente, median
te os incisos I e 11 da nova redação dada ao art. 76 do
Substitutivo, exige-se que a elaboração dos planos plu
rianuais a serem encaminhados, no exercício de 2001,
pelos Poderes Executivos municipais aos seus respec
tivos Poderes Legislativos seja efetuada de forma a
atender integralmente ao disposto na referida lei, bem
como que o Presidente da República e os Governa
dores de Estado encaminhem aos seus respectivos
Poderes Legislativos projetos de lei de revisão de
seus planos plurianuais vigentes, de modo a também
adequá-los aos ditames da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Subseqüentemente, a emenda, por intermédio
da redação proposta para o inciso 111 do art. 76,
estabelece que os projetos de lei diretrizes
orçamentárias e correspondentes projetos de lei
orçamentárias anuais a serem encaminhados no
exercício de 2001 , pelos Poderes Executivos de cada
ente da Federação aos respectivos Poderes
Legislativos sejam el~borados em compatibilidade
com os projetos de lei de planos plurianuais e de
revisão de planos plurianuais, permitindo, assim, o
pleno atendimento às exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal

Ressalte-se, por oportuno, que:

- os planos plurianuais, bem como as leis de
diretrizes orçamentárias e as próprias leis
orçamentárias referentes ao exercício de 2000, não
guardam compatibilidade com as normas da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Aliás, no caso da união, o
plano plurianual e a lei orçamentária ainda estão em
apreciação no Congresso Nacional;

- não haveria, no ano de 2000, tempo hábil para
revisão dos planos plurianuais antes do
encaminhamento dos Poderes Legislativos dos
projetos de lei de diretrizes orçamentárias para o

exercício de 2001, que deveriam guardar
compatibilidade com os mesmos.

Vencidas essas etapas, a emenda dispõe, no in
ciso IV do seu art. 76, que o cumprimento das metas
de resultados e a obediência dos limites e condições
referenciados no § 15~ do art. 1º da Lei será devido a
partir de 12 de janeiro do exercício financeiro de refe
rência das leis orçamentárias anuais já então elabo
radas em perfeita consonância com os ditames da Lei
da Responsabilidade Fiscal.

Assim, fica estabelecida, uma adequada
sincronização entre a elaboração dos instrumentos
orçamentárias legais e as exigências da lei, o que
possibilitará que o cumprimento destas exigências se
faça de forma ordenada e sem prejuízo para o
desenvolvimento das atividades administrativas dos
Estados e Municípios.

Por fim, cabe ressaltar que a emenda propõe
ainda que a revogação da Lei Complementar nº 96,
de 1999 (Lei Rita Camata 11) somente venha a ocorrer
a partir do exercício referente à primeira lei orçamen
tária elaborada em consonância com a Lei de Res
ponsabilidade FicaI. A manutenção da revogação
imediata da Lei Rita Camata 1\ significaria um perigo
''vazio'' temporário no que tange à limitação das des
pesas com pessoal.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Manoel Castro, PFL - BA, Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

. ,EMENDA ADITIVA N2 123

Acrescente-se ao final do caput do art. 58 a
expressão sublinhada.

Art. 58. Asessão legislativa, tanto no Congresso
Nacional quanto nas Assembléias e nas Câmaras de
Vereadores nao será encerrada enquanto não
apreciadas as contas apresentadas pelos Chefes do
Poder Executivo referentes ao exercício anterior, se
outra medida não estiver prevista nas Constituições
Estaduais e nás Leis Orgânicas Municipais. - Cézar
Schirmer, Vice-Líder do PMDB - RS, Pauderney
Avelino, Vice-L'íder do PFL.

EMENDA MODIFICATIVA N2124

Dê-se noY~ re~açãoao § 2àdo art. 38. (art. 32)

§ 2.!! O projeto do plano plu,rianual será devolvido
para sanção até.o fil')al do primeiro p~ríodo da sessão
legislativa. Milton Monti, Viqe-Líder do PMDB - Pau
derney Avelino, Vice-Líder .dq·PFL.

O'-SR. PRESIDENTE (Michel' Temer) _.',
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A matéria passa para a pauta da sessão
extraordinária de amanhã, como já foi acordado entre
os Srs. Líderes.

Fica adiada também, a discussão da Proposta
de Emenda à Constituição nº 7-B/99.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ato da
Presidência:

Nos termos do art. 202, § 2.Q, c/c o art. 33, § 1º,
todos do Regimento Interno, esta Presidência decide
criar Comissão Especial, constituída por 31 mem
bros, destinada a proferir parecer ao Substitutivo do
Senado Federal à Proposta de Emenda à Constitui
ção n.Il472-D, de 1997, do Senado Federal, que "alte
ra dispositivo dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição Fe
deral, e dá outras providências" (Regulamentação de
medidas provisórias).

Brasília, 19 de janeiro de 2000 - Michel Temer,
Presidente

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, an
tes que V. Exa. encerre a sessão, quero
congratular-me com a Casa por este dia tão
importante, quando iniciamos a votação do
substitutivo da reforma do Poder Judiciário e da
importante Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mas faço um apelo dramático àqueles que têm
zelo por esta Instituição: que amanhã de manhã haja
esse mesmo quorum de hoje para que possamos
votar esta matéria. A Câmara tem de continuar dando
este exemplo!

Sr. Presidente, V. Exa. foi muito feliz em seu
pronunciamento; mostrou que a Casa tem-se
comportado da melhor maneira possível. Precisamos
continuar assim. Amanhã, se Deus quiser, haverá
quorum alto para decidirmos em votação esta
importante matéria.

Solicito a V. Exa. que reitere este apelo, com a
autoridade de Presidente que tão bem tem conduzido
a Casa em grandes momentos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero o
apelo do Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. ~OÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

o SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do PSDB, reitero o apelo do ilustre Líder
Inocêncio Oliveira. No entanto, convém lembrar, para
que amanhã as notícias na imprensa não sejam con
tra a Casa, que V. Exa. divulgou uma pauta provável
para esta semana que não previa a votação, amanhã,
de matéria de tal importância, primeiro porque se
imaginava que fosse possível esgotá-Ia hoje V. Exa.
sabe bem; segundo, porque vem sendo praxe
concentrar as votações que exigem maior quorum
nas quartas-feiras.

A elaboração orçamentária está a encaminho e
havia sido reservada a quinta-feira para tratar desse
tema. Muitos Deputados, por essas razões, não por
preguiça ou negligência, programaram viagens e
outros compromissos.

Renovamos o apelo para que todos estejam
aqui para concluir a votação, mas devemos desde
logo levar em conta a situação apresentada por V.
Exa., quando anunciou a pauta.A decisão de votar
essa matéria amanhã foi tomada aqui, e foi de
iniciativa do Deputado Inocêncio Oliveira. Não houve
antes um acordo com todas as Lideranças para que,
ainda a tempo, fizéssemos essa convocação que S.
Exa. faz agora e que ratificamos, em nome do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero o
pedido feito pelo Líder Inocêncio Oliveira e pelo
Deputado João Almeida, no sentido de que, amanhã,
os Srs. Deputados estejam aqui. Até porque, volto a
anunciar, a presença será aferida pelo voto no painel
durante a votação, de modo que não será possível
registrar a presença na sessão e não registrá-Ia du
rante a votação. A presençâ será aferida, volto a
dizer, pelo voto no projeto.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assomo à tribuna
de nossa Casa de leis para trazer a indignação do
povo e das autoridades paraenses relativamente à
possibilidade de fusão do Banco da Amazônia S. A.
com a Sudam. Trata-se, nobres Deputados, de um

. .
(Encerra-se a sessão às:2D horas e 51 minutos.)
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golpe contra o desenvolvimento dos Estados da
região, que contam com um Banco sólido, saneado
completamente, que aplica, dentro dos mais
rigorosos critérios os fundos constitucionais, em
condições de financiar as necessidades dos Estados
amazônicos. O clamor popular se levanta contra o
que se pode chamar de desmantelamento parcial da
economia amazônica, que muito se orgulha do Banco
que tem e não permite sequer nem mesmo pensar em
tal fusão.

A suposta transformação do Basa em simples
agência de fomento virá emperrar o deslanche do
progresso em Estados que, hoje, graças à
competência com que o Basa desempenha suas
funções, caminha a largos passos em direção a
acentuado desenvolvimento. Como amazônidas, na
qualidade de representante do Pará, e em nome do
povo e das autoridades paraenses, apresento aqui o
protesto unânime de toda uma população que não
permite ser despojada do Banco que vem atendendo
às necessidades regionais.

É preciso levar em consideração que uma
agência de fomento é uma instituição não financeira,
sem acesso aos mecanismos do mercado bancário,
proibida de fazer captação de recursos junto ao
público, ~ontratar depósitos inter-financeiros e ter
acesso às linhas de assistência financeira e à conta
de Reservas Bancárias do Banco Central.

Essas e as demais limitações que caracterizam
uma agência de fomento levarão o atual Basa a uma
atuação muito restrita, fechando suas agências nos
pequenos municípios e concentrando suas
aplicações em gran~es empreendimentos, em
detrimento dos micro e pequenos empresários e
produtores rurais, gerando verdadeiro caos social.
Basta citar que, no período de 1989 a 1999, foram
contratados com recursos do FNO mais de 91 mil
operações de crédito, direcior.adas, principalmente,
aos míni, micro e pequenos produtores, num
percentual de 91 %.

A aplicação dos recursos do Fundo, nesses 10
anos, gerou cerca de 21 mil novos empregos diretos
elou opql1unidades de '.rabalho, a maior parte nos
próprios locais de vida dos beneficiários, tornando-se
um dos Iresponsáveis pela redução do êxodo rural e
reduzindo os bolsões de pobreza nas grandes cidades.

Qual a-jttstificathi'ér; Senhores, para a possível
fusão Basa/Sudam, além de interesses menores em
detrimento de toda uma imensa região que hoje se
volta para o progresso? Nada justifica mexer no que

caminha bem. É como diz o povo, em sua sabedoria:
"Não se mexe em time que está ganhando." E a
Amazônia está ganhando com a atuação do Basa.

Como parte do povo paraense, deixo aqui o
solene protesto de brasileiros que fazem questão de se
sentir atendidos em suas mais justas reivindicações,
clamando por justiça enquanto é tempo, antes que se
tome realidade tão malfadada fusão.

Sr. Presidente, peço a V. Exã autorize a divulga
ção do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi
a palavra

O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) • Sr. Presidente, quero anunciar
que encaminho a esta Casa projeto de lei que serve
como contribuição à mudança da Lei n2 8.666, já que
a adoção da técnica e preço para aquisição de bens e
serviços de informática é uma solução um pouco atra
sada.

A informática, através da padronização mundial,
tem tido outros comportamentos, seguidos no mundo
todo, para aquisição de bens e serviços, não sendo
mais necessário, e já antiquado, o método da Lei nº
8.666, de técnica e preço, pois o desempenho dos
equipamentos na era da informática, para o bom fun·
cionamento da administração, tem sido perfeitamente
obtido através da reformulação do modo de obtenção
desses bens e serviços de informática.

Trata-se de colaboração para que esta Casa
discuta claramente um modelo novo, frente à Lei n.Q
8.666, para obtenção de bens e serviços de informáti
ca por autarquias, instituições estatais e pelo serviço
público federa', estadual e municipal do País.

Por essa razão, encaminhamos esta
contribuição, para que a Casa possa discutir novos
meios que evitem a burla na aquisição de bens e
serviços de informática no Brasil.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
faço um alerta além de lamentar profundamente a
respeito do final da discussão sobre a Lei de
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Bloco

PUPSTI.PSL

PIAuí

PFL

Partido

ACRE

PFL

BAHIA

PL
PFL
PFL

CEARÁ

PSDB

PARAíBA

PFL

RORAIMA

PFL

SÃO PAULO

PMDB
PTN

MINAS GERAIS

PFI,. .

PPS
PFL

Elton Rohnelt
Total de Ausente: 1

Ziia Bezerra
Total de Ausente: 1

Chiquinho Feitosa
Total de Ausente: 1

Ciro Nogueira
Total de Ausente: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Total de Ausente: 1

Marcondes Gadelha
Total de Ausente: 1

PERNAMBUCO

José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSL PUPST/PSL
Total de Ausentes: 2

Eujácio Simões
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Total de Ausentes: 3

Cleuber Carneiro
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
Total de Ausentes: 3

Alberto Mourão
José de Abreu

Responsabilidade Fiscal, porque esta Casa não
conhece o que vai votar amanhã.

Trata-se de lei dificílima, que tem uma série de
imperfeições. Ela valoriza alguns segmentos e
órgãos que farão o planejamento, a execução fiscal e,
notadamente, a orçamentária, mas, no entanto,
coloca uma camisa-de-força, sob todas as formas,
nas já tão combalidas questões do povo brasileiro,
das Prefeituras e dos Estados.

Para se ter uma idéia, tivemos, no ano passado,
a pedido do Governo, a tentativa de um superávit de
30 bilhões de reais. No entanto, foram pagos, como
juros de dívida externa, 140 bilhões, em detrimento
das questões básicas de pessoal, previdência e
principalmente políticas sociais. Isso vai se repetir
nos Estados e também nos Municípios.

É uma temeridade fazer essa votação no
momento em que ,esta Casa está consagrada à
votação da reforma do Poder Judiciário! Lamento que
o Regimento nos empurre para essa situação.
Trata-se de uma difícil matéria. Já houve
manifestação dos Prefeitos, no ano passado, de
memorável lembrança.

Gostaria que, nesta Casa, amanhã, antes da
votação, fossem perm itidas considerações nos pro
nunciamentos, porque a matéria é realmente difícil
e tem um relatório que não satisfaz. Os que tiverem
cargos executivos daqui para frente serão
engessados em algo que não foi discutido a
contento, e apenas pela Comissão Especial, o que
não é suficiente.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com meu partido.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

COMPARECEM MAIS OS SENHORES
Partido Bloco

SÃO PAULO

Vadão Gomes PPB
Presente de São Paulo: 1
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15:00 Edmho Bez
15:25 Hélio Costa

20 5a• feira

TRABALHO DE COMISSÕES

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

DO DIA 17 de Janeiro AO DIA 14 de Fevereiro

163, incisos I, li, l1l e IV e o artigo 169 da
Constituição F~deral, disPge sobre pnnclpios
fundamentais e í10rmas gerais de finanças públicas e
estabelece o regime de gestão fiscal responsável,
bem assim altera a Lei Complementar nO 64, de 18 de
maio de 1990; tendo parecer da Comissão Especial
pela constitucionalidade, juridicidade e. boa técnica
legislativa; pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação deste, com substitutivo,
contra os votos dos Deputados Carlito Merss,
Fernando Marroni, Luiz Salomão, Sérgio Miranda e
Iara Bernardi; e pela rejeição de todos os destaques
apresentados (Relator: Sr. Pedro Novais). Emendas
de Plenário pendentes de parecer da Comissão
Especial.

POT
PMDB

PARANÁ

PFL
PSOB

MATO GROSSO DO SUL

PMOB

PTB

José Roberto Batochio
Paulo Lima
Total de Ausentes: 4

DISTRITO FEQERAL

"',berto Fraga PMDB
total de Ausente: 1

A!belardo Lupion
Odilio Balbinotti
Tptal de Ausentes: 2

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a, sessão, convocando outra, Extraordmaria para
a$1anhã, quinta-feira. dia 20, às 9 horas. Convoco
também, Sessão Ordinária para amanhã, às 14
hQras, ambas com as seguintes Ordens do Dia:

Rlávio Derzi

Nelson Trad
110tal de Ausentes: 2 .

ORDEM DO PIA

'''ATÉRIA SOBRE A MESA

I -I Requerimento, nos termos do art. 38 e art. 117, I
d~ Regimento Interno, solicitando a criação de uma
c~missão externa, sem ônus para esta Casa, a firn
d no dia 25 do corrente, às 18 horas, representá-Ia
n solenidade oficial comemorativa dos 103 anos do
D~. Barbosa Lima Sobnnno, a realizar-se na Sede da
Associação Brasileira de Imprensa, na Cidade do Rio
d~janeiro.

21 Sa·feira

24 2a·feira

10:00 Welligton Dias
10:25 Carlito Merss
10:50
11:15 Nelson Marquezelli
11 :40 Salatlel Carvalho
12:05 Marcelo Barbieri
12:30 Marcus Vicente
12:55 Neuton Lima
13:20 Luiz Antonio Fleury
15:00 Josué Bengtson
15:25 Alberto Goldman
15:50 Pompeo de Mattos
16:15 Luiz Fernando
16:40 Zaire Rezende
17:05 Dino Fernandes
17:30 Airton Cascavel
17:55 Jurandll Juarez
18:20 Rubens Furlan

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Votação

1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 18-B, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Votação, em turno único" do Projeto de Lei
Complementar nO 18-A, de 1999, que regula o artigo

25 3a·feira

26 4a·feira

27 Sa. feira

28 6a·feira

15:00 Joaquim Francisco
15:25 Marcos Cintra
15:00 Bispo Wanderval
15:25 Alceu Collares
15:00 Cabo Júlio
15:25 Bispo Rodngues
10:00 João Caldas
10:25 Paulo Mourão
10:50 Vanessa Grazziotin
11 :15 Antônio do Valle
11 :40 Fernando Ferro
12:05 Antonio Palocci
12:30 LUCI Cholnacki
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12:55 Haroldo Uma
13:20 Angela Guadagnin

31 2a·feira 15:00 Euripedes Miranda
15:25 Eduardo Barbosa
15:50 Gastão Vieira
16:15 Wilson Santos
16:40 Jandira Feghali
17:05 Valdir Ganzer
17:30 Elton Rohnelt
17:55 Nilton Capixaba
18:20 Moacir Michelelto

01 3a·feira 15:00 José Unhares
15:25 Márcio Matos

02 4a·feira 15:00 Eduardo Campos
15:25 Expedito Júnior

03 5a• feira 15:00 Inácio Arruda
15:25 Jorge Costa

04 6a·feira 10:00 Luiz Salomão
10:25 Jorge Pinheiro
10:50 Germano Rigolto
11 :15 Sérgio Barros
11 :40 Darci Coelho
12:05 Pedro Eugênio
12:30 Paulo Rocha
12:55 Ricardo Ferraço
13:20 Silas Câmara

07 2a·feira 15:00 Eliseu Resende
15:25 Luiz Bittencourt

I - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO

CPI - MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 8h

Deliberação sobre assuntos relativos ao
desenvolvimento dos trabalhos da
Comissão

11 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PIANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10h

A - Apreciação e. Votação dos Destaques
do Relatório SetoriaI do Orçamento para
2000:

15:50 Gerson Peres
16:15 José Thomaz Nonô
16:40 José Pimentel
17:05 Antônio Carlos Konder Reis
17:30 De Velasco
17:55 Cesar Bandeira
18:20 Elcione Barbalho

08 3a·feira 15:00 Dr. Evilásio
15:25 Adão Pretto

09 4a·feira 15:00 José Melo
15:25 Waldemir Moka

10 5a• feira 15:00 Joel de Hollanda
15:25 Walter Pinheiro

11 6a·feira 10:00 Teima de Souza
10:25 Confú.cio Moura
10:50 Fernando Coruja
11 :15 Professor Luizinho
11:40 Marcos de Jesus
12:05 Ricardo Noronha
12:30 Sérgio Novais
12:55 Márcio Biltar
13:20 Narcio Rodrigues

14 2a·feira 15:00 Nilson Mourão
15:25 Augusto Franco
15:50 Paes Landim
16:15 Júlio Delgado
16:40 Nair Xavier Lobo
17:05 Almir Sá
17:30 José Priante
17:55 Themlstocles Sampaio
18:20 João Matos

I - Poderes do Estado e Representação
RELATOR SETORIAL: Deputado WILSON BRAGA

B • Votação do Relatório Setorial do
Orçamento para 2000:

11 • Justiça e Defesa .
RELATOR SETORIAL: Senador ROMERO JUCA

C - Discussão e votação dos Relatórios
Setorias do Orçamento para 2000:

11I - Fazenda e Desenvolvimento
RELATOR SETORIAL: Deputado FREIRE JÚNIOR
IV - Agricultura e Política Fundiána
RELATOR SETORIAL : Deputado CLEONÂNCIO
FONSECA
V - Infra-Estrutura
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ PRIANTE
VI - Educação. Cultura, Ciência e Tec':!ologia
RELATOR SETORIAL: Deputado JOAO FASSARELLA
VII-Saúde
RELATOR SETORIAL: Deputado PEDRO HENRY
VIII- Previdência e Assistência Social
RELATOR SETORIAL : Senador WELLINGTON
ROBERTO
IX - Integração Nacional, Meio Ambientl!l. Desporto e
Turismo
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ LOURENço
X - Planejamento e Desenvolvimento Urbano
RELATOR SETORIAL: senador EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS
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ATOS DO 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 nSl 205, de 28 de junho de
1990, resolve, nos termos do artigo 33, item VIII, da
Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, declarar, a
partir de 13 de dezembro de 1999, a vacância do car
go da CategoriaFuncional de Analista Legislativo 
atribuição Assistente Técnico, Padrão 41, ocupado
pelo servidor JOSÉ ROBALlNHO CAVALCANTI, em
virtude de sua posse em cargo inacumulável.

Câmara dos Deputados, 19 de janeiro de 2000.
- Deputado Michel Temer, Presidente.

J

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que.lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de, junho ?e
1990, resolve designar, de acordo com o artigo 35, In
ciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JOSÉ ROBALlNHO CAVALCANTI, ocupante de car
go da Categoria Funcio~al.de Analí~,ta Legislativo:
atribuição Assistente Tecnlco, Padrao 41, pont? n
5.645, da função comissionada de Consultor Legisla
tivo - Área Nove, FC-07, do Quadro de Pessoal ~a
Câmara dos Deputados, que exercia na Consultoria
Legislativa, da Diretoria Legislativa, a partir de 13 de
dezembro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item li,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 69 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 , item
11, da Lei nº 8.112, citada, HIGOR FRANCIS SILVA
para exercer no Gabinete do Líder do Partido Social
Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2º do Ato
da Mesa nº 02, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente

REQUERIMENTOS 'DE 'INFORMAÇÃO

Excelentíssimo Sen.hor' Presic;lente e demais
Membros da Câmara dos:Deputados

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.591, DE 2000

EDUARDO PAES, Deputado Federal (PTB - RJ),
infra-assinado, na forma dos artigos 50, parágrafo 2 e 70
da Constituição Federal e artigos 115, I, 116, I e li, itens b
e c e parágrafo 2; 60, itens I e /I do Regimento Intemo da
Câmara dos...Qeputados, vem, resp.eitosamente perante
Vossa Excelência, ouvida a ry1esa, encaminhar o presen
te REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO ao Excelentís
simo Senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
para o fim específico de obter informações acerca do
destino dado aos recursos de que trata o art. 49, li, f, da
,Lei n29.478, de 1997.

Tais recursos, esclarece a alínea f, deverão ser
destinados ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
que deverá aplicá-los em programas de fomento à ca
pacitação e ao desenvolvimento científico voltados à
indústria do petféleo. Segundo-~fá~afo 1º do
mesmo artigo, no mínimo quarenta por cento desse
valor deverá ser aplicado nas regiões Norte e Nordeste.

Solicito, pois, informações sobre o destino dado
aos referidos recursos, com a discriminação do valor
aplicado nos programas das regiões Norte e Nordes
te a que se refere o parágrafo 12 do artigo 49 da Lei n9

9.487, e uma demonstração pormenorizada do desti
no dado ao valor restante, com indicação dos Esta
dos em que se localizam os programas beneficiados
por tais verbas.

Nessas condições, espera o ora Autor a
tramitação,do presente requerimento de informações
para o fim específico de e~clarecimento das
situações supra-indicadas, todas elas no âmbito da
ação administrativa do Ministério da Ciência e
Tecnologia.

P. deferimento.

Sala das Sessões da Câmara dos Deputados,
em 13 de Janeiro de 2000. - Eduardo Paes, PTS 
RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-00. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presid~nte, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Dep. Heráclito Fortes,

1º Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
ti! 1.592, DE 2000

(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Sr. Ministro da Saúde,
informações sobre providências tomadas a
respeito de denúncias de irregularidades.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inciso I, do

Regimento Interno, solicito a V. Ex'!, seja encaminhado
ao Ministério da Saúde requerimento de informação, a
respeito das providências que estão sendo tomadas s0

bre as denúncias de irregularidades na Secretaria Muni
cipal de Saúde e Conselho Muni~ipal dE! Saúde, na ci
dade de Manaus, feitas pelo Sr. Alvaro Angelo, confor
me Expediente n2 181465199, protocolo em 27-12-99,
no Sinpas, em anexo.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000. 
Deputada Vanessa Grazzjotin. PCdoB - AM.

MINISTERIO DA SAUDE Pag.: 001 de OC
SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLOS E ARQUIVO - SINPAS Data: 10/01/20(

RELAcAo DETALHADA DE EXPEDIENTES SELECIONADOS-ANAL=TICA· SRDOSC

;~~;~~;~~;;:~;;~/;;~---------------------------~~~~- ~~~~;~;~~;~~~;-;;/~;I;;

Processo:

Area Tecnica

/ Data Autuacao:

Orgao Cadastrador : 'GM/SETEC

Uf / Municipio : DF / BRASILIA

Sintese : REQUER PROVIDENCIAS JUNTO AO SECRETARIO MUNICIPAL E PRESo DO
C.M.S DE MANAUS RESPOSABILIZANDO-OS POR IRREGULARIDADES,
PROVOCANDO O SUCATEAMENTO DO SISTEMA E DESMORALIZACAO DO
C.M.S.

Emitente:

Favorecido:
ALV~O ANGELO

Referencia:
Tipo Orgao
CART ALVARO ANGELO
Descricao:

Assunto:
Documentos Relacionados:

Pendencias

Funcao:

Numero
O

A N O A M E N TOS

Data
15/12/99

Ini;cio

Seq
Origem
Destino
Despacho:

Seq
Origem
Destino
Despacho:

004 Data: 28/12/99
SPS/SEVAD-SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO
OUTROS/PESSOA JURIDICA
A DIRETORIA DE PROGRAMA GESTAO DO SUS, PARA
EXAMINAR .
003 Data: 28/12/99
SPS/SEVAD-SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO
SPS/GABIN - GABINETE
PARA EXAMINAR Prazo:

dia.

dia:

Seq : 002 Data: 27/12/99
origem, :,GM/CHEFE SUBSTITUTO.
Destino : SPS/SEVAD-SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO
Despacho: PARA EXAMINKR

-MS/GM

Prazo: dia:

Seq ,
Origem
Destino
Despacho:

001 Data: 27/12/99
GM/SETEC I - SERVICO TECNICO I
GM/CHEFE SUBSTITUTO
PARA PROVIDENCIAS CABlVEIS

"7MS/GM
. Prazo: diaE
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Excelentíssimo Senhor Or. José Serra

M.D. Ministro de Estado da Saúde

Brasília- O.f.

Álvaro Ângelo, conselheiro municipal de saúde de Manaus/Amazonas e ex

consell1eiro estadual, na qualidade de Representantes dos Usuários. nesta Capital

Federal, pela CUC (Central Única das Comunidades do Amazonas). pela FECOAM

Federação das Comunidades do Estado do Amazonas e da FAC - Federação das

Associações Comunitárias do Amazonas. amparado na CF/88 e leis 8080/8142/90 e

demais Diretrizes do SUS. considerando a importância dos conselheiros municipais

no papel de fiscalizadores das ações da saúde pública e também no caso da
I

"Efetivação do Controle Social" vem REOUERER a V.Exa. que se digne de

determinar que providências moralizadoras sejam tomadas junto ao Senhor Secretário

Municipal e Presidente do C.M.S./Mao respectivamente. responsabilizando-o pelo

festival de irregularidades acontecidas sob seu comando sem qualquer providência

efetiva ou paliativa, provocando o sucateamento do sistema e a desmoralização do

C.M.S./Mao monopolizado através dos conselheiros inexperientes com assento no

colegiado e da secretária técnica. as decisões mais importantes a serem adotadas como

abaixo enumeradas:

I) afastamento do Presidente durante as reuniões sem dar ciência aos conselheiros,

com os trabalhos tendo continuidade pela secretária técnica em detrimento do R.I.

e com a presença do seu vice-presidente, nào retomando:

i) requerimentos dos conselheiros sem resposta e qualquer providência, seja qual for

o assunto e nào colocados à consideração do colegiado:

\3) pauta das reuniões elaboradas sem consentimento ou avaliação da Diretoria

Executiva e do colegiado, antecipadamente;
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IV alteração do calend;ário de reuniões em cima da data prevista, para evitar que o I

Vice Pte dirija os trabalhos e falte quorum;

j) secret:ina tccmca manobra as reuniões a seu gosto como se o C.M.S.lr-.1ao dcpcnJa

somente dela. com autoridade que não possui regimental ou regulamentar:

iJ tem-se a impressão que somente é colocado para apreciaçào, assuntos de interesse

da SEMSA porque a S.T. intervém em quase tudo no colegiado, deixando de

elaborar resoluções punitivas aprovadas pelo colegiado (anexos);

;) nem o PresIdente nem a Secretária Técmca COlnUl1lcam as decisões "Ad

rdercmium" ao cokg.luuo. quando se reuncm ordinarlamcntc:

~ todo e qualquer con\'ênio firmado pela secretaria municipal ou renovado. d~ixal11

de ser uisculluus pdu C.M.S. em desrespeitu ús leis:

j) a sala da S.T. é pequena demais e mede 2,50 x 4,00 m no máximo;

tjPnão possui máquina datilográfica e computador (estào moperantes a muitos

meses):

lj)só tem uma sala para reuniões no prédio da SEMSA e nào existe interesse em

resolver o caso (no máximo 25 assentos);

t j)lão existe prioridade para as reulllões do C.M.S. no auditório. Quem chc!!ar

pnmclro se reune:

tJ>nào existe fax-fone nem linha direta. As ligações são via ramal <.1~ PA13X

demoradas e uma linha ramal apenas para u consclho:

IPas reuniões se processam como se os mcmbros estivessem pcdindo lavor. nào

existe cidadania em suas reuniões:

~nexlste transparêncm na demonstração dos gastos. Tudo é cudiJicado c em t~rmos

desgastantes. menos confiáveiS:

I~s processos que por vcntura surgem são cntrcgues Jc últimél hura. sem prazu para

eSllIdlls e n;ill eXiste lucal que lima 1''''''' \d CUIIII~sii(l. P":."'ó1 ~c 1""'11111 \.UlII

liberdade d~ d~cisào:

l1)lem sempre se \,ota Oll discute a ata antenor. Alegam falta d~ meios ~uficientes

pam I:I<lborac;.ill!:

1905 planos apresentados para votaçào só ap~rcccm de última hllra quando o prazo

esta I:xting.umdo para rcmessa superior;

Ij» papel do C.M.S.lMao é mais figurativo que deliberativo e, sem divulgação:

2~nextste respeito entre o colegiado que n~m sempre espera a vez. apesar de ter

ha~idocurso de treinamento e aperfeiçoamentu c, l'lt capaçitaçào. dos conselhejf8!;
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Com o IIltllllo de evitar medidas .1111110 ao M.I>. para suluclOnar o problema du

50S. Manaus e visando o tOl1alecllnento das ac;ões dos conselheiros de saude. (\ Ide

does anl:\.os I

Pede I: l':~pl:ra ddcnll1Cnlo.

Representante no Distnto Federal. c t16C.M.s.li'.lao

das F~dclaçôcs COlllllllllúll:lS do

Estado du Amazunas (Usuanos I

(FECOAM/CUClFACiFUNDEFL

ljstando de acordo com o art. 50 § 20 da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa, VOTO
PELO ENCAMINHAMENTO.

;;;'

Sala de Reuniões.~J

Oep. HERÁCld'fO FORTES·
Primeiro Vice-Presidente

Relator

'.
\
I

)



02726 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.593, DE 2000

(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Senhor
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, sobre convênio
realizado entre a Suframa e o Governo do
Estado do Amazonas, para a recuperação e
pavimentação da BR 319 (AMlRO).

Senhor 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 V. Exª, seja encami
nhado ao Senhor Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior informações sobre con
vênio realizado entre a Suframa e o Governo do Esta
do do Amazonas, para recuperação e pavimentação
da BR-319 - AM/RO, conforme abaixo:

1 - Cópia do referido Convênio.
2- Valor total do Convênio.
3 - E a prestação de Contas.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000. 
Deputada - Vanessa Grazziotin, PCdoS - AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-2000. - Oep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-2000. - Oep. Heráclito Fortes,

1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.595, DE 2000

(Do Sr. Dr. Roslnha)

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado da Saúde sobre leite adulterado.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 29., da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª- seja enca
minhado ao Senhor Ministro do Estado da Saúde o
seguinte pedido de informações:

1) O leite Milkly, comercializado pela
empresa Culau Alimentos Ltda., tem, devido
a sua composição protéica. recomendação

para pacientes com HIV positivo, por propiciar
ganho de peso e sensação de bem-estar?

2) A Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde ou posteriormente, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária fez alguma
análise do referido leite elou alguma
fiscalização na empresa Culau Alimento
Uda.? Caso afirmativo, solicito cópia das
respectivas análises e fiscalização.

Justificação

A empresa Culau Alimentos Ltda., sediada no
Município de Chapecó (SC), tem importado leite em
pó da Argentina. Segundo denúncias que recebemos
lotes do leite Milkly que esta empresa importou e
vendeu para o mercado brasileiro, estavam
adulteradas, contendo soro de leite em percentual
acima do permitido (50%)

Na ocasião, a empresa se defendeu divulgando
nota pública, da qual extraímos o seguinte parágrafo: "o
soro de leite, além de ser comercializado para
formulação animal é também comercializado para o
consumo humano sob a forma de produtos de
panificação como bolachas, biscoito e bolos, conferindo
textura, maciez e melhorando o sabor, obedecendo
rigoroso controle de qualidade da empresa e da
Inspeção Federal. Eie não causa nenhum mal à saúde
humana e suas proteínas são recomendadas para
pacientes com HIV positivo, apresentando ganho de
peso e sensação de bem-estar" (Comunicando à praça,
Culau Alimentos, Curitiba, 25 de março de 1999.)

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000. - Dr.
Rosinha Deputado Federal (PT - PR).

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-2000 - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-2000. - Oep. Heráclito Fortes,

l2 Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.598, DE 2000

(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado da Saúde sobre Glifosato
Ácido.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos art. 24 inciso Ve § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a V. Exi4 seja encami
nhado ao Senhor Ministro de Estado da Saúde o se·
guinte pedido de informações:

a) O Glifosato Ácido está registrado junto a este Mi
nistério conforme estabelece a legislação brasileira?

b) Quais empresas registraram o referido
agrotóxico?

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000. - Dr.
Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).

Voto

Estando de acordo o art. 50 § 2º da Constituição
Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento Inter
no da Casa: Voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de janeiro de 2000. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-2000 - Deputado Heráclito

Fortes, lº Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.600, DE 2000

(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado do Meio Ambiente sobre
Glifosato Ácido.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos art. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª- seja encami
nhado ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambi
ente o seguinte pedido de informações:

a) O Glifosato Ácido está registrado junto a este Mi
nistério, conforme estabelece a legislação brasileira?

b) Quais empresas registraram o referido
agrotóxico?

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000. - Dr.
Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).

Voto

Estando de acordo o art. 50 § 2~ da Constituição
Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento Inter
no da Casa, Voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-2000 - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.601, DE 2000

(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre importação.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui·

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª-seja enca
minhado ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o
seguinte pedido de informações:

1) Quais são as exigências da Receita
Federal para autorizar a importação de
agrotóxicos, de acordo com a definição da
Lei n.Q 7.802, de 1989?

2) Este órgão autorizou a importação
de Glifosato Ácido 95% - NCM 2931.00.32
no período de janeiro de 1995 até a
presente data?

2.1) Em caso afirmativo, especificar:
empresa importadora e responsável pela
mesma, data da importação, país de
origem, empresa exportadora, local de
descarga (porto ou aeroporto) e quantidade
(peso líquido).

3) Listar, considerando o mesmo período,
quais foram os demais agrotóxicos autorizados
a serem importados, especificando: empresa
importadora e responsável pela mesma, data
da importação, país de origem, empresa
exportadora, local de descarga (porto ou
aeroporto) e quantidade (peso líquido).

4) Quais os produtos que este órgão
impediu de entrar no nosso País no período
de janeiro/1995 a janeiro/2000? Quais as
razões e especificar: empresa importadora e
responsável pela mesma, data da
importação, país de origem, empresa
exportadora, local de descarga (porto ou
aeroporto) e quantidade (peso líquido).

5) Nesse mesmo período, quais os
pedidos negados por este órgão e qual a
razão?

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000. 
Dr. Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).
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Voto

-Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa. voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-2000. - Deputado
Heráclito fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro. ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Deputado Heráclito

Fortes. 12 Vice-Presidente. no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.602, DE 2000

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita Informações do Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre o CIAT.

Senhor Presidente.
Com fundamento no art. 50. § 22 daConstituição

Federal e nos artS. 24. inciso Ve § 22• e 115. inciso I,
do Regimento Interno. solicito a V. ExA esja encami
nhado ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda o
seguinte pedido de informações:

1) O Sr. Everardo Maciel. secretário da
Receita Federal, é membro conselheiro do
Centro Interamericano de Administração
Tributária (CIAT). com sede na cidade do
Panamá?

1.1. Em caso afirmativo. solicito cópia
do instrumento legal.

2) O CIAT tem prestado serviços a
órgãos govemamentais brasileiros nos últimos
cinco anos? Em caso de resposta afirmativa,
solicito respectivamente para quais órgãos,
em que datas. que tipo de serviços e o
montante-pago para os mesmos.

Sala das Sessões. '13 de janeiro de 2000. 
Dr. Roslnha, Deputado Federal (PT - PR).

Voto:

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 ~ 116do Regimento
Interno da Casa. voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões. 19-1-00. - Deputado
Heráclito Fortes. Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Deputado Heráclito

Fortes. 12 Vice-Presidente. no exercrcio da
Presidência.

RE~UEAI~IEI\lTO DE I~FORIb'/AÇÕE~
I~ "i .303, DE 2000

(Do Sr. Deputádo Dr. Rosinha)

~olicii:([j Iní'olm[l9Õ::l~ do ~i". lti'lJnl@J;i'o
de E&!li:~do dO\!j Ti"([jil~poiim ~tlbi'~ o
Con2i~lho de ~Lli:oi"id~d~~Oí'1IA:ãi'I@l.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2.2, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exãseja enca
minhado ao Senhor Ministro de Estado dos Transpor
tes o seguinte pedido de informações:

1) Quando foi constituído o Conselho
de Autoridade Portuária (CAP) de
Paranaguá, PR?

2) Cópia de toda a legislação
pertinente.

3) Cópia de inteiro teor da prestação
de contas feita pelo CAP, desde o início de
suas atividades até a presente data.

Ju~ilfic:llç~o

O Porto de Paranaguá e Antonina é
administrado, por concessé_o da União, pelo Estado
do Paraná. Essa concessão não implica em livre
decisão e arbftrio daquele ente federado, pois, cabe à
União o acompanha.mento e fiscalização das
atividades portuárias e em caso de irregularidade,
corrigir e punir os responsáveis.

Cabe também à União alguma.s responsabilidades
administrativas sobre o Porto, tanto é assim, que o presi
dente do CAP - no caso o atual é o Capi
tão-de-Mar-e-Guerra, Francisco Harana!(a - é nome
ado por ato do Senhor Ministro.

Por ser o presidente do CAP nomeado por ato
do Senhor Ministro é que solicito tais informações
deste Ministério.

Sala das Sessões. i 3 de janeiro de 2000. - Or.
Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).

Vaio

Estando de acordo com o art. 50 § 2g da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-00. - Dep. H~I~(JIli:O

Fortes. Primeiro Vice-Presidente, Relator.

D!lyirO, ~d í"~i~i'~fjc;um da ",lesa.
Em 19-1-00. - Dep. H:iiló1cliio ~ort~,

12 Vice-Presidente, no e}tercício da Presi
dência..
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N5l1.604, DE 2000

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita Informações do Sr. Ministro
de Estado da Previdência e Assistência
Social sobre reforma na Previdência.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2A, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. ExAseja enca
minhado ao Senhor Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social o seguinte pedido de informa
ções:

1) O Sistema de Gerência por
Segmentação (SGS) foi implantado em que
data?

2) O SGS está controlando que
universo de contribuintes e que percentual
da arrecadação corresponde?

3) Este controle detectou fraudes?
3.1) Em caso afirmativo, quais as

principais e em que percentual?
3.2) Ainda, conforme resposta

afirmativa, quais as cem (100) maiores
empresas fraudadoras?

4) O SGS foi estendido a todas as
GAAF? 4.1) Se sim, em que data?

5) Foi implantado um arquivo único de
pagamentos, substituindo os GRPS, GRCI,
etc?

6) Como o INSS verifica se os bancos
recolhem para o órgão o efetivamente
arrecadado?

6.1) Caso verifique, desde quando isso
ocorre?

6.1.1) Caso a verificação venha
ocorrendo, pergunto: foram encontradas
diferenças entre o arrecadado pelos bancos
e o repassado para o INSS? 6.1.1.1. Em
caso afirmativo, qual o montante, quais os
bancos que apresentaram diferença e qual
a ação desse Ministério para reaver a
diferença?

6.2) Caso não verifique, porque não o
faz?

6.2.1) Existe programação para isto vir
a ser feito?

7) Foi implantado algum sistema
computacional que disponibilize, em poucos

dias, as informações e pagamentos
recebidos pelo INSS?

7.1) Em caso afirmativo, quando e
qual(is) a(s) empresa(s), com seu(s)
respectivo(s) CGC(s) e valores recebidos,
que efetuou(aram) os serviços?

8) Desde quando este Miri\stério paga
a rede bancária pela digitação dás guias de
pagamento?

8.1) Qual o valor pago atualmente por
cada guia e quantas guias são preenchidas,
em média, por mês pela rede bancária?

8.2) Cópia dos contratos assinados,
nos últimos dez (10) anos, entre este
Ministério e a rede bancária, onde estão
estabelecidos estes valores?

8.3) Quantas guias os bancos deixam
de digitar por ano?

8.3.1) Quanto tempo este Ministério
tem demorado para receber a informação
.dessas guias que não. foram digitadas?
8.3.2. Quais as penalidades aplicadas aos
bancos que deixam de digitá-Ias?

9)"A maioria dos bancos envia as
informações sobre os pagamentos à
Dataprev em fitas magnéticasM

• ( ...) ~A

penalidade por erro de digitação é
equivalente ao preço de digitação da guia
correspondente". (in: "Brasil: contribuição
previdenciária - estimativa da evasão e
fortalecimento da administração", FMI, 23
de setembro de 1998). Por que este
Ministério não aplica sanções aos bancos
que entregam fitas com erro?

9.1) Caso aplique, quando começou a
fazê-lo?

9.1.1) Solicito comprovante de que
essas sanções vêm sendo aplicadas.

9.2) Quais são as providências, com
as respectivas provas, que p Senhor
Ministro adotou ao tomar conhecimento que
os bancos não sofriam sanções por conter
erros nas fitas magnéticas que fomeciam à
Dataprev?

9.3) O sistema de arrecadação
bancária foi modificado, ou ainda persiste o
de fita magnética?

9.3.1) Caso tenha ocorrido mudança,
em que data isto se deu?

10) A cobrança de drvidas foi
terceirizada? .
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10.1) Se sim, desde quando o qual(is)
a(s) empresa(s) que efetua(rn) as
cobranças?

10.2) Cópia do contrato firmado com
a(s) empresa(s) contratadas(s).

10.3) Caso tenha sido terceirizada,
qual foi o montante já arrecadado?

11) Foi estabelecido convênio com a
Receita Federal elou outros órgãos federais
para detectar bens de devedores?

11.1) Se sim, em que data e com
quais?

11.2) Cópia destes convênios.
12) Alguma empresa foi contratada

para elaborar algum Plano Diretor de
Informática (PDI) para o MPAS/INSS?

12.1) Se sim, quando e qual a
empresa contratada, com seu respectivo
CGC e valor pago?

12.2) Em caso de ter sido contratada,
a empresa já concluiu o trabalho?

12.3) Caso tenha concluído, alguma
outra foi contratada para executar o plano?

12.3.1) Se sim, quando e qual
empresa foi contratada, com seu respectivo
CGC e valor pago?

13) Qual é a função da Dataprev hoje,
em relação ao MPAS e o INSS?

13.1) Ela continuará com o monopólio
da prestação de serviços?

13.2) Há alguma proposta ou projeto
de privatização da Dataprev?

13.2.1) Em caso afirmativo, solicito
cópia.

14) Qual foi o total de investimentos
que o MPAS/INSS fez em informática no
ano de 1999?

14.1) Onde (setor, área, programas,
etc.) e quais investimentos foram feitos?

15) Qual é o total de investimentos que
o MPAS/INSS programou em informática
para o ano de 2000?

15.1) Onde (setor, área, programas, etc)
e quais investimentos foram programados?

16) "Com respeito ao processamento
da informação sobre as bases de cálculos
das contribuições", foi implantado o projeto
piloto no Paraná, dentro do programado?
(in: Brasil: contribuição previdenciária 
estimativa de evasão e fortalecimento da
administração. Fundo Monetário
Internacional, 23 de setembro de 1998)..

16.1) Se sim, solicito cópia de inteiro
teor da(s) avaliação(ões) realizada(s). 16.2.
Em caso negativo, por que o cronograma
não foi cumprido?

17) O projeto foi estendido, conforme o
programado, para os demais estados?

17.1) Se não, por que razão?
18) Qual a ação deste Ministério

visando cobrança das dívidas?
18.1) Quadro evolutivo dos débitos

pendentes na cobrança administrativa, no
período 1995/1999, tendo como parâmetro
o último dia do ano.

18.2) Quadro evolutivo dos débitos
pendentes na cobrança feita pela
procuradoria, considerando o mesmo
período e com o mesmo parâmetro.

18.2.1) Quais são os 50 (cinqüenta)
maiores devedores (nome da empresa e o
valor correspondente), por estado da
federação, em que está sendo feita a
cobrança judicial?

Justificação

O Fundo Monetário Internacional, por intermédio
do seu Departamento de Finanças Públicas, "atenden
do a uma solicitação do Ministro de Estado da Previ
dência e Assistência Social, Sr. Waldeck Omelas, e do
Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Ma
lan, enviou uma missão de assistência técnica ao Brasil
para analisar a questão da administração das contribui
ções à Previdência e estimar a extensão da sonegação
dessas contribuições".

O relatório produzido intitula-se "Brasil:
contribuição previdenciária - estimativa da evasão e
fortalecimento da administração", (23 de setembro de
1998). É com base neste relatório que solicito as
informações acima elencadas.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000. - Dr.
Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti·
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-00. - Deputado,
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente no exercício da
Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 1.605, DE 2000

(Do Deputado Dr. Hélio)

Solicita informações ao Ministério
da Saúde.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2.Q da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2.Q, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja encami
nhado ao Senhor Ministro da Saúde, requerimento de
informações no que se.refere:

1) o montante de recursos transferidos
pelo Sistema Único de Saúde - SUS ao
município de Campinas-SP nos exercícios
de 1998 e 1999;

2) o porquê dos valores remetidos a
Campinas-SP, estarem relativamente
abaixo do que é repassado a cidades do
mesmo porte como Curitiba, Porto Alegre e
outras do mesmo porte no Estado de Santa
Catarina;

3) quais as medidas ou programas que
podem colaborar para que o município
aumente sua parcela pelo Sistema Único de
Saúde-SUS, tanto na aplicação de verbas
para atendimento ambulatorial quanto no
atendimento emergencial e para
tratamentos complexos.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 2000. 
Deputado Dr. Hélio, PDT - SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2.Q da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-00. - Deputado.
Heráclito Fortes, Prlmeir(.J Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1··00. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência

REQUERIMfNTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.606, DE 2000

(Do Deputado Dr. Hélio)

Solicita informações ao Ministério
do Esporte e Turismo.

Senhor '~residente,

Com tu ldamento.no art. ,50, § 2º, .da Constituição
Federal e nos arts. 24, Inciso V, e § 2º, e 115, inr.lso I, do

Regimento Interno. solicito a V. EXª seja encaminhado
ao Senhor Ministro do Esporte e Turismo requerimento
de informações no que se refere:

1) o montante de recursos transferido
pelo MET/lndesp ao Município de
Campinas/SP nos exercícios de 1998 e
1999;

2) o porquê dos valores remetidos a
Campinas/SP estarem relativamente abaixo
do que é repassado a cidades do mesmo
pol1~ como Çuritlbé!, Porto Alegre e-ºutras
do mesmo porte no Estado de Santa
Catarina;

3) quais as medidas ou programas que
podem colaborar para que o município
aumente sua parcela pelo MET/lndesp,
tanto para aplicação de verbas para
atendimento ao desportista amador, centros
de prática esportiva e material desportivo.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 2000. 
Deputado Dr. Hélio. PDT/SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-00. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.607, DE 2000

(Do Deputado Dr. Hélio)

Solicita informações ao Ministério
da Educação.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Educação requen
menta de informações no que se refere:

1) montante de recursos transferidos
pelo Fundef ao Município de Campinas/SP
nos exercícios de 1998 e 1999;

2) o porquê dos valores remetidos a
Campinas/SP estarem relativamente abaixo
do que é repassado a cidades do mesmo
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porte como Curitiba, Porto Alegre e outras do
mesmo porte no Estado de Santa Catarina;

3) quais as medidas ou programas que
podem colaborar para que o município
aumente sua parcela percebida pelo
Fundef, tanto para aplicação de verbas no
atendimento ao estudante, na aquisição de
material pedagógico, quanto no treinamento
e capacitação de professores.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 2000. 
Deputado Dr. Hélio, PDT/SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-00. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.608, DE 2000

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Excelentíssimo
Senhor Ministro da Saúde sobre despesas
com diárias pessoais no ministério.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 22 , da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao Sr.
Ministro da Saúde, Sr. José Serra, as informações
abaixo relacionadas:

a) total das despesas mensais deste
ministério com diárias pessoais, no período
de janeiro de 1998 a dezembro de 1999,
discriminadas mês a mês;

b) a relação dos beneficiados com as
diárias acima referidas, discriminando o valor
recebido por cada beneficiado mês a mês;

c) o total das despesas com pessoal do
ministério, no período de janeiro de 1998 a
dezembro de 1999, discriminadas mês a mês;

d) total das despesas deste ministério
com serviços de terceiros e encargos,
discriminando a remuneração de serviços
pessoais e outros serviços, no mesmo
período do item anterior;

e) o total das despesas mensais deste
ministério com as 100 (cem) maiores
remunerações pessoais e o total das
c;tespesas mensais deste ministério com as
100 (cem) menores remunerações pessoais;

f) o total das despesas mensais deste mi
nistério com o pessoal inativo e pensionista, no
período de janeiro de 1998 a dezembro de 1999.

Justificação

O presente requerimento de informações tem por
ol3jetivEHlm-estudo que estamOS-fazendo-sobre as reais
possibilidades da administração pública para conceder
um reajuste de salários aos seus servidores.

É também um instrumento para fiscalização da
aplicação de recursos públicos, e por fim é uma busca
de esclarecimentos sobre a distribuição de diárias no
ministério.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Avenzoar Arruda, PT/PB.

Voto

Estando de-acordo- com o art. 50, § 29., da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo deferimento.

Sala de Reuniões, 19-1-00. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
19-1-00. - Deputado Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.609, DE 2000

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Excelentíssimo
Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão sobre as despesas com pessoal
civil do Executivo.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 22 , da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao Sr.
Ministro do Planejamento Orçamento e Gestão, Sr.
Martus Tavares, as informações abaixo relacionadas:

a) total das despesas mensais do
Poder Executivo com pessoal civil no
período de janeiro de 1998 a dezembro de
1999, discriminadas mês a mês;
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b) total das despesas mensais do Poder
Executivo com diárias pessoais para o pessoal
civil, no período de janeiro de 1998 a dezem
bro de 1999, discriminadas mês a mês;

c) total das despesas mensais do
Poder Executivo com serviços de terceiros e
encargos, no período de janeiro de 1998 a
dezembro de 1999, discriminadas mês a mês;

d) toda das despesas mensais do Po
der Executivo com remuneração de serviços
pessoais de natureza eventual, no período
de janeiro de 1998 a dezembro de 1999;

e) relação das 100 (cem) maiores remune
rações pessoais mensais paga pelo Poder Exe
cutivo, no período de junho a dezembro de 1999,
discriminando o valor, o beneficiário e a unidade
administrativa onde o mesmo está lotado;

f) relação das 100 (cem) menores
remunerações pessoais mensais paga pelo
Poder Executivo, no período de junho a
dezembro de 1999, discriminando o valor, o
beneficiário e a unidade administrativa onde
o mesmo está lotado;

g) quais foram as categorias de servido
res públicos que tiveram seus vencimentos re
ajustados nos últimos 5 (cinco) anos e qual foi
o percentual aplicado.

Justificação

Os servidores públicos cMs do Poder Executivo estão
com seus salários congelados a mais de cinco anos, o que
causa insatisfação e queda de produtividade no serviço.

O argumento do Governo para não conceder
reajuste é a relação das despesas com pessoal
comparadas com a receita tributária. Julgando
improcedente este argumento, queremos analisar
esta situação com mais detalhes.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Avenzoar Arruda, PT/BA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo deferimento.

Sala de Reuniões, 19-1-00. - Deputado
Heráclito.Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum dá Mesa.
, Em 19-1-00. - Deputado Heráclito
Fortes, 19 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.610, DE 2000

Solicita informações ao Excelentíssimo
Sr. Ministro da Educação sobre despesas
com diárias pessoais no ministério.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, com base no art. 50, § 22 , da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que sejam solicitas ao Sr. Mi
nistro da Educação, Sr. Paulo Renato Sousa, as infor
mações abaixo relaCionadas:

a) total das despesas mensais deste
ministério com diárias pessoais, no período
de janeiro de 1998 a dezembro de 1999,
discriminadas mês a mês;

b) a relação dos beneficiados com as
diárias acima referidas, discriminando o
valor recebido por cada beneficiado mês a
mês;

c) o total das despesas com pessoal
do ministério, no período de janeiro de 1998
a dezembro de 1999, discriminadas mês a
mês;

d) total das despesas deste ministério
com serviços de terceiros e encargos,
discriminando a remuneração de serviços
pessoais e outros serviços, no mesmo
período do item anterior;

e) o total das despesas mensais deste
ministério com as 100 (cem) maiores
remunerações pessoais e o total das
despesas mensais deste ministério com as
100(cem) menores remuneração pessoais;

f) o total das despesas mensais deste
ministério com O pessoal inativo e
pensionista, no período de janeiro de 1998 a
dezembro de 1999.

Justificação

O presente requerimento de informações tem
por objetivo um estudo que estamos fazendo sobre
as reais possibilidades da administração pública para
conceder um reajuste de salários aos seus
servidores.

É tambérp um instrumento para fiscalização da
aplicação de recursos públicos, e por fim é uma busca
de esclarecimento sobre a distribuição de diárias no
min'istério.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Avenzoar Arruda, PT/PB.



02734 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2-9, da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento. '

Sala de Reuniões, 19-1-00. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N21.611, DE 2000

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Excelentíssimo
Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre
cursos de formação profissional realizados
em parceria com entidades sindicais.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exil, com base no art. 50, § 22 , da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que sejam solicitas ao Sr. Mi
nistro do Trabalho e Emprego, Sr. Francisco Oswaldo
Neves Dornelles, as informações sobre os recursos
do FAT (Planfor) abaixo relacionadas:

a) quais foram os cursos de formação
profissional realizados pelas Centrais
Sindicais, Força Sindical, Central Única dos
Trabalhadores; Social Democracia Sindical
e Central Geral dos Trabalhadores, no
período de janeiro de 1998 a dezembro de
1999;

b) relação dos docentes e dos
discentes de cada curso citado no item an
terior;

c) onde cada curso foi ministrado, qual
foi a duração e qual foi o custo final;

d) qual foi a despesa com pessoal
docente em cada curso, discriminando o
valor recebido por cada professor ou instrutor
e indicando o número de aulas ministradas.

Justificação

A formação e qualificação de mão-de-obra é
parte fundamental no combate ao desemprego, por
isso deve ser implementada por instituições
habilitadas para tal.

As Centrais Sindicais cumprem - ou deveriam
cumprir - um papel importante na proposição,
formulação e qualificação profissional, mas quando

essas centrais sao as e}{ecutoras, alguém precisa
fiscalizar esses cJrsos.

O presente tequerimento tem por objetivo nos
auxiliar na avali~ção dos cursos de qualificação
profissional ofere~idos pela Centrais Sindicais.,

Sala das S ssões, 18 de janeiro de 2000. 
Deputado Avenz ,ar Arruda, PT/PB.

Voto

Estando de aoordo com o art. 50, § 22, daConstitui
ção Federal e CO~I os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, v to pelo encaminhamento.

sala de Re niões, 19-1-00. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro ~ice-presidente Relator.

Defi~o, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no e%ercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
i~ 1.612, DE 2000

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita Infonnações ao Excelentisslmo
Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre
aplicação dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exã, com base no art. 50, § 22, da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que sejam solicitas ao Sr. Mi
nistro do Trabalho e Emprego, Sr. Francisco Oswaldo
Neves Dornelles, as informações abaixo relacionadas:

a) qual é o patrimônio atual do FAT e
onde está aplicado;

b) qual foi o volume (valor) de recursos
do FAT aplicado no Banco do Brasil, na
Caixa Econômica Federal e no Banco do
Nordeste, para os e){ercícios financeiros de
1998 e de 1999;

c) qual foi o valor de recursos do FAT
aplicado em bancos privados no mesmo
período especificado no item anterior;

d) qual é a ta%a de juros paga pelos
bancos ao FAT;

e) qual foi o total de recursos do FAT
destinados para parceria com Centrais
Sindicais, Federações e Sindicatos,
discriminando o valor recebido por cada
entidade no período de janeiro de 1998 a
dezembro de 1999.
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Justificação

Os recursos do Fundo dei Amparo ao
Trabalhador (FAD representam ~m patrimônio
público que deve ser destinado ap combate ao
desemprego. Sendo assim, precisamos avaliar os
resultados de cada aplicação par~ determinar a
necessidade ou não de sua continuid,ade.

O presente requerimento tem por finalidade o
esclarecimento das aplicações dos r~cursos do FAT
nos anos de 1998 e 1999.

Sala das Sessões, 18 de janfirO de 2000. 
Deputado Avenzoar Arruda, PT/PB~

Voto

Estando de acordo com o art. 50,~ 22, da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhaj'nento.

Sala de Reuniões, 19-1-00. -I Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Dep. Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N21.613, DE 2000

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado das Relações Exteriores sobre Cial

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, ~ 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso y, e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solici~b a V. Ex.!! seja en
caminhado ao S~nhor Ministro dOI Estado das Rela
ções Exteriores o seguinte pedido de informações:

1) O Brasil é País-Membro do Centro
Interamericano de Admini$trações Tributárias
(CIAD, com sede na ci~ade do Panamá?
1.1. Se sim, solicito cópial do instrumento le
gai. 1.1.1. Com qual moptante financeiro o
País contribuiu? I

2) Quem representl/l o Brasil junto ao
Ciat?

3) O Ciat tem pr~stado serviços a
órgãos governamentais brasileiros nos
últimos cinco anos? 3.1. Em caso afirmativo,
solicito, respectivamente, para quais órgãos,
em que datas, que tipos de serviços e o

I

montante pago pelos mesmos.
I

Sala das Sessões, 18 de'janeiro de 2000. -
Dr. Rosinha, Deputado Federal (PT - PR).

I

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § ~, da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-00. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

R~QUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.614, DE 2000

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita infonnaçóe5 ao Sr. Ministro
de Estado da Presidência e Assistência S0
cial sobre as dívidas dos Clubes de Futebol
das Federações e da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExA, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Senhor Ministro de Estado de
Previdência e Assistência Social no sentido de escla
recer esta Casa sobre o montante da dívida e respec
tiva discriminação por Clubes de Futebol Profissional
das Federações Estaduais, inclusas as próprias Fe
derações e da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) e, ainda, quanto às providências administrati
vas e judiciais tomadas para o recebimento dos crédi
tos previdenciários, inclusive possíveis acordos fir
mados para parcelamento dos débitos e manutenção
dos compromissos. Como este Ministério faz a fiscali
zação sobre os clubes de futebol, uma vez que movi
mentam grandes somas?

Justificação

O presente requerimento de informações tem
como principal justificativa e objetivo reunir subsídios
para um acompanhamento e avaliação mais apura
dos do conjunto de providências que certamente de
vem ter sido tomadas pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, com relação aos débitos das enti
dades e clubes acima referidos, tomando por base in
formes encaminhados a esta Casa pêlo então Minis
tro Reinhold Stephanes em função a expedição dos
Requerimentos de Informações n2s 648 e 978, de ju
nho e setembro de 1995, de autoria dos Deputados
José Maurício (RJ) e José Fortunati (RS), respectiva-
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mente. Valendo ressaltar que já há algum tempo tan
to a imprensa escrita, falada e television~da do Pars e
exterior vem noticiando com freqüência ~ultosas con
tratações e transferências de jogadores, interna e ex
ternamente ao Brasil, pagamento de elevados salári
os e prêmios por desempenho. Neste particular, cabe
indagação sobre a efetiva participação que a Previ
dência vem obtendo em relação a essas transações e
conseqüentes obrigações salariais.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. - Dr.
Roslnha, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com oart. 50, § 22, da Constitui
ção Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19-1-2000. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Dep. Herácl,ito Fortes,

12 Vice-Presidente no exercício, da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.615, DE 2000

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informação ao S~. Ministro
de Estado da Previdência e Assistência
Social sobre eiat.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

Federal e nos art. 24, inciso V, e § 22, e 11:5, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V.~ seja encaminha
do ao Senhor Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social o seguinte pedido de informações:

1) o MPASIINSS contratou o Centro
Interamericano de Administrações Tributárias
(CIAT) para elaborar uma proposta visando a
modernização do INSS? 1.1 Caso a resposta
seja afirmativa, solicito cópia do êontrato
elou documento legal elaborado para firm}lr
as responsabilidades dos órgãos envolvidos.
1.1.1. Qual o montante pago para o Ciat
elaborar a proposta? 1.1.2. Lista nominal dos
técnicos elou profissionáis que trabalharam
na elaboração da proposta com os
respectivos cargos elou funções.

2) Caso o Ciat. não tenha sido
contratado, alguma outra empresa foi
contratada? 2.1. Se a resposta for. positiva,

responder os mesmos quesitos acima
formulados.

3) Caso alguma empresa tenha sido
contratada para elaborar alguma proposta
de modernização, solicito: quem a
implantará?

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Dr. Rosinha, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com oart. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de janeiro de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N21.616, DE 2000

(Do Sr. Walter Pinheiro)

Solicita Informações do Sr. Ministro
dal Educação sobre as Informações
veiculadas pelo Jornal O Globo referentes
aos dados obtidos no Censo Escoiar/99.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2.ll, da Constitui-

,.ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 22, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. E~ seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Educação o seguinte pe
dido de documentos e de informações, com prazo re
gimental máximo para resposta de trinta dias:

1) Cópia dos levantamentos obtidos atra
vés do censo escolarl99 que comprovam as
fraudes no recebimento de recursos do Fundef.

2) Cópia dos relatórios de cada um
dos municípios investigados.

3) Quais os municípios onde o Ministé
rio da Educação, por meio do Censo Esco
lar/99, constatou fraudes nas matrículas de

.aluno? Qual o nlÍmero de matrículas fraudadas
em cada um dos municrplos investigados?
(Favor separar os municípios por estado.)

4) Qual o valor dos recursos
indevidamente creditados para esses
municípios? _

5) Quais .as providê'ncias legais
adotadas até o presente momento?
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Justificação

Segundo os dados divulgados pelo jornal O
Globo, em recente edição, o Ministério da Educação
descobriu mais de 115 mil casos de fraudes
praticadas por diversos municípios brasileiros, na
realização de matrículas de alunos inexistentes, que
possibilitaram o recebimento indevido de recursos do
Fundef. Apesar de nossos esforços, o Ministério, por
meio da assessoria responsável, se negou a entregar
os dados do censo para conhecimento público e
deste parlamentar, em ato de inequívoco desrespeito
às garantias constitucionais do Poder Legislativo.

Ademais, os dados publicados pelo O Globo,
cuja fonte foi o MEC, foram veementemente
rejeitados pelo Sr. Eraldo Tinoco, Secretário de
Educação do Estado da Bahia, que abominou
publicamente os dados obtidos pelo Censo
Escolar/99, onde se verifica, segundo o jornal, que a
prefeitura de Salvador seria a de maior número de
casos de fraude. Nas palavras do Secretário, "existe
desinformação do Ministério", afirmando que "na
Bahia não existem alunos fantasmas". Igualmente, a
Secretária Municipal de Educação de Salvador,
Dirlene Mendonça, nega as acusações do jornal,
desqualificando os dados fornecidos pelo MEC.

Estando portanto instalada a controvérsia, até
mesmo porque independente dos dados fornecidos
pelo Ministério já existem centenas de fraudes
comprovadas pelos Tribunais de Contas, requeremos
as informações pertinentes para o acompanhamento
e para a apuração das irregularidades no Fundef
praticadas na Bahia.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. - Walter
Pinheiro, Deputado Federal PT/BA.

Voto

Estando de acordo corr o art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniõe~, 19-1-00. - Deputado
Heráclito Fortes, Prir-Ielro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-1-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1>! Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

ERRATA

Seção de Publicacão no Diário da Câmara dos
Deputados._ ,

'-~' '

No DCD nº 109, 18-6-99, página 28633, coluna
2,

Onde se lê:

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
a) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias, nº 15, em 17-6-99....28892
7 - REDISTRIBU~ÇÃO DE PROJETO

Leia-se:

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
a) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias, nº 15, em 17-6-99 28892
b) Comissão de Viação e Transportes, nº 17, em

17-6-99.
7 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLíTICA RURAL

Ata da 1!l Reunião Ordinária realizada em 19
de janeiro de 2000

Às dez horas e quarenta minutos do dia dezeno
ve de janeiro de dois mil, no Plenário nº 6 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de
Agricultura e Política Rural, sob a Presidência do De
putado Dilceu Sperafico, para a realização de Reu
nião Ordinária destinada à apreciação do Projeto de
Decreto Legislativo nº 366/99. O Livro de Presença
registrou o comparecimento dos Deputados - Titula
res: Dilceu Sperafico (Presidente), Augusto Nardes e
Xico Graziano (Vice-Presidentes), Carlos Melles,
Francisco Coelho, Joel de Hollanda, Ronaldo Caiado,
Carlos Dunga, Confúcio Moura, Nelson Meurer, The
místocles Sampaio, Waldemir Moka, Anivaldo Vale,
Carlos Batata, Luís Carlos Heinze, Saulo Pedrosa,
Geraldo Simões, João Grandão, Nilson Mourão, Val
dir Ganzer, Hugo Biehl, Helenildo Ribeiro, Nelson
Marquezelli, Romel Anízio e Telmo Kirst; - Suplentes:
Gervásio Silva, Joaquim Francisco, José Aleksandro,
Júlio Smeghini, José Pimentel, Wellington Dias, João
Tota, Agnaldo Muniz e Clementino Coelho. Justifica
ram suas ausências os Deputados Abelardo Lupion e
Jaime Fernandes. Deixaram de registrar suas pre
senças os Deputados: Antônio Jorge, Cleuber Carne
iro, Jaime Fernandes, Paulo Braga, Zila Bezerra,
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Adauto Pereira, Gessivaldo Isaías, Moacir Micheletto,
Silas 8~asileiro, Wilson Santos, Danilq de Castro,
Odílio Balbinotti, Paulo José Gouvêa, Férgio Reis,
Adão Pretto, Luci Choinacki, Almir Sá, R0berto Bales
tra, NUton Capixaba, Giovanni aueirozJ Pompeo de
Mattos, Sérgio Barros, João Caldas e l.uiz Dantas.
Havendo número regimental, o Presid~nte declarou
abertos os trabalhos e comunicou que, em dez de ja
neiro do corrente, distribuiu o Projeto e Decreto Legis
lativo n2 366/99 ao Deputado Saulo Pedrosa. Ordem
do Dia - O Presidente submeteu a Plenário: A) Propo
sição sujeita à apreciação pelo Plenár\O da Casa 
Urgência 1) Projeto de Decreto LegislatIVO n.Q 366/99
- da CREDN - que "aprova otexto do Protocolo Adici
onai ao Acordo para a Conservação da Fauna Aquáti
ca nos Cursos dos Rios Limítrofes, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil do Brasil
e o Governo da República do Paraguai, em Brasília,
em 19 de maio de 1999". Relator: Deputado Saulo
Pedrosa. Parecer: favorável. Lido o parecer, este foi
submetido à discussão e votação, tendo sido aprova
do unanimemente. Logo após, o Deputado Saulo Pe
drosa apresentou à Mesa o seguinte requerimento:
Requerimento n2 01/2000 - que "requer o envio de
Indicação à CPI dos Medicamentos, para investiga
ção da prática abusiva de preços das vacinas da fe
bre aftosa". Em seguida, o Presidente comunicou-lhe
que a matéria será incluída na primeira reunião ordi
nária da 2A Sessão Legislativa desta Legislatura.
Prosseguindo, o Deputado Romel Anízio relatou a la
mentável situação dos produtores rurais do Triângulo
Mineiro, região assolada pela maior seca dos últimos
dez anos, onde, em virtude desta calamidade, o imóveis
rurais apresentam-se com aparências de terras impro
dutivas, quando a realidade, segundo Sua Excelência,
não é esta. Neste sentido, o Deputado sugeriu ao Presi
dente oenvio de um offcio ao Ministro de Estado da Po
lítica Fundiária solicitando seu apoio para que não se
jam autorizadas inspeções do Incra no Triângulo Minei- 
ro no corrente ano ou enquanto perdurar este cenário. ~

Em resposta, o Presidente prontificou-se a atend~o:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agra5Jeeéu a
presença dos membros e demais presentes,e;de acor
do com o art. 97, § 32, do Regimento Intel1'íÓ da Câmara
dos Deputados, suspendeu os ~athos, por cinco mi
nutos, para que fosse por mi!nrMoizes Lobo da Cunha,
Secretário, redigida a preséilte Ata. Reapertos os traba
lhos, o presid~êterminou a leitura da Ata, tendo
sido aprovada'Sem restrições, eque, assinada, vai à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados. Depu
tado Dilceu Sperafico, Presidente.

COrjftlSSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Ata daj 21 Reunião Ordinária, realizada em 19
de janeiro eJe 2000

Aos d,zenove dias do mês de janeiro de dois
mil, às onzE! horas e seis minutos, no Plenário 1 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordi
nariamente la Comissão de Constituição e Justiça e
de Redaçã~, sob a Presidência do Senhor Deputado
José Carlo~ Aleluia, estando presentes os Senhores
Membros T!lt~lares, Deputados Geovan Freitas, Inal
do Leitão, vice-Presidentes, Deputados André Be
nassi, Antôrlio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Konder
Reis, Ary Klara, Bispo Rodrigues, Caio Riela, Darci
Coelho, Edrlnar Moreira, Fernando Coruja, Freire Jú
nior, Geral~O Magela, Gerson Peres, lédio Rosa,
José Antônip, José Dirceu, José índio, Júlio Delgad~,
Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Luiz Antônio Fleury,
Marcelo Déda, Mendes Ribeiro Filho, Moreira Ferrei
ra, Mussa Demes, Nelson Otoch, Ney Lopes, Osmar
Serráglio, Paulo Magalhães, Renato Vianna, Ricardo
Fiúza, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Waldir Pires, Wel
Iinton Fagulldes, Zenaldo Coutinho e os Deputados
Suplen!eS"Átila Lins, Bispo Wanderval, Bonifácio de
An)1raáa, Celso Jacob, Cláudio Cajado, Dr. Rosinha,
Eduardo Paes, Gonzaga Patriota, Gustavo Fruet,
José Machado, José Ronaldo, Nelson Marquezelli,
Themfstocles Sampaio e Vic Pires Franco. Deixaram
de registrar suas presenças os Senhores Membros
Titulares, Deputados Augusto Farias, Ciro Nogueira,
Ibrahim Abi-Ackel, Jaime Martins, José Roberto Bato
chio, Luciano Bivar, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nair Xavier Lobo e Zulaiê Cobra. O Deputado José
Roberto Batochio justificou sua ausência no período
de quatorze avinte do corrente mês, em razão de sua
designação para, em missão oficial, participar de con
versações com membros da Assembléia da Repúbli
/ca de Portugal e das Universidades de Coimbra e
Évora sobre as comemorações dos quinhentos anos
do descobrimento do Brasil. O Deputado Jaime Mar
tins justificou sua ausência no período de três a vinte
e três do mês em curso, em razão de missão oficial às
sedes do Parlamento e Ministério da Agricultura indi
anos. Abertura: Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou aberta a reunião. Ordem
do Dia: 1) Substitutivo do Senado Federal à Proposta
de Emenda à Constituição n2 472-C/97 - que "altera
dispositivo dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição Fede
ral, e dá outras providências". Relator: Deputado Pau
lo Magalhães. Parecer: pela admissibilidade. Foi con-



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 02739

cedida vista conjunta aos Deputados Jutahy Júnior e
Vicente Arruda, no dia doze do corrente mês. O De
putado Jutahy Júnior apresentou voto em separado e
procedeu, em seguida, à leitura deste. Os Deputados
Antônio Carlos Biscaia, Paulo Magalhães e Fernando
Coruja convergiram no entendimento de que o voto
em separado apresentado pelo Deputado Jutahy Jú
nior referia-se ao mérito da proposição, que deveria
ser apreciado por comissão especial. Diante da afir
mação do Deputado Vilmar Rocha de que não se po
deria aplicar interpretação extensiva ao termo "lei",
constante da Magna Carta, o Deputado Jutahy Júnior
informou que o Supremo Tribunal Federal já havia fir
mado jurisprudência no sentido de que determinadas
matérias constitucionais, cuja regulamentação
far-se-ia por meio de lei complementar, seriam passí
veis de alteração via edição de medida provisória. O
Deputado Vilmar Rocha discordou do entendimento
alegado, manifestando-se favoravelmente à extinção
do instituto da medida provisória, por considerá-lo
fato gerador de instabilidade política no País e cons
pirava contra o Estado de Direito. O Deputado Cláu
dio Cajado afirmou que, embora não concordasse
com as afirmações de que a edição de medida provi
sória fosse atentatória ao exercício do Poder Legisla
tivo no País, far-se-ia necessária a limitação de sua
edição. O Deputado José Dirceu afirmou ser notório o
fato de que o instituto discutido havia sido incerto no
texto constitucional em função da possível implemen
tação do sistema parlamentarista de governo no País,
que, uma vez não efetivado, afastou a razão de exis
tência do citado instituto. Acrescentou, ainda, que o
Parlamento brasileiro carecia de defesa de suas prer
rogativas e .o País, de ampla reforma políti
co-institucional, e que o Partido dos Trabalhadores
era favorável à extinção do instituto da medida provi
sória. O Deputado Vicente Arruda manifestou-se fa
voravelmente às afirmações proferidas pelo Deputa
do José Dirceu. O Deputado Vilmar Rocha discorreu
sobre a necessidade de implementação do sistema
parlamentarista de governo no País e sobre a influên
cia da mídia na elaboração das pautas de votação na
Casa. O Deputado José Antônio afirmou que discor
dava das restrições contidas no voto em separado
apresentado pelo Deputado Jutahy Júnior as quais se
referiam ao mérito da proposição, que não deveria ser
apreciado por esta Comissão, mas por comissão es
pecial criada para aquele fim. Acrescentou, em segui
da, que matéria objeto de lei complementar não ·pode
ria ser objeto .de medida provisória, como sugeria o
voto em separado aprese"ntado, pois somente a 'ur
gência e a reley.ância permitiriam a utilização do aludi-

do instituto, e que não seria esse o caso. Asseverou,
ainda, ser inadmissível a edição e medida provisória
para regulamentar texto constitucional. O Deputado
Darci Coelho afirmou que o acolhimento do voto em
separado do Deputado Jutahy Júnior significaria in
correr em inconstitucionalidade flagrante. O Deputa
do Eduardo Paes asseverou que o instituto discutido
atingia o princípio constitucional de separação de po
deres e informou que, na condição de Relator do Pro
jeto de Lei Complementar nº 77/99, o qual, pela sua
amplitude, representaria uma segunda reforma tribu
tária, havia sugerido ao Senhor Presidente a realiza
ção, ainda no período de convocação extraordinária
do Congresso Nacional, de audiência pública de re
nomados tributaristas brasileiros, de forma a enrique
cer o debate em torno da matéria. O Deputado Nelson
Otoch manifestou-se favoravelmente ao instituto da
medida provisória, enfatizando a necessidade de
participação dos parlamentares no sentido de agilizar
a sua apreciação na Casa. O Deputado Inaldo Leitão
afirmou que a discussão em torno do aludido instituto
não deveia ser partidária, mas institucional, e discor
reu sobre a necessidade de agilização do processo
legislativo. Afirmou, ainda, que a existência da medi·
da provisória deveria ocorrer em casos excepciona
líssimos, que as proposições de iniciativa do Poder
Executivo tinham prioridade sobre aquelas de iniciati
va dos parlamentares, e discorreu sobre a possibili
dade de esta comissão proceder à apreciação do mé
rito de propostas de emendas à Constituição. O De
putado Waldir Pires discursou sobre a necessidade
de defesa do Parlamento brasileiro e manifestou-se
favoravelmente à extinção do instituto da medida pro
visória. Os Deputados Antônio Carlos Biscaia, Fer
nando Coruja, Vilmar Rocha, Jutahy Júnior, Cláudio
Cajado, José Dirceu, Vicente Arruda, José Antônio,
Darci Coelho, Eduardo Paes, Nelson Otoch, Inaldo
Leitão e Waldir Pires convergiram no entendimento
do Relator pela admissibilidade da proposição. Em
votação, foi aprovado o parecer do Relator por unani
midade. 2) Projeto de Lei Complementar nº 220/98
do Senado Federal (PLS nº 219/95) - que "dispõe so
bre o sigilo das operações de instituições financeiras
e dá outras providências". Relator: Deputado Ney Lo
pes. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste
e das emendas da Comissão de Finanças e Tributa
ção, nos termos do Substitutivo. Os Deputados Inaldo
Leitão e Fernando Coruja solicitaram vista conjunta
da matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor
Presidente. O Deputado Nelson Otoch apresentou re
querimento de inversão de pauta para 'apreciar-se o
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ção da Agência Nacional de Transportes, do Departa
mento Nacional de Infra-Estrutura e Transportes, rees
trutura oSetor Federal de Transportes, edá outras provi
dências". E~tiveram presentes os Deputados, Affonso
Camargo, Airton Cascavel, Almir Sá, Antônio do Valle
Carlos Santana, Domiciano Cabral, Eliseu Resende:
IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, José Rocha Neuton
Lima, Olimpio Pires, Pedro Chaves, Romeu Queiroz.
TeIma de Souza e Wellington Dias, titulares; Almeida de
Jesus, Átila Lins, Barbosa Neto e Philemon Rodrigues
suplentes. Deixaram de comparecer os Deputado~
Alberto Goldman, Aracely de Paula, Ary Kara, Basílio Vil
lani, Duilio Pisaneschi, Eujácio Simões, José Borba Má
rio Negromonte, Oscar Andrade, Paulo Feijó, Pedr~ Cel
so, Silvio Torres e Telmo Kirst. Compareceu, ainda, o
Deputado Sérgio Miranda. Havendo número regimental
o Presidnete declarou abertos os trabalhos. ATA - OD~
putado Pedro Chaves solicitou a dispensa da leitura da
ata da 13.1 Reunião, cujas cópias já haviam sido distribuí
das. Em discussão e votação, a ata foi aprovada, sem
restrições. Ordem do Dia - Audiência Públia para ouvir o
Senhor Carlos Alberto Wanderley, Presidente do Geipot,
sobre o Projeto de Lei nll 1.615/99. Após informar os pro
cedimentos regimentais que seriam adotados na reu
nião, o Presidente passou a palavra ao convidado que,
com o auxHio de transparências, expôs sobre as compe
tências, os objetivos e as áreas de atuação do Ministério
dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes e
do Dinfra. Em seguida, falou o Relator da matéria, Depu
tado Eliseu Resende. Dando prosseguimento, interpela
ram os convidados os Deputados Affonso Camargo,
João Henrique e Teima de Souza. Depois de respondi
das as perguntas, os parlamentares agradeceram acon
tribuição prestada pelo Senhor Carlos Alberto Wander
ley. Nada mais havendo atratar, o Presidnete encerrou a
reuniêo às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos
~ntes porém convocando a próxima reunião para o dia
vinte e seis de janeiro, quarta-feira, às quatorze horas e
trinta minutos. E, para constar, eu, Leila Machado Cam
pos de Freitas, Secretária, lavrei a presente Ata que, de
pois de aprovada, será assinada pelo Presidente e enca
minhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu
tados, juntamente com as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Havendo número regimental, declaro
abertos os trabalhos da presente reunião.

Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribu
ída cópia da ata da 13a reunião de audiência pública
desta Comissão Especial, realizada ontem, dia 18 de
janeiro de 2000.
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segundo item da de número três, tendo o Plenário
anuído à f,olicitação. 3) Projeto de Lei nO. 621/99 - do
Pod~r Ex~~utivo (MSC 486/99) - que "altera e acres
ce dISPOSitiVOS ao Decreto-Lei nQ 2.848, de 7 de de
zembr~ de 1940 - Código Penal, à Lei nll.1.079, de 10
de a~nl de 1950, e ao Decreto-Lei nQ 201, de 27 de fe
vereiro de 1967, e dá outras providências". Relator:
~eputado Nelson Otoch. Parecer: pela constituciona
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, nos termos do Substitutivo. Os De
putados André Benassi, Fernando Coruja e Darci Co
e!ho solicitaram vista conjunta da matéria, tendo esta
Sido ?onCedida pelo Senhor Presidente. O Deputado
DarcI Coelho apresentou requerimento de inversão
de pauta para apreciar-se o terceiro item da de núme
ro quatro, tendo o Plenário anuído à solicitação. 4)
Projeto de Resolução nQ 178/98 - do Sr. Ricardo Bar
ros - que "acrescenta § 40. a'J art. 21 do Regimento
Interno da Câmara dos Deuutados, aprovado pela
Resolução nQ 17 de 1989". Relator: Deputado Darci
Coelho. Parecer: pela cnnstltucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa', Não houve discussão, Em vo
tação, foi aprovado por unanimidade o parecerdo Re
lator. Encerramento: Nada mais havendo a tratar o
Senador Presidente encerrou a reunião às doze ho
ras e quinze minutos, convocando outra para a próxi
ma quarta-feira, dez horas. E, para constar, eu, Da
maci Pires de Miranda, Secretária Substituta, lavrei a
presente Ata, que, depois de aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente e encaminhada à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados. DeputadC'
José Carlos Aleluia, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PRO·
JETO DE LEI NO. 1.615, DE 1999, DO PODER EXECU·
TIVO, QUE "DISPÓE SOBRE A CRIAÇÃO DA AGI:N,
CIA NACIONAL DE TRANSPORTES, DO DEPARTA
MENTO NACIONAL' DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR FEDe:
RAL DE TRANSPORTES, E DA OUTRAS PRO.vt6t=N·
CIAS"(AGt=NCIA NACIONAL DE TRANS~9FtfES).

Ata da 14a Reunião (Audiê.ncia Pública), rea~

Iizada em 19 de janeiro de 2006

Aos dezenove dias do ~s de janeiro de dois mil,
às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, no plená
rio nOmero doze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, em audiência pública, sob a presidência do
Deputado João Henrique, Presidente, aComissão Espe
cial destinada a proferir parecer ao Projeto de lei nO.
1.615/99, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a cria-
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Indago ao Plenário se há necessidade da leitura
da ata.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Pre
sidente, como a ata já foi distribulda com antecedên
cia, sugiro a V. Exa que dispense a sua leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Atendendo ao requerimento do
Deputado Pedro Chaves, está dispensada a leitura
da ata.

Em discussão a ata.
Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a

em votação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.

Ordem do Dia

A presente reunião destina-se a ouvir o Sr. Car
los Alberto Wanderley, Presidente do Geipot, sobre o
projeto de lei, objeto desta Comissêo, de nA 1.615,
que trata da criação da Agência Nacional de Trans
portes.

Convido a fazer parte da Mesa o Sr. Carlos
Alberto wanderley, que se sentará à minha direita e
ao lado do Relator, Deputado Eliseu Resende, que
acaba de chegar. (Pausa.)

Esclareço aos Srs. Deputados que adotaremos
os seguintes critérios: o convidado disporá de 20
minutos para sua exposição, não podendo ser
aparteado. Encerrada a exposição, os Deplltados
interessados em interpelar convidados deverão
fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição
pelo prazo de 3 minutos, tendo cada expositor igual
tempo para responder. Aos Deputados são
facultadas a réplica e a tréplica pelo prazo também de
3 minutos. Os Deputados que desejarem participar
dos debates deverêo inscrever-se junto à secretaria
ou diretamente à Presidência.

Concedo a palavra ao Sr. Carlos Alberto
Wanderley, Presidente do Geipot, que dispõe
inicialmente de 20 minutos.

O SR. CARLOS ALBERTO WANDERLEY 
Exmo. Sr. Presidente da Comissão Especial que exa
mina o Projeto de Lei no"1.615, Deputado João Henrique,
Exmo. Sr. Deputado e ex-Ministro Eliseu Resende,
Relator da Comissão, Exmos. Srs. Deputa~os, mi
nhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, é
uma honra estar presente aqui e poder expor alguns
pontos de vista, alguns assúntos que conformam o
pensamento do Ministério dos Transportes sobre a
Agência Nacional de Transportes e a criação do De-

partamento de Infra-Estrutura, que reordena vamos
dizer assim, a estrutura do Ministério dos T~anspor
teso

Em primeiro lugar, minha intenção é deter-me
em alguns temas. Acompanhei a maior parte das
exposições realizadas em audiências desta
Comissão. Meu primeiro objetivo é tentar esclarecer o
pensamento do Ministério dos Transportes sobre
alguns pontos levantados aqui.

Esse projeto foi coordenado pelo Ministro dos
Transportes, pelo Secretário Executivo do Ministério
dos Transportes. Foi constiturda uma Comissêo
envolvendo todos os secretários do Ministério dos
Transportes e os Presidentes das estatais vinculadas
ao Ministério dos Transportes. Inclusive, o Geipot fez
a coordenação técnica do projeto até ser enviado
formalmente ao Ministério dos Transportes pela
Comissêo, sendo examinado pela Consultoria
Jurrdica e posteriormente pela Casa Civil. A
coordenação do Geipot se fez a partir de trabalhos
efetuados por consultoria internacional, que fez a
estrutura do que seria uma Agência Nacional de
Transportes, baseada nas orientações emanadas
pelo Ministério dos Transportes, na experiência
internacional que essa consultoria trouxe e nos de
bates que surgiram também na Comissão formada
dentro do Ministério dos Transportes para orientar a
organização da Agência e do Dinfra.

Pediria permissão ao Presidente da Mesa para
poder ficar em pé, pois tenho de passar umas
transparências.

Muito obrigado.

(Apresentaçi!Jo de transparências.)
Em primeiro lugar, é importante começarmos a

falar sobre as funçOes do Ministério dos Transportes.
O projeto da Agência levou muito em conta as
diretrizes da reforma adminiStrativa aprovadas pela
Presidência da República, feitas, na época, através
do então Mare, que ordenou'-a estruturação das
funções que ficam no Ministério dos Transportes, as
que vão para a Agência e as funções que vão para o
Dinfra.

É importante assinalar que a reforma
administrativa qualifica o Ministério dos Transportes
como órgão central de tomada de decisão do
sistema. .

O Ministério dos Transportes é a entidade, o
núcleo que define a estratégia, a polltica e as ações
para o desenvolvimento do setor. Isso que dizer que o
Ministério dos Transportes formula polrtica,



02742 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

desenvolve planejamento estratégico e propõe o
orçamento setorial.

É muito importante deixar claro que todos os
investimentos do Governo no sistema de transportes
sêo feitos através do Ministério dos Transportes. Isso,
por exemplo, rebate claramente a questão do fundo
da Marinha Mercante. O fundo da Marinha Mercante
fica sob a coordenação e a execução do Ministério
dos Transportes e não vai para a Agência, não vai
para o Dinfra. Ele fica no Ministério dos Transportes.
Compete a este Ministério estabelecer polrticas e
estratégias para o desenvolvimento do setor e
aplicá-Ias. A Agência não estabelece polfticas, mas
cumpre as determinadas pelo Ministério dos
Transportes. A entidade polrtica do sistema! é o
Ministério dos Transportes.

Além disso, o Ministério aprova planos, metas e
outorgas. O Ministério aprova o plano do que vai ser
concedido, do que vai ser permitido, das linhas, por
exemplo, de ônibus que vão ser permitidas, e as
condições sob as quais essas outorgas vão ser
efetivadas.

O Ministério dos Transportes - e isso ele faz
hoje no âmbito, inclusive, do CND determina quais
estradas, por exemplo, vão ser concedidas, como e
quais as definições, as diretrizes que vão embasar
toda a concessão de estradas. A Agência é
meramente -executora do que o Ministério dos
Transportes define como diretriz de polrtica. Além dis
so, o Ministério supervisiona entidades vinculadas.
Ainda vamos ver isso mais detalhadamente.

As Companhias DOCalS, que sãio hoje empresas
vinculadas ao Ministério dos Transportes, náo vão
ficar subordinadas à Agência, mas ao Ministério dos
Transportes, que coordena as ações com outros
Ministérios.

Na palestra, o Ministra comentou sobre~í
questão da descentralizaçElo dos sistemas, da
utilização da privatização coma outro mecanismo de
melhorar a competitividade do setor, de trazer
qualidade ao setor e baixar as preços dos serviços
para os usuários.

Na hora em que se privatiza, que se transfere
alguns monop6lios, como, por exemplo, a monop6lio
ferroviario, tem-se que criar um entidade reguladora
para poder regular essa atividade, que agora vai ficar
em mãos da iniciativa privada.

Por isso o Governo propôs a criação da ANT,
que é um órgSlo regulador, e a criação do
Departamento de Infra-Estrutura, que é .ur:n 6r~ão de
investimento de infra-estrutura do Mmlsténo dos

Transportes, que vai investir em segmentos do
Ministério que ainda vão ficar sob responsabilidade
direta do Ministério dos Transportes.

A Agência Nacional de Transportes é uma
autarquia especial vinculada, mas não subordinada,
ao Ministério dos Transportes e desempenha, como
autoridade administrativa independente, a função de
entidade reguladora dos segmentos do sistema fed
eral de viaçSlo sob exploração da iniciativa privada.

Isso quer dizer que à decisão da Agência
Nacional de Transportes ao dirimir, por exemplo, um
conflito entre concessionários e usuários, s6 cabe
recurso na Justiça. Não cabe recurso ao Ministério
dos Transportes. O Ministro das Transportes não
pode mudar a decisSlo que foi tomada pelo Conselho
Diretor da Agência Nacional de Transportes. Isso traz
uma certa segurança ao sistema. ~ isso que
queremos.

Ao longo do processo de privatização, por
exemplo, na privatização das ferrovias, foi comum
ouvir-se dizer como uma empresa privada iria investir
milhões de reais num sistema ferroviário se não tem a
certeza de que esse investimento, essa concessão
que ele vai assumir terá uma condução isenta,
baseada nas contratos efetuadas, uma condução
através de um 6rgão especializado de regulação
econômica, que vai fiscalizar e acompanhar toda a
execução das várias etapas que o contrato de
concessSlo produz.

A Agência Nacional de Transportes, como
qualquer agência, é fundamentalmente também uma
entidade negociadora da situação. Em nenhum
momento, pretende-se isso. Não somos nõs que
estamos falando, mas especialistas internacionais.
Não se pretende que as condições estipuladas dentro
de um contrato de transporte, dentro de um contrato
de outorgas, por exemplo, permaneçam invariáveis,
durante, por exemplo, os 25 anos do perfodo de
outorga. A Agência tem que trabalhar no senti~o,

primeiro e vamos ver isso mais adiante, ~e.garantIr?
interesse das usuários, a interesse publico e agir
sempre na defesa desses interesses públicos. Ao
longo desse perfodo de 25 anos, por exemplo, ela vai
interagir com a concessionária na defesa d~sses

interesses públicas e vai mudar algumas condições
estabelecidas, que, ao longa da contrato, por
exemplo, alteram o equiHbrio econômico-finan~eir?

Cabe à Agência restaurar a equ~Hb~o

econômico-financeiro. Quando falo no equJlfbno
econômico-financeiro, não quero defender só o lado
do usuário, do concessionário. Estou defendendo
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também as condições pelas quais o concessionário
assumia a concessão e que foram consideradas à
época boas para os usuários do sistema. -

A Agência será dirigida por um conselho diretor,
composto por 5 conselheiros, que serão nomeados
pelo Presidente da República, com mandatos fixos e
não coincidentes, que terão de ser sabatinados antes
pelo Congresso, e contará com recursos da União e
receitas próprias. As receitas próprias é que vão dar
uma certa indepeAdêAeia para a-AgêReta poder
trabalhar. A Agência, hoje, já pode contar com
receitas próprias advindas dos tributos, dos impostos,
das taxas que são cobradas sobre as concessões e
sobre as permissões.

A área de atuação da Agência Nacional de
Transportes foi definida em termos gerais. A previsão
é que o regulamento detalhe essas áreas de atuação.
Mas vamos expor aqui qual é o pensamento do
Ministério dos Transportes nessas áreas de atuação.

Os objetivos da Agência são fundamentalmente:
regular a exploração do serviço de transportes; assegu
rar a prestação adequada dos serviços; garantir harmo
nia entre os interesses dos usuários, concessionários e
permissionários; e exercer um poder judicante, dirimin
do conflitos entre usuários, concessionários e o poder
concedente. A ação'da Agência é eminentemente re
guladora, de defesa dos interesses dos usuários em
primeiro lugar.

As competências da Agência, que estão
expressas na lei, são: assegurar o equilíbrio
econômico-financeiro; celebrar e gerir contratos e
revê-los em função da evolução do perrodo de
concessão; aplicar penalidades pelo
descumprimento do contrato; fomentar a competição
entre operadores; e assegurar o direito dos usuários.

É interessante essa questão de fomentar a
competição dos operadore~, porque isso reflete o
cerne do pensamento elo Governo dentro do
programa de privatização e dentro da ação que vai
instituir a AgênCIa, que está ar exatamente para regu
lar a ação dos vários operadores privados que
trabalham no sistema.

Através da pri' atização, o Governo espera
trazer mais investimentos, mais operadores para o
setor. Na medid<1 em que esses operadores
começarem a trabalhar, o Governo espera que
aumente a qualidade do serviço e diminua o preço da
prestação de serviço. Estamos vendo isso acontecer
no sistema de portos. Por exemplo, o tempo ae
espera de um navIo ou de contêineres em Santos, an
tes do processo de privrJtização, era em torno de 1,7

dias, mas hoje estamos contando esse tempo de
espera em horas. Se os senhores pensarem que um
navio porta-contêiner pode custar até 60 mil dólares
ao dia, dependendo da especialização, veremos
claramente que isso é um ganho para o sistema de
transportes, para as tarifas praticadas e para os
usuários do sistema. O Governo está preocupado em
fazer a competição, estimular a qualidade dos
serviços e baixar o seu preço.

Dentre as con Ipetências ainda da Agência, ca
be-lhe propor ao Ministério o Plano Geral de Outorga,
mas quem o aprova e estabelece quais as bases com
que a outorga vai-se dar é o Ministério dos Transpor
tes. Também é de competência da Agência firmar
convênios com Estados e Municípios. inclusive para
delegação de fiscalização, como foi comentado aqui,
ou mesmo para delegação de concessão. É o caso,
por exemplo, que foi comentado na segunda sessão,
em que o Presidente do Fórum de Secretários Esta
duais de Transporte comentou a possibilidade de ro
dovias delegadas aos Estados serem concedidas por
meio de agências estaduais. Isso é possrvel. Hoje,
existe no Paraná, no Rio Grande do Sul e em alguns
Estados. A idéia é não mudar isso e que essas con
cessões sejam feitas dentro das regras e normas defi
nidas pela Agência Nacional de Transportes. Se a ro
dovia for federal, a responsabilidade pelo sistema é do
Governo Federal. O convênio de delegação passa a ad
ministração, por exemplo, da rodovia para o Estado, mas
o Governo Federal não deixa de ter responsabilidade so
bre o patrimônio que está passando para o Estado. A sua
responsabilidade continua, mesmo através do convênio
de delegação. Cabe ao Govemo Federal, por meio da
agência. fixar essas normas, bem como fixar e regular
como essas concessões vão ser realizadas pela Agência
Estadual de Transportes, por exemplo.

Também é de competência da AgênCia fixar e
homologar as tarifas, revê-Ias, à exceção dos portos,
que vamos comentar mais na frente; autorizar
projetos e investimentos em nome da outorga
estabelecida; fiscalizar a prestação de serviços, os
ativos federais. Esse é um problema muito sério.
Quando, termina uma concessão, por exemplo, o
Governo tem de saber o que foi amortizado pelo
concessionáno. O Governo tem tSmbém de zelar pelo
patrimônio que está sendo concedIdo, arrendado, por
exemplo, numa ferrovia, par.a o concessionário
ferroviário. O Governo deve ter condições de
fiscalizar isso. Essa é um particularidade da Agência
Nacional de Transportes ~iferente das outras
agências.
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No sistema, por exemplo, de telefonia, houve a
venda das companhias de telefonia. O patrimônio
agora é privado e o Governo fiscaliza os serviços. No
caso da Agência Nacional de Transportes, isso não
se dá. O Governo, além de fiscalizar o serviço, deverá
fiscalizar o patrimônio também, porque esse não foi
vendido, mas arrendado, no caso das ferrovias,
dentro de um processo de concessão do sistema
ferroviário. Ao fim do período de concessão, o
patrimônio volta a ser gerido pejo Poder Público, que

-faFá-uma outra Iicitação-PaTa outra concessã.a.- Q
Governo, então, tem de zelar pelo estado e pelas
condições do patrimônio. Isso é fiscalizar QS ativos
federais.

A Agência deve ainda acompanhar o resultado
das políticas de exploração dos portos e a arbitragem
dos conflitos nos portos

Não me vou deter muito na área de rodovias e
ferrovias, porque já foi debatido aqui. Só surgiram
algumas dúvidas em algumas áreas. Em relação às
rodovias, como falei, a agência vai estabelecer as
normas e as condições dentro do contrato de outorga
que forem estipuladas pelo Ministério dos
Transportes, vai fiscalizar, acompanhar tarifa,
determinar o reajustamento da tarifa, em função do
previsto no contrato e da equação do equilíbrio
financeiro resultante.

Por exemplo, em algumas outras ações, como o
transporte rodoviário, a Agência, dentro das suas
atribuições, tem a de autorizar e permitir a exploração
do transporte, interestadual e 'internaGional de
passageiros, habilitar o transportador internacional
de cargas e fixar diretrizes para o transporte de carga.
Isso, obvIamente, significa autorizar, permitir,
fiscalizar e regular a atividade.

No caso da Marinha Mercante, a Agência traz
para dentro o que hoje seria a Coordenação da
Marinha Mercante, do Departamento da Marinha
Mercante, que hoje tem duas coordenações: umq que
trata da Marinha Mercante prop~iamerite dita e outra
do Fundo da Marinha Mercante. ~Esta última trabalha
com investimentos e ficará dentro do Ministério dos
Transportes. Já a coordenação de Marinha Mercante
trabalha com autorização de empresa de navegação,
tanto hidroviária interior quanto de cabotagem, de
longo curso,' apoio marítimo e portuário. Quanto à
liberação de -afretamento de emb3.rcação de cargas
prescritas, há regras· para isso e acordos
·internacionáis que determinam a prescrição de carga,
a prioridade de transporte de carga. Tudo isso será

'feito pela Agência Nacional de Transportes.

Além disso, foram incluídos dois ou três pará
grafos, se não me engano, dentro do texto da Agên
cia, que permitem que ela fiscalize a atuação de ope
radores estrangeiros dentro do mercado brasileiro.
Isso que dizer que, se a Agência identificar que algum
país está dando subsídios, além dos que estão inter
nacionalmente acordados, distorcendo as condições
de mercado em favor de seus operadores, a Agência,
como órgão independente, tem a atribuição de aplicar
penalidades a esses armadores para reequilibrar o
sistem~ercad9. E~sa é uma prerrogativa muito
usada, hoje, pelos Estados Unidos, por meio do Fe
deral (ininteligível) Comission, uma agência america
na antiga, independente do Governo e que estabele
ceu, por exemplo, agora, taxas de operação de navi
os brasileiros em portos americanos, como represália
a um suposto subsídio que o Governo brasileiro esta
ria dando à armação brasileira, por meio da Lei nº
9.432. Essa competência que o Federal (ininteligível)
Comission tem hoje nos Estados Unidos de adotar
providências que reequilibrem, no entender dele, Õ
sistema, nós estamos dando também para a Agência
Nacional de Transportes. -

A questão dos portos tem suscitado muitas
dúvidas e muitas observações. O pensamento do
Ministério dos Transportes, que pelo menos achamos
que está expresso no texto da agência, estabelece
uma determinação. A Agência encarregar-se-á da
concessão e delegação dos portos públicos e
terminais privativos. A Agência supervisionará
autoridades por:tuárias delegadas ou concedidas. As
autoridades portuárias, no caso, as Companhias
Docas, que são subordinadas ao Ministério dos
Transportes, continuam com este Ministério.

A ação reguladora será descentralizada e
baseada nas autoridades portuárias. O Ministério vai
acompanhar e supervisionar o sistema e, em particu
lar, as Companhias Docas que continuarem
vinculadas ao Ministérios dos T~ansportes. Talvez
fosse bom descermos um pouco aos detalhes sobre
esse tema.

As atribuições da Agência sobre os portos
concedidos ou delegados são: acompanhar o
resultado das políticas de exploração executadas
pelas autoridades portuárias; acompanhar a
arbitragem de conflito nos portos; estabelecer
padrõe~ e normas técnicas relativa~ à manutenção
de bens arrendados ao próprio da,União, que esta
delega ao porto; fiscalizar esses 'ativos; autorizar
projetos e investimentos em infra-estrutura no âmbito
da outorga estabelecida; e adotar procedimentos
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para incorporação ou desincorporação de bens. Além
dessas, a Agência também autorizará a exploração
de terminais portuários privativos fora da área do
porto organizado.

Nesse ponto, é importante pensarmos que o Mi·
nistério dos Transportes tem um parecer da consulto
ria jurídica, publicado e aprovado pelo Ministro, que
caracteriza uma duplícidade e não a superposição de
atuação reguladora na área dos portos, estabelecida
pela própria Lei nº 8.630. A regulação e a exploração
comercial na área do porto são atribuições, hoje, em
função das várias atribuições que são dadas à Lei nº
8.630, da Autoridade Portuária e do Conselho de Au
toridade Portuária.

O parecer da consultoria jurídica, em sua con·
clusão, diz que a análise da Lei nº 8.630 demonstra
que a administração portuária está bipartida em admi
nistração portuária e Conselho de Autoridade Portuá
ria. Este é independente da administração portuária,
que é a Autoridade Portuária definida no art. 3º da Lei
nº 8.630. São atrib.uições exercidas simultaneamen7
te, não em termos de superposição, pela Autoridade
Portuária e pel6 Conselho de Autoridade Portuária.

A Autoridade Portuária (Administração do
Porto) é o órgão executivo de gerência, fiscalização,
regulamentação e organização, com as funções
básicas de fiscalização, controle, normatização,
segurança, administração portuária, celebração e
acompanhamento de contratos operacionais,
arrendamentos, gerenciamento de receitas,
organização e con~'role do tráfego, fiscalização, etc.

Por seu turno, Ó Conselho 'de Autoridade Por
tuária tem funções que são também de regulação. Ele
baixa o regulamentõ de exploração do porto, homolo
ga o horário de funcionamento do porto, promove a
racionalização e otimização das instalações portuári
as, desenvolve m'ecanismo de atração de cargas e
aprova o plano de desenvolvimento e zoneamento do
porto. Claramente, tem funções de regulação, esta
belecidas pela lei, que são feitas tanto pelo Conselho
de Autoridade Portuária quanto pela Administração
do Porto. O Conselho ainda é uma autoridade local
com a função de dirimir conflitos, conforme estipulado
pelo art. 41 da Lei nº 8.730, que diz que cabe recurso
ao Conselho de Autoridade Portuária das decisões da
Administração'do Porto, da Autoridade Portuána:

O Ministério dos Transpórtes não quer mudar
esse esquema de descentralização e de
'regionalização'da' Administração Porto. O que ele
está propondo à Agência é simplesmente
acompanhar essa execução da política e definir

normas que vão direcionar a utilização do patrimônio
que está delegado ou conc~dido, porque ela só vai
atuar em cima de portos delegados ou concedidos,
aos estados e municípios.

O Ministério dos Transportes, em momento
nenhum, quis se sobrepor à descentralização ou quis
mudar a descentralização da administração
portuária. Por isso achamos também que não há
muito sentido, conforme o documento distribuído e
assinado pelas federações de portuários, pedir a
criação de uma agência de transportes aquaviários.
Isso seria um contra-senso. Estaríamos criando uma
agência que iria trabalhar na regulação econômica
dos portos, o que não queremos. Queremos que a
ação da Agência Nacional de Transportes, em cima
da autoridade portuária, em cima dos portos, seja a
mais tênue possível. .

O problema é que, na hora em que o Governo
delega o porto, delega a forma de administrar o porto,
mas não a responsabilidade sobre o porto. A
Constituição Federal determina que o porto tem de
ser explorado pela União. A função da Agência é
acompanhar a execução da política de exploração
dos portos praticada pelas diversas autoridades
portuárias. Não é intenção do Ministério mudar todo o
esforço feito na descentralização das administrações
portuárias.

A estrutura da Agência Nacional de Transportes
prevê Conselho Diretor, Procuradoria-Geral,
Corregedoria e Ouvidoria. Não foi proposta a criação
de um ,Gonselho Consultivo dentro da agência, a
exemplo do que há, por exemplo, na Anatel. O
Conselho Consultivo teria mais de quarenta
membros, porque teria de congregar os usuários do
sistema rodoviário de passageiros, os usuários do
sistema rodoviário de cargas, os usuários do sistema
de Marinha Mercante, os usuários dos portos e os
usuários do sistema ferroviário. Achamos que um
conselho com mais de oito pessoas não resolve
nada, só tumultua e não traz transparência e a ligação
desejada pelo Governo Federal entre o usuário e a
Agência.

O que deve ser feito? A ANT deve criar
mecanismos de comunicação com o usuário por
modalidade. Então, qual seria esse mecanismo de
·comunicação com o usuário nos portos? Os CAPo
Eles têm represehtantes dos vários setores da
sociedade que operam dentro do porto, seja usuários,
operadores, Governo local, Federal ou trabalhadores.
Qual seria o mecanismo de comunicação, por
exemplo, dentro da Marinha Mercante? Um shlp
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council, reunindo armadores e embarcadores. O
mesmo seria para ferrovia. Qual o mecanismo de
comunicação com o usuário numa rodovia
concedida? A Agência estabeleceria, por exemplo,
ao longo da ferrovia, linhas de telefone com
comunicação direta do usuário com a Agência, caixas
postais diretamente ligadas à Agência, livros de
ocorrência, não depois do posto de pedágio, mas an
tes dele, linhas de telefonia celular diretamente
ligadas à Agência. A Agência precisa estabelecer,
numa rodovia, um canal direto com o usuário da
ferrovia e não deixar, por exemplo, que o usuário se
comunique . com a Agência através da
concessionária.

Então, fatos diferentes devem obedecer a
características diferentes, em função dos vários
modos de transporte. Não adianta criar um conselho
consultivo. No nosso entender, seria bastante
ineficiente. A Agência tem de preservar o que já
existe. Por exemplo, os CAP, e instituir outros, como
shlp council, como a cabine de comunicação direta
com o usuário. Aí, sim, teríamos a transparência
pretendida, a análise rápida de problemas surgidos
entre usuários e concessionárias. Aí, sim, a Agência
estaria defendendo os interesses dos usuários que
utilizam as várias modalidades de transporte.

No caso da Agência, falei rapidamente dos
recursos, mas é interessante ressaltar que existe um
mecanismo previsto: o superávit da Agência continua
dentro do sistema. O eventual superávit de
arrecadação que a Agência tenha em função da sua
execução, se houver, não vai para o Tesouro, mas
reverte-se em benefício do sistema. Isso foi um item
posto especificamente pelo Ministro e pelo Secretário
Executivo de Transportes, que entendem que os
recursos gerados ao setor devem ser utilizados
preponderantemente pelo setor. É o que se fez com a
não-passagem do recurso, por exemplo, do Fundo de
Marinha Mercante para o Tesouro Nacional, ou seja,
a excepcionalidade do Fundo de Marinha Mercante.
Se sobrou dinheiro de um ano para o outro, continua
no Fundo e vai ser utilizado no próximo ano. Isso
permite um planejamento melhor das ações da
entidade em função dos seus recursos disponíveis.

O Departamento de Infra-Estrutura, por
exemplo, é uma autarquia vinculada e subordinada
ao Ministério dos Transportes. \Ele não tem
independência administrativa e desempenha as
funções relativas à construção, m~nutenção e
operação de infra-estrutura. Será dirigido por um
Conselho de Administração e por cinco, diretores

nomeados pelo Presidente República e contará com
recursos da União, como hoje conta com recursos da
União os investimentos feitos, por exemplo, em
rodovias, na parte não concedida, e hidrovias.

Os objetivos do Departamento de In
fra-Estrutura são muito simples: operar e administrar
a infra-estrutura de transportes, obviamente sob sua
responsabilidade, gerir projetos de infra-estrutura e
supervisionar e fiscalizar atividades.

O Departamento deverá ter uma diretoria
terrestre e uma diretoria aquaviária. No fundo, sua
ação preponderante vai ser sobre rodovias e
hidrovias. Quanto a rodovias, os senhores devem se
lembrar da exposição do Ministro, em que ele diz que
uma pequena parte do sistema rodoviário tem
condições de ser concedida. Nós estamos vendo hoje
problemas com as concessões pelo valor do pedágio.
Boa parte ou grande parte do sistema rodoviário
ainda não vai ser concedido, não reúne condições
para isso e vai ficar sob a administração do Governo
Federal. O DINFRA, Departamento de In
fra-Estrutura, vai fazer essa administração.

Da mesma forma, as hidrovias internacionais,
podemos falar assim, são construídas, mantidas e
geridas pelo Governo, que, em alguns pontos, como
na Alemanha, constitui uma agência local para gerir a
hidrovia. Agora, a agência é do Governo. Por
exemplo, a Alemanha faz a gestão dos recursos
hídricos totais que existem na hidrovia.

A presença do Governo na hidrovia é funda
mentai e constante em qualquer parte do mundo,
porque a hidrovia mexe com sistemas de carga de
baixo valor, exige investimentos do Governo e não
comporta que se ponha uma hidrovia como
concessão para que se cobre um pedágio de cada
barcaça que trafega na hidrovia. O valor do produto
transportado na hidrovia, em sua maior parte, não
permite que se faça esse pedágio. Não é à toa que os
Governos, vamos assim dizer, subsidiam e investem
na administração hidroviária.

Para chegar a um porto, como o de Hamburgo,
o Governo se responsabiliza pelo canal de
navegação do rio, de 100 quilômetros, que dá acesso
ao porto. O Governo, por exemplo, da Bélgica investe
pesadamente no sistema de eclusas de todo o
sistema hidroviário de acesso ao porto de Antuérpia.
O Governo dos Estados Unidos investe no sistema
hidrovia por meio de dragagens. Todas essas ações
d~Governo no sistema hidroviário são permanentes
eu, todos os países do mundo e aqui também.
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Logo, esse sistema hidroviário e o rodoviário,
que não pode ser concedido, são dois sistemas que
vão ficar preponderantemente sob a administração
do Governo, no caso, sob a administração do
Departamento de Infra-Estrutura.

A estrutura do Departamento de Infra-Estrutura
é o Conselho de Administração, Procuradoria-Geral,
Corregedoria e Ouvidoria. A Ouvidoria, tanto aqui
quanto na Agência, garante também a comunicação
com os usuários que quiserem se comunicar, mesmo
sem utilizar os mecanismos de comunicação que a
Agência deve instituir para se comunicar diretamente
por intermédio da Ouvidoria.

Uma peculiaridade, a que já me reportei aqui, é
que o projeto prevê que tanto a ANT quanto o Dinfra
possam contar com empresas para execução das
suas atividades subsidiariamente, é claro, exceto
fiscalização. Entendemos que a fiscalização é função
preponderante do Governo. A Agência tem que
fiscalizar tanto operações no transporte, que são
outorgadas, quanto a fiscalização do patrimônio, que
é passado ao concessionário.

Tivemos um claro exemplo, infeliz e trágico, na
Inglaterra: um desastre de trens que resultou na
morte de 75 pessoas, com grande repercussão
naquele país. Uma das causas levantadas foi que o
concessionário não tinha feito os investimentos
previstos na velocidade de modernização pensada
pelo Governo. Em parte, isso aconteceu devido à
fiscalização, que era terceirizada e não executada
diretamente pelo poder concedente. O que a
Inglaterra está fazendo? Está modificando isso, para
que a fiscalização seja efetuada pelo poder
concedente, pelo organismo concedente, no caso,
pela Agência Nacional de Transportes.

Dentro do projeto existe a intenção, exposta
pelo Ministro e pelo Governo, de absorver pessoal do
Ministério e das empresas ligadas ao Ministério. Isso
traz um outro pensamento. Fala-se também na
questão da criação de uma agência específica, o que
significa mais especialização no trato das matérias
referentes àquela modalidade para a qual foi criada a
agência específica. Nós não achamos isso. O nosso
pensamento é que isso não altera em nada. A criação
de uma agência isolada não traz nenhum benefício
ao sistema. Ao contrário, só traz malefícios.

A especialização é assegurada pela
constituição de quadros específicos de técnicos
dentro da Agência. Aí o Ministério se propõe a
absorver, por exemplo, o pessoal do regime jurídico
do Departamento de Marinha Mercante, garantindo a

continuidade da expertise técnica dentro da Agência.
Por exemplü, o pessoal do Geipot, do DNER. .. Aqui
não apareca, mas foi citado também o pessoa! da
Rede Ferroviária Federal. Na época, ainda não tinha
sido tomada a decisão política sobre qual seria o fu
turo da Rede Ferroviána Federal.

O próprio Ministro, na sua exposição, na
primeira sessão da Comissão, disse que era
pensamento dele, definido !'laqueia época, aproveitar
o pessoal da Rede Ferroviária na Agência Nacional
de Transportes. Isso significa aproveitar mão-de-obra
treinada, mas não só que tenha capacidade técnIca
para saber a teoria da regulação. Essa mão-de-obra
que vai ser absorvida conhece o sistema. Essa
mão-de-obra da Rede Ferroviária, por exemplo,
trabalha há muito tempo no sistema ferroviário e
conhece o mercado da concessão ferroviária. O
mesmo para o DNER, para o Geipot, para o
Departamento de Mannha Mercante e para os portos.
Essa capacitação técnica está assegurada por meio
dessa experiência.

A aglutinação de várias modalidades numa só
agência traz um benefício fundamental na tomada de
decisão do Conselho Diretor. Hoje, estamos falando
muito em transporte multimodal e articulação
multimodal. A aglutinação da rehlulação dos diversos
modais numa única agência as!;egura essa análise
multimodal, vamos chamar assim, e traz outros
benefícios. Traz o sistema de Marinha Mercante para
dentro do sistema geográfico de decisão do Ministério
dos Transportes.

Muito se fala que o sistema de Marinha
Mercante está relegado e é uma caixa preta.
Achamos que não existe isso e entendemos que
devemos trazer para mais perto da tomada de
decisão do Ministério dos Transportes a Agência
Nacional de Transportes e a Marinha Mercante.

Então, a questão de tomar a decisão dentro de
um enfoque multimodal e de contar com especialistas
treinados dentro da estrutura da Agência para
trabalhar e analisar problemas ferroviários,
rodoviários, de Marinha Mercante, está assegurada
por essa absorção dos técnicos, hoje existente,
dentro da Agência Nacional de Transportes.

O trabalho de montagem e exploração da
Agência, que está ainda sendo terminado, pressupõe
a caraterização dessa especialização e também que
seja feito um dimensionamento em função das
atribuições que vão ocorrer. A atribuição, por
exemplo, do Departamento de Infra-Estrutura, no que
tange à fiscalização do sistema rodoviário, vai ser
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diferente do que hoje o DNER faz, porque o
Departamento de Infra-Estrutura vai administrar
rodovias que vão ter contratos de recuperação e
manutenção de longo prazo e fiscalizar e gerenciar
trechos, geralmente de terra, de rodovias federais
que vão ficar sob a execução direta do Departamento
de Infra-Estrutura. O dimensionamento do corpo
técnico necessário, em função da peculiaridade de
cada tipo de fiscalização, está sendo levado em
consideração dentro do Departamento de In
fra-Estrutura, como também dentro do Departamento
da Agência Nacional de Transportes.

Em síntese, foi com relação a esses fatos, à
concepção da Agência e do Dinfra, que o Ministro
pediu que viesse aqui tentar esclarecer os senhores.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Passo a palavra ao Relator da matéria,
Deputado Eliseu Resende.

O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e
senhores, a exposição do Dr. Carlos Alberto foi
importante por trazer uma extensão das descrições e
declarações do pronunciamento do Ministro Eliseu
Padilha no início dessa seqüência de audiências
públicas. A sua exposição certamente enriqueceu os
entendimentos dos parlamentares que compõem
esta Comissão, pois ele trabalhou diretamente na
elaboração do projeto de lei do Executivo. Portanto, é
um homem preparado para nos trazer essas
informações. Dr. Carlos Alberto, eu queria fazer
algumas intervenções apenas do ponto de vista de
provocações conceituais, sem entrar na questão da
estruturação dos órgãos. Quanto à questão do
aproveitamento de pessoal, nós teremos de nos
aprofundar nesse projeto de lei. Creio que a presença
do Presidente do Geipot, que é o cérebro do
planejamento e da formulação política do Ministério
dos Transporte nesta Comissão deve ser explorada
na ótica conceitual.

No momento em que estamos discutindo a
questão de uma ou de várias agências, temos um
problema relacionado ao transporte aéreo. Existe
uma lei complementar que vincula a agência
reguladora ao Ministério da Defesa. As leis que
organizam o setor federal, a Administração Pública
Federal, vinculam-se ao Ministério dos Transportes.
No momento em que se colocam sugestões para
pulverizar ainda mais essas agências, na verdade,
estamos entendendo que cada modal de transporte
gostaria de ter a sua própria agência. Dentro desse

quadro, eu faria uma indagação ao Presidente do
Geipot sobre o transporte intermodal.

A evolução do transporte em todo o mundo, nas
últimas décadas, nos últimos anos, acentua prioritária
e primordialmente a logística de transporte em termos
intermodais, multimodais. O Brasil tem avançado
nessa direção. Estamos vendo, particularmente nas
instalações portuárias, nos term inais portuários, os
avanços na movimentação de containers, o que tem
ajudado muito, inclusive na reestruturação da matriz
de transportes no Brasil. No momento em que se faz o
transporte multimodal, deixa de competir com essa
ou aquela modalidade, usando todas.

Esse tran3porte intermodal foi disciplinado pela
Lei nQ 9.611 , de 19 de fevereiro de 1998. Ela não ape
nas estabelece diretrizes para o transporte intermo
dai, a unitização das cargas, a transferência das car
gas, as equações de transportes mais econômicos e
mais interessantes para os donos da carga e para os
usuários como estabelece o chamado operador de
transporte intermodal e a conveniência de o Governo
ter um órgão público, um órgão federal que dá a habi
litação e faz o registro desse transportador multimo
dai, aquele que, pela definição de transporte modal,
utiliza duas ou mais modalidades de transporte.

Eu gostaria, portanto, que o Sr. Carlos Alberto
nos dissesse como isso ficaria inserido nas
atribuições da agência, porque não está muito claro.
Na verdade, a lei não pode realmente entrar em
detalhes. Quais atribuições seriam essas, de quem
seriam e como isso ficaria se porventura o cenário
resultante dessas discussões viesse a ser de várias
agências?

Com relação às concessões por meio dos
Estados, houve um projeto de lei, que tramitou com
muita velocidade nesta Casa, não passando pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
que delega aos estados as concessões de portos e
de rodovias. Talvez essa questão deva ser mais
cuidada do ponto de vista da constitucionalidade.
Devemos estudar se é possível delegar um
patrimônio da União a um estado para que este faça
concessão, explorando critérios diferentes da
finalidade de cobrança do pedág!oJ. Essa é a minha
pergunta ao competente Presidente do Geipot, que
certamente já assimilou a essência da pergunta.

Sr. Carlos Alberto, para mim, ainda não ficou
clara a relação entre a agência e as Companhias
Docas. Nós temos de pensar nos portos, na sua
essência de funcionamento, não na sua forma de
administração. Na essência de funcionamento, o
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porto organizado, por exemplo, pertence à União e
tem de ser administrado segundo determinadas
normas de descentralização, de delegação das
operações portuárias ao setor privado e de obter
eficiência não apenas na qualidade de serviço
prestado, mas do ponto de vista de economicidade ou
-de redução de custos portuários.

Não queremos entrar no mérito, se o
administrador do porto é público ou privado. Para
nós, é irrelevante se as Companhias Docas vão ou
não ser privatizadas. O que nos interessa é sabermos
quais as atribuições desse administrador do porto e a
quem ele deve prestar satisfação administrativa e
funcionalmente. Se as Companhias Docas continuam
existindo, elas têm de, administrativamente, se
reportar ao Ministro? Se são empresas estatais,
companhias regidas pela lei das sociedades
anônimas, então têm de ter um acionista. O acionista
majoritário é o Governo. O Ministro representa o
Governo na ordenação e na determinação da razão
social e do programa de atuação de uma empresa
que lhe pertence. Do ponto de vista funcional, talvez a
relação pudesse ser outra.

A pergunta que faço, para esclarecer essa
questão, é se a agência estabelece normas gerais de
funcionamento do porto. A lei tem de abrir
possibilidades para todas as formas de regime de
administração. Poderíamos ter um porto organizado
privado, que tem de ter um administrador - não temos
ainda casos no Brasil; talvez o Porto de Imbituba - ou
delegado ao Estado, mas também deve ter um
administrador. Aí ele passa a ser uma entidade
pública do Estado, ou é delegado às Companhias
Docas e administrado por uma estatal que pertence
ao Governo. Qualquer que seja a forma, tem de haver
um disciplinamento funcional. Esse disciplinamento
funcional, em nosso ente' ,dimento, terá de ser da
agência.

A outra apresentação importante é relacionada
à navegação versus construção naval. Isso vem
sendo discutido aqui room muita ênfase na navegação
marítima. Quando ntls analisamos, do ponto de vista
único, sintonizado, conciliado, todas as modalidades
de transporte, as rodovias, não estamos tratando da
indústria automobilística; quando nós tratamos das
ferrovias, não estamos tratando da indústria
ferroviária; quando nós tratamos de transporte aéreo,
não estamos tratando da fabricação de aviões. Mas,
quando tratarnos da navegação, estamos tratando da
construção 'lavaI.

Conhecemos essa história e sabemos de onde
veio. Segundo foi dito aqui, a construção naval ou o
Fundo de Marinha Mercante teria de ficar no
Ministério. Quem fica no Ministério: a política de
Marinha Mercante e a utilização dos recursos
provenientes do adicional de frete, da renovação da
Marinha Mercante, ou a política da indústria de
construção naval? Até onde vai a atribuição do
Ministério dos Transportes e até onde vai a atribuição
do BNDES e do Ministério da Indústria e Comércio?

Outro ponto diz respeito ao Dinfra versus des
centralização. Conceitualmente, devíamos conside
rar o Dinfra como sendo um órgão de projetos e
obras, enquanto não for possível a descentralização,
que é feita via concessão ao setor privado, via dele
gação aos estados, via estadualização dos transpor
tes por meio de doação do patrimônio da União para o
patrimônio do Estado, via gerenciamento direto pelo
Governo. A tendência da política dos transportes é
que o gerenciamento direto pelo Governo Federal
passe a murchar ao longo do tempo, se eu posso usar
essa palavra. A minha pergunta é: como ficaria o Din
fra no que diz respeito à administração das vias que
não estão sob obras e projetos? A nossa impressão é
que a conservação de estradas de terra deveria ser disci
plinada também em termos de descentralização para
também ficar delegada aos estados, aos DER estaduais.

Quanto à estruturação da agência e do Dinfra,
devemos evitar entrar no mérito antes de uma
maturação adequada da estruturação, porque há
duas formas de estruturação: insistir na estruturação
por modais, isto é, quem trata de rodovia, quem trata
de ferrovia, quem trata de navegação, quem trata de
porto, quem trata de transporte aéreo, ou se seria,
particularmente no caso do Dinfra, um melhor cenário
a estruturação por funções. Gostaria de saber se o
Geipot já analisou essa outra forma de estruturar os
órgãos e qual seria a estruturação mais eficiente para
o desempenho do Governo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Passo a palavra ao Dr. Carlos Alberto
para responder às indagações do Relator, Deputado
Eliseu Resende.

O SR. CARLOS ALBERTO WANDERLEY 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

A primeira questão refere-se ao, transporte
multimodal. Como a agência interage com a questão
multimodal e como fica a questão da autorização da
TL.
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Se me permitem, o transporte multimodal, hoje,
é fundamental quando se trabalha com comércio ex
terior ou quando se trabalha com deslocamento de
cargas acima, por exemplo, de 500 quilômetros,
cargas de alto valor. A experiência internacional
mostra que a participação de esquemas multimodais _
está aumentando rapidamente na Europa e nos
Estados Unidos em função de dois fatores: preço das
mercadoria e distância de transportes. Se o Brasil
quer desenvolver regiões agrícolas e trazer o produto
dessas regiões para os portos, se o Governo quer
incentivar o seu comércio exterior, obviamente
falamos de esquemas multimodais.

É muito importante que a decisão sobre
investimentÇ>s seja feita em uma ótica multimodal e
que as decisões sobre o acompanhamento da
regulação dos contratos de concessão também se dê
sob essa ótica multimodal. É mais fácil falarmos da
parte de investimentos. O exemplo é o próprio PPA, o
Avança Brasil, e o Geipot, em convênio com o
Ministério do Planejamento, o está assessorando na
identificação e na viabilização dos grandes eixos de
transportes do Brasil. Já havíamos feito um estudo de
corredores estratégicos identificando os grandes
eixos e os grandes projetos executados pelo Geipot,
seja nas áreas de hidrovia, de rodovia ou dos grandes
eixos rodoviários, estão hoje inseridos no PPA 2000.
Então, é importante que a decisão seja tomada sob
essa ótica multimodal.

Quando planejamos e avaliamos a in
fra-estrutura dos grandes corredores de transportes
no Brasil, examinamos os produtos que
correspondem a 20%, 25% da matriz de transportes
no País, sempre produtos de grande tonelagem e que
viabilizam corredores. Estamos preocupados em
estabelecer conexões diárias que interliguem os
vários sistemas de transportes. Estamos
preocupados, por exemplo, com a fronteira agrícola
do Centro-Oeste, onde está havendo um grande
incentivo por parte do Governo. Em conseqüência
disso, está-se plantando muito e há precariedade nas
vias de transportes. E não é nenhuma novidade - o
Ministro comentou isso aqui - saber que, por
exemplo, a plantação da hidrovia do Madeira
significou 28 dólares a menos no preço da soja no
comércio exterior. E isso é um mercado para a soja,
isso é mercado de desenvolvimento para o
Centro-Oeste, é mercado para a mão-de-obra, isso é
desenvolvimento para o Brasil.

Da mesma forma, a apreciação do sistema,
quanto à sua regulação, deve ser feita sob a ótica

multimodal. Estávamos prevendo que a agência
fizesse a autorização da habilitação do operador de
transportes multimodal. Respondendo diretamente a
sua pergunta: a pulverização da agência traz
malefícios a essa coordenação e traz problemas para
onde alocar essa babiUtação da operadora de
transportes multimodal.

Quanto à delegação de portos e rodovias, existe
lei que autoriza isso. Como eu comentei, quando a
União delega uma rodovia, ela delega a
administração da rodovia, da administração do porto,
mas a responsabilidade sobre a rodovia, sobre o
porto, sobre o patrimônio e a função que
desempenha continua sendo da União.

No caso dos portos, a relação funcional é muito
delicada, muito particular. O pensamento do Governo
é que o sistema portuário deve ser o mais
descentralizado possível, porque está provado que a
decisão sobre o porto, sobre as ações dentro do
porto, são tomadas dentro de uma ótica regional.
Então, o porto identifica o mercado que atua. A sua
administração sabe claramente quais as ações, por
exemplo, de marketing, de desenvolvimento
comercial, que ele terá de tomar para incentivar o
escoamento de determinado produto que está dentro
de sua área de mercado, por meio do porto, ou seja,
atraído por aquele porto. Então, esse é um princípio
básico, fundamental do processo de
desçentralização. E o Governo pretende manter isso.

Em relação às Companhias Docas federais
ficarem sob a responsabilidade e a supervisão direta
do Ministério de Transportes, acho que isso foi bem
comentado e bem explicado na exposição de V.Exa.
Ou seja: o Governo é o acioni~ta e a ele cabe a
vinculação. a administração e a supervisão dessas
companhias.

Mas o que acontece quando o Governo delega
uma companhia ao Estado, delega um porto ao
Estado, quando cria uma Companhia Docas estadual
ou municipal? Essa delegaçâo passa à competência
administrativa, mas o próprio convênio traz
atribuições de responsabilidade pelo desempenho na
exploração do porto, que terá de ser efetuada dentro
dos princípios de administração do bem público:
legalidade, impessoalidade, eficiência e outros.

O pensamento do Governo é o de que a agência
deverá supervisionar essa administração feita por
uma Companhia de Docas estadual ou municipal. A
idéia é interferir cada vez menos nessa atribuição e
achamos - e isso aqui já foi repetido várias vezes -
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que a Lei nº" 8.630 tem muitos méritos, na medida em
que regionalizou a administração do porto.

A própria criação do CAP é demonstração
inequívoca da política de descentralização do
Governo. Na medida em que uma decisão da
autoridade portuária possa gerar recursos a essa
decisão ao CAP, mostra o interesse do Governo em
descentralizar a decisão, a administração. Cabe
ainda ao Governo zelar para que a entidade que está
gerindo porto, que obteve a delegação do porto faça
isso dentro dos princípios da administração do bem
público. É essa a relação proposta nessa
reformulação.

As normas gerais da administração do porto têm
de obedecer tanto às normas gerais de administração
do bem público, à própria deficiência e também quali
dades, que aqui já expus, quanto o que está explícito
na própria Lei nº" 8.630. Então, ao instituir a Lei nQ

8.630, o Governo instituiu as diretrizes que regem o
sistema portuário. Sobre essas diretrizes e normas a
autoridade portuária, estadual ou municipal, terá de
se pautar. Cabe à Agência, para essas duas çategori
as de portos, concedidos perto do Porto de Imbituba,
acompanhar se a administração portuária está execu
tando bem o que está escrito no convênio de delega
ção, o que está escrito no contrato de concessão e na
Lei nº" 8.630.

Então, essa é uma relação muito particular de
descentralização. O Governo não quer centralizar
novamente.

Em linhas gerais sobre a administração do por
to, o Governo estabelece a política e essa administra
ção tem as competências, que foram expostas na
quelas transparências, estipuladas na Lei nl! 8.630.
Mas estamos querendo que o porto faça outras que
não estão inseridas na Lei nll 8.630, como, por exemplo,
desenvolver o mercado do porto, atuar como incenti
vador do porto. Esse é um exemplo muito simples.

Hoje, o porto do Rio de Janeiro está trabalhando
na desativação de áreas portuárias, na transformação
de áreas portuárias que não se prestam mais ao
funcionamento de um porto moderno e em áreas de
incorporação imobiliária, gerando renda para o porto.

Se citarmos como exemplo o Porto de New Or
leans, iremos verificar que 1/3 da arrecadação, pouco
mais de 30% da arrecadação do porto, é proveniente
de questões imobiliárias new state, como é chamado
nos Estados Unidos, sem contar com 6 milhões de
dólares anuais que entram na administração do porto
provenientes de licenças para que cassinos
flutuantes operem na frente do porto.

Se olharmos hoje a administração dos Portos de
Nova Iorque e Nova Jersey, iremos constatar que boa
parte da renda do porto vem da exploração de túneis,
pontes, da exploração do tráfego em Manhattan. Mas
tudo isso é carreado para quê? Para a melhor parte
da administração. No caso da autoridade portuária,
ela também maneja o aeroporto de Nova Iorque.
Todo esse dinheiro é canalizado para melhorar as
condições de operação do porto e dos aeroportos e,
com isso, o Governo quer incentivar a eficiência,
garantindo melhores condições para o transporte de
produtos e de passageiros.

Então, esse é um caso claro também em que o
Governo quer que a Companhia Docas - e eu aqui
falo de maneira geral, seja federal, estadual ou mu
nicipal - identifique o mercado onde está, explore o
mercado e traga seus frutos para dentro da operação
portuária, a fim de baratear os custos e melhorar a
qualidade dessa operação portuária.

A sua outra pergunta é em relação à navegação
e à construção naval. A política é definida pelo
Ministério dos Transportes, pelo Governo Federal. A
Agência executa, no caso a política, na área de
operação da Marinha Mercante.

Quanto ao fundo, hoje ele é gerido pelo
Ministério dos Transportes, no caso pelo
Departamento de Marinha Mercante, mas continua a
pertencer ao Ministério dos Transportes, e o BNDES
é o agente financeiro desse Fundo de Marinha
Mercante.

Em relação à política de navegação, de
construção naval, se isso deve ser vinculado ou não 
V. Exa. citou o exemplo da área rodoviária 
esclareço que a área aeroviária já foi vinculada. Hoje,
a vinculação é parcia', porque o Governo ainda tem a
Embraer. No setor marítimo existe uma ligação entre
a política de Marinha Mercante e a política de
construção naval. Ela existe não só no Brasil, mas
também na Noruega e em outros grandes países em
que a Marinha Mercante tem expressão. Estamos
discutindo no Ministério dos Transportes o grau de
atrelamento dessa política.

Hoje sabemos, por' meio de estudos que
fizemos, que o mercado brasileiro de construção de
navios, o custo da sua produção é, em média, 80%
superior ao custo internacional - e esse é um dos
fatores de atrelamento da política de Marinha
Mercante, de construção naval. Achamos que deva
existir a política de Marinha Mercante, de construção
naval, e que deva existir ainda um Fundo de Marinha
Mercante para incentivar essa política de construção
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naval, que tem ligações com as operações da
Marinha Mercante.

É estratégico para o País - falo estratégico não
em termos militares, mas comerciais - ter uma
Marinha Mercante? É. Estamos sentindo isso há
pouco tempo, quando os armadores, especialmente
os estrangeiros, impuseram uma taxa de contêineres
vazios, porque houve a desvalorização do real e o
movimento de contêineres foi desbalanceado.

Então, está claro que é importante contar com
uma Marinha Mercante no Brasil, é importante contar
como elemento estratégico, e deve existir uma
política de Marinha Mercante que privilegie esse
setor, que é um setor-chave para o desenvolvimento
de outras atividades no País, como as políticas indus
trial, agrícola e de comércio exterior.

Quanto à descentralização feita nas estradas,
nos municípios, lembro que hoje, no Brasil, temos
uma espécie de paradoxo. Temos o desejo do
Governo de descentralizar os sistemas - e existe um
Programa de Descentralização de Delegação de
Rodovias - mas temos, às vezes, um contrafluxo
nessa delegação. Temos estados que assumem a
delegação das rodovias e depois as devolvem,
porque constatam que não têm condições financeiras
de arcar com essa delegação.

Aproveitando o gancho, já que estamos falando
de investimentos, quero chamar novamente a
atenção - e isso já foi chamado por V. Exa. quando na
primeira sessão falou da importância de se ter um
Fundo Nacional de Transportes no Brasil- para o fato
de que só poderemos delegar algo, de forma
consistente aos estados, quandó tivermos um fluxo
de recursos financeiros que garanta isso. Hoje, nos
Estados Uunidos, o Fundo de Transportes
movimenta anualmente cerca de 28 bilhões de
dólares. E esse Fundo, o Federal Reserve Adminis
tration, não executa nada. Toda a execução da obra,
nos Estados Unidos, é feita pelos estados. Agora,
esses 28 bilhões, o Governo Federal americano
repassa aos eEstados e, com isso, garante a
descentralização.

Temos de ter esse Fundo para poder garantir a
descentralização dos sistemas e também os estados
com capacitação técnica para receber esse sistema.
E hoje sabemos que alguns esta<;jos não têm, em
seus Departamentos de Estradas e Rodagem,
capacitação técnica e financeira suficientes para
receber esse sistema. Então, Ministro Eliseu, essa é
uma questão política e de desenvolvimento da
situação econômica poder existir em vários Estados.

Em relação a esse fundo, estamos estudando a
sua formação e constatamos ser interessante
analisar algumas citações. Na época da criação do
Fundo Rodoviário Nacional, ele foi fortemente
combatido pelos economistas do Governo à época.
Inclusive, existe citação do Deputado Maurício
Jopper, que elaborou o Fundo, e alegava aos
financistas ortodoxos do Governo à época que a
vinculação dos sistemas corrompia a virgindade da
unidade orçamentária.

O Fundo foi feito, houve investimentos maciços,
no caso do sistema rodoviário brasileiro, e o sistema
proporcionou a interiorização do desenvolvimento do
Brasil, mas não houve a corrupção da virgindade do
Orçamento do Governo.

E a criação desse fundo é condição sine qua non
para que haja recursos suficientes a fim de garantir
essa descentralização.

Então, é mais uma questão de time político e
econômico.

Quanto à estrutura da ANT e do Dinfra,
estudamos de forma aprofundada se essa estrutura
seria feita por modal ou .por função.

A conclusão a que chegamos, consultora,
Geipot e o grupo que dentro do Ministério dos
Transportes examinou a questão, foi a de que a
melhor conformação seria a modal, por sistemas, já
que a tomada de decisões, no caso da agência, era
feita de forma colegiada e a tomada de decisão no
caso do Dinfra também feita de modo colegiado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Deputado Affonso
Camargo.

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO
Sr. Presidente, primeiro farei uma observação - creio
poder falar em nome dos colegas que aqui não
compareceram e também dos que aqui estiveram e
saíram. Digo ao Dr. Carlos Alberto, de quem eu tive o
prazer de ser companheiro de trabalho durante duas
vezes em que fui Ministro dos Transportes, que ele
não considere isso um desapreço. Isso é decorrência
de um esdrúxulo sistema de trabalho do Congresso
Nacional, quando concentramos todas as atividades
na quarta-feira. Tenho' certeza de que a Deputada

- Teima deI Souza, que agora me faz companhia,
estava fazendo algÇ) muito importante também. Estou
saindo um pouco do tema, Sr. Presidente, mas acho
importante ter a oportunidade de falar sobre isso.

Há tempos em que eu insisto'':' desde o tempo
do nosso saudoso Luis Eduardo Magalhães - que os
parlamentares devem ter uma semana para visitar
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suas bases e três semanas de trabalho, de segunda a
sexta-feira. Daí teremos votações de segunda a sexta
para que possamos ter reuniões das Comissões, de
segunda a sexta, e não pcontecer o que vem
ocorrendo agora. Na quarta-feira, sentimos enorme
dificuldade. Há muitas atividades na Casa. Por outro
lado, claro que a sua palestra foi muito convincente,
porque se não fosse, o pessoal não teria saído - só
saíram porque concordaram com o que foi dito.

Em relação ao tema da palestra, devo dizer que
foi excelente, porque tanto V. Sa. como o nosso Rela
tor são duas autoridades incontestes em matéria de
transportes no País, e é pena que os outros não
tenham assistido à reunião, porque, em termos
conceituais, creio que dificilmente outro encontro
poderia ter tamanha importância.

Vou repetir - V. Sa. sabe disso porque conviveu
comigo - como a modernização se fez rapidamente.
Em meu tempo de Ministro não se falava em
agências. Fui homem apoiador do fundo. Inclusive,
em matéria de pedágio, eu extingui dois pedágios que
havia na Rio-Teresópolis e na Rio-Petrópolis,
porque eu.apostava no fundo.

Houve a privatização, eu continuo com muita
dúvida, e eu me coloco contra a privatização do que
se chama monopólio natural - quem sabe eu faço
parte daquele grupo que foi expresso pela
Governadora Roseana Sarney em sua última
entrevista: sou a Esquerda do PFL, porque sou a fa
vor da competição, mas acho que não se deve
entregar para o setor privado aquilo em que não há
competição.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - V. Exa.
me permite um aparte? .

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO 
Pois não.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Eu
estou tão tranqüila. Ontem eu soube que há uma
esquerda do PSDB e hoje que há uma esquerda do
PFL. Não é só o PT que tem essas divisões internas,
e hoje eu estou absolutamente à vontade.

O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE 
Exatamente porque V. Exa. é da direita do PT.

O SR. DE.PUTADO AFFONSO CAMARGO
Isso era o que e~ ia perguntar a ela.

A SRA. ,DEPUTADA TELMA DE SOUZA 
Não, não sou, sou o centro, o equilíbrio para poder
estar conversando com todos os setores desta Casa.

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - O
Relator roubou a pergunta que eu ia fazer.

Então, eu me recordo de que quando eu
comecei a ouvir falar em pedágio, ele funcionava da
seguinte forma: havia um caminho entre um ponto e
outro e alguém se propunha a fazer um caminho
melhor. Então, construía-se um segundo caminho
para competir com o primeiro não sei se estou falando
errado, mas eu conheci pedágio assim e aí cobravam
pedágio. A pessoa dizia: "Não, para mim é melhor
pagar pedágio, mas usar este caminho é melhor,
porque eu vou chegar antes, o carro vai ter menos
desgaste e valerá a pena pagar pedágio." Hoje não é
assim que funciona; hoje se pega uma rodovia federal
duplicada estou falando no caso do meu Estado, o
Paraná, uma rodovia federal duplicada que foi
delegada ao Estado, o Estado concedeu a uma
empresa e essa empresa começa a cobrar o pedágio.
Estávamos falando do patrimõnio nacional, o
Governador é do meu partido e eu divirjo dele apenas
em matéria de pedágio. Mas fizeram uma concessão
de pedágio, houve uma reação da opinião pública,
diminuiu-se a tarifa em 50%, evidente que a empresa
privada deixou de fazer o serviço, porque não iria
retirar do lucro dela, mas retirou do serviço e agora as
rodovias não estão sendo conservadas como
deveriam ser.

Eu repito a pergunta feita pelo Sr. Relator: como
fica no momento em que houve,r a agência? Haverá
intervenção da agência neste problema da rodovia
que foi concedida? ,Ontem, inclusive, estávamos
díscutindo isso. Eu até não tenho notfcia de uma
solução para essa questão.

Alguém perguntou o que irá acontecer. Creio
que vai ocorrer um grande precatório nesta história. O
que fica como pergunta é isso: que ação terá a
agência num problema concreto? Delegou-se
competência ao Estado, e o Estado concedeu e a
concessão não está funcionando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Dr. Carlos Alberto.

O SR. CARLOS ALBERTO WANDERLEY 
Ministro Affonso Camargo, essa pergunta é difícil de
ser respondida, porque as concessões já foram
feitas. Realmente eu não tenho resposta para a sua
pergunta.

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO
Não se preocupe em responder, foi mais uma
provocação, porque eu sei que isso é difícil de re
solver.

O SR. CARLOS ALBERTO WANDERLEY 
Imagino que se houver algum tipo de impasse, a
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Agência, quando constituída, terá de negociar
condições conciliatórias entre as partes.

Como será feito isso e que condições são
essas, eu continuo na santa ignorância.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Presidente Carlos Alberto, eu ouvi de
alguns setores, especialmente dos rodoviário e
aquaviário, a sugestão de que deveríamos ter mais
de uma agência: uma para o setor rodoviário e outra
para o setor aquaviário. Ouvi de V.Sa. a defesa de
que não. A alegação é de como comportar e atender
a todos dentro da Agência Nacional de Transportes.

Ouvi ontem também o Presidente da ABRAT
dizer que 92% do transporte de passageiros no Brasil
é feito por rodovias, e apenas 8% por transporte
aéreo. Como V.Sa. é Presidente do GEIPOT e
assessorou sobremaneira a formação desse projeto
de lei, indago os motivos pelos quais não foi
contemplado nesse projeto a inclusão do transporte
aéreo.

Gostaria de ouvir a opinião de V.Sa.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Pela
ordem, Sr. Presidente, eu poderia fazer o meu
questionamento? Daí o Dr. Carlos Alberto
responderia num pacote só.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Se o assunto for o mesmo.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Não
éo mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Então, vamos deixar que a conversa flua
um pouco sobre transporte aéreo.

O SR. CARLOS ALBERTO WANDERLEY 
Bom, Sr. Presidente, eu acho que eu não sou a
pessoa mais indicada para falar sobre transporte
aéreo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Acho essa pergunta mais complicada do
que a do Ministro Affonso Camargo.

O SR. CARLOS ALBERTO WANDERLEY 
Essa é a pergunta mais complicada de todas. Não
sou um especialista em transporte aéreo, mas devo
ressaltar um ponto levantado inclusive pelo Deputado
Eliseu Resende, Relator da matéria.

A gestão da aviação civil está alocada no
Ministério da Defesa, por força de lei complementar
que define as atribuições das Forças Armadas. Acho
que é mais uma definição política do Governo,
enquanto Poder Executivo e Poder Legislativo do que
propriamente das áreas que tratamos. E essas áreas

estavam sob a competência do Ministério dos
Transportes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Mas V.Sa. avalia, por exemplo, que se
não houvesse esse impedimento legal por força desta
lei complementar, a Agência Nacional de Transportes
poderia incluir o transporte aéreo?

O SR. CARLOS ALBERTO WANDERLEY 
Sou presidente de uma empresa do Governo e tenho
de defender os pontos de vista do Governo. A minha
defesa é a de que se o Governo acha que as coisas
estão corretas assim, seguramente estão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Apenas para registrar: ouvimos aqui e
verificamos, por parte dos setores rodoviários e
aquaviários, a defesa de agências para esses
setores. Coincidentemente, ouvimos dos Brigadeiros
que comandam o Departamento de Aviação Civil,
DAC, e a Infraero, a exposição de que não acarretaria
nenhum incômodo o fato de o transporte aéreo estar
incluído na ANT. Talvez isso não seja por força das
posições legais hoje existentes.

Com a palavra a Deputada Teima de Souza.
A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA 

Obrigada, Deputado João Henrique. Antes de mais
nada, quero comunicar não só aos costumeiros
Deputados, mas às pessoas que estão nos
prestigiando, particularmente o nosso expositor, que
hoje o PT está promovendo seminário, com a
presença do economista e cientista político José Luiz
Fiori, da ex-Deputada Maria da Conceição Tavares e
também do economista Luiz Gonzaga Belluzzo.

Na condição de Vice-Líder para Assuntos
Institucionais, eu realmente tive de me dividir entre os
dois espaços. Peço desculpas a todos, porque sei
que muitas questões que me afligem, com certeza o
Dr. Carlos Alberto deve tê-Ias abordado.

Tentarei juntar duas questões: lia data de hoje
eu farei um pronunciamento, no período de
Comunicações Parlamentares, sobre a decisão da
ANP em relação à entrada das distribuidoras no
mercado. Refiro-me à distribuição de combustíveis e
seus derivados.

No ano passado, não mais do que quatro
meses, ouvi aqui, não do Presidente da ANP mas de
um representante seu, que a competitividade entre os
postos de gasolina estaria garantida. Farei um pro
nunciamento nesse sentido, porque me parece que o
que foi dito não foi encaminhado. Inclusive o
Deputado Ricardo Maranhão, do PDT do Rio de Ja
neiro, estava muito bravo ontem. Ele, que foi
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engenheiro da Petrobras, estava bastante
inconformado com a medida. Falo isso, porque ontem
o Plenário aprovou, em primeira discussão, a ANA.

O momento neste País é todo ele de
regulamentação de um novo modelo econômico.
Tenho uma série de preocupações com a ANT, até
porque não entendo até agora a concepção central
que o Governo teria tido não o GEIPOT dentro dos
transporre-s, porque isso faz parte de toda uma
política geral. E é claro que V.Sa. não poderia re
sponder sobre a aviação, porque essa é uma relação
de poder entre as várias partes que compÕem' o
Governo brasileiro, de apoiamento, principalmente ao
setor militar, no qual existem inclusive contenciosos,
armas que nós, civis mortais, jamais saberemos
quais são, haja vista a queda do Ministro Elcio
Álvares, que segurou bem o volante durante algum
tempo, mas não foi possível. ..

Não estou falando isso em tom irônico. Apenas
quero suavizar o debate, porque sei que estamos
mexendo em questões básicas para a vida do País.
Tenho uma enorme preocupação com a construção
de uma agência para o setor de transportes, que
possa suprir antigas deficiências, que possa
regularizar, insisto não é o meu modelo econômico,
mas, já que ele existe, tento legislar sobre ele da
melhor maneira possível, se é que isso é possível.

Minha preocupação, é claro, é com a questão
portuária, mas não porque o porto da minha cidade
seja o maior da América Latina, mas porque ele é
desaguadouro de um jeito ou de outro de todos os
outros modais. E por lá passarão corredores de
exportação, firmados ou não, ou apenas no papel ou
não. E ele fica num Estado estratégico para a
Federação. Portanto, a cidade de onde eu venho
também é estratégica.

Tenho duas preocupações: eu não consigo
compreender até agora, a não ser por correlação
política o conselho de qual é o referencial, quais as
categorias administrativas e políticas para que essa
agência seja dessa maneira, excluindo setores do
transporte. Gostaria que V.Sa. pudesse me
esclarecer a respeito.

A minha segunda preocupação eu a vejo
também no relatório apresentado por V.Sa. o senhor
insiste e está em negrito: há informação de que, no
sistema portuáno, a ação regulamentada será
descentralizada, baseada nas autoridades
portuárias. Gostaria de obter a opinião de V.Sa. sobre
onde se deve colocar a autoridade portuária.

E a minha terceira e última pergunta teria muitas
outras, Dr. Carlos Alberto, é que há uma
preocupação, do ponto de vista das classes
trabalhadoras, em relação ao relatório que serviu de
subsídio para uma reunião do Geipot, no ano passa
do. Mais uma vez, parece-me que os trabalhadores
seriam penalizados com a principal variável do Custo
Brasil. Todos sabem que isso não é verdade. Existe
uma sene de outras variáveis que compõem esse
tema. E hoje com o extermínio não há outro nome das
classes trabalhadoras, das diversas categorias, nos
portos brasileiros e ainda com a manutenção do alto
Custo Brasil, principalmente porque uma série de
taxas não são repassadas para o médio empresário
quanto mais para o frete, enfim, há toda uma situação
que envolve a carga e descarga dos portos, eu
gostaria, como terceira e última pergunta, que V.Sa.
se debruçasse sobre isso.

Sei que esse relatório é recente, a distribuição é
agora, de 1999, e tendo sido objeto de uma
mesa-redonda entre o Governo e empresário, eu
gostaria que V.Sa. tecesse considerações a respeito
dessa situação. Se a informação que presto a V.Sa. é
total ou parcialmente verdadeira, isso irá interferir
diretamente na concepção da questão portuária, o
que, na verdade, tem uma direção do Banco
Mundialtodos sabem que é a direção que congrega a
política do setor da fazenda, dos monetaristas do
Governo Fernando Henrique. E isso é crucial para os
médios empresários, particularmente para a classe
trabalhadora tão sem perspectivas de emprego
quanto mais no porto!

Encerro por aqui, já falei demais e me desculpo,
mais uma vez, por não ter ouvido as considerações
iniciais de V.Sa. E insisto em dizer ao Deputado
Eliseu Resende que eu sou o centro do PT. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) \:- Com a palavra o Dr. Carlos Alberto
Wanderley.

O 5 . ÇARLOS ALBERTO WANDERLEY 
Em relação à competitividade, a primeir9- questão é
inerente, é o er~e da própria Agência. 'O Governo
instituiu uma a -ncia porque privatizou segr;nentos na
intenção de aum~tar a competitividade, o número de
agentes dentro, no caso, do sistema pqrtuário, e com
isso dirllinuir custos e melhorar qualidade. Mas o
Governo tem de zelar pela execução das diretrizes
políticas que esses ag~ntes irão realizar agora. Logo,
ele instituiu a agência, justamente para regular,
fiscalizar e acompanhar esses agentes. Eu falo isso
não nos portos, desculpem-me, mas no geral.
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No caso dos portos, a Agência está prevista
para trabalhar, para atuar sobre os portos delegados
ou concedidos. Hoje, tem-se um porto concedido, o
Porto de Imbituba, os outros eu não sei se o de
Paranaguá ainda é concessão, acho que está
passando para delegação. a de Rio Grande eu acho
que já passou para delegação, o de São Sebastião e
todos os outros estão delegados, e a idéia é de que,
havendo --a delegação, ela é administrativa, a
responsabilidade ainda permanece com o Governo
Federal, já que a Constituição diz que compete à
União, ao Governo Federal, a exploração dos portos.

Na minha exposição inicial demonstrei que a in
tenção do Ministério dos Transportes não é mudar a
Lei nº 8.630. A referida lei trouxe várias mudanças,
que achamos benéficas, na sua maior parte, ao siste
ma. E inclusive foram comentadas aqui. A própria
presença dos trabalhadores, dentro do Conselho de
Autoridade Portuária, é um ganho de poder, na medi
da em que influencia as decisões do Conselho. E o
Conselho mesmo nomeia dois representantes: um da
classe empresarial e outro da classe trabalhadora
para o CaNSA0 - Conselho de Administração da
Companhia das Docas.

Expus aqui que a Lei nº 8.630 trouxe também,
em seu cerne, o espírito da descentralização. Cada
vez mais as decisões são tomadas pela administra
ção do porto, que é a autoridade portuária. a art. 32

da Lei nº 8.630 define claramente a administração do
porto como autoridade portuária, mas a regulação
das atividades nesta área é feita de forma bipartidà:
tanto a autoridade portuária tem essas determina
ções quanto o Conselho de Autoridade Portuária, em·
bora seja entidade independente da estrutura de uma
Companhia Docas, por exemplo, e isso está clara
mente estabelecido na Lei nº 8.630.

E eu me permiti ler aqui um parecer da C,onsul
toria Jurídica e volto a fazê-lo sobre a participação do
CAP na estrutura de uma companhia portuária., E a
conclusão do parecer da Consultoria Jurídica, apro
vado pelo Sr. Ministro dos Transportes e publicado no
Diário Oficial, diz que a administração portuária está
bipartida entre a autoridade portuária e o Conselho de
Autoridade Portuária. A lei estabelece competência
de regulação tanto para um quanto para outro. E
mais: o art. 41 dá recurso às decisões da administra
ção do porto ao Conselho de Autoridade Portuária.
Com isso, o Governo trouxe o julgamento de casos
conflitantes no âmbito regional, atrávés do CAPo Isso
é uma coisa que não está sendo exercida pelos
CAPs. Comentavam-se que os CAPs não estavam

exercendo a sua função estabelecida na Lei nº 8.630,
e isso é verdade.

Muitas vezes, vemos representantes de clas
ses, dentro dos CAPs, defenderem seus interesses
pessoais e não os da coletividade, do segmento que,
representam. O CAP, Conselho de Autoridade Por
tuária, tem grande poder de interferência na vida ~ na'
regulação do porto, e deve' usar isso e a Lei nº 8.630'
determina isso, diz que essa interferência, que éssa
coexistência entre a autoridade portuária e o Cqnse
lho é benéfica, porque traz a decisão, traz a gerência
para o local do porto, descentralizando a gestão. E
isso o Governo não quer desmanchar. Então, as atri
buições da agência são de acompanhamento. ry1es
mo na parte de tarifa é dito que ressalva a Lei nº 8.630
e nas outras diz que a agência vai acompanhar a exe
cução da política, acompanhar a resolução de cohfli
tos, e ela vai, sim, às vezes, determinar normas, dire
trizes para a preservação do patrimônio federal que
està senâó delegado ou concedido, mas é uma ação
num estágio afastado, porque não quer, de maneira
alguma, acabar com essa linha de descentralização
da autoridade portuária.

E aí eu comentei até que o fato de os sindicatos
e as federações portuárias assinarem um documento
pedindo uma agência de transportes aquaviáfia é um
contra-senso.

Todos querem que a Agência sofra a menor in
terferência possível. E criar uma agência aquav'iária~

significa interferência maior. Todos querem que a
Agência Nacional de Transportes sofra a menor inter
ferência possível no sistema portuário. Está sendo'
proposto ali as atribuições de Governo que delegam
administraçào, mas não responsabilidade sobre o sis
tema, que seriam acompanhadas pela ANT, nos ca
sos de portos concedidos e delegados, para verificar
se a administração do porto está executando bem o
que determina a Lei nº 8.630, o que determinam as
normas de administração de um bem público.

Quanto ao último pÇ>n~o, o GEIPaT fez um
trabalho em conjunto com o Banco Mundial sobre as
questões portuárias e foi identificado em alguns
portos o excesso de utilização de mão-de-obra como,
por exemplo, na movimentação .de contêineres.
Utiliza-se, às vezes, 20, 30 pe'ssoas, quando, na
realidade, com a automação, com os contêineres
existentes, eram necessárias apenas três pessoas.
Isso é um custo. É o maior custo? Não. Temos uma
partidpação, por exemplo, dos trabalhadores muito
razoável nas cargas a granel. Uma porção muito
pequena da mão-de-obra. Mas temos de admitir está
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comprovado a existência de excesso de mão-de-obra
dentro dos terrenos de estiva, por exemplo, na
movimentação de contêineres. Achamos que isso terá
de ser resolvido sem afetar a vida do trabalhador,
estabelecendo políticas para adaptação da
quantidade de trabalhadores necessários à real 'oferta
desses trabalhadores. É o maior custo? Não. Temos,
por exemplo, o custo do despacha-aduaneiro, que o
Ministro mencionou aqui, e que, às vezes, dentro de
um contêiner, é um contêiner LCL, Last Container
Load, um contêiner que tem várias cargas
consolidadas dentro dele. Há seis manifestos dentro
dele. O custo desembaraça-aduaneiro, papelada
desse contêiner, pode chegar a 600 dólares, só porque
terá de passar pelo agente despacha-aduaneiro.

A lei do multimodal, e nesse ponto ela inova
dentro do princípio de o Governo abrir o mercado e
aumentar a competição, na medida em que ela
permite ao operador de transporte multimodal fazer o
desembaraça-adunaneiro também.

Então, ela coloca mais competição no sistema,
mais gente no sistema e, com isso, o Governo quer
melhorar serviços e baixar custos.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Per
mita-me um aparte. Aliás, já é minha réplica. São
duas as questões que eu gostaria de faz~r. Na verda
de, seria bom que fosse assim, mas não é, e vou dizer
a V.Sa. o porquê. Vamos ver primeiro aquestão da
autoridade portuária. A lei foi promulgada em 1993. E
em 1991 eu era Prefeita de Santos, vim a Brasília
conversar com uma série de' Parlamentares, entre
eles a Deputada Sandra Cavalcanti, do PFL do Rio de
Janeiro, sobre os portos. Na época, eu me lembro, ti·
nha voltado de Barcelona e estava profundamente
encantada com a questão tripartite dos Conselhos de
Autoridade Portuária. Ti,!emos esse tipo de ação na
Lei n!2 8.630, mas, no concreto, ela não foi tripartite,
porque os empresários tiveram mais peso e, na maio
ria dos CAPs, senão em t9dos, eles se juntam com c
bloco governamental, alijam os trabalhadores das re·
soluções e temos algo absolutamente desequilibrado.

Como se isso não bastasse, eu tenho
acompanhado casos na minha cidade, e há pessoas
de Santos aqui, pessoas que são do CAP, indicações
empresariais do CAP, que trabalham em prol de suas
relações competitivas, financeiras e comerciais, em
detrimento de outros empresários, o que provoca um
desnível incrível..: '

" .',
Vou citar Ul"(l exemplo que é a maior prova disso.

Na metade do ano passado, houve um relatório
envolvendo a Codesp, no qual eram chamados a

prestar depoimentos sobre contratos de
arrendamento cerca de 12 empresários de terminais
que têm conflitos e interesses financeiros com
empresários que pertencem ao CAP, que acaba
tendo uma função particularizada. E por mais que eu
seja simpática à idéia da democratização do poder,
acabou não tendo a função pública que o Conselho
de Autoridade Portuária deveria ter. Já conversei
sobre isso com o Deputado Eliseu Resende e me
preocupa muito, e aí eu pessoalmente estou inclinada
hoje a votar dentro do relatório, se for possível ser
ouvida, e tenho certeza de que serei, como também
outros companheiros Deputados, para que a
autoridade se concentre nas DOCAS e não no
Conselho de Autoridade Portuária ou algum outro tipo
de resolução mista que garanta o exercício do Poder
Público inequívoco dentro da agência. Porque se
assim não fizermos, como não há uma relação
equilibrada, a ação dos CAPs não que a concepção
do CAP seja ruim, pelo contrário está-se afastando, e
muito, daquilo que se pretende enquanto Poder
Público. Era esse o comentário que eu queria fazer.

E a segunda questão diz respeito ao número de
trabalhadores. Eu acho que isso poderia ter
acontecido. Não existe mais, e vou dizer o que está
acontecendo, Dr. Carlos Alberto, na cadeia produtiva
do nosso País, particularmente nos portos. Vamos
pegar os dois grandes armadores que ainda temos,
que é a Libra e a Santos Brasil, que eu não sei até
quando agüentarão em termos de competitividade
estrangeira, que é muito maior.

Hoje, o jornal Gazeta Mercantil publica matéria
intitulada "Transporte! porto à porta", Ora, o que
~ignifica isso? Qu~, por exemplo, se embarca um
contêiner na Holanda, e ele chega à sua casa,
passando por,toda a cadeia produtiva do porto, como
pelos empresarios do transporte rodoviário. Isso faz
com qué h!:ija profunda tirania econômica eu não falo
nem sobre os trabalhadores, mas sobre o trabalho
intermediár,io. Não houve acordo prévio ou, pelo
menos, desmantelamento do setor para qúe esses
I. ,

trabalhadores pudessem operar em outro tipO de
relação.

Preocupa-me muito a quebra das cadeias
proç:lutivas intermediárias, pois os trabalhadores
morrerão 'desculpem-me o tom dramático! Além dis
so, o setor médio, qu'e de alguma maneira garante o
balànço das atividades econômicas de um país de
capitalismo independente como o nosso, está sendo
trucidado, p'ois tem de competir com um moçlelo que
ainda não está implantado.
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Então, não é o caso de os trabalhadores serem
em número excedente, mas o fato de a carga não
chegar até eles. Por mais que sejam rápidas as
passagens dos navios, a competitividade não foi
implantada, porque o nosso País não a possui. É por
essa razão que países como China e índia, que estão
fora desse processo, começam, de forma esperta e
inteligente, a entrar na balança econômica
internacional, enquanto o modelo liberal começa a
fazer água. Isso não é o PT quem diz, mas trata-se de
uma constatação.

Para finalizar, penso não ser verdade a
existência de muitos trabalhadores. Se observarmos
o relatório que tenho em mãos, elaborado pelo
Geipot, evidentemente por determinação do
Governo, verificaremos que a situação é muito difícil.
Sem querer conceder mais louros à ANT do que ela
possa ter, creio que estaremos legislando sobre um
setor que garantirá não só a possibilidade de
empregos, como também oxigênio a setores
intermediários e, mais do que isso, algum tipo de
abertura para que possamos descentralizar renda e
criar possibilidades de emprego. Além disso, a
própria ANT surgirá para legislar sobre um setor que
possui maciço capital estrangeiro em nosso País.

Na revista Época desta semana foi publicada
matéria sobre as grandes fortunas que estão
entrando no País e o nome das pessoas mais
proeminentes em termos financeiros. Essas pessoas
são recebidas pelo Sr. Angelo Andrea Matarazzo,
que representa o Presidente da República, e isso
mostra que existe, sim, determinada ação não
chamarei de subserviência ou opção, ou um caminho
do Governo brasileiro. Creio. que a ANT tem
condições de corrigir isso. Do contrário, estaremos
incorrendo em erro muito grave.

Quando iniciei minha intervenção, eu disse que
a ANP havia cometido tal erro. Na ocasião, houve
aqui uma discussão e afirmou-se que não seria dado
apoio à Shell ou à Texaco, pois essas empresas não
precisam disso. Ora, meu Deus! Não sei se cometerei
uma aberração, mas tentarei criar um neologismo.
Enquanto não "desnacionalizarmos para
nacionalizarmos novamente o nosso País",
estaremos trabalhando num pântano.

Afinal, a autoridade portuária servirá para quê?
Não falo sequer dos trabalhadores que aqui estão
representados, pois, a princípio, estes já foram
catapultados. E não me parece saudável para
qualquer tipo de Governo, economicamente falando,
ter sua população dizimada e sem perspectivas.

Temos de legislar sobre uma agência que é
altamente importante. Tenho certeza de que essa
discussão desliza sobre o modelo competitivo, o qual
não está respondendo às necessidades dos setores
médios da cadeia produtiva em nosso País.

Peço desculpas a todos por ter-me estendido
em minha exposição. Juro que não falarei mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Solicito ao Presidente do GEIPOT, Dr.
Carlos Alberto Wanderley, que responda
rapidamente às questões, pois a Ordem do Dia já foi
iniciada e, assim sendo, terei de concluir a reunião.

Tem a palavra o Dr. Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO WANDERLEY 

Obrigado, Sr. Presidente.
Deputada Teima de Souza, V. Exa. tem profun

do conhecimento sobre a questão portuária, pois foi
Prefeita de Santos e sabe dos problemas da Codesp
e do próprio sistema portuário brasileiro.

Quanto à participação dos trabalhadores no
CAP, vou praticamente repetir o que foi dito nesta mesa
por um representante do Presidente da Federação. Ele
falou sobre o avanço provocado pela Lei nº 8.630, na
medida em que inseria a representação dos trabalhado;
res na autoridade portuária. Além disso, S. Sa. disse que
havia um representante da classe trabalhadora também
indicado para o Conselho de Administração do Porto.
Interpretei que, no entender de S. Sa., isso significa um
avanço no que se refere à participação dos trabalhado
res nas decisões no âmbito do sistema portuário. Nesse
sentido, e corroborando a opinião de S. Sa., eu disse que
tal participação seria um avanço. Aliás, S. Sa. disse que
não seria interessante mudar hoje a Lei nº 8.630. "Ruim
com ela, pior sem ela" se não me engano, foi essa a ex
pressão por ele utilizada.

Particularmente, não considero que o
trabalhador seja o vilão da história. Creio que existem
algumas distorções que merecem ser tratadas dentro
de uma política que preserve as atribuições dos dois
lados. É necessário diminuir custos? Sim.

Hoje o Porto de Buenos Aires movimenta mais
contêineres do que o Porto de Santos, o que é um
contra-senso e significa que este primeiro porto e o de
Montevidéu estão se tornando ramports, distribuindo
cargas que têm como destino o Paraguai e, de lá, o
próprio Brasil, seja por distribuição terrestre, seja por
sistema flder, por meio do trans·shlpmer:tt~que faz a
carga chegar aos portos brasileiros. Isso é refl~o da
atração que esses portos exercem e de seus baixos
custos, e tal opção causa impacto em nosso comércio
exterior.
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o Geipot coordena a área do Mercosul. Nesse
sentido,' estamos tentando preservar, dentro dos acor
dos, acapacidade de participação dos armadores brasi
leiros nesse comércio. Consideramos que esses pro
blemas existem e que os mesmos têm de ser tratados e
resolvidos. Somente assim o custo será diminuído e
será preservada a participação dos diversos operado
res e trabalhadores dentro do sistema.

A Deputada Teima de Souza falou a respeito de
algo que não tenho certeza se entendi bem. Refi
rO-ll'}e à importância daANT na área portUária. Temos
uma percepção inversa. Debati essas posições com o
Ministro; e o Ministério advoga pela menor participa
ção possível do Governo Central, no caso a Agência
Nacional de Transportes, no sistema portuário. Afinal,
os portos de todo o mundo têm como característica
tomar decisões pautadas no mercado regional, e não
de forma centralizada. Então, o Ministério 'dos Trans
portes propõe um modelo de interferência mínima
nas atribuições do_porto, e as decisões do porto têm
de ser tomadas pela autoridade portuária, ou seja,
pela administração do porto, caracterizada pejo art.
32 da Lei nll 8.630, e pelo CAP, que são órgãos com
coexistências bipolares dentro da regulação da ativi
dade portuária e que existem por força da Lei nº
8.630. Então, a ANT quer justamente descentr~lizar
esses comandos, obedecendo ao que é o espírito da
lei n2 8.630, que é o da descentralização da adminis
tração portuária.

A Deputada TeIma de Souza chamou os
operadores-de-armadores. Na realidade, existem
armadores no Santos-Brasil, mas lá é Ifder operador
portuário e, no Santos-Brasil, isso é participação do
Sr. Richard (ininteligível). Ou seja, representa-se a
pessoa física, e não a Transroll.

Consideramos que faz parte da vida de uma
empresa ser bem-sucedida ou não. Estamos
particularmente preocupados em aumentar a
competição dentro do porto e intraporto. Tanto que
faz parte do PPA o controle ferroviário de São Paulo;
tal controle abrirá a possibilidade de haver o
interlan(?) dos portos de São Paulo - além do Porto
de Santos, o Porto de Sepetiba servirá como
-escoadouro ou recebedor de cargas. Isso já
estabeleceu a competição entre Sepetiba e Santos.
Hoje temos um concessionário no terminal de
contêineres de Sepetiba, que está começando a
operar e a competir com Santos, o qual, por sua vez,
já compete com o Porto de Paranaguá e vice-versa.
Entendemos que tal competição é saudável para O·

usuário.

A autoridade portuária, última parte da pergunta
da Deputada Teima de Souza, deve exercer suas
funções e competências para preservar os interesses
do usuário, e o operador é um segmento disso. Na
realidade, a finalidade do porto é transbordar carga, é
fazer com que esse transbordo seja feito da melhor
forma possível entre o transporte marítimo e a parte
terrestre. Isto é, rapidamente, sem custos e com
qualidade elevada. E tal objetivo está começando a
ser atingido.

Comentei aqui que o tempo de espera de um
navio, num terminal de contêineres de Santos, que há
três anos chegava a 1,7 dias em média, hoje é de
cerca de 6 horas; falo do tempo médio de espera do
conteineiro, e não do grão. Então, estamos trazendo
qualidade.

Quando operado pelo Governo, o Tecon tinha
três posições, isto é, podia operar três ternos na
teoria. Na realidade, os contêineres estavam sempre
quebrados e somente era possível operar dois
porões_ De.Jato.. @enas um era operado e na maior
parte dos casos com 10 contêinereslnora. A'meta do
Governo é operar 25 contêinereslhora em três
porões, o que significa 75 contêineres/hora e 750
contêineres em 10 horas. A consignação média de
um navio no Porto de Santos está entre 350 e 420
contêineres, e isso significa que esse navio operará
muito rapidamente. Como um navio de tal porte é
muito caro, isso significa baratear custos para o
usuário e para o operador.

Hoje, o Ministério está envolvido num problema
de THC. Estamos considerando que o armador não
está repassando para o usüário os ganhos que está
auferindo com a THC. O Poder Público tem de atuar
para isso, a fim de garantir o repasse dos ganhos de
produtividade. Isso é uma questão de administração
portuária e de política do Ministério dos Transportes.
Portanto, consideramos que a autoridade portuária
tem de zelar pelos interesses do usuário e da carga, a
fim de que esta trafegue o mais rapidamente possível
dentro do sistema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Dr. Carlos Alberto Wanderley, em nome das
companheiras e companheiros Deputados, agrade
cemos a V. Sa. a presença nesta reunião, que foi ex
tremamente ilustrativa para os trabalhos que esta C0
missão Especial realiza. Muito obrigado a V. Sa.

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Tem V. Exa. a palavra.
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o SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.
Presidente, antes que V. Exa. encerre os trabalhos,
desejo trazer uma preocupação do Ceará, a qual
acredito ser de todos os estados. Refiro-me à Rede
Ferroviária Federal. Aproveito a oportunidade para
dizer que há uma grande preocupação em relação a
isso.

Ao final de sua exposição, o nobre expositor, Dr.
Carlos Alberto, fez referência ao contorno ferroviário
de São Paulo. Há essa necessidade em todos os
portos, e a Rede Ferroviária atende hoje a uma
grande demanda no que se refere ao transporte de
carga dos portos. A RFFSA foi objeto de decreto do
Poder Executivo, que praticamente a extinguiu e a
está preparando para uma futura privatização.

Recebemos uma comissão de funcionários da
RFFSA, que nos pediu para trazer essa preocupação
a esta Comissão Especial, a fim de que seja vista com
carinho a situação dos que fazem a Rede Ferroviária.
No futuro, serão objeto de privatização a CBTU e o
DNER. Todos esses órgãos estão preocupados~

assim como estava o Geipot, o qual teve grande parte
de seus funcionários absorvidos por outros órgãos do
Ministério dos Transportes.

Sr. Presidente, solicito brevemente a V. Exa.
que considere a ânsia dos que fazem a Rede

Ferroviária Federal, empresa que caminha para um
processo definitivo de privatização.

Portanto, eu gostaria de pedir a todos os
membros da Comissão aqui presentes, em especial a
S. Exa. o Presidente e ao Relator, que
procurássemos ver com carinho essa situação da
Rede Ferroviária Federal, uma vez que o decreto do
Poder Executivo já aponta para o processo de
privatização dessas redes. E no Ceará estão sendo
construídas novas redes. Há aquela preocupação
com os grandes investimentos que estão sendo feitos
no País, para logo logo tudo ser privatizado.

Era essa a preocupação que tinha a apresentar,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Fica registrado, Deputado Almeida de Je
sus, tanto para esta Presidência como para o Relator.
Não estendo o assunto, concedendo outra vez a
palavra ao nosso convidado, tendo em vista que a
Ordem do Dia já foi iniciada e a votação terá início
agora.

Reitero os agradecimentos ao Dr. Carlo~

Alberto Wanderley e convoco reuniã-o-p-ara a próxima
terçaV. Sa.feira, quando prosseguiremos ouvindo
setores da área de transporte, para brevemente
realizarmos a conclusão dos trabalhos desta
Comissão.

Está encerrada esta reunião.
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Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira .......•........•. PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira •.................. PMDB
João Ca3telo PSDB
José Antoníõ .......•............ 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
Antônio José Mota ......•.. '..•... PMDB
Arnon Bezerra ••...••..••....•... PSDB
Chiquinho Feitosa .•..••••...•..• PSDB
Eunicio Oliveira •••••••••••••••• PMDB
Inácio Arruda •.............•••.. PCdoB
José Linhares ......•.......••••• PPB
José Pimentel ..........•..•.••.. PT
Léo Alcântara ........•••....•... PSDB
Manoel Salviano ........•....•... PSDB
Mauro Benevides ............••... PMDB
Moroni Torgan o •••••••••••••••••• PFL
Nelson Otoch ••••.• o ••••••••••••• psnB
Pinheiro Landim...•....•.•. : •... PMDB
Raimundo Gomes de Matos ...•...•. PSDB
Rommel Feijó ......•...••.. 'L':'" .PSDB



Sérgio Novais .••.•.••.••••.•••.• PSB
Ubiratan Aguiar •.•....•..•...•.. PSDB
Vicente Arruda .•.•.••.•.....••.. PSDB

Piauí
Atila 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

Paraiba
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
Djalma Paes .•...•.....••..•..••. PSB
Eduardo Campos ..•.•...••.....•.. PSB
Fernando Ferro ..•.....••..•..... PT
Gonzaga Patriota ·••.....•.. PSB
Inocêncio Oliveira ....••.....•.. PFL
João Colaço ..•.•......••.....•.. PMDB
Joaquim Francisco ...•.••.....•.. PFL
Joel de Hollanda .........••..•.. PFL
José Chaves ....•......•......•.. PMDB
José Mendonça Bezerra .•......•.. PFL
José Múcio Monteiro ...•......... PFL
Luciano Bivar ..•.....••......'•.. PSL
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
Luiz Dantas •...•..•..•••.•...••• PST
Olavo Calheiros ••~ .••..••..••.•. PMDB
Regis Cavalcante ..•..•••......••PPS'

Sergipe
Adelson Ribeiro .....•.••....•.•. PSC
Augusto Franco ..•.•....•.•••..•. PSDB
Cleonâncio Fonseca .•••.•..••..•. PPB
Jorge Alberto •.........•..•.•••. PMDB
José Teles ..•..........•......•. PSDB
Marcelo Déda ......•....•......•. PT
Pedro Valadares ........•......•. PSB
Sérgio Reis ..•.........•.... 1•••• PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz ••..•...•.••..•.••• PFL
Claudio Cajado ........•.......•. PFL
Coriolano Sales ..•...•.•......•• PMDB
Euj ácio Simões .•.......•...•..•. PL .
Félix Mendonça ...•.......•....•. PTB
Francistônio Pinto ..•..••..•..•. PMDB
Geddel Vieira Lima .....••..•.••. PMDB
Geraldo.Simões •........•..•.•••• PT
Gerson Gabrielli ...•.......••.••PFL
Haroldo Lima .•...•.......•.•..•. PCdoB
Jaime Fernandes .•......•.••...••PFL
Jairo Azi ........•......•.....•. PFL
Jairo Carneiro .........•......•. PFL
Jaques Wagner ••.•.•••....•...••• PT
João Almeida ................•.•. PSDB
João Leão ..••.•..••.••••..•..••. PSDB
Jonival Lucas Junior .....•.••.•. PPB
Jorge Khoury ...•....•.•.......••PFL
José Carlos Aleluia,~;.•..•.•••••. PFL
José Lourenço .... '~ .....•••.......•. PFL
José Rocha ..............•••..••. PFL
José Ronaldo ....•.........•...•. PFL
Jutahy Junior ..•••...•..•••...•. PSDB
Leur Lomanto ...••.•••• ; '., ...•..•. PFL
Lui z Moreira•..••••...•• ~ •.•.. '•. PFL
Manoel Castro••.....•.• ; •.....••. PFL
Mário Negromonte•.•.•.•. ·...•..•. PSDB
Nelson Pellegrino ••••.••...•..•• PT
Ni lo Coelho .•••.·',; ~ ; •.••.•.•••••. PSDB
Paulo Braga .•........•...••...•. PFL



Paulo Magalhães •..••..•..••..•.. PFL
Pedro Iruj o ..•••..•••••..•...••. PMDB
Reginaldo Germano •.•...•..•.••.. PFL
Roland Lavigne ••....••.•.....•.. PFL
Saulo Pedrosa ...•••.......•••••. PSDB
Ursicino Queiroz ••.•.••••.••.... PFL
Waldir Pires ....•...•....•.••••• PT
Walter Pinheiro ••.•....•••••.•.. PT
Yvonilton Gonçalves •••..•....... PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas •.•.....••..•......• PSDB
Aécio Neves .••...•.........••... PSDB
Antônio do Valle ..••••..••....•• PMDB
Aracely de Paula .....•.......... PFL
Bonifácio de Andrada .........•.. PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Melles ..............•..•. PFL
Carlos Mosconi ••.•....••..••.... PSDB
Cleuber Carneiro .••••••••••••••• PFL
Custódio Mattos ••••••....••••.•• PSDB
Danilo de Castro .•....•..•...... PSDB
Edmar "'Moreira ••••••••••••••••••• PPB
Eduardo Barbosa .•.••........••.• PSDB
Eliseu Resende .••...•...•.•..... PFL
Fernandq Diniz ....•..........••. PMDB
Gilmar Machado ....••......•••.•• PT
Glycon Terra Pinto ...••......... PMDB
Hélio Costa .•.••.•••.....•...••. PMDB
Herculano Anghinetti ....•.....•. PPB
Ibrahim Abi-ackel ....••......... PPB
Jaime Martins .................••PFL
João Fassarella ..••.•..•...••••. PT
João Magalhães ••••..••••••.••.•. PMDB
João Magno ..•..•.••••...•....••• PT
José Militão •..••.••...••..•.••• PSDB
Júlio Delgado ••......•.••••..••. PMDB
Lael Varella •.......•••.•••..... PFL
Lincoln Portela .•••.•........... S.
PART.
Márcio Reinaldo Moreira .•....... PPB
Marcos Lima .••.....•....•......• PMDB
Maria do Carmo Lara ...•••....... PT
Maria Elvira ••.•..••.••..•..•.•• PMDB
Mário de Oliveira••••••.•••...•• PMDB
Narcio Rodrigues •.•••••••••••••. PSDB
Nilmário Miranda .••••••••.•••.•. PT
OdeImo Leão PPB
Olimpio Pires •••..•••••.•••••.•• PDT
Osmânio Pereira ...••••.......... PMDB
Paulo Delgado •.•..• ~ ..••..••.•.. PT
Philemon Rodrigues •••••••••.•••• PMDB
Rafael Guerra .. ó •••••••••••••••• PSDB
Roberto Brant ••••••••..•••...•.. PFL
Romel Anizio •••••••••••••••••••• PPB
Romeu Queiroz .•.••••••••.••.•.•• PSDB
Ronaldo Vasconcellos •••••••••... PFL

Saraiva Felipe ..............•..• PMDB
Sérgio Miranda ..............•..• PCdoB
Silas Brasileiro .•••••••....••.• PMDB
Virgilio Guimarães .........•••.• PT
Vittorio Medioli .•..•......•...• PSDB
Walfrido Mares Guia •........•..• PTB
Zaire Rezende ••..........••••..• PMDB
Zezé Perrella .......•.......•..• PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos ..••......•...•..• PSDB
Feu Rosa •...................•..• PSDB
João Coser ...•.•...•........•..• PT
José Carlos Elias ..••....••••..• PTB
Magno Malta ........•...........• PTB
Marcus Vicente ...•........•.•..• PSDB
Max Mauro. . . . • • • • . • . • . • . . • • ••..• PTB
Nilton Baiano ............•..•.•• PPB
Ricardo Ferraço ...........•••..• PSDB
Ri ta Camata ••••••••••••••••••••• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde .............•..• PPB
Aldir Cabral ••.••••••..••••••••• PFL
Alexandre Cardoso ...........•..• PSB
Alexandre Santos ............•..• PSDB
Almerinda de Carvalho .......•..• PFL
Antonio Carlos Biscáia ......•..• PT
Arolde de Oliveira ...•......•..• PFL
Ayrton Xerêz ••....•.•....•.••..• PPS
Bispo Rodrigues .........•...•..• PL
Carlos Santana ..............•.•• PT
Celso Jacob .••..............••.• PDT
Coronel Garcia .........•.•..•..• PSDB
Dino Fernandes .....••...•••••••• PSDB
Dr. Heleno •••......•.....•..••.• PSDB
Eber Silva.•.......•..•.•..•...• PDT
Eduardo Paes •••.••.•.....••••••• PTB
Eurico Miranda .....•..........•• PPB
Fernando Gabeira ...•..•...•....• PV
Fernando Gonçalves ........••••.• PTB
Francisco Silva ....•...........• PST
Iédio Rosa ••.•..•..•..........•• PMDB
Jair Bolsonaro ..•..........••..• PPB
Jandira Feghali .••.....•......•• PCdoB
João Mendes •.......•.••...•...•• PMDB
Jorge Wilson••..•.••••••.••••••• PIIDB
José Carlos Coutinho •.•......•.• PFL
Laura CarneirO ......•.•...••.••• PFL
Luis Eduardo ••.••.••...•.••..••• PDT
Luiz Ribeiro .•................••PSDB
Luiz Salomão ...•..•••••...•....• PDT
Luiz Sérgio •.••.......•....••••• PT
Mareio Fortes •....•..•.•.....•.• PSDB
Mattos Nascimento ...••••..••••.• PST
Milton Temer ..••••••...•••.••••• PT
Miriam Reid•......•.•......••..• PDT
Miro Teixeira.............. •'1.1 •••• PDT



Pastor Valdeci Paiva ••••...•••.. S.
PART.
Pau10 Baltazar •.•••.•••••.•.•.•. PSB
Paulo Feij ó .••••.•..•..•.....•.. PSDB
Roberto Jefferson.••••••.•.•.•.. PTB
Rodrigo Maia ••••••••...•••...••• PTB
Ronaldo Cezar Coelho .••••..•.••. PSDB
Rubem Medina ...••••....•••...•.• PFL
Simão Sessim••••.•••••.•••••••.• PPB
Vivaldo Barbosa .....•.•••..•.••• PDT
Wanderley Martins •••.••..•...••• PDT

São Paulo
Alberto Goldman ••..•.•••..•.•••• PSDB
Alberto Mourão •••...•......•••.. PMDB
Aldo Rebelo ...•...••.........•.. PCdoB
Aloizio Mercadante •••.•••••.•••• PT
André Benassi. ..•..•....••...•.• PSDB
Angela Guadagnin .•••.••..•••••.. PT
Antonio Carlos Pannunzio •.••..•• PSDB
Antonio Kandir ...••••..•••.....• PSDB
Antonio Palocei •..••...•......•. PT
Arlindo Chinaglia .•.••.•••...... PT
Arnaldo Faria de Sá •..•.••...••• PPB
Arnaldo Madeira •••..•••..•.••... PSDB
Ary Kara ....•.............••.... PPB
Bispo Wanderval •................ PL
Celso Giglio •...•.....•......... PTB
Celso Russomanno •..••......•.... PPB
Clovis Volpi ••••••....•••••••••• PSDB
Corauci Sobrinho ..•....•.•.....• PFL
cunha Bueno .•..••••..•••...••••. PPB
De Velasco ••••.•.•••.•..•••••..• PST
Delfim Netto ..•••••••••.•.•.••.• PPB
Dr. Evilásio •.•••••..••.• ~ •••..• PSB
Dr. Hélio .......•............... PDT
Duilio Pisaneschi. ..•.•• ,..•••••. PTB
Edinho Araúj o .•••••••.••••.••... PPS
Eduardo Jorge ••••••.••••••.•••.• PT
Emerson Kapaz ••....••..••.•..•.• PPS
Fernando Zuppo •.•..•••..•••....• PDT
Gilberto Kassab ..•••...•.•...••• PFL
Iara Bernardi •..•••...•....•••.. PT
Jair Meneguelli ..••...••••..•••. PT
João Herrmann Neto .•••.•.••••••• PPS
João Paulo •••••••••••••.••••...• PT
Jorge Tadeu Mudalen ••••.•••••••• PMDB
José de Abreu •••••••••.•.•.•.•.• PTN _
José Dirceu ••••••••••••••.•••.•. PT
José Genoíno •••••••••.••••.••.•. PT
José índio .•••...•••.••••.•••..• PMDB
José Machado •.•••....••....•.••. PT
José Roberto Batochio •.••••.••.. PDT
Julio Semeghini •••••.••.•••••.•• PSDB
Lamartine Posella ••.•••••.••.••• PMDB
Luiz Antonio Fleury..•••.•.••..• PTB
Luiza Erundina .•••..••....•...•• PSB

Maluly Netto •••••••...••••.••••• PFL
Marcelo Barbieri .•••....•••••.•• PMDB
Marcos Cintra ••...•.•.• ~ ••••..•• PL
Medeiros .•..•.....•••.......•... PFL
Michel Temer ...•..•.•.•.•....... PMDB
Milton Monti •.•...••.•..••••..•• PMDB
Moreira Ferreira •••.•••••.•••..• PFL
Nelo Rodolfo ..•.•••...•••••••.•. PMDB
Nelson Marquezelli ••...•••...••• PTB
Neuton Lima ..••••••.•••••.••.••• PFL
Paulo Kobayashi ••.•..••.•.•••.•. PSDB
Paulo Lima ..•...•.•.....•.•...•. PMDB
Professor Luizinho •.••..••...••. PT
Ricardo Berzoini. ••..-...•...•••. PT
Ricardo Izar ..•...•.....••...•.. PMDB
Robson Tuma .••.••.•••...••....•• PFL
Rubens Furlan ...•••...•••..••••• PPS
Salvador Zimbaldi ••••••••.•••••• PSDB
Sampaio Dória .••••••••.•••..•••. PSDB
Silvio Torres •••••••.•.•••..•••• PSDB
TeIma de Souza ...•••...••....••. PT
Vadão Gomes •.•.••.•••.•.•.•.•.•• PPB
Valdemar Costa Neto ••...•...•••• PL
Wagner Salustiano ••.•.•••••••.•• PPB
Xico Graziano .•...•••...••...••• PSDB
Zulaiê Cobra .••...••....••.••.•. PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro ..•....••..••••. PFL
Lino Rossi •••••••••••••••••••••• PSDB
Murilo Domingos ...•..•..•.....•• PTB
Pedro Henry ..•••..••••..•....••. PSDB
Ricarte de Freitas •••••••••••••• PSDB
Teté Bezerra .••.•.••••..•••••••. PMDB
Welin~Q~ Fag~~des ••••...••..•••• PSDB
Wilson Santos •••••••••.••••••••• PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz •...•..•.••..••••. PCdoB
Alberto Fraga ••••••••••••••••••• PMDB
Geraldo Magela .••.•.••..••••..•• PT
Jorge Pinheiro ..•.•..••.•.•...•. PMDB
Maria Abadia •.•...•••...••.....• PSDB
Paulo Octávio •...•••..••••.••.•• PFL
Pedro Celso .•••..••••..•••.••••. PT
Ricardo Noronha •..•••••.•••••.•• PMDB

Goiás
Barbosa Neto •.••..•••••.•••.•.•• PMDB
Euler Morais •••..••.•..••.•••... PMDB
Geovan Freitas ••••.••••••••.•.•• PMDB
Jovair Arantes ••••••••••••••••.. PSDB
Juquinha •.•.••..••••.•••••••••.• PSDB
Lidia Quinan•.•.••••.••••.•••... PSDB
Lúcia Vânia ••••••••••••••••••••• PSDB
Luiz Bittencourt •.•••••••••....• PMDB
Nair Xavier Lobo .•••••••••••.••• PMDB
Norberto 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
Basilio Villani ......•...•....•. PSDB
Chico da Princesa ••..••.•...•.•• PSDB
Dilceu Sperafico ••.•......•.•.•• PPB
Dr. Rosinha .•••••..•••••....•.•• PT
Flávio Arns ....••••..•.•••..•.•. PSDB
Gustavo Fruet •...••..•.•..•.•.•• PMDB
Hermes Parcianello •..•....•.•••• PMDB
Iris Simões .•...••••••.••...•.•• PTB
Ivanio Guerra •.•••••••.••••••••. PFL
José Borba•.•........•.•....•.•. PMDB
José Carlos Martinez •••••...•••• PTB
José Janene ••••••••••••••••••••• PPB
Luciano Pizzatto ••••••.••••••.•• PFL
Luiz Carlos Hauly ..•••.....••••. PSDB
Márcio Matos •••...••••••...••••• PT
Max Rosenrnann ••••••••••••••••••• PSDB
Moacir Micheletto ..•.•.••..••.•. PMDB
Nelson Meurer ...•....••.•.....•. PPB
Odilio Balbinotti •••....•.•...•. PSDB
Oliveira Filho ••••.••••••..•.••• PPB
Osmar Serraglio ...••.••...•.•••. PMDB
Padre Roque .•••••..•.••••...•••• PT
Ricardo Barros •....•••••...••••• PPB
Rubens Bueno •.•••••.•••.•••••••• PPS
Santos Filho •..•..••••••..•••••. PFL
Werner Wanderer ..••••••••••••.•• PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis •••••• PFL
Carlito Merss ••••...•••••••••••• PT
Edinho Bez •••...•••••••..••••.•. PMDB
Edison Andrino •••.••••••••...••• PMDB
Fernando Coruja ....••••••.•••••. PDT
Gervásio Silva••••••.•..•••.•.•• PFL
Hugo Biehl .••••••.••.••••••..••• PPB
João Matos •••••.••••••••.••••••• PMDB
João Pizzolatti. .••.••....•••.•• PPB

José Carlos Vieira .••.•..•••.•.• PFL
Luci Choinacki ••....•••••••••••• PT
Pedro Bittencourt ••••••.••••..•• PFL
Raimundo Colombo •.•••..••.•..•.• PFL
Renato Vianna ••••••••••••••••••• PMDB
Serafim Venzon•...••••••..•••••• PDT
Vicente Caropreso .•••••.•••..••• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ••••..•••••••.••••••• PT
Airton Dipp ••••....•••••....•••• PDT
Alceu Collares .•••••••••••••••.. PDT
Augusto Nardes •••••.•.••••••..•• PPB
Caio Riela .••••••.•••••••••••••• PTB
Cezar Schirmer ...•••••••..•••••• PMDB
Darcísio Perondi ..•••••••..••••• PMDB
Enio Bacci •••••••.•••••••••••••• PDT
Esther Grossi ••••••••••••••••••• PT
Fernando Marroni •••••.•• ~ ••••••• PT
Fetter Júnior ••..•••••••••••••.• PPB
Germano Rigotto •••.••••••••••••• PMDB
Henrique Fontana ....•••••.•••.•• PT
Júlio Redecker ..•••••....••••••• PPB
Luis Carlos Heinze ..•••••••••••• PPB
Luiz Mainardi ••.•••••••.•••••••• PT
Marcos Rolim•••...•••••••..•.••• PT
Mendes Ribeiro Filho .•.•••••...• PMDB
Nelson Marchezan •••.•.••..•••.•• PSDB
Nelson 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



COMISSOES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1°Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2° Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3° Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Titulares

Suplentes

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther'Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José Indio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMDB

lris Simões
tino Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

FrancistOnio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro lrujo
Pinheiro Landim

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paudemey Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurlpedes Miranda

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
1° Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2° Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
3° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Suplentes

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José A1eksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reglnaldo Germano

Wemer Wanderer
Zezé Perrella

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidla Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PT

PDT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PedoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Blehl
Roberto Balestra

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odllio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Adão Pretto
Geraldo SimOes
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valclir Ganzer

Abelardo Lupion
AntOnio Jorge (PTB)
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nllton Capixaba

João Caldas
Luiz Dantas



Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Suplentes

Inácio Arruda

Fax: 318-2146

Fernando Coruja

Alberto Goldmann
Alorzio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Eduardo Paes

Alclone Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Aroldo Cedraz
-Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Arlindo Chinaglia
FemandoFerro

João Paulo

Roberto Jefferson

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir MiOOeletto
Nair Xavier Lobo

Phllemon Rodrigues
Salatlel Carvalho

PFL

PT

PTB

PD1

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB, PCdoB

Eunlcio Oliveira
Femando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Celso Russomanno
Márcio Blttar (PPS)
Ricardo Izar

Regis Cavalcante (PPS)

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioll

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Femando Zuppo

Paulo Baltazar

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luciano pjzzatto (PFL)
2° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo"
Telefones: 318-6929 a 6935

PDT
Femando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Mussa Demes (PFL)

Expedito Júnior
-Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

PFL
AntOnio Carlos Konder Reis Atila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Cameiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luis Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Ma-nnno
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Freire Júnior Antônio do Valle
Geovan Freitas Femando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José Indio Pedro lrujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themlstocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seragllo
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo A/cantara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson OtoOO Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Welinton Fagundes Odrno Balbinottl
Zenaldo Coutinho Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genolno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rollm Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes

PTB
Caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Esp(rlto Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1° Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Roberto BatoOOlo (PDT)
3° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

PSDB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Unhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Uma Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

PFL

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente. José Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Sala
Telefone: 318-8285

Francisco Garcia
Gerson Gabrielh
Jairo Cameiro
Paulo Octávio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) Rubem Medina

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
3° Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Zila Bezerra
Sérgio Barcellos 1 vaga

PMDB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abflio
João Mendes Euler Morais
Valdecl Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmldt Renato Vianna

PSDB
Adolfo Marinho AdemIr Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno Jose de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Fernando Morroni João Coser
Iara Bemardl Nilmáno Miranda
Márcio Matos Valdir Ganzer

PPB
CleonâncIo Fonseca Ehseu Moura
Maria do Carmo Lara (PT) Ricardo Izar
Sérgio NovaiS (PSB) Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Max Mauro

PDT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

1 vaga Remi Trinta

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Secretáno:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piSO superior, Sala 184-C
Telefones 318-7072 e 318-7073 Fax. 318-2147

Presidente· Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente Nelson Pellegnno (PT)
2° Vice-Presidente Agnelo Queiroz (PCdoB)
3° Vice-Presidente· Neuton Lima (PDn
Titulares Suplentes

Ana Catanna
AntOnio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
RIcardo Ferraço
Sérgio Guerra

PMOB

PSOB

PT

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Alex Canziani
Antonio Cambraia

L1dia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Elclone Barbalho
4 vagas Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

PFL
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

PMOB
Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata "

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vaga

Alolzio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

PPB

PTB

PDT

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Chico da Princesa

Airton Dipp



Bloco PSB, pedoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

1 vaga Luiz Dantas

Titulares
PFL

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMDB

Suplentes

Antônio Jorge (PTB)
FranCISco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nlce Lobão

Pauderney Avelino
Pedro Bittencourt

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luis Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonãncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Blolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Atila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Pedro Wilson Iara Bernardi
Professor Luizinho Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dórla

Silvio Torres

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Eunlclo Oliveira
João Henrique
Jurandll Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Caio Riela
IrisSim6es

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luis Carios Heinze

Neuton Lima (PFL)
Olimplo Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Blvar

PPB

PT

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

PTB

PSDB

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Evllásio Farias
1vaga

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

Luiz Salomão

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

Suplentes

PPS

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
1°Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° 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 Cruslus (PSDB)
1°Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rodrigo Mala (PTB)
3° Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Eduardo Seabra (PTB) Fernando Gabeira (PV)

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1° Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins



PMOB

José Carlos Coutinho PPB
Lael Varella José Janene Nilton Baiano

Ursiclno Queiroz Nela Rodolfo Ricardo Barros
Vadão Gomes Yvoniltqn Gonçalves

Albérico Filho PTB

Gastão Vieira Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

3 vagas POT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB) I

1 vaga Haroldo Lima

Jairo AZI
Rubens Furlan
1 vaga

Fernando Dlniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel FeiJó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

PSOB

PT

PPB

Or, Heleno
Luís Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Adão Preito
Antonio C Biscaia

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Ivanlo Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretána: Valda O. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4"s feiras
Telefones 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Bloco (PSB. PCdoB)
LUIz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretána: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local Anexo li, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Titulares

Presidente, Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

PFL
Suplentes

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemlr Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PMOB

PreSidente' Alceu Collares (POT)
1° Vice-Presidente: Enio Bacci (POT)
2° VIce-Presidente. Laura Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Darclslo Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMOB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
LavOisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Suplentes

Fernando Zuppo

Cunha Bueno
Nelson Meurer

Pedro Corrêa

Regis Cavalcante (PPS)
PTB

POT

Max Mauro

Serafim Venzon

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sesslm

PFL
Airton Oipp (POT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrosslan

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatlel 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

Sllas Câmara

Ricardo Rique
Edinho Bez
Flávio Derzi

Maltos Nascimento
1 vaga

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgllio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSDB

PT

PPB

Amon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa

João Fassarella
Luci Choinacki
Mareio Matos

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda
'Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PPS

1 vaga

Suplentes

Basilio Vil/ani
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narcio Rodrigues

Paulo Feij6
Ricarte de Freitas

Sérgio Reis
Vittorio Medioll

Barbosa Neto
Carlos Dunga

Francistónio Pinto
Gessivaldo Isaias

Jorge Costa
MlJcio Sá

Osvaldo Reis
Wilson Santos

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
AntOnio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PSDB

PMOB

PFL

Titulares

Albérico Filho
Alberto Mourão
DomiCiano Cabral
Edinho Araújo (PPS)
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
1 vaga

Alolzio Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Mário Negromonte
Neuton Lima (PFL)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Ehseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

ppa
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDS) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTa
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT
Luis Eduardo (S. Part.) Giovanní Queíroz
Wanderley Martins Minam Reid

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente:
1° Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2° Vice-Presidente. Mário Negromonte (PSDB)
3° Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandlra Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS
José Borba (PMDB)Cabo Júlio

Suplentes

Luiza Erundina
1 vaga

Agnelo Queiroz
1 vaga

Celso Gigtio
Max Mauro

Dr. Héilo
Serafim Venzon

Babá
Carlos Santana
José Pimentel

Eunlcio Oliveira
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi
Pinheiro Landim

• 1 vaga

Arthur Virgilio
José Militão
Lúcia Vânia

Mareio Fortes
1 vaga

Eurlpedes Miranda

Luiz Antonio Fleury

Expedito Júnior
João Ribeiro

Robson Tuma
Rodrigo Maia (PTB)

Roland Lavigne
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Augusto Nardes

João Tota

POT

PTB

Bloco PSB, PCdoB

PT

PFL

PSOB

Bloco PSB, PCdoB

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário' Elorzio Neves Guimarães
Local. Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
1° Vice-Presidente' Laire Rosado (PMDB)
2° Vice-Presidente. Jair Meneguelh (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

PMOB

Remi Trinta

POT

PPB

PTa

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro (S.Part.)
Medeiros
Wilson Braga
1 vaga

Laire Rosado
Pedro Celso (PT)
Ricardo Noronha
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Zaire Rezende

AJex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Pedro Henry

DJalma Paes
Jandlra Feghah

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Almeida de Jesus

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Enivaldo Ribeiro
Herculanp Anghlnetti
Pedro Corrêa

Eduardo Paes

Alceu Collares
Enio Bacci

Vivaldo Barbosa

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

Magno Malta
Renílto Leal

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga



Bloco PSB. PCdoB 2 vagas

Fax: 318-2125

Suplentes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

PFL
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° VIce-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Antonio PalO'cci (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL. PST, PMN. PSO. PSL
Bispo Wanderval

\laIdemar C. Neto
Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo"
Telefones: 318-82661318-6992 a 6996

PMDB
Alberto Fraga João Magalhães
Damião Feliciano Jorge Pinheiro
EdIson Andrino José Chaves
Elcione Barbalho Laire Rosado
João Herrmann Neto (PPS) Maria Elvira
Jorge WIlson Zaire Rezende
Mário de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Synval Guazzelli 2 vagas
1 vaga

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Amon Bezerra Márcio Fortes
Arthur Virgllio Nelson Otoch
Bonifácio de Andrada Ronaldo Cezar Coelho
Clovis Volpi Silvio Torres
Coronel Garcia Vicente Arruda
José Teles Vicente Caropreso
Luiz C. Hauly Zulaiê Cobra
Paulo Kobayashi 1 vaga

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Virgllio Guimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério Araújo

-.Jairo Bolsonaro- 3 vagas.
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustlano

PTB
José Carlos Elias Eduardo Seabra
1 vaga Renildo Leal

POT
José Thomaz NonO (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Bloco PSB. PCdoB

Suplentes

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Agnaldo Muniz

Elton Rohnelt
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Suplentes

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Dr. Benedito Dias
João Tota

Sérgio Barros (PSDB)

Renildo Leal

Badu Plcanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Rlcarte de Freitas

Eurlpedes Miranda

Josué Bengtson

Luiz Femando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazzlotin (PCdoB)

PTB

PFL

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
1°Vice·Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

PT

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton CapIxaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Atila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Ricardo Rique (PSDB)
Wemer Wanderer

PSOB

PMDB

PPB

POT

PFL

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Atila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO. PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Térclo Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1°Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares



Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, 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 N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
LlÍcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocei
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter JlÍnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
Euripedes Miranda

Atila Lins
Claudio Cajado
Coraucl Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

PMOB

Manoel Castro
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virglllo Guimarães

Ellseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
Eduardo Paes

Enio Bacei
Fernando Zuppo

Almerinda de Carvalho
Ivanlo Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moronl Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abllio Nela Rodoifo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulalê Cobra Z-enaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Glgllo
Roberto Jefferson lris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo li, Saia 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOINO 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
N° 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 COMPOSIÇAO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO JUIZO COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genorno e outros
Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° 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 NARCOTRÃFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Suplentes

Eunlcio Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrosslan
Ronaldo Caiado

PFL

PMDB
Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Clmara
Vic Pires Franco

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO A-o § 1°

DO ARTIGO N° 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-8E O § 2° DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVielra e outros
Presldente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, 51139-B
Telefone:318-7054

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

PDT
Wanderley Martins 1 vaga

Remi Trinta

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

1 vaga

Suplentes

6 vagas

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

José Genolno
Paulo Delgado

2 vagas

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano pjzzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Clmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PDT

PTB

PPB

PFL

PFL

PSDB

PMDB

PSDB

PMDB

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastil!io Madeira

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDn
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Eber Silva (pOn
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgllio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Titulares



PSDB Marcelo Déda Paulo Delgado

Alberto Goldman Professor Luizinho Virgflio Guimarães

Fernando Gabeira (PV) PPB
Marísa Serrano Arnaldo Faria de Sá 3 vagas

Zenaldo Coutinho Herculano Anghinetti
2 vagas José Llnhares

PTB
PT Eduardo Seabra Caio Riela

Regis Cavalcante (PPS) Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia
3 vagas PDT

Coriolano Sales Fernando Coruja

Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivíno Tolentlno Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
1° Vice-Presidente: Alberto MourAo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318·6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

Teima de Souza
3 vagas

Edison Andrino
Milton Montl

Osmânio Pereira
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Alclone Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucàs Júnior

PT

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Affonso Camargo
Jaime Femandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro 8ittencourt
Raimundo Colombo

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
~nval GuazzelU-

Átila Lira
Basilio Villani
Emerson Kapaz
Lmo Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Agnaldo Muniz

José Janene
Robéno Araújo

1 vaga

Gilmar Machado
José Genolno Caio Riela'

Iris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Si/as Câmara

Glycon Terfa" Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PSDB

PMOB

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)
Neiva Moreira

PPB

PTB
Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Anívaldo Vale
Ayrton Xerêz
Jose Thomaz NonO
Luis -Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo



Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

ProposIção: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente· Emvaldo Ribeiro (PPB)
1°Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB: PCdoB)
Eduardo Campos

1 vaga

Ben-Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Celso Giglio
Duilio Pisaneschi

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avehno

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

André Benassi
Ayrton Xerêz
João Almeida
Marcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

PFL

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB
Antonio Cambraia (PSDB)
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

Aloizio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Luiz Salomão

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Bloco (PL, P5T, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária· Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169·B
Telefone. 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR NO 64,

DE 18 DE MAIO DE 1990

Proposição: PLP 0018199 Autor: Poder Exea.rtivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1°Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2° Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
3° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

Or. Hélio

Remido Leal

Pedro Eugênio Sérgio Míranda

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Ângela Guadagnin
Jair MeneguelJi

Márcio Matos
1 vaga

Or. Hélio

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

Antônio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Pastor Amarildo
Robério Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSOB)
Walfrido Mares Guia

PT

PFL

PPB

POT

PTB

POT

PSOB

PMDB

Bloco (PSB, pedoB)

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto TeixeITa
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nllton Baiano

Djalma Paes

Celso Giglio
Max Mauro

Alceu Collares

Alceu Collares

Rodrigo Maia



Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

AntânioGeraldCl
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

3 vagas

PT

PSOB

PMOB

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Alberto Goldman
Jovarr Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
PreSidente: Átila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente: Themrstocles Sampaio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3" Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator. Ronaldo Cezar Coelho (PSOB)
Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler MoraiS
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Corauci Sobnnho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PFL

PMOB
Edlnho Bez
Euníclo Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Blttencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
EUJácio Simões Luciano Blvar
Secretário' Marcos Figueira de Almeida
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 8/165-B
Telefone' 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente. Danllo de Castro (P8DB)
10 Vice-Presidente Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo BerzOlni (PT)
3° Vice-Presidente. Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Delfim Netto Celso Gigio
Herculano Anghinetti 1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira

AntOniO Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Cruslus
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
LUIZ Fernando

PSOB

PT

PPB

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PPB

PTB

Angela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

José Carlos Elias
Renildo Leal

Munlo Domingos
Rodrigo Maia

PTa
José carlos Elias

Luiz Antonio Fleury Airton Dipp

POT

Coriolano Sales

Bloco (PLí PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo ::
Telefone:318-7062

POT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (pSa, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
SecretáriO: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

Pedro Eugênio
Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

ProposlçAo: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
10 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
20 Vice-Presidente: Marcelo Déda (pn
3D Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
10 Vice-Presidente: Luis Eduardo (PSDB)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares ~uplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODÍZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.

A1merinda de Carvalho
AntOnio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benass!
Helenildo Ribeiro
Joio Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulalê Cobra

PFL

PMDB

PSDB

LuIz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nlce LoMo

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Ciro Nogueira
Paulo Braga
1 vaga

Carlos Dunga
AncistOnio Pinto
José Borba

Lldfa Qulnan
Luis Eduardo
1 vaga

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

Caio Riela

Olfmpio Pires

PFL

PMDB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Airton Roveda
Elton Rohnelt
João Ribeiro

Ronaldo Calado

Philemon Rodrigues
SUas Brasileiro
Wilson Santos

Jovair Arantes
Marisa Serrano

1 vaga

2 vagas

Augusto Nardes
Romeu Anizio

Nelson Marquezelli

1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) .
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretério: José Maria Aguiar de Castro , '
Local: Servo de Coml586es Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062 .' .

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO rNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013/95 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Atceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11Antonio Carlos Biscaia

Marcelo Déda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

Enio Baccl

PT

PPB

PTB

PDT

4 vagas

Arnaldo Faria de Sã
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Coriolano Sales
Elton Rohnelt
Francisco Garcia '
Luciano Castro
Raimundo Santos

Arcaste Almeida
190r Avelino
Jorge Costa

Bloco (PSB, PcdoB)

PFL

PMOB

1 vaga

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

Jurand/l Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra



PSDB
Antonio Feijão Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho

PT
Or. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
OlIVeira Filho Vvonilton Gonçalves

PTB
Renildo Leal dosué -Bengtson

POT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen
Secretário: Mário Oráusio Coutinho
Local. Servo de CPf, Anexo fi, sala 151-B
Telefone: 318-7058
(* indicado de oficio pelo Presidente.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 8S-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição: PEC 85/99 Autor. Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
1° Vice-Presidente. José Militão (PSDB)
2° Vice-Presidente. Arlindo Chinaglia (pn
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMOB)
Titulares Suplentes

PPS

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL

Eujácio Simões Robério Araújo

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Walfrido Mares Gula

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sesslm

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMDB

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local' Serviço de Com. Especiais, Anexo li. Sala 165-8
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ,N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor' Nicias Ribeiro e outros
PreSIdente: Rafael Guerrar (PSOB)
1° VIce-Presidente' Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (pn
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé Indio

Pompeo de Mattos Celso Jacob
Bloco PSB,PC do B

Sérgio Miranda Eduardo Campos

Fernando Gonçalves

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

6 vagas

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

PFL

PMDB

JaIme Fernandes
José Thomaz Nonõ
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Pauderney Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Femando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Alexandre Santos
Anrvaldo Vale
Basílio Vlllanl
José Mllitão
Silvio Torres
Veda Cruslus

Arlindo ChJnaglia
Or. Rosínha
João Coser
Padre Roque

PSOB

PT

Alex Canziani
Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

4 vagas

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
'João Pizzolattl
1 vaga

PT

PPB

FátIma Pelaes
Mana Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

José Pimentel
3 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizlo



Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone· 318-7067 FAX: 318-2140

Cleuber Crneiro Ciro Nogueira
Expedito Júnior José Carlos Vieira
Gerson Gabrielli Luciano Pizzatto
Ivanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PMOB
Ana Catarina Darcfsio Perondl
Igor Avelino Osmar Serraglio
João Mendes Osvaldo Biolchi
Lamartine Posella Themlstocles Sampaio
Silas Brasileiro 2 vagas
Zaire Rezende

PSDB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetli Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas
PPS

Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local· Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DllCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros
Presidente"Rubens FurJan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Remi Trinta

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Coriolano Sales

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Renildo Leal
1 vaga

POT

PTB

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

PMOB
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSOB
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helemldo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rollm

PPB
Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

,'o POT
José Roberto Batochio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE lEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVil"

Proposição: PL 0634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares ' Suplentes

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Blttencourt
Raimundo Santos
Wemer Wanderer

PV

Pedro Eugênio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus

Eber Silva

Celso Giglio
Max Mauro



Celso Jacob
POT Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)

Neuton Uma (PFL) Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

PFL

Bloco (PSB. PCdoB)

1 vaga Inácio Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS
Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
'·Secretário· José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÃNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2° VIce-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST. PMN, PSO, PSL)
Lincoln Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUíZES CLASSISTAS)

Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice·Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

1 vaga

Padre Roque
1 vaga

João Tota

Alorzio Santos
2 vagas

Fernando Zuppo

Aldir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

PT

PDT

PTB

PFL

PPB

PSDB

PMOB

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

4 vagas

1 vaga

Custódio Mattos
Feu Rosa

João AlmeIda
Marcia Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Pedro Valadares

Pedro Wilson
Wellington Dias

Cezar Schirmer Ary Kara
Germano Rigotto

4 vagas Duilia Pisaneschi

Dr. Hélio

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nela Rodolfo (PMDB)

1 vaga

PT

PTB

PPB

POT

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Darcrsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
laire Rezende

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Ouilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Haroldo Lima



Titulares

Átila Lms
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Mala
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schlrmer
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá
1 vaga

Antonio Feijão
Lino RossI
Luiz Carlos Hauly
Marcia Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

PFL

PMDB

PSDB

PT

Suplentes

FrancIsco Rodrigues
Gerváslo Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
ZUa Bezerra

6 vagas

Anlvaldo Vale
Arthur Vlrgrllo

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Paulo Magalhães
Paulo OctávIo
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barblen
Osvaldo Blolchi
Waldir Schmldt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chmaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomlro Fioravante

Ary Kara
Ibrahím Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PMDB

PSDB

PT

PPB

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmãnio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basílio Villanl
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

AlmIr Sá
José Janene

Simão Sesslm

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

PPB
Hugo Biehl

Pedro Corrêa
Ricardo Barros

DUlllo Pisaneschi
1 vaga

PTB

PDT

2 vagas

PPS

Bloco (PSB. PC do B)
Agnelo Queiroz 1 vaga

Bloco (PL. PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas Almeida de Jesus

Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax' 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE lEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL.4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidénte: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
2 vagas

Almerinda de Carvalho
Celclta Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

PPS

Fernando Coruja 1 vaga
Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga
Bloco PL,PST. PMN, PSD, PSL

Paulo José Gouvêa De Velasco

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6° DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Proposição' PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
1° Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator. Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone' 318-7060

Adauto Pereira
Expedito Júnior

1 vaga

Eduardo Seabra
PTB

PDT

PFL
Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia

Roberto Jefferson

Fernando Coruja



PPS

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues Jorge Alberto

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Eujácio Simões

1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·8428 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995, .
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 1/ DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

Antonio Carlos Biscala
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

PT

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Luiz Antonio Fleury

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rohm
Nelson Pellegnno

Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 3186874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

,EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

/.-
Proposição: PEC'0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-P~esidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

PDT
Eurrpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
PPS

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Serafim Venzon

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Armando Abího
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PMDB

Bloco (PSB, PedoB)

Adolfo Mannho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Lídla Quinan
Maria Abadia
Mansa Serrano

Eber Silva

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Eduardo Seabra
1 vaga

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

Celso Russomano
José Linhares
1 vaga

Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro



José Antonio 1 vaga
Bloco (PL, PST. PMN, PSO, PSL)

Eujãclo Sim6es Almeida de Jesus

Jurandil Juarez
Milton Montl
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

André Benassi
Lúcia VAnia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Carllto Merss
Fernando Marronl
Professor Lulzinho
1 vaga

Fettar Júnior
Ibrahlm Abi·Ackel
Nelson Meurer

Ouilio Pisaneschl

Enio Bacel

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Bloco (PSB, PCdoB

4 vagas

Alolzio Santos
Badu Picança

Oanilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

Antonio Palocei
Iara Bemardl

2 vagas

João Pizzolattl
Luis Carlos Heinze

1 vaga

Celso Giglio

1 vaga

Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octãvlo
Roberto Brant

Gessivaldo Isalas
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Dr. Heleno
JoAo Almeida
Jovalr Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

João Paulo
Milton Temer
Welllngton Dias
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi·Ackel
Luiz Femando

PMOB

PSDB

PT

PPB

Elton Rohnelt
Gervãsio Silva

IIdefonça Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
1 vaga

Hermes Parcianello
José Indlo

Osvaldo Reis
3 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

4 vagas

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

PPS

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

Evilãsio Farias José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Márcio Bittar Regis Cavalcante
Secretãrio: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Joio Henrique (PMDB)
1°'Vice-Presidente: Basilio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: TeIma de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

PV
Fernando Gabeira Ben·hur Ferreira (PT)
Secretãrio: Erles Janner Gorlnl
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 3180767

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 5° DO ART. 14
DA CONSTITUIÇAo FEDERAL" E À PROPOSTA.
DE EMENDA À CONSTITUIÇAo N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUIÇAo 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 SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
2° Vice·Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB) ,
Titulares Suplentes

Celso Giglio
PTB

POT

Josué Bengtson

Atila Lins Affonso Camargo
PFL

Affonso Camàrgo
PFL

Aldlr Cabral



Aracely de Paula
U -<lU Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Basilio Villani
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

PMDB

PSDB

PT

PPB

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

Aloízio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Marclo Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Mussa Oemes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmãnio Pereira
Osmar Serraglio

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghmetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PMDB

PSDB

PT

PPB

Oscar Andrade
Pedro Femandes

Werner Wanderer

Armando Abllio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Or. Rosinha
Henrique Fontana

Professor Luizinho
1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Fernando Coruja Celso Jacob
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv de Comissões Especiai, Anexo li, Sala 165-B
Telefone' 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORAT6RIOS

PFL

Ollplo Pires LUIz Salomão
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Almeida de Jesus

Suplentes

José Antonio

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Eunício Oliveira
Gustavo Fruet

João Colaço

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PTB

POT

PPS

PSOB

PMOB

Jandira Feghali

Presidente. Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente' LUIZ Bettencourt (PMOB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente· Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

Flávio Derzi
Luiz Bittencourt
Salatlel Carvalho.

Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

1 vaga

AlbériCO Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Alcione Athayde
Francisco Silva Fernando Gonçalves
Júlio Redecker José Carlos Elias

PV

PDT

PTB

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)
Jandlra Feghall

Duílio Plsaneschi

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À 'CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição PEC 136/99 Autor. Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDS)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente' Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente. Herculano Anghlnetll (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Lella Machado
Local: Serv De Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-8
Telefone. 318·8434

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
luis Barbosa
Medeiros



PT
Henrique Fontana Antonio Carlos Biscaia José Pimentel

3 vagas Antonio Palocci 3 vagas
Marcos Rolim
Welhngton Dias

PPB"
Gerson Peres Ary Kara Edmar Moriera
Romel Anlzio Gerson Peres Jair Bolsonaro

Yvonilton Gonçalves Ibrahlm Abi-Ackel Oliveira Filho

PTB
Silas Câmara Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves

1 vaga Roberto Jefferson José Carlos Martinez

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
(ris Simões Renildo Leal

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wandervall Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente. Gastão Vieira (PMOB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

POT
Celso Jacob Fernando Corija

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Suplentes

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Phllemon Rodrigues

2 vagas

PPS

PFL

PMOB

, PSOB

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

Coronel Garcia
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Aldair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Givaldo Carimbão

Márcio Sittar 1 vaga
Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Jutahy Júnior
Léo Alcântara

Lino Rossi
Marcus Vicente

Nicias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues

2 vagas

José Carlos Coutinho
Mauro Fecury

Nice Lobão
Oscar Andrade

Paulo Braga
Raimundo Colombo

Robson Tuma

PFL
Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Ronaldo
José Thomaz Nonê
Luciano Castro
Paulo Mannho

PMOB
Cezar Schlrmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSOB
Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzlo
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

PT
AntoniO Carlos Siscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonãncio Fonseca
Hugo Biehl
JOnival Lucas Júnior

PTB
Celso Giglip,
Walfrido Mâres Guia'
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PPS

POT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Dr. Evilásio Jándira Feghall

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165 - B
Telefone: 318-8428 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 10

DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS l'RANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ

Bloco (PSB, PcdoB)
1 vaga

João Tota
2 vagas

6 vagas

4 vagas

Nelson Marquezelli

Serafim Venzon

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Paulo Baltazar

Neiva Moreira

Adão Pretto
Aloizlo Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonllton Gonçalves

Murilo Domingos

Coronel Garia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Adrino
Jorge Wilson
Marcelo Barblen
Nelo Rodolfo

Suplentes

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1°Vice-Presidente: Oeusdeth PantoJa
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Olno Fernandes (PSOB)
Relator: Jorge Wilson (PMOB)

Titulares

PFL
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Ciro Nogueira
Deusdeth PantoJa
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Calado

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujáclo Slm15es Cabo Júlio

PPS
Márcio Blttar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comiss15es Especiais, Anexo li, S/1658
Telefone: 318-7066



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PRECO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte ae Correio
Assinatura OCO ou OSF do porte (caaa)
Valor ao número avulso
Porte avulso

R$ 31.00
R$ Sê.60

R$ 127.60
R$ 0.30
R$ 0.80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte ae Correio
AssInatura OCO ou D5F do pane (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão =02902

RS 62.00
R$ 193.20
RS 255.20

R$ 0.30
R$ 0.80

Os peoldos aeverão ser acompantlaaos de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Econõmlca Federal- AgencIa 1386-2 PAB SEEP. conta nO 920001-2. Banco do
Brasil. AgencIa 3602-1. conta n° 170500-8. ou reclCo ae aeooslto via FAX (061 \ 224-5450. a
favor ao FUNSEEP tnalcanao a assmatura pretenOloa. contonne taoela (:e cOOlgos
lOoentlÍlcaaores abaIXO alscnmrnaao:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições TécOIcas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDlTORACÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRES PODERES SINo - BRASíliA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não sera receOldo cheaue via carta para efetivar assinaturas dos OCN.

Maiores tnfonnações Delos telefones (061) 311-3812 e (06.1) 311-3803. SeNlco de
Administração Econàmlca-Financelra/Controle de Assmaturas. com José Leite. IvaOlr Duane
Mour-ão ou Solange Viana Cavalcante. . .



SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

SENADO
FEDERAL
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EDiÇÃO DE HOJE: 336 PÁGINAS


