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dirigidas ao Prefeito do Município, Geraldo Perei- especialmente com relação à defesa de causas
ra Costa, por Vereadores oposicionistas. .. 09401 ambientais. 09409

ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PL - RR) 
Apresentação de projeto de lei sobre obrigatorie
dade do ensino musical nas escolas de níveis
fundamental e médio. 09402

EULER MORAIS (PMDB - GO) - Reação
de membros do Governo Federal contra declara
ções do Relator Especial da Organização das
Nações Unidas sobre Direito à Alimentação,
Jean Ziegler, a respeito do quadro de pobreza e
fome reinante no País............................................ 09403

CARLOS NADER (PFL - RJ) - Elogio ao
trabalho do Grupo Vih-Ver e do Grupo Solidarie
dade, de Volta Redonda, Estado do Rio de Janei-
ro, no atendimento aos portadores do vírus HIV. .. 09404

JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Apoio ao pro
nunciamento do Deputado Euler Morais acerca da
decisão do Governo Federal quanto às declara
ções do Sr. Jean Ziegler, Relator Especial da Orga
nização das Nações Unidas sobre Direito à Ali
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tica e Estudos Sócio-Econômicos sobre perda do
poder aquisitivo dos salários no exercício de
2001. Cobrança exorbitante de juros pelo sistema
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a América Latina e Caribe sobre o crescimento
da pobreza. Redução da pobreza no Brasil........... 09410

LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO) - Fale
cimento do médico Benjamim Barbosa Roriz, em
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crescimento da formação de cartéis no País.
Inércia do Poder Executivo na implantação de
medidas contra a prática. Necessidade de fortale-
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- Realização de audiência pública na sede da
Associação Campineira de Imprensa, em Campi
nas, Estado de São Paulo, para discussão do
Estatuto da Igualdade Racial. .

FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Pela or-
dem.) - Outorga, pela Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, do Prêmio Nacional de Direitos
Humanos a D. Heriberto Hermes, Bispo de Cris-
talância, Estado do Tocantins. Apresentação de
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D. Heriberto Hermes '"
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AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR) 
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NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pela or
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Transcurso do 9° aniversário de emancipação po
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MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Manifestação de pesar pelo falecimen
to do Vereador Expedito Freire, do Município de
Cedro, Estado do Ceará. 09443

09425

09424

09427

09426

09428

09424

09421

09424

09421

09421

ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Pela or
dem.) - Fechamento da Santa Casa de Ilhéus,
no Estado da Bahia, por malversação de recur-
sos oriundos do Governo Federal. 09432

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC) -
Elogio ao Poder Judiciário pela criação dos Jui-
zados Especiais .

V - Grande Expediente
SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG) 

Análise do papel da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira no contexto da política
fiscal do Governo Fernando Henrique Cardoso. Ra-
zões da elevada carga tributária brasileira. Críticas
à política econômica do Governo Federal. .

IÉDIO ROSA (PFL - RJ. Pela ordem.) 
Aprovação, pela Assembléia Legislativa do Esta
do do Rio de Janeiro, de dotação orçamentária e
autonomia administrativofinanceira para a Defen-
soria Pública estadual. 09431

PEDRO EUGÊNIO (PT - PE) - Transcurso
do 85° aniversário do Colégio Manuel da Nóbre-
ga, de Recife, Estado de Pernambuco .

FLÁVIO ARNS (PT - PR) - Natureza falacio
sa das declarações do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, no início do ano, sobre redução dos
preços de combustíveis. Anúncio, pelo Ministro inte
rino Pedro Parente, de Minas e Energia, de aumen
to de 9,3% nos preços dos derivados de petróleo....

MARCELO BARBIERI (pMDB - SP) 
Competência do Governador do Estado de Minas
Gerais, Itamar Franco, para postulação do cargo
de Presidente da República .

ARY KARA (PTB - SP) - Transcurso do
Dia do Ministério Público - 13 de fevereiro .

ROBERTO ARGENTA (PHS - RS) - Trans
curso do 42° aniversário do Jornal NH, da região
do Vale dos Sinos, Estado do Rio Grande do Sul. ...

JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS 
SP) - Posicionamento de setores da direita e da
esquerda sobre a guerra civil na Colômbia. Co
mentários sobre artigo de Jarbas Passarinho, pu
blicado no Correio Braziliense, a propósito da
radicalização do conflito colombiano. . .

PAULO ROCHA (PT - PA) - Atuação da
Agência Nacional de Águas .

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Agressão
praticada por integrante da Polícia Militar do
Estado da Bahia contra o Presidente da Associa
ção da Cidadania do Recôncavo, Pedro Erivaldo
Francisco da Silva, no Município de Cachoeira,
Estado da Bahia .

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE) - Trans- MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela or-
curso do Dia Internacional da Mulher - 8 de março.. 09418 dem.) - Homenagem ao Ministro aposentado Almir

Pazzianotto, do Tribunal Superior do Trabalho .
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JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.) 
Visita a Brasília, Distrito Federal, do Prefeito José
Laerte Cecílio Tetila, do Município de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul. Transcurso da Se-
mana Nacional de Combate ai) Racismo no Brasil. . 09446

09450

09450

WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.) 
Alteração da legislação federal reguladora da ini-
ciativa legiferante popular no País......................... 09457

MARCOS CINTRA (PFL - SP. Pela ordem.)
- Abaixo-assinado da Associação Nacional dos
Sindicatos de Micro e Pequenas Indústrias pelo in
gresso da entidade no Conselho do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas........ 09457

CARLOS SANT,ANA (PT - RJ. Pela ordem.)
- Realização de manifestação popular contra a
construção de casa de custódia no Município de

ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pela ordem) - Apoio da bancada federal do
Estado de Goiás e do Partido Comunista do Bra
sil à Universidade Federal de Goiás, em face de
apelo da Reitora, Milca Severino, para superação
de crise operacional e financeira do estabeleci-
mento de ensino superior. 09454

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Apresentação de proposta de emenda à Cons
tituição sobre criação do Fundo Constitucional de
Desenvolvimento Educacional e Profissionaliza-
ção da Juventude. 09455

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA 
Como Líder) - Protesto contra a ação governa
mental norte-americana para afastamento do em
baixador José Maurício Bustani da Direção-Geral
da Organização para a Proibição das Armas Quí
micas. Expectativa de firme posicionamento do Go-
verno brasileiro em relação ao assunto. ....... ...... ..... 09456

CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.)
- Participação do orador em audiência pública no
Município de Chapecó, Estado de Santa Catari-
na, a respeito dos efeitos da estiagem sobre a
agricultura e a produção primária. Documento
"Avaliação e Proposição de Medidas dos Agricul-
tores Familiares do Estado de Santa Catarina so-
bre a Estiagem", firmado por Dirceu Dresch, Co
ordenador da Federação dos Trabalhadores da
Agricultura Familiar - FETRAF-SUL. .

JOÃO MENDES (PFL - RJ. Pela ordem) 
Superação da crise energética no País. Conveniên
cia da deflagração de campanhas educativas, pelo
Governo Federal, para conscientização da popula-
ção brasileira dos malefícios do desperdício............ 09453

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or
dem.) - Desrespeito aos sabatistas no Brasil, em
especial no tocante à prestação de vestibulares e
concursos públicos, realizados normalmente aos
sábados. Apoio a projeto de lei, de autoria do De
putado Silas Brasileiro, sobre estabelecimento de
período para realização de exames destinados
ao acesso a cursos superiores .

09444

09444

09444

LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem) 
Situação dos pequenos produtores rurais e da agri
cultura familiar no Estado de Santa Catarina. Neces-
sidade de revogação da Portaria n° 56, do Ministério
da Agricuttura, da Pecuária e Abastecimento ..

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Mobilização de entidades sindicais em defesa do
setor siderúrgico, da manutenção da legislação
trabalhista e do ensino público. 09445

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG 
Pela ordem. Discurso retirado pela oradora para
revisão.) - Denúncia de am9aças do Deputado
Estadual Irani Barbosa, de Minas Gerais, contra
a vida de Vereadores do Município de Ribeirão
das Neves e do Deputado Estadual Durval Ânge
lo, do Partido dos Trabalhadores. Providências do
Partido em relação ao 3.ssunto ..

EDINHO BEZ (PMOB _. SC. Pela ordem.) 
Transcurso do 2520 aniversário do Município de
São José, Estado de Santa Catarina. 09446

REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Pela ordem.) - Uso de retórica pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso em críticas ao Fun
do Monetário Internacional durante encontro do
Banco Interamericano de Dasenvolvimento, em
Fortaleza, Estado do Ceará. Críticas à inércia do
Presidente da República frente aos critérios im-
postos pelo FMI para cálculo da dívida pública..... 09447

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES.
Pela ordem.) - Artigo de autoria da professora e
historiadora Lúcia Hipolito, publicado no jornal O
Globo, sobre a decisão do Tribunal Superior Ele
itoral quanto à verticalização das coligações par-
tidárias nas eleições de outubro de 2002.............. 09447

PAULO DELGADO (PT .- MG. Pela ordem.)
Críticas à ação governamental norte-americana
contra o Embaixador José Mdurício Bustani, Dire
tor-Gerai da Organização para Proscrição de Armas
Químicas. Necessidade de firme posicionamento do
Governo Federal em favor do diplomata brasileiro..... 09449

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Convocação dos Deputados 30 plenário para iní-
cio da Ordem do Dia. 09450

uso da água de rios e bacias hidrográficas.
Importância do uso dos re'~ursos arrecadados
com a nova taxa em financiamento de programas
de despoluição e de regeneração ambiental. ........
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Magé, Estado do Rio de Janeiro. Considerações
acerca do combate à criminalidade no País. 09467

ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Pela or-
dem.) - Comemoração, no Município de Juazeiro
do Norte, Estado do Ceará, da Semana de Ani-
versário do Padre Cícero Romão Batista, com a
realização de diversos eventos festivos. .......... ...... 09467

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela or
dem.) - Propostas constantes da Carta Municipalis
ta de Brasília, resunante do VII Congresso Brasileiro
de Municípios, realizado no Distrito Federal.............. 09468

JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or-
dem.) - Precariedade das rodovias federais no
Estado de Goiás. 09469

NEUTON LIMA (PFL - SP Pela ordem.) 
Apresentação de projetos de lei sobre obrigatorie
dade de inserção, em embalagens e bulas de me
dicamentos, de advertência acerca da existência
de substância considerada causadora de doping
no esporte, sobre proibição da adoção do critério
de existência de restrições bancárias para impedi
mento do acesso ao emprego ou de sua manuten
ção, sobre proibição do uso de cerol nas linhas de
pipas e sobre permissão ao contribuinte pessoa fí
sica de dedução no Imposto de Renda dos valores
recolhidos a título de Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira. 09470

WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or
dem.) - Perspectivas favoráveis para o Brasil em
face da destinação, pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento, de aproximadamente 2 bi
lhões de dólares para projetos sociais apresenta
dos pelo País por ocasião do 43° Encontro Anual
dos Governadores do BID, realizado em Fortale-
za, Ceará, de 11 a 13 de março corrente.............. 09470

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Apoio ao Projeto de Lei n° 6.031, de 2002, sobre
mudanças no Plano de Cargos e Salários dos ser
vidores do Banco Central do Brasil. Anúncio de re
alização, pela Comissão de Fiscalização e Contro
le, de audiência pública para debate do tema Soci-
edade em Conta de Participação. 09471

PRESIDENTE (Marçal Filho) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. 09472

FEU ROSA (PSDB - ES - Pela ordem. Dis
curso retirado pelo orador para revisão.) - Ra
zões da regulamentação, pelo Tribunal Superior
Eleitoral, da verticalização das coligações parti
dárias. Reclamação contra o tempo perdido pelos
Congressistas nos aeroportos do País à espera
de vôo. Artigo "O empurrão do TSE", de autoria
do jornalista José Carlos Corrêa, publicado no
jornal A Gazeta. 09473

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública
e Estatística demonstrativos da recusa, pela po
pulação brasileira, do consumo de alimentos ge-
neticamente modificados .

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Paradoxo entre o crescimento
econômico e a existência de fome e desnutrição
no País. Necessidade de políticas públicas desti-
nadas à área social. ..

WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or
dem.) - Transcurso do 250° aniversário do Muni-
cípio de Vila Bela, Estado de Mato Grosso ..

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Expectativa de aprovação da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 289-B, de
2000, sobre incorporação dos policiais militares
do extinto Território Federal de Rondônia aos
quadros da União .

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.)
- Matéria veiculada na imprensa sobre ocorrência
da prática de trabalho escravo em fazenda do De
putado Inocêncio Oliveira. Apoio à instauração de
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração
do uso da máquina pública, pelo Governo Federal,
para interferência no processo eleitoral. ..

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Cumprimentos à Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil pelo lançamento da Campa
nha da Fraternidade de 2002, com o tema "Fra
ternidade e Povos Indígenas" sob o lema "Por
uma Terra Sem Males" .

SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - PA.
Pela ordem.) - Pedido de urgência na apreciação
dos Projetos de Lei n° 5.314-A e n° 5.540-A, de
2001, de autoria do Poder Judiciário e do Minis
tério Público, respectivamente, sobre organiza-
ção da carreira pública dos servidores ..

MURILO DOMINGOS (PTB - MT Pela or
dem.) - Transcurso do aniversário de fundação
do Município de Vila Bela da Santíssima Trinda-
de, Estado de Mato Grosso - 19 de março ..

DARCfSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Lançamento da Agenda Legislativa da
Indústria 2002 .

FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem.) 
Organização, pela Central Única dos Trabalhado
res, de greve geral dos trabalhadores contra a
proposta governamental de flexibilização da Con-
solidação das Leis do Trabalho ..

MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or
dem.) - Precipitação da Secretaria de Saúde do

09473

09473

09474

09475

09476

09477

09478

09479

09479

09479



09495

09495

09495

09498

09502

09497

09500

09499

09503

09495

09500

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de preferência para o Requerimento de
Destaque para Votação em Separado do art. 88,
constante no art. 4° da Proposta de Emenda à
Constituição n° 407-0, de 2001 ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or-
dem.) - Retirada do requerimento ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requerimen
to de destaque para votação em separado do art.
85, acrescentado ao Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias pelo art. 4° da Proposta de
Emenda à Constituição n° 407-0, de 2001 .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB - SP), WALTER PINHEIRO (PT 
BA), FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC).....

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Indignação contra a presença, na Casa,
de Oficial de Justiça para citação do orador em
processo com licença anteriormente negada pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
e pelo Plenário. Necessidade de providências da
Presidência em relação ao assunto .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Bloco/PDT-
SP), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
dispositivo destacado ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados CABO
JÚLIO (PST - MG), SÉRGIO MIRANDA (Blo
co/PCdoB - MG), L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL
- MG), EMERSON KAPAZ (Bloco/PPS - SP),
NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP), ODELMO
LEÃO (PPB - MG), RICARDO BERZOINI (PT 
SP), EDINHO BEZ (PMDB - SC), LUIZ CARLOS
HAULY (PSDB - PR), INOCÊNCIO OLIVEIRA
(PFL - PE), ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP) ....

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados RICARDO IZAR (PTB - SP), SÉRGIO
MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG) ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado NELSON
MARQUEZELLI (PTB - SP) .

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela ordem.)
- Denúncia de invasão do sistema de informática

09481

09481

09484

09482

09483

09484

09485

09485
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Estado de Mato Grosso do Sul quanto ao anún- que "altera os arts. 100 e 156 da Constituição Fe-
cio da inauguração da Santa Casa de Dourados. . 09480 deral e o art. 81 do Ato das Disposições Constitu

cionais Transitórias, e acrescenta os arts. 84, 85,
86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias". 09495

OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela or
dem.) - Defesa de aprovação, pela Casa, de proje
to de lei complementar, de autoria do orador, sobre
a destinação de parcela dos benefícios das institui
ções filantrópicas à concessão de bolsas de estudo
e à assistência social e de saúde, e de projeto de
lei referente à reabertura do prazo de adesão pelas
empresas ao Programa de Recuperação Fiscal. .....

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Expectativa de aprovação do Projeto de
Lei nO 6.367, de 2002, sobre proibição de cobran
ça, por prestadores de serviços de saúde, direta
mente aos usuários do Sistema Único de Saúde
ou a seus responsáveis. Defesa da proibição de
renúncia do mandato parlamentar após a instau
ração de processo por quebra do decoro parla-
mentar ou improbidade administrativa .

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Apoio ao
candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas prévias
realizadas pelo Partido dos Trabalhadores para
escolha do candidato a Presidente da República.
Posicionamento contrário da Corrente Socialista
dos Trabalhadores à aliança do Partido dos Tra
balhadores com o Partido Liberal e com o Partido
Socialista Brasileiro .

ADÃO PRETIO (PT - RS. Pela ordem.) 
Repúdio à campanha de desqualificação, pelo Go
verno brasileiro, do relatório do Sr. Jean Ziegler,
Relator Especial da Organização das Nações Uni-
das, sobre a problemática social no País ..

SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Pela or
dem.) - Visita do orador à feira de irrigação no
Município de Araguari, Estado de Minas Gerais ...

PAULO BRAGA (PFL - BA. Pela ordem.) 
Críticas à formação de cartel pela indústria auto
mobilística brasileira. Inércia do Poder Público no
combate aos cartéis ..

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem.) - Considerações a respeito de arti
go do ex-Governador Cristovam Buarque, publi
cado no Correio Braziliense, sobre a realidade
social brasileira .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Crítica à decisão do Presidente Aécio Neves so
bre interstício para votação, entre o primeiro e o
segundo turno, da proposta de emenda à Consti
tuição relativa à prorrogação da Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira .

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Continua
ção da votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nO 407-0, de 2001,
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09510

09510

09510

09520

09520

09510

09510

09509

09509

09508

09509

09509

09508

09507

09508

09507

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Problemática da violência domés-
tica contra crianças .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação ..

Manutenção do dispositivo .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de Destaque para votação em separado
do inciso /I do art. 85, constante da redação dada
pelo art. 4° da Proposta de Emenda à Constitui-
ção n° 407-D, de 2001.. .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - MA)........

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apelo aos Par-
lamentares para o cumprimento do dever do voto .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado WAGNER
ROSSI (PMDB - SP) ..

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs.
Deputados JOÃO MAGNO (PT - MG), LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB - PR), GILMAR
MACHADO (PT - MG) ..

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ.
Pela ordem.) - Conveniência da fixação, pela
Presidência, de tempo de votação .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa
do FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC)........

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pela
ordem.) - Protesto contra política protecionista
do Governo dos Estados Unidos da América à
produção de suco de laranja. Maior rigor do Go
verno brasileiro na defesa do citricultor brasileiro,
por ensejo da criação da Área de Livre Comércio
das Américas .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - MA)........

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Instalação de estabelecimentos desqua
lificados na área do ensino superior no País.........

09507

09507

09506

09506

09506

09506

09506

09505

09505

09505

09504

da Casa por parte de empresa com o intuito de re- Comissão de Fiscalização Financeira e Controle,
alização de propaganda corrercial. Solicitação à de audiência pública para debate sobre conta de
Presidência de rigorosa apuração do caso. 09503 participação ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) -
do MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ). 09503 Anúncio de apresentação de requerimento de in-

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or- formações sobre a operacionalidade da Polícia
dem.) - Apoio à greve dos servidores do Banco Rodoviária Federal. ..

Central do Brasil. Repúdio à posição da Presi- PEDRO EUGÊNIO (PT - PE. Pela ordem.)
dência da instituição com referência ao assunto... 09504 - Denúncias sobre atos de violência contra a

Usou da palavra para orientação da res- Administração Municipal de Camaragibe, Estado
pectiva bancada o Sr. Deputado JUTAHY de Pernambuco ..
JUNIOR (PSDB - BA). .. 09504

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ROBERTO ARGENTA (PHS - RS),
ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ).........

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado WAGNER
ROSSI (PMDB - SP) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa
do FEU ROSA (PSDB - ES. Discurso retirado
pelo orador para revisão) ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO
(PPB - MG) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG)......

NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA. Pela
ordem.) - Reivindicações de garimpeiros reuni-
dos ~m Marabá - Estado do Pará ..

YEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela or
dem.) - Apelo aos Parlamentares do Partido da
Social Democracia Brasileira para compareci-
mento ao plenário ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca
ção dos Deputados ao plenário para votação de
matérias constantes da Ordem do Dia ..

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Sugestão à Comissão de Minas e Energia, da
Casa, de realização de audiência pública com o
Presidente do BNDES para esclarecimento sobre
o aporte de vultosos recursos às companhias de
energia elétrica, com base nas perdas sofridas
pelas empresas no período de racionamento.......

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Apelo aos Deputados para compareci-
mento ao plenário. .. ..

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Apelo aos Deputados para compareci-
mento ao plenário. .. ..

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Anúncio do voto "não", pelo Partido dos Traba
lhadores, à matéria em votação. Realização, pela



09526

09526

09526

09527

09527

09528

09529

09528

09528

09528

SILVIO TORRES (PSDB - SP. Pela ordem.)
- Solicitação do comparecimento ao plenário dos
Deputados integrantes do Partido da Social De-
mocracia Brasileira .

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem.) - Manifestação de voto contrário à
prorrogação da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira .

FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem.) 
Descaso do Ministério da Agricultura, da Pecuária
e do Abastecimento com os efeitos da estiagem no
Rio Grande do Sul. Protesto dos produtores rurais
contra o baixo vu~o de recursos destinados à mini-
mização dos efeitos da seca no Estado ..

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Imediata
solução, pelo Governo Federal, do problema dos
garimpeiros de Serra Pelada reunidos em Mara-
bá, Estado do Pará ..

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.) 
Balanço positivo do novo Código de Transito Brasile
iro no tocante à redução de acidentes de trânsito.....

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Defesa da fixação de preço mínimo para o
leite produzido no Estado do Rio Grande do Sul. ....

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC. Pela
ordem.) - Elogio ao programa Fantástico da
Rede Globo de televisão, pela iniciativa de reali
zação de concurso destinado à escolha da top
model do Brasil. Atuação do Presidente da Casa,
Deputado Aécio Neves, na reunião da Confede-
ração Nacional da Indústria - CNI .

DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Pela or
dem) - Solicitação de comparecimento ao ple
nário dos Deputados integrantes do Partido Tra-
balhista Brasileiro ..

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o SI. Deputado MAURO LOPES (PMDB - MG).

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o SI. Deputado RONALDO
VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG) ..

FEU ROSA (PSDB - ES - Pela ordem. Re
tirado pelo orador para revisão.) - Sugestão para
mudança do Regimento Interno com relação ao

09522

09521

09522

09523

09524

09524

09524

09524

09525

09524
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Usaram da palavra para encaminhamento Usou da palavra pela ordem, para registro
da votação os SIS. D(~putados SÉRGIO de voto, o SI. Deputado WELLlNGTON DIAS (PT
MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG), LUIZ CARLOS - PI). 09525
HAULY (PSDB - PR). 09520 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB _

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- MA. Pela ordem.) - Manifestação de voto contrá-
putados ODELMO LEÃO (PPB - MG), WAGNER rio à aprovação da prorrogação da Contribuição
ROSSI (PMDB - SP). 09521 Provisória sobre Movimentação Financeira. Ime

diata solução, pelo Governo Federal, do proble
ma dos garimpeiros de Serra Pelada reunidos
em Marabá, Estado do Pará.................................. 09526

Usou da palavra para encaminhamento da
votação a Sra. Deputada ~~IRIAM REID (Blo-
co/PSB - RJ) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
dispositivo destacado .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados SÉRGIO
MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG), RONALDO
VASCONCELLOS (Bloco/PL- MG), FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT - SC), DR. BENEDITO DIAS
(PPB - AP), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP),
WAGNER ROSSI (PMDB - EP), SILVIO TORRES
(PSDB - SP), INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE),
ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP), LUIZ
ANTONIO FLEURY (PTB - S::l), WAGNER ROSSI
(PMDB-SP) ..

ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela or
dem.) - Nota da bancada do Partido dos Traba
lhadores em protesto contra a tentativa de des
qualificação do relatório do Sr. Jean Ziegler, da
Organização das Naçôes Undas, acerca da situ-
ação da área social no País ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o SI. Deputado ODELMO LEÃO
(PPB - MG) .

RUBENS BUENO (Blcco/PPS - PRo Pela
ordem.) - Contrariedade à concessão, pelo Con
gresso Nacional, do privilégio de isenção do Pre
sidente da República de envolvimento em pro-
cesso judicial, como cidadão comum .

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o SI. Deputado CARLlTO MERSS (PT - SC) ...

ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA. Pela
ordem) - Manifestação de garimpeiros de Serra
Pelada, em Marabá, Estado do Pará. Reclama
ção contra morosidade na fo'malização, pelo Mi
nistério de Minas e Energia, de grupo interminis
terial destinado à apr€sentaç:ão de solução para
o problema dos garimpeiros ..

MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Pela
ordem) - Registro de voto. Elogio ao Governador
Itamar Franco, do Estado de Minas Gerais .

Usou da palavra pela ordem o SI. Deputa
do POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS) .......
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do FERNANDO FERRO (PT - PElo ........ ......... ..... 09549

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Comparecimento da bancada do Partido Pro
gressista Brasileiro para votação da matéria......... 09549

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ADÃO PRETTO
(PT - RS), MÚCIO SÁ (PTB - RN). 09550

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoS - CE)............ 09550

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. Adiamento da votação da ma-
téria, por falta de quorum, devido à obstrução. .... 09550

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Elogio à decisão do Presidente Aécio

09549

09549

09549

09548

09548

09547

09546

09545

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ GENOíNO (PT - SP) .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados DOLORES
NUNES (PMDB - TO), HAROLDO LIMA (Blo-
co/PCdoB - BA) ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JOÃO PAULO (PT - SP), JUTAHY
JUNIOR (PSDB - BA). ODELMO LEÃO (PPB -
MG), WAGNER ROSSI (PMDB - SP) ..

JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Questão de
ordem sobre a desnecessidade de retorno da
matéria à Comissão Especial em caso de apro-
vação do destaque supressivo .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Contradita à questão de ordem levan-
tada pelo Deputado José Genoíno .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
questão de ordem levantada pelo Deputado José
Genoíno .

09532

09533

09532

09532

09531

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado BABÁ............................... 09543

Usaram da palavra pela ordem. para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS DUNGA
(PTB - PB). RICARDO RIQUE (PSDB - PB)........ 09543

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados RODRIGO MAIA (PFL -
RJ). SÉRGIO MIRANDA (Sloco/PCdoS - MG)......... 09544

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
dispositivo destacado. 09544

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ODELMO LEÃO (PPB - MG) ..

GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Pela ordem.) - Apoio à manifestação de garimpe-
iros, em Marabá, Estado do Pará .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ) ..

SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Pela or
dem.) - Participação do orador em audiências
públicas nos Estados do Rio Grande do Sul e de
São Paulo para discussão do Estatuto da Igual-
dade Racial. ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. Manutenção do dispositivo
destacado .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
do inciso 111 do art. 85 constante da redação dada
pelo art. 4° da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nO 407-0, de 2001. 09543

tempo destinado à votação de matérias constan- Usaram da palavra para orientação das
tes da Ordem do Dia. Reação do Governo brasi- respectivas bancadas os Srs. Deputados CABO
leiro às declarações sobre a fome no Brasil. for- JÚLIO (PST - MG), HAROLDO LIMA (Blo-
muladas pelo Relator Especial da Organização co/PCdoB - BA). L1NCOLN PORTELA (Blo-
das Nações Unidas sobre Direito à Alimentação. co/PSL - MG), FERNANDO CORUJA (Blo-
Jean Ziegler. Artigo ''Tem que saber que é Josué co/PDT - SC). FERNANDO GONÇALVES (PTB
de Castro, rapaz!", de Josué Fernando de Castro - RJ), JORGE BITTAR (PT - RJ), LUISINHO
Filho. publicado pelo jornal O Globo. 09529 (PPB - RJ), WAGNER ROSSI (PMDB - SP),

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Leitura de ODELMO LEÃO (PPB - MG), WAGNER ROSSI
ofício do Presidente do Senado Federal, sobre rea- (PMDB - SP), JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA),
Iização de sessão conjunta dia 21 do corrente, às INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PElo ARNALDO
14h, no plenário do Senado Federal. Anúncio do MADEIRA (PSDB - SP) ..

cancelamento da sessão da Câmara dos Deputa- PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci-
dos prevista para as 13h do dia 21 do corrente. ...... 09530 menta ao Plenário sobre o empenho da Presi-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- dência na conclusão da votação da Proposta de
do WALTER PINHEIRO (PT _ BA). 09530 Emenda à Constituição n° 407-0, de 2001. cons-

tante da Ordem do Dia .
ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela

ordem.) - Manifestação de garimpeiros em Mara-
bá. Estado do Pará. 09530

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) 
Reclamação contra o tempo destinado à votação
da matéria.............................................................. 09531



09589

09591

09707

09877

09709

09712

09877

09877

COMISSÕES

4 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Rural,

2" Reunião (Ordinária), em 13-3-02 ..

b) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, Termo de Reunião, em
20-11-01, * 51" Reunião (Audiência Pública), em
22-11-01, * 52" (Audiência Pública), em 27-11-01, *

53" Reunião (Ordinária),em 28-11-01, * 54" Reunião
(Extraordinária de Audiência Pública), em 28-11-01,
* 55" (Audiência Pública),em 4-12-01, 56" Reunião
(Ordinária),em 5-12-01, * 57" Reunião (Audiência
Pública), em 6-12-01, * 58" Reunião (Audiência PÚ
blica), em 11-12-01, * 59" Reunião (Ordinária), em
12-12-01, e * 60" Reunião (Audiência Pública), em
13-12-01 .

c) Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, 3" Reunião (Ordinária), em 20-3-02 ..........

d)Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, * 1" Reunião (Instalação e Eleição de Presi
dente e Vice-Presidentes), em 6-3-02,e 2" Reu-
nião (Ordinária). em 13-3-02 .

* Atas com notas taquigráficas
5 - PARECERES - Projetos de Lei na

138-N99, 559-N99, 693-N99, 1.504-N99,
3.249-A/00, 4.51 0-N01, 4.567-N01, 4.732-A/Ol,
4.867-N01, Projeto de Decreto Legislativo na
278-A/99, Consulta na 7-N02 .

6 - DESIGNAÇÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Rural,

em 20-3-02 .

b) Comissão de Finanças e Tributação, em
20-3-02 .

c) Comissão de Minas e Energia, em
20-3-02 .

7 - MESA
8 - lÍDERES E VICE-lÍDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

10 - COMISSÕES

09560

09558

09560

09561

09562

09562

09562

09562

0')304 QUlllla-llma 21 mARIO I)A ('AMARA. DOS DEPUTADOS Março d~ 2002

Neves sobre presença de oficiais de Justiça na TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela ordem.) -
Câmara dos Deputados......................................... 09558 Mobilização em defesa do setor siderúrgico brasilei-

MIRIAM REID (Bloco/PSB _ RJ. Pela or- ro. Realização de ~a~ifestação de De.rutadas em
dem.) - Registro de voto. Conclamação aos De- defesa de mulher nlgenana condenada a morte. ...... 09563
putados para reflexão, durante o próximo feriado, WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or-
sobre a realidade social brasileira. 09558 dem.) - Inauguração em Cuiabá, pelo Governo

do Estado de Mato Grosso, de obras de relevan-
te interesse social.................................................. 09563

VII - Encerramento
3 - ATO DO PRESIDENTE
a) Nomeação: José Elias Murad 09588

Apresentação de proposições: JUQUINHA
E OUTROS - ANIVALDO VALE E OUTROS,
CARLOS NADER, LUIZ RIBEIRO, WALTER
PINHEIRO, WALTER PINHEIRO E OUTROS,
ALCESTE ALMEIDA, LUIZ RIBEIRO E OUTROS,
TILDEN SANTIAGO, CLEMENTINO COELHO,
JOSÉ CARLOS COUTINHO, ODELMO LEÃO E
OUTROS, WALDIR PIRES, WILSON SANTOS,
NEUTON LIMA, ORLANDO DESCONSI E
ORLANDO FANTAZZINI, WALDEMIR MOKA,
GUSTAVO FRUET E WAGNER ROSSI, JOÃO
PJlULO, ALDIR CABRAL, MILTON MONTI,
DAMIÃO FELlCIANO, ROBERTO PESSOA,
ROBERTO ARGENTA, JOÃO PAULO E OUTROS,
JOÃO MAGNO, MORONI TORGAN, JOVAIR
ARANTES .

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Situação funcional dos policiais
militares do Estado de Rondônia ..

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Morosidade na tramitação da proposta sobre a
prorrogação da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira .

JAIME MARTINS (PFL - MG. Pela ordem.)
- Críticas à diplomacia norte-americana com re
lação ao Protocolo de Kyoto, ao Tratado de limi
tação de Mísseis Balísticos Intercontinentais, ao
Programa Guerra nas Estrelas e à tentativa de
desestabilização do embaixador brasileiro José
Maurício Bustani, Secretário-Geral da Organiza-
ção para Proscrição de Armas Químicas ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO EDUARDO DADO
(Bloco/PDT - SP) .

JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or
dem.) - Descaso do Ministério dos Transportes
com a situação das rodovias federais ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ ROCHA (PFL - BA).

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Tramitação da proposta de prorroga
ção da Contribuição Provisória sobre Movimenta
ção Financeira. Suspeição levantada pelo Sena
dor José Sarney sobre lisura do próximo pleito
presidencial. .
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Ata da 42a Sessão, Solene, Matutina,
em 20 de março de 2002

Quinta-feira 21 09305

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 10 Secretário Marcos Cintra,
§ 20 do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 13 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Declaro 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. MARCOS CINTRA, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. LINCOLN PORTELA, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Sr. senador Mozarildo Cavalcanti, Quar
to Secretário, no exercicio da Primeira Secretaria
do Senado Federal, nos seguintes termos:

Ofício n° 155 (SF)

Brasília, 19 de março de 2002

Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 416, de 1999, constante dos
autógrafos em anexo, que "proíbe a fabricação, a
importação, a exportação, a manutenção em esto
que, a comercialização e o uso de diclorodifeniltri
cloretano (DDT) e dá outras providências".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria

PROJETO DE LEI N° 6.385, DE 2002

Proíbe a fabricação a importação a
exportação, a manutenção em estoque, a
comercialização e o uso de diclorodife
niltricloretano (DDT) e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É proibida, em todo o território nacional, a

fabricação, a importação, a exportação, a manuten
ção em estoque, a comercialização e o uso de diclo
rodifeniltricloretano (DDT).

Art. 2° Os estoques de produtos contendo DDT,
existentes no País à data da publicação desta lei, de
verão ser incinerados no prazo de 30 (trinta) dias, to
madas as devidas cautelas para impedir a poluição
do ambiente e riscos para a saúde humana e animal.

Art. 3° Constitui crime contra o meio ambiente,
nos termos do art. 54 da Lei n° 9.605, de 12 de fevere
iro de 1998, a fabricação, a importação, a exportação,
a manutenção em estoque, a comercialização e o uso
do DDT.

Art. 4° O Poder Executivo realizará, no prazo de
2 (dois) anos, a contar da data da publicação desta
lei, estudo de avaliação do impacto ambiental e sani
tário causado pelo uso de DDT para controle de veto
res de doenças humanas, na Amazônia.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 19 de março de 2002. - Sena
dor Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Ofício n° 156 (SF)

Brasília, 19 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 233, de 2001, constante dos au
tógrafos em anexo, que "denomina 'Aeroporto de Pal-



SGMlP N° 204

Brasília, 20 de março de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Wagner Salustiano
Gabinete 548 - Anexo 4
Nesta

Senhor Deputado,

Faço retornar as mãos do eminente colega a
Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência, que "Dá nova redação ao § 4° do
art. 14 e revoga o inciso 111 do art. 15 da Constitui-

§ 3° .
I - matricular todos os educandos a

partir dos 6 (seis) anos de idade, no ensino
fundamental, atendidas as seguintes
condições no âmbito de cada sistema de
ensino:

a) plena observância das condições de
oferta fixadas por esta lei, no caso de todas
as redes escolares;

b) atingimento de taxa líquida de
escolarização de pelo menos 95% (noventa
e cinco por cento) da faixa etária de 7 (sete)
a 14 (quatorze) anos, no caso das redes
escolares públicas; e

c) não redução média de recursos por
aluno do ensino fundamental na respectiva
rede pública, resultante da incorporação dos
alunos de 6 (seis) anos de idade;

.................................................... "(NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia a partir do início do ano le
tivo subseqüente.

Senado Federal, 19 de março de 2002. - Sena
dor Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Presidente
da Câmara dos Deputados, nos seguintes ter
mos:

PROJETO DE LEI N° 6.386, DE 2002
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mas - Brigadeiro Lysias Flodrigues' o Aeroporto de " Art. 30 .
Palmas, no Estado do Tocantins". .. .

Atenciosamente, - fenador Mozarildo Caval- 11 - pré-escolas, para as crianças de 4
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira (quatro) a 5 (cinco) anos de idade." (NR)
Secretaria. "Art. 32. O ensino fundamental, com

duração mínima de 8 (oito) anos, obrigatório
e gratuito na escola pública a partir dos 6
(seis) anos, terá por objetivo a formação
básica do cidadão mediante:

.. "(NR)
"Art. 87 ..

Denomina "Aeroporto de Palmas
Brigadeiro Lysias Rodrigues" o Aeropor
to de Palmas, no Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É denominado "Aeroporto de Palmas 

Brigadeiro Lysias Rodrigues" o Aeroporto de Palmas,
no Estado do Tocantins.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 19 de março de 2002. - Sena
dor Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Ofício n° 157 (SF)

Bra5í1ia, 19 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 236 de 2001, constante dos autó
grafos em anexo, que "altera os arts. 6°, 30, 32 e 87 da
Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com o obje
tivo de tomar obrigatório O! nício do ensino fundamen
tai aos 6 (seis) anos de idade".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira Se
cretaria.

PROJETO DE LEI N° 6.387, DE 2002

Altera os arls. 6°, 30, 32 e 87 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
com o objet.ivo d·~ tomar obrigatório o iní
cio do ensino fundamental aos 6 (seis)
anos de idade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 6°, 30, 32 e 87 da Lei n° 9.394, de

20 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a se
guinte redação:

" Art. 6° É dEver dos pais ou responsá
veis efetuar a matrícula dos menores, a par
tir dos 6 (seis) anc,s de idade, no ensino fun
damentaI." (NR)



Brasília, 11 de março de 2002

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta
de Emenda à Constituição do Sr. Deputado Wagner
Salustiano e Outros, que "Dá nova redação ao § 4°
do art. 14 e revoga o inciso 111 do art. 15 da Constitu
ição Federal, para determinar o direito de voto e a
inelegibilidade do condenado criminalmente por sen
tença transitada em julgado", não contém número
suficiente de signatários, constando a referida pro
posição de:

165 assinaturas confirmadas;
12 assinaturas não confirmadas;
2 deputados licenciados;
27 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

Nesse contexto, observa-se que o texto constitu
cional contempla dispositivos contraditórios a estabe
lecer, de um lado, o direito universal de voto, e, de ou
tro, a impedir o direito de voto nos casos de condena
ção criminal transitada em julgado, enquanto durarem
seus efeitos. Em nossa sociedade tão desigual, esse
é apenas mais um caso no qual a punição vai além do
dano causado, em que a pena é excessiva e contribui
para distanciar ainda mais os cidadãos.

Nada mais justo, portanto, que o preso tenha o
direito de votar, de participar da escolha de nossos
governantes. Primeiro, como forma de integração
harmônica do presidiário à sociedade. Segundo,
com o objetivo de que se voltem as atenções das
autoridades para a crise pela qual passa o sistema
penitenciário.

Pela relevância da matéria, contamos com o
apoio dos nobres Pares do Congresso Nacional
para o aperfeiçoamento e aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição ora apresentada.

Sala das Sessões, 6 de março de 2001. 
Wagner Salustiano.

Ofício n° 16/2002

Justificação

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 493, DE 2002

(Do Sr. Wagner Salustiano e outros)

A presente iniciativa tem por escopo introduzir
na atual conformação jurídica do sistema penitenciá
rio brasileiro uma normativa mais condizente com o
propósito de ressocialização dos presos.

Já se passaram cinqüenta anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e não há muitos
motivos para comemorar esse grande feito no Bra
sil, especialmente quando se trata do sistema carce
rário. Com efeito, nossas penitenciárias são mais

§ 4° São inelegíveis os inalistáveis, os
analfabetos e os condenados criminalmente
por sentença transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos".

Art. 2° Revoga-se o inciso 111 do art. 15 da
Constituição Federal.

Art. 3° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Dá nova redação ao § 4° do art. 14 e
revoga o inciso 111 do art. 15 da Constitui
ção Federal, para determinar o direito de
voto e a inelegibilidade do condenado
criminalmente por sentença transitada
em julgado.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1° O § 4° do art.14 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 .
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ção Federal, para determinar o direito de voto e a conhecidas como escolas do crime do que como o
inelegibilidade do condenado criminalmente por sen- ambiente propício à reeducação daqueles que co-
tença transitada em julgado", por não conter número meteram ilícitos punidos com a pena restritiva de li-
mínimo de assinaturas indicado no inciso I do art. berdade.
60, da Constituição Federal, combinado com o inci
so I do art. 201, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

No caso de complementação do número das
assinaturas, nova proposição deverá ser apresenta
da diretamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Aécio Neves, Presidente.
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Confirmadas 165
Não Conferem I 012
Fora do Exercidol 002
Repetidas i DEI
Ilegíveis I 000
Retiradas I 00°1

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: WAGNER SALUSTIANO E OUTROS

Data de Apresentação: 06/03/02

Ementa: Dá nova redação ao § 4° do art. 14 e revoga o inciso mdo art.
15 da Constituição Federal, para detenninar o direito de voto e a
inelegibilidade do condenado criminalmente por sentença
transitada em julgado.

Possui Assinaturas Suficientes: NÃO

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 AIRTON DlPP PDT RS
2 ALBÉRICO FILHO PMOB MA
3 ALBERTO FRAGA PMOB DF

4 ALCEU COLLARES POT RS

5 ALDO REBELO PCdoB SP

6 ALEX CANZIANI PSOB PR

7 ALMEIDA DE JESUS PL CE

8 AlMIRSA PPB RR

9 ANíBAL GOMES PMDB CE

10 ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS PFL SC

11 ARACELY DE PAULA PFL MG

12 ARMANDO ABíLlO PSDB PB

13 ARNON BEZERRA PSDB CE

14 ARYKARA PTB SP

15 ASDRUBAL BENTES PMDB PA

16 ÁTILA LINS PFL AM

17 ÁTILA LIRA PSOB PI
18 AUGUSTO NARDES PPB RS

19 BABÁ PT PA

20 CANDINHO MATTOS PSDB RJ

21 CARLlTO MERSS PT se

22 CARLOS SANTANA PT RJ

23 eELCITA PINHEIRO PFL MT

24 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
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25 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS
26 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
27 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
28 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
29 DARCíSIO PERONDI PMDB RS
30 DE VELASCO PSL SP
31 DILCEU SPERAFICO PPB PR
32 DJAlMA PAES PSB PE
33 DOlORES NUNES PMDB TO
34 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
35 DR. HÉLIO PDT SP
36 DUILlO PISANESCHI PTS SP
37 EBERSILVA PST RJ
38 EDIR OLIVEIRA PTB RS
39 EDMAR MOREIRA PPB MG
40 EDMUNDO GALDINO PSDB TO
41 EDUARDO CAMPOS PSB PE
42 EDUARDO SEABRA PTB AP
43 EFRAIM MORAIS PFL PB
44 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
45 ELIAS MURAD PSDB MG
46 EMERSON KAPAZ PPS SP
47 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE
48 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
49 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
50 FERNANDO CORUJA PDT se
51 FERNANDO DINIZ PMDB MG
52 FERNANDO FERRO PT PE
53 FERNANDO GABEIRA PT RJ
54 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
55 FERNANDO ZUPPO PSDC SP
56 FIORAVANTE PT RS
57 FRANCISCO GARCIA PFL AM
58 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
59 GASTÃO VIEIRA PMOB MA
60 GEOVAN FREITAS PMOB GO
61 GERMANO RIGOrrO PMDB RS
62 GERSON PERES PPB PA
63 GILBERTO KASSAB PFl SP
64 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
65 HAROLDO BEZERRA PSDB PA
66 HELENILDO RIBEIRO PSOB AL
67 HÉLIO COSTA PMDB MG
68 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
69 INALDO LEITÃO PSDB PB
70 JAIME MARTINS PFL MG
71 JAIR MENEGUELLI PT SP
72 JOÃO CALDAS PL AL
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73 JOÃO COLAÇO PSOS PE
74 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
75 JOÃO LEÃO PPB BA
76 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
77 JOÃO MAGNO PT MG
78 JOÃO MENDES PFL RJ
7~1 JOÃO PIZZOLAITI PPB SC
80 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
81 JOEL DE HOlLANDA PFL PE
82 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
83 JOSÉ BORBA PMDB PR
84 JOSÉ CARLOS FONSECA JR PFL ES
85 JOSÉ DE ABREU PTN SP
86 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSOB PE
87 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP
88 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL
8~1 JOSUÉ BENGTSON PTS PA
9{) JÚLIO REDECKER PPB RS
91 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
92 LAVOISIER MAIA PFL RN
9~~ LÉO ALCÂNTARA PSD8 CE
94 1.EUR LOMANTO PMOB BA
95 UNO ROSSI PSDB MT
96 LUCIANO BIVAR PSL PE
97 l.UCIANO CASTRO PFL RR
98 1.UCIANO ZICA PT SP
99 LUIS BARBOSA PFL RR
100 LUIZ ALBERTO PT BA
101 LUIZ DANTAS PTB AL
102 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
103 LUIZ PIAUHYLlNO PSDB PE
104 MARCELO BARBIERI PMOB SP
105 rv1ÁRCIO FORTES P5DB RJ
106 MÁRCIO MATOS PTB PR
107 MARCOS AFONSO PT AC
108 MARCOS ROllM PT RS
109 IMRIO ASSAD JÚNIOR PL MG
110 lot1ÁRIO DE OLIVEIRA PST MG
111 I\llAURllIa FERREIRA LIMA PMDB PE
112 MAURO BENEVIDES PMOB CE
113 MEDEIROS Pl SP
114 MUSSADEMES PFL PI
115 NELSON MARQUEZELLJ PTB SP
116 NELSON PELLEGRINO PT BA
117 NELSON PROENÇA PPS RS

'''8 \IELSON TRAD PTB MS
119 1~ILMÁRIO MIRANDA PT MG
120 "JllTON CAPIXABA PTB RQ
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121 NORBERTO TEIXEIRA PMOB GO
122 ooíuo BALBINOTTI PSOS PR
123 OLlMPrO PIRES POT MG
124 OSMAR SERRAGliO PMOB PR
125 OSÓRIO ADRIANO PFL DF
126 OSVALDO BrOLCHI PMDB RS
127 PADRE ROQUE PT PR
128 PAULO DELGADO PT MG
129 PAULO FEIJÓ PSDB RJ
130 PAULO JOSÉ GOUVÊA PL RS
131 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
132 PAULO PAIM PT RS
133 PAULO ROCHA PT PA
134 PEDRO CANEDO PSDB GO
135 PEDRO CELSO PT DF
136 PIMENTEL GOMES PPS CE
137 POMPEO DE MATTOS PDT RS
138 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
139 RAIMUNDO SANTOS Pl PA
140 REGIS CAVALCANTE PPS AL
141 RICARDO BARROS PPB PR
142 RICARDO BERZOINI PT SP
143 RICARDO IZAR PTB SP
144 RICARDO RlaUE PSOB PB
145 ROBERTO BALESTRA PPB GO
146 ROMEL ANIZIO PPB MG
147 ROMEU QUEIROZ PTB MG
148 RONALDO SANTOS PSOB RJ
149 RONALDO VASCONCELLOS PL MG
150 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP
151 SARAIVA FELIPE PMDB MG
152 SAULO COELHO PSDB MG
153 SERAFIM VENZON POT SC
154 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
155 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
156 SILAS BRASILEIRO PMOB MG
157 SILAS CÂMARA PTB AM
158 SILVIO TORRES PSDB SP
159 VALDECI PAIVA PSL RJ
160 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
161 WANOERLEY MARTINS PSB RJ
162 WOLNEY QUEIROZ POT PE
163 XICO GRAZIANO PSOS SP
164 YVONILTON GONÇALVES PFL BA
165 ZENALOO COUTINHO PSOB PA
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Assinaturas que Não Conferem

Março de 2002

1 ANTÔNIO JORGE
2 ARLINDO CHINAGLlA

3 CASO JÚLIO
4 CARLOS DUNGA
5 INÁCIO ARRUDA
6 JOSÉ UNHARES
7 JUQUINHA
8 LAEL VARELLA
9 LUIZ RIBEIRO
10 MARCELO TEIXEIRA
11 NE1VA MOREIRA
12 ROORIGO MAIA

PTB
PT
PST
PTB
PCdoB
PPB
PL
PFL
PSOB
PMOB
POT
PFL

TO
SP
MG
PB
CE
CE
GO
MG
RJ

CE
MA
RJ

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 NELSON MARCHEZAN PSOB RS
2 PAULO LESSA PPB RJ

Assinaturas Repetidas
1 ALCEU COLLARES POT RS
2 CANOINHO MATIOS PSOB RJ
3 CANOINHO MATTOS PSOB RJ
4 DARCíSIO PERONOI PMDB RS
5 OR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
6 OR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
7 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE
8 FERNANDO FERRO PT PE
9 FERNANDO GABEIRA PT RJ
10 JOÃO CALDAS PL AL
11 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
12 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
13 LAVOISIER MAIA PFL RN
14 LAVOISIER MAIA PFL RN
15 LÉO ALCÂNTARA PSDB CE
16 LÉO ALCÂNTARA PSDB CE
17 LUCIANO CASTRO PFL RR
18 LUCIANO ZICA PT SP
19 lUIZOANTAS PTB AL
20 MAURO BENEVIDES PMDB CE
21 MEDEIROS PL SP
22 NELSON PELLEGRINO PT BA
23 PEDRO CELSO PT DF
24 RONALDO SANTOS PSDB RJ
25 RONALDO SANTOS PSDB RJ
26 SALVADOR ZIMBALOI PSDB SP
27 ZENALOO COUTINHO PSDB PA
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO. DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO .

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

NOME
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO· DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

GABINETENOME
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO. DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO .

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

NOME

.. ( ---
<;-- ,.~~ -

~d-



09316 Quinla-Ieira 21 DlARIO DA ('AMARA DOS DCPUTADOS Março de 2002

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO - DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO .

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

NOME ASSINATURA GABINETE
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO - DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO .

./
Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

GABINETE
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO. DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

NOME
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO - DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO .

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

GABINETENOME
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO - DETERMINANDO O DIREITO-OE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO .

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO. DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

NOME ASSINATURA GABINETE
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO· DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO ~AJNElEGIBILIDADEDO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

'I SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

Au~or: Deputado Wagner Salustiano e outros

':"-'1

NOME GABINETE
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO - DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO .

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

NOME ASSINATURA

,---'Y .'

GABINETE
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO. DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

NOME GABINETE
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PROPQSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO - DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO .

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros

GABINETE
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO· DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO .

"uto..(Oeputado Wagner Salustiano e outros
r
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NOME ASSINATURA GABINETE
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO - DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE DO CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO. DETERMINANDO O DIREITO DE
VOTO E A INELEGIBILIDADE 00 CONDENADO CRIMINALMENTE POR

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO

Autor: Deputado Wagner Salustiano e outros
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Brasília, 20 de março de 2002

OF.lGAB/N° 114
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Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
PFL, nos seguintes termos: testos de estima e consideração. - Deputado Geddel

Ofício n° 227-L-PFU2002 Vieira Lima, Líder do PMDB.

Brasília, 13 de março de 2002 Defiro. Publique-se.
Em 20-3-02. Aécio Neves,

Excelentíssimo Senhor Presidente.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Gerson

Gabrielli para integrar, como membro suplente, a Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, em vaga
existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 20-3-02. Aécio Neves,

Presidente.

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

OF/GAB/I/N° 111

Brasília, 19 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Divaldo Suruagy - PST passa a integrar, na qualidade
e Suplente, a Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 20-3-02. Aécio Neves,

Presidente.

OF./GAB/I/N° 112

Brasília, 19 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

João Carlos Bacelar - PFL passa a integrar, na quali
dade de Titular, a Comissão de Agricultura e Político
Rural, em vaga existente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

José Priante passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 20-3-02. Aécio Neves,

Presidente.

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

Of. n° 82/02 - BP

Brasília, 14 de março de 2002

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

co PUPSL indica a Dep. Vanessa Grazziotin
(PCdoB/AM) para a Suplência da Comissão de Segu
ridade Social e Família.

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

Defiro. Publique-se.
Em 20-3-02. Aécio Neves,

Presidente.
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Do Sr. Deputado Haroldo Lima, Líder do Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente da
Bloco Parlamentar PS9/PCdoB, nos seguintes Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
Termos: ção, nos seguintes termos:

Of. na 28/02

Brasília, 19 de março de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara do~ Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a saída da Depu

tada Alcione Athayde da vaga de titular da comissão
Especial destinada a analisar o PL na 4828, de 1998,
do Poder Executivo, que "dispõe sobre a produto, co
mércio e fiscalização de sementes e dá outras provi
dências".

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. - Deputado Haroldo Lima, Líder
do Bloco PCdoB, PSB.

Defiro. Publique-se.
EM 20-2-02. Aécio Neves,

Presidente.

Do Sr. Deputado Nárcio Rodrigues, Presi
dente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, nos seguintes termos:

OF. CCTCI-P/83/02

Brasília, 13 de março de 2002.

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Ór~Jão Técnico, do Projeto de
Lei W 4.867, de 2001, e do Projeto de Lei N° 4.912,
de 2001, a ele apensado.

Solicito a Vossa Exc'õllência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e do parecer a eles ofereci
do.

Atenciosamente, - Deputado Nárcio Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 20-3·(2, Aécio Neves,

Presidente.

OF. na 1507-P/2001 - CCJR

Brasília, 5 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Emenda apresentada
em Plenário ao Projeto de Decreto Legislativo na
278-A/99, apreciada por este Órgão Técnico, nesta
data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e destinta consi
deração.

Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 20-3-02, Aécio Neves,

Presidente.

Do Sr. Deputado Ney Lopes, Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, nos seguintes termos:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. 140-P/2002 - CCJR

Brasília, 19 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Consulta na 7, de
2002, apreciada por este Órgão Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Ney Lopes, Presidente.

Publique-se.
Em 20-3-02, Aécio Neves,

Presidente.
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Do Sr. Deputado Corauci Sobrinho, Presi- Do Sr. Deputado Romel Feijó, Presidente da
dente da Comissão de Economia, Indústria e Co- Comissão de Seguridade Social e Família, nos
mércio, nos seguintes termos: seguintes termos:

Ofício-Pres n° 73/2002 Ofício n° 102/2002-P

Brasília, 13 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 13 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Aécio Neves,

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Respeitosamente, - Deputado Rommel Feijó,
Presidente.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n° 3.249/2000 e dos de nOs 3.333/00, 3.385/00 e
4.104/01, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação dos referidos projetos e do respectivo pare
cer.

Aécio Neves,
Publique-se.
Em 20-3-02.

Presidente.COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 693/1999, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Couraci Sobri
nho, Presidente.

Publique-se.
Em 20-3-02.

Presidente.

Ofício-Pres n° 74/2002 Ofício n° 103/2002-P

Brasília, 13 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 13 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Aécio Neves,

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n° 4.510/2001.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Rommel Feijó,
Presidente.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 1.504/1999, por este
Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Corauci Sobri
nho, Presidente.

Publique-se.
Em 20-3-02.

Presidente.

Publique-se.
Em 20-3-02.

Presidente.
Aécio Neves,
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Publique-se.
Em 20-3-02. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.
Em 20-3-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Ofício n° 107/2002-P

Brasília, 13 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Do Senhor Deputado Clementino Coelho,
nos seguintes termos:

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nO 559/1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Rommel Feijó,
Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA Senhor Presidente,
Ofício nO 104/2002-P Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação,
por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n°
4.567/2001.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Rommel Feijó,
Presidente.

Brasília, 13 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao a apreciação, por este Comunico a Vossa Exce
lência, disposto no art. 58 do Regimento interno,
Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 4.732/2001.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Rommel Feijó,
Presidente.

Publique-se.
Em 20-3-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Ofício n° 105/2002-P

Brasília, 13 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao a apreciação, por este Comunico a Vossa Exce
lência, disposto no art. 58 do Regimento Interno,
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nO 138/1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, Deputado Rommel Feijó,
Presidente.

Aécio Neves,
Publique-se.
Em 20-3-02.

Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Ofício n° 106/2002-P

Brasília, 13 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

REQUERIMENTO
(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Presidente da Câmara, o
envio de proposição, pendente de pare
cer, à comissão seguinte.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 151, inciso 11, alí
nea a, c/c o art. 52, § 6° do RICD, o envio do PL n°
5.307/01, de autoria do Poder Executivo, que 'autori
za o Poder Executivo a instituir a Fundação Universi
dade Federal de Petrolina, e dá outras providências,
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à Comissão de Educação, Cultura e Desporto, cons
tante. do despacho da Mesa; tendo em vista o esgo
tamento do prazo na primeira Comissão de mérito.

Justificação

O PL n° 5.307/01 chegou à Câmara dos Deputa
dos em 10-9-2001, tendo sido apresentado pelo Poder
Executivo. A Mesa distribuiu às comissões competen
tes para examinar o mérito em 12-9-2001. Em
25-10-2001 o Poder Executivo solicitou a esta Casa ur
gência Constitucional e o prazo passou a contar em to
das as Comissões. A urgência constitucional foi cance
lada em 6-12-2001, sem que nenhuma comissão tenha
se manifestado sobre a proposição. A Mesa após o
cancelamento da urgência constitucional redistribuiu em
8-1-2002 o projeto de lei às comissões para que estas
se manifestassem pela ordem do despacho. Até esta
data não houve deliberação na primeira comissão que
já está com todos os prazos regimentais esgotados.
Devido a todos estes fatos relatados, venho solicitar, a
Vossa Excelência, o envio da proposição em questão à
segunda Comissão de mérito, CECD, nos termos do §
6° do art. 52.

Sala das sessões, 20 de março de 2002. - Depu
tado Clementino Coelho, PPS - PE.

Defiro. Encaminhe-se, nos termos do
art. 52, § 6°, do Regimento Interno, o PL n°
5.307/01 à Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, mantendo-se a competência do
Plenário para apreciar a proposição. Ofi
cie-se e, após, publique-se.

Em 20-3-02. Aécio Neves,
Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
ti' 504, DE 2002

(Do Sr. Juquinha e outros)

Acrescenta o art. 149-A à Constitui
ção Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

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

Art. 1° A Constituição Federal passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 149-A:

"Art. 149 -A. Os Municípios e o Distrito
Federal poderão instituir contribuição, na
forma da lei, para o custeio do serviço de

iluminação pública, observado o disposto no
art. 150,111.

Parágrafo unlco. É facultada a
cobrança da contribuição a que se refere o
caput na fatura de consumo de energia
elétrica."

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

E de todos sabido que muitos Municípios brasi
leiros vinham instituindo e cobrando a taxa de ilumi
nação pública para fazerface aos custos da implanta
ção e manutenção desse serviço indispensável para
as comunidades urbanas.

O Supremo Tribunal Federal, porém, já firmou
jurisprudência no sentido de considerá-Ia inconstitu
cional, por não se tratar de serviço público específico
e divisível e, em certos casos, por ter ela base se cál
culo coincidente com a de impostos, como o imposto
predial e territorial urbano (IPTU).

Como os Municípios não têm condições efetivas
de custear a iluminação pública por meio de seus im
postos e também não podem permanecer inadim
plentes com as empresas concessionárias ou distri
buidoras de energia elétrica, a solução que se alvitra
é a de emendar-se a Constituição, para que eles pos
sam vir a instituir e cobrar uma contribuição de ilumi
nação pública, dentro da legalidade e sem os percal
ços das demandas judiciais.

A nova contribuição de iluminação pública,
apresentada por meio desta Emenda, tem a mesma
redação do Substitutivo à PEC n° 222/99, aprovado
em 2001, pelo Plenário da Câmara dos Deputados,
mas que infelizmente não logrou obter o número ne
cessário de três quintos dos senhores senadores,
para aprovação, em sessão realizada no final do ano
de 2001.

A figura jurídica da contribuição de iluminação
pública, a ser instituída por leis ordinárias municipais
e do Distrito Federal, estará constitucionalmente ga
rantida, por meio do acréscimo do art. 149-A, aqui
proposto. Ao lado das contribuições sociais, das de in
tervenção no domínio econômico e das corporativas,
previstas no art. 149, está-se criando, no art. 149-A,
uma contribuição para o custeio do serviço de ilumi
nação pública, a ser cobrada pelos Municípios e pelo
Distrito Federal.

Dada a relevância da matéria, já amplamente
discutida e aprovada pelo Plenário da Câmara, no
ano passado, espero contar com o apoio dos nobres
Pares do Congresso Nacional para esta Proposta de
Emenda Constitucional.

Sala das Sessões, 20 de março de 2002. 
Deputado Juquinha.
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AIl1:or da Proposição:

Data de Apresentação:

Ementa:
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JUQUINHA E OUTROS
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Acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal.

Pouui AS!linaturas Suficientes: SIM
1--------.----.
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Fora do Exercício: 0031

[RepetidasI~ n~~
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I~lltir:a~a~ _ _ 1. o~i

Assinaturas Confirmadas
1 AGNELO QUEIROZ PCdoS DF

2 AIRTON olPP PoT RS

3 AIRTON ROVEDA PTB PR
4 ALCESTE ALMEIDA PL RR

5 ALCEU COLLARES PDT RS

6 ALDO REBELO PCdoS SP

7 ALEX CANZIANI PSDB PR

B ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ

9 ALMEIDA DE JESUS PL CE

10 ALMIRSA PPB RR

11 ANíBAL GOMES PMDB CE

12 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC

13 ANTONIO DO VALLE PMDB MG

14 ANTONIO JORGE PTB TO

15 ARACELY DE PAULA PFL MG'

16 ARMANDO ABiLlO PSDB PB

17 ARY KARA PTB SP

18 a.sÁ PSDB PI

19 BARBOSA NETO PMDB GO

20 BENITO GAMA PMDB BA

21 BISPO RODRIGUES PL RJ

22 BISPO WANDERVAL PL SP

23 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

24 CABO JÚLIO PST MG

25 CARLlTO MERSS PT SC

26 CARLOS BATATA PSDB PE

27 CARLOS DUNGA PTB PB

28 CARLOS SANTANA PT RJ

29 CHICO DA PRINCESA PSDB PR

30 CIRO NOGUEIRA PFL PI

31 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS

32 CONFÚCIO MOURA PMDB RO

33 CORNÉUO RIBEIRO PL RJ

34 CUSTOmo MAnos PSDB MG

35 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB

36 DANILO DE CASTRO PSoB MG

37 DE VELASCO PSL SP

38 DILCEU SPERAFICO PPB PR

39 DIVALDO SURUAGY PST AL
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40 DOLORES NUNES PMDB TO

41 DOMICIANO CABRAL PSDB PB
42 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
43 DR BENEDITO DIAS PPB AP
44 DR. HELENO PSDB RJ
45 DR. HÉLIO PDT SP

46 EBER SILVA PST RJ
47 EDINHO BEZ PMDB SC

48 EDIR OLIVEIRA PTB RS
49 EDMUNDO GALDINO PSDB TO

50 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

51 EFRAIM MORAIS PFl PB

52 ELlSEU MOURA PPB MA

53 ELlSEU RESENDE PFL MG

54 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

55 EULER RIBEIRO PFL AM

56 EUNICIO OLIVEIRA PMDB CE

57 FERNANDO CORUJA POT se
58 FERNANDO DINIZ PMDB MG

59 FERNANDO FERRO PT PE

60 FERNANDO GABEIRA PT RJ

61 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

62 FERNANDO ZUPPO PSOC SP

63 FETTER JUNIOR PPB RS

64 FRANCISCO GARCIA PFl AM

65 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

66 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG

67 GUSTAVO FRUET PMDB PR

68 HAROLDO LIMA PCdoS BA

69 HELENILDO RIBEIRO PSDB Al
70 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
71 IÉDIO ROSA PFL RJ

72 IGOR AVElINO PMDB TO

73 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC

74 INALDO LEITÃO PSDB PB

75 JAIME MARTINS PFL MG
76 JAIR MENEGUELl1 PT SP
77 JAQUES WAGNER PT BA
78 JOÂOCALDAS PL AL
79 JOAOCOLAÇO PSDB PE
80 JOÂO COSER PT ES
81 JOÃO EDUARDO DADO PDT SP
82 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
83 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
84 JOÃO MAGNO PT MG
85 JOÃO PIZZOLATTI PPB se
86 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
87 JOEl DE HOLLANDA PFL PE
88 JORGE PINHEIRO PMDB DF
89 JOSÉ CHAVES PMDB PE
90 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
91 JUQUINHA PL GO
92 LAiRE ROSADO PMDB RN
93 LAURA CARNEIRO PFL RJ
94 LAVOISIER MAIA PFL RN
95 LÉO ALCÂNTARA PSOB CE
96 l1NCOLN PORTELA PSL MG
97 LUCIANO ZIGA PT SP
98 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
99 LUISINHO PPB RJ
100 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
101 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
102 LUIZ FERNANDO PPB AM
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103 LUIZ SÉRGIO PT RJ
104 MANOEL VITÓRIO PT MS
105 MARCELO CASTRO PMDB PI

106 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE

107 MARCOS AFONSO PT AC

108 MARCOS ROLlM PT RS

109 MARIA DO CARMO LARA PT MG

110 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG

111 MÁRIO DE OLIVEIRA PST MG

112 MAURO BENEVIDES PMDB CE

113 MAURO LOPES PMDB MG

114 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

115 MILTON BARBOSA PFL BA

116 MILTON MONTI PMDB SP

117 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

118 MUR1LO DOMINGOS PTB MT

119 MUSSA DEMES PFL PI

120 NEIVA MOREIRA PDT MA

121 NELSON MEURER PPB PR

122 NELSON PELLEGRINO PT BA

123 NELSONTRAD PTB MS

124 NILTON CAPIXABA PTB RO
125 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
126 ODllIO BAlBINOTTI PSDB PR
127 OllMPIO PIRES POT MG
128 OLIVEIRA FILHO PL PR
129 OSMÀNIO PEREIRA PSDB MG
130 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR

131 PADRE ROQUE PT PR

132 PAES LANDIM PFL PI

133 PAULO BALTAZAR PSB RJ
134 PAULO FEIJÓ PSOB RJ
135 PAULO JOSÉ GOUVEA PL RS
136 PAULO MARINHO PFL MA
137 PAULO PAIM PT RS

138 PEDRO CANEDO PSOB GO
139 PEDRO CELSO PT DF

140 PEDRO CHAVES PMOB GO

141 PEDRO NOVAIS PMOB MA
142 PHILEMON RODRIGUES PL MG

143 PIMENTEL GOMES PPS CE

144 POMPEO DE MATTOS POT RS

145 PROFESSOR lUIZINHO PT SP

146 RAFAEL GUERRA PSDB MG

147 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE

148 RAIMUNDO SANTOS PL PA

149 RICARDO BERZOINI PT SP

150 RICARDO IZAR PTB SP

151 RICARDO RIQUE PSDB PB

152 RICARTE DE FREITAS PSDB MT
153 ROBERTO ARGENTA PHS RS

154 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ

155 ROBERTO PESSOA PFL CE

156 ROlAND LAVIGNE PMDB BA

157 ROMEL ANIZIO PPB MG

158 RONALDO SANTOS PSDB RJ

159 RONALDO VASCONCELLOS PL MG

160 RUBEM MEDINA PFL RJ
161 RUBENS FURLAN PPS SP

162 SALATIEL CARVALHO PMDB PE

163 SALoMÃo CRUZ PFL RR

164 SALOMÀO GURGEL PDT RN

165 SAULO COELHO PSDB MG
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166 SERAFIM VENZON PDT SC
167 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
168 TELMA DE SOUZA PT SP
169 TELMO KIRST PPB RS

170 THEMisTOCLES SAMPAIO PMDB PI
171 T1LDEN SANTIAGO PT MG
172 URSICINO QUEIROZ PFL 8A
173 VALDECI PAIVA PSL RJ
174 WELlINGTON DIAS PT PI
175 WERNER WANDERER PFL PR
176 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
177 XICO GRAZIANO PSDB SP
178 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO

Assinaturas que Não Conferem
REMI TRINTA PL MA

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 DR. GOMES PFL AM
2 ELIAS MURAD PSDB MG
3 PAULO LESSA PPB RJ

Assinaturas Repetidas
1 AIRTON DIPP PDT RS
2 ALCEU COLlARES PDT RS
3 ALCEU COLLARES PDT RS
4 ALMEIDA DE JESUS PL CE
5 ALMIR SÁ PPB RR
6 ANTONIO JORGE PTB TO
7 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
8 CARUTO MERSS PT SC
9 CARLOS DUNGA PTB PB
10 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
11 DAMIÃO FELlCIANO PMD8 PB
12 DE VELASCO PSL SP
13 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
14 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
15 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
16 DR. GOMES PFL AM
17 DR. HELENO PSDB RJ
18 EDINHOBEZ PMDB SC
19 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
20 EULER RIBEIRO PFL AM
21 FERNANDO FERRO PT PE
22 FERNANDO GABEIRA PT RJ
23 FETIER JUNIOR PPB RS
24 FRANCISCO GARCIA PFl AM
25 GNALDO CARIMBÃO PSB AL
26 HAROLDO LIMA PCQoB BA
27 IÉDIO ROSA PFL RJ
28 INALDO LEITÃO PSDB PB
29 JAIR MENEGUELLI PT SP
30 JOÃO CALDAS PL AL
31 JOÃO COSER PT ES
32 JOÃO EDUARDO DADO PDT SP
33 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
34 LAVOISIER MAIA PFL RN
35 LAVOISIER MAIA PFL RN
36 L1NCOLN PORTELA PSL MG
37 MANOEL VITORIO PT MS
38 MÁRIO DE OLIVEIRA PST MG
39 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS
40 MILTON MONTI PMDB SP
41 MOACIR MICHELETIO PMOB PR
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42 MOACIR M!CHELETTO PMDB PR
43 MOACIR M~CHELETTO PMDB PR
44 NELSONTRAD PT8 MS
45 PAULO BALTAZAR PSB RJ
46 PAULO BALTAZAR PSB RJ
47 PAULO JOSÉ GOuvÊA PL RS

48 PEDRO CANEDO PSDB GO
49 PEDRO NOVAIS PMDB MA
50 PEDRO NOVAIS PMOB MA
51 PHILEMON RODRIGUES PL MG
52 RICARD() BERZOINI PT SP
53 ROBERTO ARGENTA PHS RS

54 ROBERTO ARGENTA PHS RS
55 ROLAND LAVIGNE PMDB BA
56 SALOMÃO CRUZ PFL RR
57 SAULO COELHO PSOB MG
58 SAULO COELHO PSDB MG
59 SAULO COELHO PSD8 MG

60 SAULO COELHO PSPB MG
61 SERAFIM VENZON POT se
62 SERAFIM VENZON POT se
63 URSlCINO QUEIROZ PFL BA

64 VALDECI PAIVA PSL RJ
65 WELLINGTON DIAS PT PI
66 WERNER WANDERER PFL PR
67 WERNER WANDERER PFL PR
68 XICO GRAZIANO PSDB SP
69 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO



SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

Brasília, 20 de março de 2002

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Juquinha e
outros, que acrescenta o art. 149-A à Constituição Fe
deral, contém número suficiente de signatários, cons
tando a referida proposição de:

178 assinaturas confirmadas;

001 assinatura não confirmada;

003 deputados licenciados;

069 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.
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SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE § 1° A Constituição não poderá ser emendada
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES na vigência de intervenção federal, de estado de defe

sa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando - se aprovada se obtiver, em ambos, três
quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;

111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Ofício n° 24 / 2002

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias legislati
vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Art. 149. Compete exclusivamente à União insti
tuir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissiona
is ou econômicas, como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts.
146, 111, e 150, I e 111. e sem prejuízo do previsto no
art. 195, § 6°, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.

§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios poderão instituir contribuição, cobrada de seus
servidores, para o custeio, em beneficio destes, de
sistemas de previdência e assistência social.

* Primitivo parágrafo único renumerado em § 1°
pela Emenda constitucional n° 33, de 11-12-2001.

§ 2° As contribuições sociais e de intervenção
no domínio econômico de que trata o caput deste ar
tigo:

* § 2° caput, acrescido pela Emenda constituci
onal nO 33, de 11-12-01.

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes
de exportação;
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* Inciso I acrescido pela Emenda constitucional
n° 33, de 11-12-2001.

11 - poderão incidir sobre a importação de petró
leo e seus derivados, gás natural e seus derivados e
álcool combustível;

* Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional
n° 33, de 11-12-2001.

111 - poderão ter alíquotas:

* Inciso IIIcaput, acrescido pela Emenda Cons
titucional n° 33, de 11-12-2001.

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a
receita bruta ou o valor da operação e, no caso de im
portação, o valor aduaneiro;

* Alínea a acrescida pela Emenda Constitucio
naln033, de 11-12-2001.

b) específica, tendo por base a unidade de me
dida adotada.

"Alínea b acrescida pela Emenda Constitucional
n° 33, de 11-12-2001.

§ 3° A pessoa natural destinatária das opera
ções de importação poderá ser equiparada a pessoa
jurídica, na forma da lei.

"§ 3° acrescido pela Emenda Constitucional n°
33, de 11-12-2001.

§ 4° A lei definirá as hipóteses em que as contri
buições incidirão uma única vez.

"§ 4° acrescido pela Emenda Constitucional n°
33, de 11-12-2001.

SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1- exigir ou aumentar tributo sem lei que o esta
beleça;

11- instituir tratamento desigual entre contribuin
tes que se encontrem em situação equivalente, proibi
da qualquer distinção em razão de ocupação profissi
onal ou função por eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendimentos, titulos ou
direitos;

111 - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes
do inicio da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;

b) no mesmo exercido financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pesso
as ou bens, por meio de tributos interestaduais ou in
termunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos ou-
tros;

b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos

políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de edu
cação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão.

§ 1° A vedação do inciso 111, b, não se aplica aos
impostos previstos nos arts. 153, I, 11, IV e V,e 154,11.

§ 2° A vedação do inciso VI, a, é extensiva às au
tarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à ren
da e aos serviços, vinculados a suas finalidades es
senciais ou às delas decorrentes.

§ 3° As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos
serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a em
preendimentos privados, ou em que haja contrapres
tação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuá
rio, nem exonera o promitente comprador da obriga
ção de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4° As vedações expressas no inciso VI, alíne
as b, c, compreendem somente o patrimônio, a renda
e os serviços, relacionados com as finalidades essen
ciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5° A lei determinará medidas para que os con
sumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos
que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6° Qualquer subsidio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 2°, XII, g.

* § 6° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 3, de 17-3-1993.

§ 7° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato ge
rador deva ocorrer posteriormente, assegurada a



Justificação

Trata-se de projeto de lei que tem como objetivo
ampliar os casos de inelegibilidade existentes na Lei
Complementar n.o 5, de 5 de abril de 1970.

A presente proposta acrescenta àquela legisla
ção os seguintes casos: os parentes consangüíneos
até terceiro grau dos membros de Conselhos de Con
tas dos Municípios, dos Tribunais de Contas dos Esta
dos, do Tribunal de Contas da União, os Magistrados
integrantes da Justiça Comum e dos membros da
Justiça Eleitoral.

Não é raro aparecer denúncias em nosso País
de que estas autoridades, pelo cargo que ocupam,

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.o 260, DE 2001

(Do Sr. Rubens Bueno)

Modifica os incisos 111, IV, V, VI e VII
do art. 1° da Lei Complementar n° 5, de 5
de abril de 1970, ampliando os casos de
inelegibilidade.

(Devolva-se a Proposição, nos termos
do art. 137, § 10, inciso I do Regimento
Interno. Oficie-se e, após, Publique-se.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os incisos 1I1,IV,V,VI e VII do art. 1° da Lei

n.o 5, de 5 de abril de 1970 passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.1° .
111) ..

~b) ..
1 - o cônjuge e os parentes consangüíneos ou

afins, até terceiro grau, ou por adoção do Governador
ou do Interventor Federal ou de quem, nos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito, os haja substituído, bem
como dos membros de Conselhos de Contas dos Mu
nicípios, dos Tribunais de Contas dos Estados, do Tri
bunal de Contas da União, dos Magistrados integran
tes da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. (NR)

IV) .
b) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou

afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do Prefeito
ou de Interventor, ou de quem, nos 6 (seis) meses an-
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imediata e preferencial restituição da quantia paga, teriores ao pleito, os haja substituído, bem como dos
caso não se realize o fato gerador presumido. membros de Conselhos de Contas dos Municípios,

* § r acrescentado pela Emenda Constitucional dos Tribunais de Contas dos Estados, do Tribunal de
n° 3, de 17-3-1993. Contas da União, dos Magistrados integrantes da

Art. 151. É vedado à União: Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. (NR)
1- instituir tributo que não seja uniforme em todo V) .

o território nacional ou que implique distinção ou pre- c) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
ferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do Presiden-
Município, em detrimento de outro, admitida a con- te, Governador ou Interventor no próprio Estado, Go-
cessão de incentivos fiscais destinados a promovera vernador do Território, ou de quem, nos 6 (seis) me-
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre ses anteriores ao pleito, os haja substituído, bem
as diferentes regiões do País; como dos membros de Conselhos de Contas dos Mu-

11 - tributar a renda das obrigações da dívida pú- nicípios, dos Tribunais de Contas dos Estados, do Tri-
blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípi- bunal de Contas da União, dos Magistrados integran-
os, bem como a remuneração e os proventos dos res- tes da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. (NR)
pectivos agentes públicos, em níveis superiores aos VI) .
que fixar para suas obrigações e para seus agentes; a) no que lhes for aplicável, por identidade de si-

111 - instituir isenções de tributos da competência tuações, os inelegíveis para o Senado Federal e a Câ-
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. mara dos Deputados, nas mesmas condições estabe-
.................................................................................... lecidas, bem como o cônjuge e os parentes consan-
........ güíneos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção

dos membros de Conselhos de Contas dos Municípi
os, dos Tribunais de Contas dos Estados, do Tribunal
de Contas da União, dos Magistrados integrantes da
Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. (NR)

VII) .

c) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do Prefeito,
Interventor no Município, ou de quem, nos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito, os haja substituído, bem
como dos membros de Conselhos de Contas dos Mu
nicípios, dos Tribunais de Contas dos Estados, do Tri
bunal de Contas da União, dos Magistrados integran
tes da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. (NR)."
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praticam o crime de abuso de poder em busca de
apoios eleitoreiros aos seus parentes. Com efeito, as
autoridades supra citadas, em decorrência de ocupa
rem cargos relevantíssimos, ameaçam os titulares de
mandatos políticos, para que estes apoiem seus "inte
resses" em uma empreitada eleitoral.

A legislação atual configura-se negligente quan
to a esta prática. Sendo assim, imperioso que estas
autoridades, bem como seus parentes, estejam inclu
ídos nos casos de inelegibilidade.

Pela justeza da proposta, esperamos contar
com o apoio de nossos eminentes pares.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, PPS - PRo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

LEI COMPLEMENTAR
N° 5, DE 29 DE ABRIL DE 1970

(Revogada pela Lei Complementar
n° 64, de 18 de maio de 1990.)

Estabelece, de acordo com a Emen
da Constitucional n° 1, de 17 de outubro
de 1969, art. 151 e seu parágrafo único,
casos de inelegibilidades, e dá outras
providênc ias.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° São inelegíveis:
I - para qualquer car~o eletivo:

a) os inalistáveis;

b) os que hajam sido atingidos por qualquer das
sanções previstas no § 1° do art. 7° e no art. lOdo Ato
Institucional nO 1, de 9 de abril de 1964; no parágrafo
único do art. 14 e no art. 15 do Ato Institucional n° 2,
de 27 de outubro de 1965; no art. 4° e nos §§ 1° e 2°
do art. 6° do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro
de 1968; nos arts. 1° e sellS parágrafos, e 3° do Ato
Institucional nO 10, de 16 ce maio de 1969; no art. 1°
do Ato Institucional no 13, de 5 de setembro de 1969;
assim como no Decreto-LEi n° 477, de 26 de fevereiro
de 1969; ou destituídos dos mandatos que exerciam,
por decisão das Assembléias Legislativas; estenden
do-se estas inelegibilidadE:S, quando casado o puni
do, ao respectivo cônjuge;

c) os que participem da organização ou do funcio
namento de qualquer agrup-3.mento, associação ou Par
tido Político, cujo programa ou ação contrarie o regime

democrático, baseado na pluralidade de Partidos e na
garantia dos direitos fundamentais do homem;

d) os que, ostensiva ou veladamente, façam
parle, ou sejam adeptos de Partido Político cujo regis
tro tenha sido cassado por decisão judicial, transitada
em julgado;

e) os que, de qualquer forma, tenham contribuí
do para tentar reorganizar ou fazer funcionar associa
ção, de direito ou de fato, cujas atividades tenham
sido suspensas ou hajam sido dissolvidas, por deci
são judicial, nos termos do Decreto-Lei n° 9.085, de
25 de março de 1946, modificado pelo Decreto-Lei n°
8, de 16 de junho de 1966;

f) os que hajam atentado, em detrimento do re
gime democrático, contra os direitos individuais con
cernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propri
edade;

g) os membros do Poder Legislativo que hajam
perdido os mandatos pelos motivos referidos no art.
35 da Constituição;

h) os que, por ato de subversão ou de improbi
dade na Administração Pública, Direta ou Indireta, ou
na particular, tenham sido condenados à destituição
de cargo, função ou emprego, em virtude de sentença
judicial transitada em julgado ou mediante processo
administrativo em que se lhes haja assegurado ampla
defesa;

i) os que forem declarados indignos do oficiala
to, ou com ele incompatíveis;

j) os que estejam privados, por sentença judici
al, transitada em julgado, em processo eleitoral, do di
reito à elegibilidade, por haver atentado contra o regi
me democrático, a exação e a probidade administrati
va e a lisura ou a normalidade de eleição;

I) os que tenham comprometido, por si ou por
outrem, mediante abuso do poder econômico, de ato
de corrupção ou de influência no exercício de cargo
ou função da Administração, Direta ou Indireta, ou de
entidade sindical, a lisura ou a normalidade de elei
ção, ou venham a comprometê-Ia, pela prática dos
mesmos abusos, atos ou influências;

m) os que tenham seus bens confiscados por
enriquecimento ilícito, ou que tenham seus nomes
propostos para o confisco pela Comissão Geral de
Investigações, enquanto o Presidente da República
não indeferir o pedido ou não revogar o decreto de
confisco;

n) os que tenham sido condenados ou respon
dam a processo judicial, instaurado por denúncia do
Ministério Público recebida pela autoridade judiciária
competente, por crime contra a segurança nacional e



das;
6 - Os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do

Exército e da Aeronáutica;
7 - Os Comandantes do Exército;

8 - Os Magistrados;
9 - O Procurador-Geral e os Subprocurado-

res-Gerais da República;
10 - Os Interventores Federais;
11 i - Os Secretários de Estado;

12 - Os membros do Tribunal de Contas da
União, dos Estados e do Distrito Federal;

13 - O Diretor-Geral do Departamento de Polí
cia Federal;

14 - Os presidentes, diretores ou superinten
dentes de autarquias, empresas públicas ou socieda
des de economia mista;

c} os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, ti
verem competência ou interesse, direta ou indireta,
eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização
de impostos, taxas e contribuições de caráter obriga-
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a ordem política e social, a economia popular, a fé pú- tório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas rela-
blica e a administração pública, o patrimônio ou pelo cionadas com essas atividades;
direito previsto no art. 22 desta Lei Complementar, d} os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses
enquanto não absolvidos ou penalmente reabilitados; anteriores ao pleito, cargo ou função de direção, ad-

o} os que, em estabelecimentos de crédito, fi- ministração ou representação, em empresas conces-
nanciamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sionárias ou permissionárias de serviço público ou
sendo objeto de liquidação judicial ou extrajudicial, sujeitas a seu controle, assim como em fundações
hajam exercido, nos doze meses anteriores à respec- instituídas ou subvencionadas pela União, Estado,
tiva decretação, cargo ou função de direção, adminis- Distrito Federal, Território ou Município;
tração ou representação, enquanto não forem exone- e} os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores à
rados de qualquer responsabilidade; eleição, hajam ocupado cargo ou função de direção

p} os que tiverem sido afastados ou destituídos nas empresas de que tratam os arts 3° e 5° da Lei n°
de cargos ou funções de direção, administração ou 40137, de 10 de setembro de 1962, quando, pelo âm-
representação de entidade sindical; bito e natureza de suas atividades, possam tais em-

11 - para Presidente ou Vice-Presidente da Re- presas influir na economia nacional;
pública: f} os que, detendo o controle de empresa ou

a} o cônjuge e os parentes consangüíneos ou grupo de empresas que opere no Brasil, nas condi-
afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do Presiden- ções monopolísticas previstas no parágrafo único do
te da República ou de quem o haja substituído nos 6 art.50 da lei citada na alínea anterior, não apresenta-
(seis) meses anteriores ao pleito; rem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do

b} até 6 (seis) meses depois de afastados defini- pleito, a prova ~e ~ue fizeram cessar o a~uso apurado
tivamente de suas funções: do poder economlCO, ou de que transfenram, por for-

1 M
o • t d E t d ma regular, o controle das referidas empresas ou gru-

- os InIS ros e s a o; dpo e empresas;
2 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar da .

P °d- o d R 'bl' g) os que tenham, dentro de 6 (seis) meses an-
resl encla a epu Ica; t o I 't d f - d dO

o o enores ao p elO, ocupa o cargo ou unçao e Ire-
_ 3 - OI Chefe do Serviço NaCional de Informa- ção, administração ou representação em pessoa jurí-

çoes; dica ou empresa estrangeira ou em entidade mantida
4 - O Governador do Distrito Federal; por contribuições impostas pelo Poder Público;

5 - O Chefe do Estado-Maior das Forças Arma- h) até 6 (seis) meses depois de afastados das
funções, os presidentes, diretores ou superintenden
tes das sociedades, empresas ou estabelecimentos
que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asse
guradas pelo Poder Público, ou que tenham exclusi
vamente por objeto operações financeiras e façam
publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusi
ve por meio de cooperativas;

i) os que hajam exercido cargo ou função de di
reção, administração ou representação, dentro de 6
(seis) meses anteriores ao pleito, em pessoa jurídica
ou empresa cuja atividade consiste na execução de
obras, na prestação de serviços ou no fornecimento
de bens por conta ou sob controle do Poder Público;

111 - para Governador e Vice-Governador:
a} até 4 (quatro) meses depois de afastados de

finitivamente de suas funções;
I - os inelegíveis para os cargos de Presidente e

Vice-Presidente da República especificados nas alí
neas a e b do item 11 e, no tocante às demais alíneas,
se tratar de repartição pública, associação ou empre
sa que opere no território do Estado;
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2 - os Comandantes de Distrito Naval, Região
Militar e Zona Aérea;

3 - o Procurador-Geral do Estado ou Chefe do
Ministério Público estadual, os Subprocuradores-Ge
rais do Estado, bem como os membros do Ministério
Público que desempenhem funções junto a Tribunais;

4 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do
Governador;

5 - os diretores de órgãos estaduais ou socieda
des de assistência aos Municípios;

6 - os Secretários da administração municipal
ou membros de órgãos congêneres;

b) em cada Estado:
1 - o cônjuge e os parentes consangüíneos ou

afins, até o terceiro grau, ou por adoção do Governa
dor ou do Interventor federal ou de quem, nos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito, os haja substituído;

2 - os que não possuam domicilio eleitoral no
Estado, pejo menos 2 (dois) anos imediatamente an
teriores à eleição;

3 - os membros do Ministério Público com exer
cício na Comarca da Capital, nos 4 (quatro) meses
anteriores ao pleito;

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de si
tuações, os inelegíveis para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-Governador, observado o prazo de 3 (três) me
ses para a desincompatibilização;

b) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do Prefeito
ou de Interventor, ou de quem, nos 6 (seis) meses an
teriores ao pleito, os haja substituído;

c) os membros do Ministério Público em exercício
na Comarca, nos 3 (três) meses anteriores ao pleito;

d) as autoridades policiais, civis ou militares,
com exercício no Município, nos 3 (três) meses anteri
ores ao pleito;

e) os que não possuam domicílio eleitoral, no
Município, 1 (um) ano, pelo menos, imediatamente
anteriores à eleição;

f) os membros das Câmaras Municipais que, na
conformidade da Constituição e das leis, hajam perdi
do os respectivos mandatos;

V - para o Senado Federal e a Câmara dos De
putados:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República, especificados nas alí
neas a e b do item 11, e, no tocante às demais alíneas
se tratar de repartição pública, associação ou empre-

sa que opera no território do Estado, observado o pra
zo de 4 (quatro) meses para a desincompatibi/ização;

b) em cada Estado, os inelegíveis para os car
gos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas
condições estabelecidas;

c) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do Presiden
te, Governador ou Interventor no próprio Estado, Go
vernador do Território, ou de quem, nos 6 (seis) me
ses anteriores ao pleito, os haja substituído;

d) os que não possuam domicílio eleitoral, no
Estado ou Território, pelo menos 2 (dois) anos imedia
tamente anteriores à eleição;

VI - para as Assembléias Legislativas:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de si

tuações, os inelegíveis para o Senado Federal e a Câ
mara dos Deputados, nas mesmas condições estabe
lecidas;

b) os que não possuam domicílio eleitoral, no
Estado, pelo menos 2 (dois) anos imediatamente an
teriores à eleição;

VII - para as Câmaras Municipais:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de si

tuações, os inelegíveis para o Senado Federal e a Câ
mara dos Deputados, observado o prazo de 2 (dois)
meses para a desincompatibilização;

b) em cada Município, os inelegíveis para os
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito;

c) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do Prefeito,
Interventor no Município, ou de quem, nos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito, os haja substituído;

d) os que não possuam domicílio eleitoral no
Município, pejo menos 1 (um) ano imediatamente an
terior à eleição.

Art. 2° - Não podem ser reeleitos os que, no pe
ríodo imediatamente anterior à eleição, hajam exerci
do os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Re
pública, Governador e Vice-Governador, de Prefeito e
Vice-Prefeito, inclusive os nomeados pelos Governa
dores de Estado ou Território.

§ 1° Não podem ser eleitos os que, nos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito, hajam sucedido ao titular
ou o tenham substituído em qualquer dos cargos
mencionados neste artigo.

§ 2° São inelegíveis para os demais cargos o
Presidente, o Governador e o Prefeito que não se
afastarem definitivamente de seus cargos até 3 (seis)
meses anteriores à eleição.

§ 3° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o
Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos,



5 - o Advogado-Geral da União e o Consul
tor-Gerai da República;

6 - os chefes do Estado-Maior da Marinha do
Exército e da Aeronáutica; ,

7 - os Comandantes do Exército, Marinha e Ae
ronáutica;

8 - os Magistrados;
9 - os Presidentes, Diretores e Superintenden

tes de autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações públicas e as mantidas
pelo poder público;

10 - os Governadores de Estado, do Distrito Fe-
deral e de Territórios;

11 - os Interventores Federais;
12 - os Secretários de Estado;
13 - os Prefeitos Municipais;

das;

LEI COMPLEMENTAR N° 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990

Estabelece, de acordo com o art. 14,
§ 9° da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade, prazos de cessação, e
determina outras providências.

o Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 1° São inelegíveis:

1 - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos;

b) os membros do Congresso Nacional, das
Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e
das Câmaras Municipais, que hajam perdido os res
pectivos mandatos por infringência do disposto nos
incisos I e /I do art. 55 da Constituição Federal, dos
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato
das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos
Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que
se realizarem durante o período remanescente do
mandato para o qual foram eleitos e nos o~o anos
subseqüentes ao término da legislatura; (Redação
dada pela LCP 81, de 13/04/94)

c) o Governador e o Vice-Governador de Estado
e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que
perderem seus cargos eletivos por infringência a dis
positivo da Constituição Estadual da Lei Orgânica do
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para
as eleições que se realizarem durante o período re
manescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao tér
mino do mandato para o qual tenham sido eleitos;

d) os que tenham contra sua pessoa representa
ção julgada procedente pela Justiça Ele~oral, trans~ada

em julgado, em processo de apuração de abuso do po
der econômico ou político, para a eleição na qual con
correm ou tenham sido diplomados, bem como para as
que se realizarem 3 (três) anos seguintes;

e) os que forem condenados criminalmente,
com sentença transitada em julgado, pela prática de
crime contra a economia popular, a fé pública, a admi
nistração pública, o patrimônio público, o mercado fi
nanceiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes
eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumpri
mento da pena;
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desde que, nos 6 (seis) meses anteriores ao ple~o, f) os que forem declarados indignos do oficiala-
não tenham sucedido ou substituído o titular. to, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 4 (quatro)
.................................................................................... anos;
....... g) os que tiverem suas contas relativas ao exercí-

cio de cargos ou funções públicas reje~adas por irregu
laridade insanável e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se a questão houver sido ou estiver
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para
as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos se
guintes, contados a partir da data da decisão;

h) os detentores de cargo na administração pú
blica direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem
a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou
político apurado em processo, com sentença transita
da em julgado, para as eleições que se realizarem
nos 3 (três) anos seguintes ao término do seu manda
to ou do período de sua permanência no cargo;

i) os que, em estabelecimentos de crédito, finan
ciamento ou seguro, que tenham sido ou estejam
sendo objeto de processo de liquidação judicial ou ex
trajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses ante
riores à respectiva decretação, cargo ou função de di
reção, administração ou representação, enquanto
não forem exonerados de qualquer responsabilidade;

/I - para Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica:

a) até 6 (seis) meses depois de afastados defini
tivamente de seus cargos e funções:

1 - os Ministros de Estado:
2 - os chefes dos órgãos de assessoramento di

reto, civil e militar, da Presidência da República;
3 - o chefe do órgão de assessoramento de in

formações da Presidência da República;
4 - o chefe do Estado-Maior das Forças Arma-
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14 - os membros do Tribunal de Contas da
União, dos Estados e do Distrito Federal;

15 - o Diretor-Geral do Departamento de Policia
Federal;

16 - os Secretários-Gerais, os Secretários-Exe
cutivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Fe
derais dos Ministérios e as pessoas que ocupem car
gos equivalentes;

b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses
anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal,
Territórios e em qualquer dos poderes da União, cargo
ou função, de nomeação pelo Presidente da Repúbli
ca, sujeito à aprovação próvia do Senado Federal;

c) (Vetado);

d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, ti
verem competência ou interesse, direta, indireta ou
eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização
de impostos, taxas e contl ibuições de caráter obriga
tório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas rela
cionadas com essas atividades;

e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, te
nham exercido cargo ou função de direção, adminis
tração ou representação nas empresas de que tratam
os arts. 3° e 5° da Lei n° 4.137, de 10 de setembro de
1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas ativida
des, possam tais empresas influir na economia nacio
nal;

f) po de empresas que atuem no Brasil, nas con
dições monopolísticas previstas no parágrafo único do
art. 5° da lei citada na alínea anterior, não apresenta
rem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do
pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado,
do poder econômico, ou de que transferiram, por força
regular, o controle de referidas empresas ou grupo de
empresas;

g) os que tenh'3m, dentro dos 4 (quatro) meses
anteriores ao ple~o, ocupado cargo ou função de dire
ção, administração ou representação em entidades re
presentativas de classe, mantidas, total ou parcial
mente, por contribuições impostas pelo poder Público
ou com recursos arrecadados e repassados pela Pre
vidência Social;

h) os que, até 6 (sei:3) meses depois de afasta
dos das funções, tenham exercido cargo de Presiden
te, Diretor ou Superintend€!nte de sociedades com ob
jetivos exclusivos de apelações financeiras e façam
publicamente apelo à pou~'ança e ao créd~o, inclusive
por meio de cooperativas p da empresa ou estabeleci
mentos que gozem, sob qlJalquer forma, de vantagens
asseguradas pelo poder plíblico, salvo se decorrentes
de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes;

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores
ao ple~o, hajam exercido cargo ou função de direção,
administração ou representação em pessoa jurídica
ou em empresa que mantenha contrato de execução
de obras, de prestação de serviços ou de forneci
mento de bens com órgão do Poder Público ou sob
seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça
a cláusulas uniformes;

j) os que, membros do Ministério Público, não
se tenham afastado das suas funções até 6 (seis)
meses anteriores ao pleito;

I) os que, servidores públicos, estatutários ou
não, dos órgãos ou entidades da Administração dire
ta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das
fundações mantidas pelo Poder Público, não se afas
tarem até 3 (três) meses anteriores ao ple~o, garanti
do o direito à percepção dos seus vencimentos inte
grais;

111 - para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal;

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente da República especificados na alí
nea a do inciso 11 deste artigo e, no tocante às dema
is alíneas, quando se tratar de repartição pública, as
sociação ou empresas que operem no território do
Estado ou do Distrito Federal, observados os mes
mos prazos;

b) até 6 (seis) meses depois de afastados defi
nitivamente de seus cargos ou funções:

1 - os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do
Governador do Estado ou do Distrito Federal;

2 - os comandantes do Distrito Naval, Região
Militar e Zona Aérea;

3 - os diretores de órgãos estaduais ou socie
dades de assistência aos Municípios;

4 - os secretários da administração municipal
ou membros de órgãos congêneres;

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de
situações, os inelegíveis para os cargos de Presiden
te e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, ob
servado o prazo de 4 (quatro) meses para a desin
compatibilização;

b) os membros do Ministério Público e Defen
soria Pública em exercício na Comarca, nos 4 (qua
tro) meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos
vencimentos integrais;
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c) as autoridades policiais, civis ou militares,
com exercício no Município, nos 4 (quatro) meses an
teriores ao pleito;

V - para o Senado Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República especificados na alí
nea a do inciso \I deste artigo e, no tocante às demais
alíneas, quando se tratar de repartição pública, asso
ciação ou empresa que opere no território do Estado,
observados os mesmos prazos;

b) em cada Estado e no Distridsto Federal, os
inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Go
vernador, nas rnesmas condições estabelecidas, ob
servados os mesmos prazos;

VI - para a Câmara dos Deputados, Assembléia
Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for apli
cável, por identidade de situações, os inelegíveis para
o Senado Federal, nas mesmas condições estabele
cidas, observados os mesmos prazos;

VII - para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de si

tuações, os inelegíveis para o Senado Federal e para
a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6
(seis) meses para a desincompatibilização;

b) em cada Município, os inelegíveis para os
cargos de Prefeito e Vice-Prefe~o, observado o prazo
de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.

§ 1° Para concorrência a outros cargos, o Presi
dente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do
pleito.

§ 2° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o
Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos,
preservando os seus mandatos respectivos, desde
que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito,
não tenham sucedido ou substituído o titular.

§ 3° São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes, consangüíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presiden
te da República, de Governador de Estado ou Territó
rio, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candida
to à reeleição.

Art. 2° Compete à Justiça Eleitoral conhecer e
decidir as argüições de inelegibilidade.

Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade
será feita perante:

1-o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar
de candidato a Presidente ou Vice-Presidente da Re
pública;

11 - os Tribunais Regionais Eleitorais, quando se
tratar de candidato a Senador, Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, De
putado Federal, Deputado Estadual e Deputado Dis
trital;

11\ - os Juízes Eleitorais, quando se tratar de
candidato a Prefe~o, Vice-Prefeito e Vereador.

Art. 28. Revogam-se a Lei Complementar n° 5,
de 29 de abril de 1970 e as demais disposições em
contrário.

Brasília, 18 de maio de 1990; 169° da Indepen
dência e 102° da República.

PROJETO DE LEI N° 5.646, DE 2001
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Autoriza o Poder Executivo a insti
tuir a Fundação Universidade Federal do
Sertão, no Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, de
Educação, Cultura e Desporto, de Finanças
e Tributação (art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a inst~uir

a Fundação Universidade Federal do Sertão, no Estado
de Pernambuco, com sede ern Arcoverde, e campi
avançados em Serra Talhada, Afogados da Ingazeira,
São José do Eg~o, Salgueiro, Ouricuri e Araripina.

Art. 2° A Fundação Universidade Federal do
Sertão, vinculada ao Ministério da Educação, re
ger-se-á por estatuto aprovado pela autoridade com
petente, adquirindo personalidade jurídica mediante
a inscrição do seu ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas.

Art. 3° A Universidade Federal do Sertão desti
na-se ao estudo, pesquisa, à criação e manutenção
de cursos em diferentes ramos do saber, notadamen
te nas áreas de Agronomia, Veterinária, Biologia, Me
dicina, História, Geografia, Engenharia Hidráulica,
Antropologia Cultural e Sociologia Rural, além de ou
tros voltados para o melhor aproveitamento das po
tencialidades regionais.

Art. 4° O patrimônio da Fundação será constituído
pelos bens e direitos que a entidade adquirir, inclusive
pelos que lhe forem doados pela União, Estado, Municí
pios e outras entidades de dire~o público ou privado.

Art. 5° Constituirão recursos financeiros da Fun
dação:



Justificação

Oprojeto traduz uma justa e antiga aspiração da
juventude do meu Estado:a interiorização do ensino
universitário, ainda restrito, na maioria dos Estados
brasileiros, aos grandes centros.

Em que pese sua importância histórica e sua
presença marcante no cenário político, artístico e cul
tural do País, Pernambuco mantém-se ainda como
exemplo dessa indesejável eletização do ensino su
perior. Suas universidades públicas estão concentra
das na capital- Recife, para onde se deslocam anual
mente milhares de moças e rapazes, que saem interi
or em busca da capacitação profissional que lhes per
mitirá pelo menos sonhar com um futuro melhor num
mundo globalizado e cada vez mais competitivo.

Além de destruir o sonho de muitos jovens, sem
condições de se manterem na capital ou nas megalópo
les, o fato repercute negativamente em diferentes seto
res. Especialmente nos econômico e social, pois afasta
da origem muitos que ali produzem e que vão pressio
nar, no grande centro, a demanda por emprego, mora
dia e outros componentes urbanos, impondo ao poder
público investimentos infinitamente superiores aos ne
cessários à implantação de universidades em regiões
populacional e economicamente estratégicas.

A Universidade Federal do Sertão, assim como
a do Agreste, objeto de outro projeto, visa conter esse
processo, conforme expús em recente pronuncia
mento, que adoto como justificativa: "A Universidade,
como instituição, seja no domínio público, seja no do
mínio privado, não pode continuar a imitar o arremes
so colonizador do Brasil - ficar na praia, "arranhando
o litoral como caranguejo" para usar a metáfora de
Frei Vicente do Salvador ao descrever o inicio do nos
so povoamento. Há que levá-Ia ao interior do pais, de
que já são exemplos as Universidades existentes no
Rio Grande do Sul, em São Paulo e em outros Esta
dos da Federação. Lembro-me, aqui, a propósito, o
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I - dotação consignada anualmente no orça- esforço que foi levar a Santa Maria, no Rio Grande do
mento da União; Sul, nos anos 60, a sua Universidade Pública.

II - auxílios e subvenções concedidos por enti- Estas considerações, Senhor Presidente, Sras.
dades públicas ou privadas; e Srs. Deputados, vêm a respeito da necessidade de

111 - operações financeiras; interiorizar a Universidade no Estado de Pernambu-
IV - remuneração por serviços prestados; co, cuja população, na faixa etária dos 17 anos a 21
V - receitas eventuais. anos, cresce a uma média de 4,5% ao ano, se bem
Parágrafo único. A implantação da entidade pre- que a taxa global de crescimento demográfico para a

vista nesta lei fica condicionada à existência, no Orça- região situa-se abaixo dos 2.5% a.a.
mento da União, das dotações necessárias ao seu Essa população jovem, desejosa de ampliar os
funcionamento. seus conhecimentos, é obrigada a vir para o Recife

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- em busca de aprendizado técnico, de nível universitá-
blicação. rio, e até para capitais de outros Estados, como Forta

leza e Salvador, quando só agora o Governo Federal
tomou a iniciativa de promover a criação da Universi
dade de Petrolina, na região do São Francisco.

Recife, com as suas Universidades Públicas - a
Rural, a Federal, a Estadual - suas Escolas Técnicas e
Pol~écnicas, suas Universidades privadas, continua a ser
polo irradiador de ensino e cu~ura e, na atualidade, é um
dos mais avançados centros de informática do país.

Impõe-se, para evitar o êxodo dessa população
jovem, a criação, em Pernambuco, seja pelo Governo
Federal, seja pelo Governo do Estado - e aqui deixo o
meu apelo, nesse sentido, ao eminente Governador
Jarbas Vasconcelos de dois centros de ensino superi
or: a Universidade do Agreste, com sede em Caruaru,
e campi avançados nas cidades de Belo Jardim, Pes
queira, Bezerros e Garanhuns; e a Universidade do
Sertão, com sede em Arcoverde, e campi avançados
em Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, São José
do Egito, Salgueiro, Ouricuri e Araripina.

Essas iniciativas devem inserir-se numa estraté
gia do ensino universitário público no Brasil, que passe
a privilegiar os núcleos populacionais e "cidades-pó
los" do interior do país, em lugar de concentrar investi
mentos e pessoal docente nas capitais dos Estados e
nas megalópoles. A interiorização da Universidade é
uma dessas "utopias concretas" que, como político, ve
nho defendendo, na busca de um horizonte mobiliza
dor para o futuro da educação no país.

Seriam essas universidades "sociologicamente
orientadas", como lembrava Gilberto Freyre ao prefa
ciar o livro do ex-reitor da Universidade Nacional de
Brasília (UNB), José Carlos Azevedo, intitulado Mis
são da Universidade e Outros Ensaios (Rio de Janei
ro, Artenova, 1978), Universidade que teve inicio com
Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro nascido
na Bahia e, mais tarde, o concurso de Darci Ribeiro e
de Agostinho da Silva. Para esse novo tipo de Univer
sidade, que deênfase, em seus cursos, à valorização
das regiões e dos seus recursos naturais, é que se



Autorizar o Poder Executivo a insti
tuir a Fundação Universidade Federal do
Agreste, no Estado de Pernambuco, e dá
outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, de
Educação, Cultura e Desporto, de Finanças
e Tributação (art.54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art.54) - art.24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo a instituir a Fun

dação Universidade FederaldoAgreste, no Estado de
Pernambuco, com sede em Caruaru, e campi avan
çados nas cidades de Belo Jardim, Pesqueira, Bezer
ros e Garanhuns.

Art. 2° A fundação Universidade Federal do
Agreste, vinculada ao Ministério da Educação, re
ger-se-á por estatuto aprovado pela autoridade com
petente, adquirindo personalidade jurídica mediante
a inscrição do seu ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas.

Art. 3° A Universidade Federal do Agreste desti
na-se ao estudo, pesquisa, à criação e manutenção
de cursos em diferentes ramos do saber, notadamen
te nas áreas de Agronomia, Veterinária, Biologia, Me
dicina, História, Geografia, Engenharia Hidráulica
Antropologia Cultural e Sociologia Rural, além de ou
tros voltados para o melhor aproveitamento das po
tencialidades regionais.

Art. 4° O patrimônio da Fundação será constituí
do pelos bens e direitos que a entidade adquirir, inclu
sive pelos que lhe forem doados pela União, Estado,
Município e outras entidades de direito público ou pri
vado.

Art. 5° Constituirão recursos financeiros da Fun
dação:

I - dotação consignada anualmente no orça
mento da União;
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deveria orientar as duas Universidades cuja criação para a melhor qualificação do país e, realmente, se
estou propondo, aqui, nesta Casa, em Pernambuco: identifiquem com o seu projeto de Nação multicultu-
uma Universidade do Agreste e do Sertão, que institu- ral, multirracial e democrática.
a.m cur~o~ ~e Agr~nomia, ~.eterinária, ~iologia, Me~i- Temos que assumir com esta proposta, Sr. Pre-
cl~a,. HI.stona (Social e Pohtlca d? Br~~II), Engenhar~a sidente, Sras. e Srs. Deputados, um desígnio maior,
Hldrauhca, dentro da Engenharia CIVil, Antropologia que é o de por a cultura, a Universidade no coração
Cultural, sociologia Rural e também disciplinas orien- da política." '
tadas p~r~ a valorização da água, métodos e práticas Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. - De-
de conVIVIO com as secas, estudo das pragas e doen- t d I - . OI' . L'd d BI PFL/PST

t
. . I' I' h'd I . N ' pu a o nocenclo Ivelra, I er o oco

ças roplcals, c Imato ogla e I ro ogla. essas areas .
de conhecimento humano estamos a necessitar no PROJETO DE LEI N° 5.647, DE 2001
Brasil de mais profissionais competentes, gente dedi- (Do Sr. Inocêncio Oliveira)
cada que tenha origem no meio rural, que conheça as
suas populações e as suas necessidades, profissio
nais com aquilo que Camões já chamava "o saber de
experiência feito". E esses profissionais a serem trei
nados por outros, mais experientes e práticos, terão
de ser recrutados no interior e não nos meios urbanos
ou no asfalto das grandes cidades. Nos anos 70, o en
tão Reitor José Carlos Azevedo chamava a atenção
para a "burocratização" das Universidades brasileiras,
que não conseguiam arregimentar senão pouquíssi
mos profissionais de boa qualificação.

Acredito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que a idéia de interiorizar a Universidade, institucional
mente, em todo o Brasil- e não apenas em meu Estado
natal, Pernambuco - encontre o apoio do Sr. Ministro da
Educação, Paulo Renato, cuja atuação no Ministério da
Educação é elogiado por quase todos os brasileiros.

A Universidade é núcleo formador e continuador
de cultura e não apenas - como bem lembrava o
ex-reitor José Carlos Azevedo, naquele ensaio admi
rável - "um simples amontoado de professores, alu
nos, prédios e equipamentos", uma "fábrica de diplo
mas" ou uma "central de título acadêmicos" para ga
rantia de um emprego público.

Tem que dar-se a interação entre a Universida
de e a Sociedade, no Brasil, e este objetivo não pode
ser atingido o ensino universitário público continuar
geograficamente centralizado no litoral e nas capitais
dos Estados. A Universidade em nosso país tem de
ser - recordemos, mais uma vez, palavras de Gilberto
Freyre- "ecologicamente brasileira", situada no espa
ço de vida dos brasileiros, e não servir como instru
mento de mobilidade social para uns quantos que
conseguem terminar seus cursos nos meios urbanos.

O sentido, a missão da Universidade não é,
pois, de apenas formar Bacharéis ou Doutores 
PH.D.'s que sejam exclusivamente técnicos, sem uma
visão abrangente e universal (daí a expressão Univer
sidade) dos problemas humanos brasileiros, em parti
cular. E de formar pessoas criativas, que contribuam



Justificação

O reencontro do Brasil com as práticas demo
cráticas e com a estabilida:le econômica estimula no
vas iniciativas voltadas para o cumprimento de seu
destino histórico, como uma das mais promissoras
nações do século que estémos começando. Uma de
las, talvez a mais decisiva, consiste na interiorização
do ensino universitário, ainda restrito, na maioria dos
Estados, aos grandes centros.

Em que pese sua importância histórica e sua
presença marcante no cenário político, artístico e cul
tural do País, Pernambuc:> mantém-se ainda como
exemplo dessa indesejável eletização do ensino su
perior. Suas universidades públicas estão concentra
das na capital- Recife, para onde se deslocam anual
mente milhares de permitirá pelo menos sonhar com
um futuro melhor num mundo globalizado e cada vez
mais competitivo.

Além de minar as chances dos jovens com me
nor poder aquisitivo, sem condições de se manterem
na capital ou nas megalópoles, o fato repercute nega
tivamente em diferentes S'3tores. Especialmente nos
econômico e social, pois afasta da origem muitos que
ali produzem e que vão pressionar, no grande centro,
a demanda por emprego, moradia e outros compo
nentes urbanos, impondo ao poder público investi
mentos infinitamente superiores aos necessários à
implantação de universidades em regiões populacio
nal e economicamente estratégicas.

A Universidade Federal do Agreste, assim como a
do Sertão, que estamos propondo em outro projeto, visa
conter esse processo, conforme expús em recente pro
nunciamento, que adoto como justificativa: "A Universi
dade, como instituição, seja no domínio público, seja no
domínio privado, não pode continuar a imitar o arremes
so colonizador do Brasil - f car na praia, "arranhando o
litoral como caranguejo" para usar a metáfora de Frei Vi
cente do Salvador ao descr'3ver o início do nosso povo
amento. Há que levá-la ao interior do país, de que já são
exemplos as Universidade~. existentes no Rio Grande
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11- auxílio e subvençôes concedidos por entida- do Sul, em São Paulo e em outros Estados da Federa-
des públicas ou privadas; ção. Lembro-me, aqui, a propósito, o esforço que foi le-

111 - operações financeiras; var a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos anos 60, a
IV - remuneração por serviços prestados; sua Universidade Pública.
V-receitas eventuais. Estas considerações, Senhor Presidente, Sras.
Parágrafo único. A implantação da entidade pre- e Srs. Deputados, vêm a respeito da necessidade de

vista nesta lei fica condicionada à existência, no Orça- interiorizar a Universidade no Estado de Pernambu-
mento da União, das dotações necessárias ao seu co, cuja população, na faixa etária dos 17 anos a 21
funcionamento. anos, cresce a uma média de 4,5% ao ano, se bem

Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- qu~~ ta~a global d~ crescimento demográfico para a
blicação. reglao sItua-se abaixo dos 2,5% a.a.

Essa população jovem, desejosa de ampliar os
seus conhecimentos, é obrigada a vir para o Recife
em busca de aprendizado técnico, de nível universitá
rio, e até para capitais de outros Estados, como Forta
leza e Salvador, quando só agora o Governo Federal
tomou a iniciativa de promover a criação da Universi
dade de Petrolina, na região do São Francisco.

Recife, com as suas Universidades Públicas - a
Rural, a Federal, a Estadual- suas Escolas Técnicas
e Politécnicas, suas Universidades privadas, continua
a ser polo irradiador de ensino e cultura e, na atualida
de, é um dos mais avançados centros de informática
do país.

Impõe-se, para evitar o êxodo dessa população
jovem, a criação, em Pernambuco, seja pelo Governo
Federal, seja pelo Governo do Estado - e aqui deixo o
meu apelo, nesse sentido, ao eminente Governador
Jarbas Vasconcelos de dois centros de ensino superi
or: a Universidade do Agreste, com sede em Caruaru,
e campi avançados nas cidades de Belo Jardim, Pes
queira, Bezerros e Garanhuns; e a Universidade do
Sertão, com sede em Arcoverde, e campi avançados
em Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, São José
do Egito, Salgueiro, Ouricuri e Araripina.

Essas iniciativas devem inserir-se numa estraté
gia do ensino universitário público no Brasil, que passe
a privilegiar os núcleos populacionais e "cidades-pólos"
do interior do país, em lugar de concentrar investimen
tos e pessoal docente nas capitais de Estados e nas
megalápoles. A interiorização da Universidade é uma
dessas "utopias concretas" que, como político, venho
defendendo, na busca de um horizonte mobilizador
para o futuro da educação no país.

Seriam essas universidades "sociologicamente
orientadas", como lembrava Gilberto Freyre ao prefa
ciar o livro do ex-reitor da Universidade Nacional de
Brasília (UNB), José Carlos Azevedo, intitulado Mis
são da Universidade e Outros Ensaios (Rio de Janei
ro, Artenova, 1978), Universidade que teve inicio com
Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro nascido
na Bahia e, mais tarde, o concurso de Darci Ribeiro e



PROJETO DE LEI N° 5.739, DE 2001
(Do Sr. Jair Meneguelli)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

(Às Comissões de Viação e
Transportes e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24, 11)

Justificação

O presente projeto de lei subdivide a categoria
de habilitação "A", referente a condutores de veículos

Altera a redação do inciso I e acres·
centa novo parágrafo, renumerando os
parágrafos já existentes no art. 143, da
Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "institui o Código de Trânsito Brasi
leiro".

"§ 1° Para habilitar-se na subcategoria A2, o
condutor deverá está habilitado no mínimo há um ano
na subcategoria A1 e não ter cometido nenhuma in
fração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em in
frações médias, durante os últimos doze meses." (AC)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 143 da Lei n° 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito
Brasileiro, passa a vigorar com nova redação para o
seu inciso I, e acrescido de novo § 1°, renumeran
do-se os parágrafos já existentes, nos seguintes ter
mos:

"Art. 143 .
"I - Categoria A - condutor de veículo motoriza

do de duas e três rodas, com ou sem carro lateral, di
vididos nas seguintes subcategorias: (NR)

"a) subcategoria A1 - condutores amadores;
(AC)

"b) subcategoria A2 - condutores profissionais.
(AC)
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de Agostinho da Silva. Para esse novo tipo de Univer- sidade) dos problemas humanos brasileiros, em parti-
sidade, que deênfase, em seus cursos, à valorização cular. É de formar pessoas criativas, que contribuam
das regiões e dos seus recursos naturais, é que se para a melhor qualificação do País e, realmente, se
deveria orientar as duas Universidades cuja criação identifiquem com o seu projeto de Nação multicultu-
estou propondo, aqui, nesta Casa, em Pernambuco: ral, multirracial e democrática.
uma Universidade do Agreste e do Sertão, que institu- Temos que assumir com esta proposta, Sr. Pre-
am cursos de Agronomia, Veterinária, Biologia, Medi- sidente, S,.as. e Srs. Deputados, um desígnio maior,
cina, História (Social e Política do Brasil), Engenharia que é o de por a cultura, a Universidade, no coração
Hidráulica, dentro da Engenharia Civil, Antropologia da política."
Cultural, sociologia Rural e também disciplinas orien- Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. - De-
tadas para a valorização da água, métodos e práticas putado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco PFUPST.
de convívio com as secas, estudo das pragas e doen
ças tropicais, climatologia e hidrologia. Nessas áreas
de conhecimento humano estamos a necessitar no
Brasil de mais profissionais competentes, gente dedi
cada que tenha origem no meio rural, que conheça as
suas populações e as suas necessidades, profissio
nais com aquilo que Camões já chamava "o saber de
experiência feito". E esses profissionais a serem trei
nados por outros, mais experientes e práticos, terão
de ser recrutados no interior e não nos meios urbanos
ou no asfalto das grandes cidades. Nos anos 70, o en
tão Reitor José Carlos Azevedo chamava a atenção
para a "burocratização" das Universidades brasileiras,
que não conseguiam arregimentar senão pouquíssi
mos profissionais de boa qualificação.

Acredito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que a idéia de interiorizar a Universidade, institucio
nalmente, em todo o Brasil - e não apenas em meu
cuja atuação no Ministério da Educação é elogiado
por quase todos os brasileiros.

A Universidade é núcleo formador e continuador
de cultura e não apenas - como bem lembrava o
ex-reitor José Carlos Azevedo, naquele ensaio admi
rável- "um simples amontoado de professores, alu
nos, prédios e equipamentos", uma"fábrica de diplo
mas" ou uma "central de títulos acadêmicos" para ga
rantia de um emprego público.

Tem que dar-se a interação entre a Universidade e
a Sociedade, no Brasil, e este objetivo não pode ser
atingido enquanto o ensino universitário público conti
nuar geograficamente centralizado no litoral e nas capi
tais dos Estados. A Universidade em nosso país tem de
ser - recordemos, mais unia vez, palavras de Gilberto
Freyre - "ecologicamente brasileira", situada no espaço
de vida dos brasileiros, e não servir como instrumento
de mobilidade social para uns quantos que conseguem
terminar seus cursos nos meios urbanos.

O sentido, a missão da Universidade não é,
pois, de apenas formar Bacharéis ou Doutores 
PH.D.'s que sejam exclusivamente técnicos, sem uma
visão abrangente e universal (daí a expressão Univer-



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

Ol)352 QlIillta-10ira 21 mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Mmço d~ 2002

motorizados de duas ou três rodas em duas subcate- I - Categoria A - condutor de veículo motoriza-
gorias: A1 e A2, de condutores amadores e conduto- do de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;
res profissionais, respectivamente. II C t . B d d 'I ._. - a egona - con utor e velcu o moton-

.•A ~azao de tal. proposta e e.stabelecer maiores zado, não abrangido pela categoria A, cujo peso
eXlgenclas de expenen~lae de cUidados para?s co~- bruto total não exceda a três mil e uinhentos uilo-
dutores de~sa categona de forma a se reduzir o nu - gramas e cuja lota ão não exced~ a oito lu ~res
me~o.de aCidentes envolvendo, notadamente, os mo- excluído o do motorfsta' g ,
toclcllstas. '

Nas nossas grandes cidades é cada vez maior o 111 - Categoria C - condutor de veículo motori-
número de condutores dessa categoria que se profis- zado utilizado em tra~spo~e de ,carga, cujo. peso
sionaliza exercendo atividades de "motoboys", em bruto total exceda a tres mIl e qUInhentos qUllogra-
serviços de entrega. Em cidades médias e pequenas mas;
encontramos os "mototaxistas". Registra-se, atual- IV - Categoria D - condutor de veículo motori-
mente, um número assombroso de acidentes com es- zado utilizado no transporte de passageiros, cuja lota-
ses condutores, muitos deles causados pela própria ção exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
imprudência e comportamento infrator no tráfego. V - Categoria E - condutor de combinação de

Será necessário, pois, para reverter essa situa- veículos em que a unidade tratora se enquadre nas
ção, estabelecer certas regras para esses conduto- Categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, rebo-
res. Ao se dividir a categoria "A" em duas subcategori- que, semi-reboque ou articulada, tenha seis mil quilo-
as, a de amadores e a de profissionais, pode-se criar gramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação
maiores exigências para os condutores que querem exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na
profissionalizar-se. Assim, conforme nossa proposta, categoria '1railer".
para conseguir a habilitação profissional o candidato § 1° Para habilitar-se na categoria C, o condutor
deverá estar habilitado há no mínimo um ano na cate- deverá estar habilitado no mínimo há um ano na cate-
goria amador e não ter cometido nenhuma infração goria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou
grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias,
médias durante os últimos doze meses. durante os últimos doze meses.

Dessa forma, esperamos conseguir reduzir bas- § 2° Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor
tante o número de acidentes envolvendo motociclis- da combinação de veículos com mais de uma unida-
tas, principalmente nas grandes cidades do País. de tracionada, independentemente da capacidade de

Pela importância desta proposição, esperamos tração ou de peso bruto total.
vê-Ia aprovada pelo ilustres deputados. Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. - trator misto ou o equipamento automotor destinado à
Deputado Jair Meneguelli. movimentação de cargas ou execução de trabalho

agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pa
vimentação só podem ser conduzidos na via pública
por condutor habilitado nas categorias C, D ou E

lEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro.

O Presidente da RepÚblica,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

CAPíTULO XIV
Da Habilitação

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas
categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

PROJETO DE LEI N° 5.748, DE 2001
(Do Sr. João Sampaio)

Altera a Lei nO 9.504, de 30 de se
tembro de 1997, que "estabelece normas
para as eleições", para restringir a divul
gação, em todos os meios de comunica
ção, de qualquer tipo de pesquisa eleito
ral nos vinte dias anteriores ao primeiro
turno de votação, reduzindo-se esse pe
ríodo para sete dias, no segundo turno
de votação do pleito eleitoral.

(Apense-se ao Pl n° 4.788/1998.)
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O Congresso Nacional decreta: Por estas razões esperamos contar com o
Art. 1° O art. 43 da Lei n° 9.504, de 30 de setem- apoio de todos os parlamentares para esta proposta

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: de projeto de lei, na busca do aperfeiçoamento de
"Art. 43. É permitida, a divulgação paga, na im- nosso processo eleitoral, pelo qual possa o eleitor

prensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço expressar sua vontade com base nas suas convic-
máximo, por edição, para cada candidato, partido ou ções e na realidade.
coligação, de um oitavo de página de jornal padrão e Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. -
um quarto de página de revista ou tablóide. João Sampaio, Deputado Federal, PDT/RJ.

§ 1° Fica proibida a divulgação, em todos os LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
meios de comunicação, de qualquer tipo de pes- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
quisa eleitoral nos vinte dias anteriores ao primei- LEGISLATIVOS - CeDI
ro turno de votação, reduzindo-se esse período
para sete dias, no segundo turno de votação do LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

pleito eleitoral." Estabelece Normas para as Elei-
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- ções.

blicação.

Justificação

O presente projeto de lei visa restringir a
divulgação de pesquisas eleitorais, limitando-a a até
vinte dias da data do primeiro turno de votação, redu
zindo-se este período para sete dias, no segundo tur
no do pleito eleitoral.

É certo que, no cenário atual, em que as pes
quisas constituem o mais importante agente do
processo eleitoral, estas não podem servir de me
canismos de indução de voto às vésperas dos ple
itos. Com efeito, as pesquisas eleitorais, criadas
para se constituírem um instrumento de informa
ção ao eleitor, muitas vezes tornam-se objetos de
manipulação na medida em que podem exercer
poderosa influência sobre aqueles que, ainda in
decisos, se deixam levar pelos resultados das
pesquisas, o que interfere negativamente no mo
mento da escolha do candidato. Além disso, mui
tas das pesquisas carecem de seriedade, o que
pode agravar ainda mais o problema, pois geram
equívocos na mente do eleitorado que interferem
no seu direito de livre escolha.

Para que as pesquisas não sejam desvirtua
das de seu verdadeiro objetivo, que é o de infor
mar o eleitor sobre o momento eleitoral de cada
candidato, faz-se necessária a proibição da divul
gação pública dos números nos meios de comuni
cação nos vinte dias anteriores ao primeiro turno
de votação, principalmente às vésperas das elei
ções, como também nos sete dias anteriores ao
segundo turno de votação. Com isso, tenta-se im
pedir que o eleitor na hora do voto seja influencia
do com pesquisas "desvirtuadas" às vésperas do
processo eletivo.

Da Propaganda Eleitoral na Imprensa

Art. 43. É permitida, até o dia das eleições, a
divulgação paga, na imprensa escrita, de propagan
da eleitoral, no espaço máximo, por edição, para
cada candidato, partido ou coligação, de um oitavo
de página de jornal padrão e um quarto de página
de revista ou tablóide.

Parágrafo único. A inobservância dos limites
estabelecidos neste artigo sujeita os responsáveis
pelos veículos de divulgação e os partidos, coliga
ções ou candidatos beneficiados, a multa no valor
de mil a dez mil UFIR ou equivalente ao da divulga
ção da propaganda paga, se este for maior.

Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na
televisão restringe-se ao horário gratuito definido
nesta lei, vedada a veiculação de propaganda
paga.

PROJETO DE LEI N° 5.762, DE 2001
(Do Sr. Aníbal Gomes)

Concede isenção do Imposto so
bre Produtos Industrializados (IPI) para
máquinas e equipamentos agrícolas
adquiridos por pequenos produtores
rurais, bem como para ambulâncias
destinadas aos serviços públicos de
saúde.

(Apense-se ao PL n° 4.809/2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) os equipamentos e máquinas
agrícolas adquiridos por pequenos produtores rurais,
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bem como as ambulânciaf, adquiridas pelas Prefeitu
ras Municipais e destinad3.s aos serviços de saúde
pública.

Art. 2° Fica assegurada a manutenção e utiliza
ção do crédito do IPI, relativo a matérias-primas, pro
dutos intermediários e material de embalagem, utili
zados na industrialização dos produtos de que trata o
art. 1°.

Art. 3° A isenção será reconhecida pela Secreta
ria da Receita Federal do rAinistério da Fazenda, me
diante prévia verificação de que o adquirente preen
che os requisitos previstos nesta lei.

Art. 4° Os produtos referidos no art. 1° não pode
rão ser alienados nem alu~lados, arrendados ou cedi
dos em comodato, no perí ::>do de até quatro anos da
data da aquisição, sob pena de perda da isenção e
pagamento do imposto, cem todos os acréscimos le
gais previstos na legislação tributária.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Este projeto objetiva conceder isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os
equipamentos e máquina:; agrícolas adquiridos por
pequenos produtores rura!;s, bem como para as am
bu�âncias adquiridas pelas prefeituras municipais e
destinadas aos serviços de saúde pública.

Desnecessário frisar que os pequenos produto
res rurais lutam com granc'e dificuldade para sobrevi
ver da agricultura.

Os serviços de saúde pública sustentados pelos
municípios igualmente necessitam de toda e qualquer
ajuda para melhorar o seu desempenho.

Espero contar com o apoio dos nobres Pares do
Congresso Nacional para a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Anibal Gomes.

PROJETO DE LEI N° 5.771, DE 2001
(Do SI'. Agn,~lo Queiroz)

Dispõe sobre a concessão de adici
onai de insalubridade para os trabalha
dores da Empresa de Correios e Telégra
fos que especifica.

(Apense-se ao PL n° 977/1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fazem jus a. p€ rcepção do adicional de in

salubridade previsto no art. 192 da Consolidação das
Leis do Trabalho, os trabalhadores da Empresa de
Correios e Telégrafm; que integram as categorias pro
fissionais abaixo enumeradas:

I - carteiros;
11 - operadores de triagem e transbordo;
111- atendentes comerciais;
IV - motoristas;
V - demais trabalhadores da área operacional.

Parágrafo único O adicional de que trata este ar-
tigo terá valor correspondente ao grau máximo, con
forme a legislação em vigor.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A presente proposição visa reconhecer os ris
cos implícitos às atividades desempenhadas pelos
trabalhadores que integram a área operacional da
Empresa de Correios e Telégrafos, assegurando a es
ses profissionais o direito ao adicional de insalubrida
de previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.

Com efeito, as atividades desenvolvidas pelos
profissionais que trabalham diretamente com o manu
seio e o transporte de correspondências, a exemplo
dos carteiros, que enfrentam condições adversas
para executar sua tarefa de fazem chegar ao seu des
tino nossas cartas, sujeita-os a todo tipo de mazelas.

Em matéria veiculada recentemente no programa
Fantástico (TV Globo - 4-11-2001), foram divulgados os
resutlados de um teste realizado nas cartas brasileiras
pela Sociedade Brasileira de Meio-Ambiente e Controle
de Qualidade do Ar de Interiores. Para o referido teste,
foram selecionadas 150 cartas entre as recebidas pelo
Congresso Nacional e pelas Assembléias Legislativas
de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Os resultados do teste são assustadores: das
150 cartas examinadas, 148 estavam altamente con
taminadas por vários tipos de bactérias.

Destaca-se na matéria a preocupação demons
trada pelo Superintendente Estadual de Saúde do Rio
de Janeiro, Oscar Berro, que supervisionou os testes,
ao afirmarque "Dependendo do grau de sensibilidade
das pessoas que manusearem tais correspondências
contaminadas, algumas poderão manifestar desde
conjuntivite, doença de pele, sinusite, faringite, diar
réia e infelizmente algumas poderão ir ao óbito".

Ademais, essas circunstâncias são atualmente
agravadas com o terrorismo postal que tem assusta
do o mundo inteiro. Vários são os casos já detectados
de contaminação de pessoas pela letal bactéria
Antraz, tendo inclusive resultado na morte de três car
teiros nos Estados Unidos.

Inegavelmente, são os trabalhadores da Empre
sa de Correios e Telégrafos, que manuseiam e trans
portam todas as correspondências, que estão muito



Temos que coibir o crescimento desta verda
deira indústria que é o seqüestro, a qual se expande
da classe alta para a classe média, nas grandes ca
pitais. Nosso projeto é uma contribuição, entre tan
tas possíveis, para esse esforço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Leur Lomanto.

Justificação

O conflito entre o dever de informar e a preser
vação da vida da(s) vítima(s) é o que se estampa no
amplo noticiário sobre o seqüestro da jovem Patrícia
Abravanel, filha do empresário Silvio Santos.

O assunto vem sendo objeto de debates nacio
nais. Enquanto a sociedade tem o direito de saber e a
imprensa o dever de informar, os registros de cente
nas de seqüestros no Brasil e no exterior e o depoi
mento das vítimas e das autoridades revelam que a
divulgação pode servir para ajudar a vítima ou, opos
tamente, para colocar em risco sua vida.

Sabemos que a primeira notícia pode ser inevi
tável, dependendo das circunstâncias em que o se
qüestro ocorreu. Mas o desdobramento em sucessi
vas reportagens, até o desfecho do caso pode e de
ver ser condicionado ao consentimento dos paren
tes da(s) vítima(s).

Na prática, é muito difícil o controle da divulga
ção com base no consentimento prévio dos parentes.
Em nenhuma hipótese, o órgão de comunicação deve
ser censurado ou pratica auto-censura, o que seria
prática antidemocrática. Mas, consideramos indispen
sável que haja um balizamento ético da divulgação
dos casos de seqüestro, resultante do entendimento
entre a vítima, parte da sociedade da qual a imprensa
é reflexo.

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

SEÇÃO XIII
Das Atividades Insalubres ou Perigosas

CAPíTULO V
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

TíTULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

DECRETO-lEI N° 5.452, DE 10 DE MAIO DE 1943

PROJETO DE LEI N° 5.774, DE 2001
(Do Sr. leur lomanto)

Proíbe a divulgação de seqüestros
pelos órgãos de comunicação impressa
e eletrônica.

(Apense-se ao Pl na 5.253/2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°A divulgação dos casos de seqüestro pe

los órgãos de comunicação impressa e eletrônica fica
condicionada ao consentimento prévio dos ascen-

Art. 192. O exercício de trabalho em condições
insalubres, acima dos limites de tolerância estabeleci
dos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percep
ção de adicional respectivamente de 40% (quarenta
por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cen
to) do salário mínimo da região, segundo se classifi
quem nos graus máximo, médio e mínimo.

* Art. 192 com redação dada pela Lei na 6.514,
de 22-12-1977.
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mais vulneráveis a serem expostos aos perigos que dentes, descendentes, cônjuge ou parentes colatera-
essas bactérias representam. is da vítima, consangüíneos ou afins.

Por essas razões, e atendendo à justa reivindi- § 1° O consentimento deve ser dado por escrito
cação dos trabalhadores em questão, apresento esta ou oralmente, de forma que permita a comprovação
proposição, que pela relevância social, espero contar de sua autenticidade
com a sensibilidade ~os nobres colegas parlamenta- § 20 Sem o consentimento previsto no caput
res para sua aprova~ao. deste artigo, os órgãos de comunicação só poderão

Sala das Sessoes, 27 de novembro de 2001 . - noticiar a ocorrência do fato sem referência ao nome
Deputado Agnelo Queiroz, (PC do B - DF). e à imagem da vítima. '

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA Art. 20 A infringência ao disposto no artigo ante-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS rior sujeita o órgão de comunicação à indenização por

LEGISLATIVOS - CeDI danos materiais e morais.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Justificação

Existe um séria injustiça de natureza fiscal em
relação às pessoas que habitam imóveis sujeitos a re
gime condominial, que merece urgentes providências
legislativas por parte do Congresso Nacional.

Referimo-nos à forma como é distribuída atual
mente a responsabilidade peJo consumo de água do
prédio. Pela prática em vigor, o consumo total é sim
plesmente incluído nas despesas ordinárias de custe
io do condomínio e rateado uniformemente com todas
as unidades autônomas, sem nenhum critério objeti
vo para definir-se o consumo individual, sabido que
existem diferenças fundamentais no efetivo consumo
entre os condôminos ou eventuais locatários, em fun
ção de características de destinação da unidade au
tônoma; número de seus habitantes e usuários; exis
tência de equipamentos para proporcionar maior con
forto aos seus moradores; maior ou menor ocupação
temporal da unidade, etc.

Em verdade, a colocação de medidores indivi
duais de água em todas as unidades autônomas do
prédio, regido pelo regime condominial, é providência
que atende não somente aos reclamos de moderni
dade tecnológica de construção mas, também, uma
atitude de justiça fiscal, visto que os condôminos ou
eventuais locatários irão responder, apenas, por seu
próprio consumo de água, conforme acontece em re
lação ao consumo de energia elétrica.

É oportuno esclarecer que já existem diversas
experiências internacionais e nacionais a respeito da
medição individual de água, regime esse que propor
ciona, segundo pesquisas realizadas, uma economia
de cerca 30% com o uso desses medidores.

Assim, é sabido que nos Estados Unidos, preci
samente na Califórnia e na Flórida, já existe lei obri
gando o uso de medição individual nos apartamentos
de construção nova. Por outro lado, é comum o uso
desses equipamentos na Europa" sabendo-se que,
em Paris, mais de 300 mil apartamentos estão equi
pados com medidores individuais de água.

No Brasil, a cidade de Guarulhos, em São Pau
lo, foi o primeiro centro urbano onde foram feitas as
primeiras experiências com medição individualizada
em prédios de apartamentos. Atualmente, está em vi
gor a Lei n° 4.650, de 28 de abril de 1994, que obriga
a utilização do equipamento nos edifícios multi-famili
ares. Por sua vez, na cidade de São Paulo foi editada

PROJETO DE LEI N° 5.777, DE 2001 los serviços de água e esgoto possa adequar suas
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen) normas operacionais ao disposto nesta lei.

Institui obrigatoriedade da instala- Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua
ção de hidrômetros em cada uma das publicação.
unidades autônomas dos prédios cons-
truídos na forma da Lei n° 4.591, de 16 de
dezembro de 1964.

(Apense-se ao PL nO 4.931/2001)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os imóveis destinados a fins residenciais

e não-residenciais, construídos em todo o território
nacional sob a forma de unidades autônomas entre si,
de um ou mais pavimentos, segundo o disposto na Lei
n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, deverão conter
instalações hidráulicas que possibilitem a medição in
dividualizada do consumo de água de cada uma das
suas unidades.

§ 1° A partir de cento e vinte dias da vigência
desta lei, o órgão municipal competente somente
aprovará projeto de edificação de que trata o caput
deste artigo quando ele contiver especificações técni
cas de instalações hidráulicas que permitam a medi
ção individualizada de consumo de água de todas as
unidades integrantes do prédio.

§ 2° Os contratos de construção de imóveis ob
jeto de incorporação nos moldes da Lei nO 4.591, de
1964, consignarão obrigatoriamente que o construtor,
às suas expensas, se compromete a cumprir cláusu
la, termos e condições no sentido de assegurar, no
prédio, a instalação de medidores individuais de con
sumo de água.

§ 3° No caso de construção sob o regime de incor
poração, disciplinado na Lei n° 4.591, de 1964, o incor
porador responderá solidariamente com o construtor
pelo cumprimento das obrigações previstas nesta lei.

Art. 2° A inobservância das estipulações defini
das no art. 1° e seus parágrafos acarretará a aplica
ção de multa de trezentos reais por unidade autôno
ma integrante do prédio em construção.

Parágrafo único. A multa cominada no caput
deste artigo será aplicada pelo órgão de fiscalização
imobiliária da Prefeitura Municipal onde estiver locali
zado o prédio em construção e será arrecadado em
benefício do órgão municipal responsável pelos servi
ços de água e esgoto sanitário.

Art. 3° A lei municipal que regulamentar esta lei
definirá as espécies de medidores de água e sua lo
ca�izaçãono imóvel para efeito de leitura de consumo,
controle, manutenção dos equipamentos e cobrança
da tarifa, devendo, ainda, conter normas técnicas de
talhadas para que o órgão municipal responsável pe-
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a lei nO 12.638, de 6 de maio de 1998, que instituiu a
obrigatoriedade da instalação de hidrômetros em
cada uma das unidades habitacionais dos prédios de
apartamentos.

Ante esses argumentos, contamos com o en
dosso de nossos ilustres pares no Congresso Naci
onal para a devida aprovação deste nosso projeto
de lei.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

lEI N° 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o Condomínio em Edi
ficações e as Incorporações Imobiliárias.

TíTULO I
Do Condomínio

Art. 1° As edificações ou conjuntos de edifica
ções, de um ou mais pavimentos, construídos sob a
forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins
residenciais ou não-residenciais, poderão ser aliena
dos, no todo ou em parte, objetivamente considera
dos, e constituirá, cada unidade, propriedade autôno
ma sujeita às limitações desta lei.

§ 1° Cada unidade será assinalada por designa
ção especial, numérica ou alfabética, para efeitos de
identificação e discriminação.

§ 2° A cada unidade caberá, como parte insepa
rável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns,
expressa sob forma decimal ou ordinária.

Art. 2° Cada unidade com saída para a via pública,
diretamente ou por processo de passagem comum,
será sempre tratada como objeto de propriedade exclu
siva, qualquer que seja o número de suas peças e sua
destinação, inclusive (Vetado) edifício-garagem, com
ressalva das restrições que se lhe imponham.

§ 1° O direito à guarda de veículos nas garagens
ou locais a isso destinados nas edificações ou con
juntos de edificações será tratado como objeto de
propriedade exclusiva, com ressalva das restrições
que ao mesmo sejam impostas por instrumentos con
tratuais adequados, e será vinculada à unidade habi
tacional a que corresponder, no caso de não lhe ser
atribuída fração ideal específica de terreno.

* § 1° acrescentado pela Lei n° 4.864, de 29 de
novembro de 1965.

§ 2° O direito de que trata o § 1° deste artigo po
derá ser transferido a outro condômino independente-

mente da alienação da unidade a que corresponder,
vedada sua transferência a pessoas estranhas ao
condomínio.

* § 2° acrescentado pela Lei nO 4.864, de 29 de
novembro de 1965.

§ 3° Nos edifícios-garagens, às vagas serão atri
buídas frações ideais de terreno específicas.

* § 3° acrescentado pela Lei nO 4.864, de 29 de
novembro de 1965.

LEI N° 12.638, DE 6 DE MAIO DE 1998

Institui a obrigatoriedade da instala
ção de hidrômetros em cada uma das
unidades habitacionais dos prédios de
apartamentos.

Nelo Rodolfo, Presidente da Câmara Municipal
de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de
São Paulo, de acordo com o § ]O do art. 42 da lei
Orgânica do Município de São Paulo, promulga a se
guinte lei:

Art. 1° Os projetos de edificação de prédios de
apartamentos que forem aprovados a partir da data
de promulgação da presente lei deverão prever insta
lações hidráulicas que permitam a medição isolada
do consumo de água de cada uma de suas unidades
habitacionais.

Parágrafo único. Os projetos de edificações que
já se encontram na Prefeitura para aprovação serão
restituídos aos interessados para serem ajustados à
exigência do corpo deste artigo.

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N° 5.779, DE 2001
(Da Sr Socorro Gomes)

Dispõe sobre os princípios nortea
dores dos contratos de mútuo firmados
no âmbito do Sistema Financeiro da Ha
bitação e fixa as taxas de juros desses
contratos.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - Art. 24, li}

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Os contratos regidos pelo Sistema Finan

ceiro da Habitação observarão os seguintes princípi
os básicos:
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a) o princípio da transparência, segun
do o qual a informação clara e correta e a
lealdade sobre as cláusulas contratuais
ajustadas deve irr·perar na formação do ne
gócio;

b) o princípio de que as regras
impostas pelo Sistema Financeiro da
Habitação para a formação dos contratos,
além de semm obrigatórias, devem ser
interpretadas com o objetivo expresso de
atendimento às necessidades do mutuário,
garantindo-lhe o seu direito da habitação,
sem afetar a sua segurança jurídica, saúde
e dignidade;

c) o princípio da proteção à parte
hipossuficiente da relação jurídica, o
mutuário, cuja vulnerabilidade há de ser
considerada, em virtude de sua fragilidade
financeira e de sua ansiedade em adquirir a
casa própria e submeter-se às regras da
parte financiadora, economicamente mais
forte;

d) o princípio da boa-fé;
e) o princípio da eqüidade na formação

do contrato.

Art. 2° Fica limitada a 12% aa (doze por cento
ao ano) a taxa de juros incidente sobre os contratos
de mútuo firmados no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação.

Art. 3° Esta lei entre em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001.

Justificação

O Brasil é um dos países mais urbanizados do
mundo. As cidades brasileiras já abrigam mais de
80% da população. Infelizmente, a ocupação das nos
sas cidades não obedece a planejamentos e pratica
mente não há investimento do Estado nesta área.
Sem ajuda do Estado, a po:>pulação resolve o proble
ma da moradia como pode, principalmente por meio
de ocupações ilegais e desprovidas de infra estrutura.
Tal situação gera um défid habitacional em torno de
11 milhões de unidades e imensas áreas favelizadas
que ocupam 26% das residências de Recife e 22%
das de Belém, por exemplo.

O Estado do Pará possui 143 municípios e qua
se 70% de urbanização. Para os habitantes urbanos
com renda de até 2 salários mínimos, cerca de 55%
das unidades habitacionai:; são improvisadas, inade
quadas e objeto de coabitação familiar.

Pelo exposto, vê-se que os programas habitaci
onais não passam de meras peças de propaganda.
Os financiamentos não servem à população de baixa
renda e o Governo não investe em construções de
moradias populares.

Com o intuito de contribuir com a resolução des
ses problemas, este projeto de lei pretende reverter
uma das facetas mais cruéis do Sistema Financeiro
da Habitação: a incidência de juros sobre juros, o cha
mado anatocismo.

O SFH vem apresentando, há tempos, sinais de
ineficiência na resolução da questão da moradia po
pular. Há crise na balança de pagamentos e desequi
líbrio financeiro nas relações contratuais entre a Cai
xa Econômica Federal e os mutuários, já que os au
mentos dos valores das prestações mensais não são
acompanhados por aumentos salariais, o que apro
funda a distância entre a amortização do mutuário e o
saldo devedor efetivamente existente.

Enquanto em todos os países a moradia popular
é subsidiada ou pelo menos repassada a preços rigo
rosamente de custo, no Brasil há uma mentalidade de
que habitação para a população de baixa renda preci
sa gerar lucro.

Sem falar que, aqui, ela é tributada em 30% do
valor da construção e em 40% da parte financiada. A
carga fiscal incide desde a fabricação do tijolo ou ci
mento, e engloba encargos e tributos incidentes nas
inúmeras transações ao longo da "cadeia construti
va", incluídos ai os custos parafiscais do sistema car
torário. Tudo isso, mais os juros capitalizados, incidin
do sobre a prestação mensal das famílias que, com
seus 3 salários mínimos, tentam pagar a prestação da
casa própria.

O elevadíssimo índice de inadimplência verifica
do entre os mutuários do Sistema Financeiro da Habi
tação é decorrente, em grande parte, dos juros inci
dentes sobre as prestações dos contratos firmados
com os agentes financeiros que operam o Sistema,
desvirtuando-se o conceito de juro legal determinado
pela legislação pátria.

Cumpre esclarecer que juros reais são os juros
verificados na ausência da inflação, ou seja, quando
se corrige os preços do "setor real" da economia, o
setor de mercadorias e serviços.

Ao contrário da taxa de juros nominal, que corri
ge o setor dos ativos financeiros e monetários, a taxa
de juros real mede a taxa de retorno de uma aplica
ção, em termos de quantidade de bens. A taxa de ju
ros real não depende da inflação, pois é justamente
isso que ela visa eliminar, sendo portanto invariante
absoluta.



É certo que a "autonomia da vontade", fun
dada na liberdade de os contratantes estipularem
livremente o que melhor lhes convier, também
prevalece como princípio norteador dos contra
tos. Entretanto, é sabido, essa autonomia tem
como limites o sistema jurídico e o interesse ge
rai, que não podem ser contrariados. É o dirigis
mo contratual que possibilita a intervenção esta
tal na economia do negócio jurídico.

O Estado intervém no contrato, não só medi
ante a aplicação de normas de ordem pública,
mas também com a adoção de revisão judicial
dos contratos, alterando-os, estabelecendo-lhes
condições de execução, ou mesmo exonerando a
parte lesada, conforme as circunstâncias, funda
mentando-se nos princípios da boa-fé e da supre
macia do interesse coletivo, no amparo do fraco
contra o forte, hipóteses em que a vontade esta
tal deve substituir a vontade dos contratantes.

Buscando solucionar um problema gravíssi
mo vivido há tempos pelos mutuários, que vêm
sendo lesados sistematicamente pelos agentes fi
nanceiros, causando inclusive nefastas conse
qüências sociais e econômicas, apresentamos
este projeto de lei ao exame desta Casa, concreti
zando mais um passo na luta por um financiamen
to justo na hora de adquirir a tão sonhada casa pró
pria.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputada Socorro Gomes, (PCdoB - PA).
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Já O juro legal é aquele que a lei determina, tam- Além desses aspectos legais e constitucionais,
bém chamado de taxa legal, que deve ser aplicada a oportuno referir-se a outro fato. A impossibilidade de
certo capital ou saldo devedor; obviamente esse não incidência de juros maiores que os estipulados legal-
é um juro nominal, mas um juro real. Essa taxa de juro mente, nos contratos de mútuo habitacional, decorre
legal é fixa e não depende da inflação. Se o juro real não só da aplicação correta e científica das leis - ob-
for inferior ao juro legal, o banqueiro terá prejuízo, servando-se seus sistemas hierárquico e constitucio-
bem como a União e o contribuinte. Se o juro real for nal e garantindo-se a segurança social e jurídica -,
superior ao juro legal, ocorrerá transferência indevida como também a observância dos princípios nortea-
de recursos dos mutuários para o Sistema Financeiro, dores dos negócios em geral, como o princípio da
com o empobrecimento daqueles, que é justamente o boa-fé; desse decorrem, em proteção ao contribuinte,
que vem ocorrendo no Sistema Financeiro da Habita- a necessidade de manutenção do equilíbrio econâmi-
ção. co-financeiro dos contratos e a impossibilidade de

A Lei n° 4.380/64, além de estipular o reajusta- adoção de cláusulas leoninas.
mento das prestações e do saldo devedor dos contra- Como a ordem jurídica não pode tutelar os atos
tos firmados no SFH por "índice geral de preços que ilícitos, mesmo que se encontrem os negócios bancá-
reflita adequadamente as variações no poder aquisiti- rios sob o império da "autonomia da vontade", onde o
vo da moeda nacional", previu que "os juros convenci- poder do Estado não deve intervir, é pressuposto da
onais não excedem de 10% aa" (art. 6°, letra e). validade destes, como de quaisquer outros negócios,

Atualmente, dispõe a Lei n° 8.692, de a boa-fé de ambos os contratantes, que eles assim
28-7-1993, em seu art. 25, que "a taxa efetiva de juros procedam antes, durante e mesmo depois da celebra-
será de, no máximo, 12% aa". ção da avença, até sua plena execução e cabal extin

ção.
A Lei n° 4.380/64 tem caráter de lei material-

mente complementar, já que o art. 192 da Constitui
ção Federal em vigor reserva à lei complementar o
papel de regulamentar o Sistema Financeiro Nacional
(SFN) e, como um subsistema deste, o Sistema Fi
nanceiro da Habitação.

Ora, em assim sendo, a taxa de juros nesta lei
prevista, de no máximo 10% aa, foi adequadamente
recebida pelo § 3° do art. 192 da CF n° 88 e, nesse
ponto, relativamente ao SFH, o dispositivo não estaria
dependente de norma complementar que o regula
mentasse' como decidiu, em relação ao SFN, o Su
premo Tribunal Federal.

Admitindo-se, entretanto, que a taxa de juros
não seja matéria para lei complementar, estariam os
juros de 12% aa na taxa máxima permitida pela Cons
tituição, nos termos da Lei n° 8.692193.

Na primeira hipótese, prevalecendo a norma
complementar e, 10% portanto, a taxa legal de 10%
aa incidência de taxa superior estaria configurando o
delito de usura, punido na forma do Decreto n°
22.626, de 7-4-1933, e nos termos do referido § 3° do
art. 192 da Constituição Federal.

Na segunda hipótese, a conclusão também não
seria diferente, porque, se há norma legal que estabe
lece os juros máximos de 12% aa, a incidência de
taxa maior implicará, de modo indefectível, desobe
diência à lei e crime de usura, independente de qual
quer regulamentação tida pelo STF como necessária
para o § 3° do art. 193 da Constituição Federal.



Define Planos de Reajustamento
dos Encargos Mensais e dos Saldos De
vedores nos Contratos de Financiamen
tos Habitacionais no Âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação e dá outras pro
vidências.

LEI N° 8.692, DE 28 DE JULHO DE 1993

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO I
Disposição Geral

Art. 193. A ordem social tem corno base o primado
do trabalho, e corno objetivo o bem-estarea justiça social.

Art. 25. Nos financiamentos concedidos aos ad
quirentes da casa própria, celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de ju
ros será de, no máximo, doze por cento ao ano, ob
servado o disposto no parágrafo único do art. 2.

§ 1° (Vetado)
§ 2° Compete ao Banco Central do Brasil esta

belecer a taxa de juros, até o limite estabelecido no
caput deste artigo, em função da renda do mutuário,
no caso dos financiamentos realizados com recursos
oriundos de caderneta de poupança.

§ 3° Compete ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço fixar a taxa de juros,

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPíTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

TíTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

09360 Quinta-feira 21 Dli\RIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2002

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA § 1°A autorização a que se referem os incisos I
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS e 11 será inegociável e intransferível, permitida a trans-

LEGISLATIVOS - CeDI missão do controle da pessoa jurídica titular, e conce
dida sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro
nacional, a pessoa jurídica cujos diretores tenham ca
pacidade técnica e reputação ilibada, e que comprove
capacidade econômica compatível com o empreendi
mento.

§ 2° Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetos de caráter regional, de responsabilida
de da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.

§ 3° As taxas de juros reais, nelas incluídas co
missões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a co
brança acima deste limite será conceituada como cri
me de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da coletivida
de, será regulado em lei complementar, que disporá,
inclusive, sobre:

1- a autorização para o funcionamento das insti
tuições financeiras, assegurado às instituições ban
cárias oficiais e privadas acesso a todos os instru
mentos do mercado financeiro bancário, sendo veda
da a essas instituições a participação em atividades
não previstas na autorização de que trata este inciso;

11 - autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, resseguro, previdência e capitali
zação, bem como do órgão oficial fiscalizador;

* Inciso /I com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 13, de 21-8-1996.

111- as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci
sos anteriores, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento e as atribu

ições do Banco Central e demais instituições financei
ras públicas e privadas;

V - os requisitos para a designação de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais institui
ções financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercício do cargo;

VI - a criação de fundo ou seguro, com o objeti
vo de proteger a economia popular, garantindo crédi
tos, aplicações e depósitos até determinado valor, ve
dada a participação de recursos da União;

VII - os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média naci
onal para outras de maior desenvolvimento;

VIII - o funcionamento das cooperativas de cré
dito e os requisitos para que possam ter condições de
operacionalidade e estruturação próprias das institui
ções financeiras.



CAPíTULO 11
Da Correção Monetária nos Contratos Imobiliários
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até o limite estabelecido no caput deste artigo, em as, o Serviço Federal de Habitação e
função da renda do mutuário, para operações realiza- Urbanismo e dá outras providências.
das com recursos deste Fundo.

"Vide Medida Provisória n° 2.197-43, de
24-8-2001.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.19743,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Dispõe sobre a adoção de medidas
relacionadas com o Sistema Financeiro
da Habitação - SFH, altera as Leis nOs
4.380, de 21 de agosto de 1964, 8.036, de
11 de maio de 1990, e 8.692, de 28 de ju
lho de 1993, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1° Será admitida, no âmbito do Sistema Fi
nanceiro da Habitação - SFH, a celebração de con
tratos de financiamento com planos de reajustamento
do encargo mensal diferentes daqueles previstos na
lei n° 8.692, de 28 de julho de 1993.

Parágrafo único. Nas operações de financiamento
habitacional realizadas com recursos do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço- FGTS, o Conselho Cura
dor do FGTS poderá definir os planos de reajustamento
do encargo mensal a serem nelas aplicados.

Art. 2° Os agentes financeiros do SFH poderão
contratar financiamentos onde a cobertura securitária
dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação, desde que a ope
ração preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertu
ra relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.

Art. 3° O art. 25 da lei n° 8.692, de 1993, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. Nos financiamentos celebrados
no âmbito do Sistema Rnanceiro da Habita
ção, a taxa efetiva de juros será de, no máxi
mo, doze por cento ao ano." (NR)

......VI······························································ .. ············

LEI W 4380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964

Institui a correção Monetária Nos
Contratos Imobiliários de Interesse Soci
al, o Sistema Financeiro para a aquisição
da casa própria, cria o Banco Nacional
de Habitação (BNH), e Sociedades de
Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliári-

Art. 6° O disposto no artigo anterior somente se
aplicará aos contratos de venda, promessa de venda,
cessão ou promessa de cessão, ou empréstimos que
satisfaçam às seguintes condições:

a) (Revogado pelo art. 30 da lei n° 4.864, de
29-11-1965, em sua redação determinada pela lei n°
5.049, de 19-6-1966).

b) (Revogado pelo art. 30 da lei n° 4.864, de
29-11-1965, em sua redação determinada pela lei
n° 5.049, de 19-6-1966).

c) ao menos parte do financiamento, ou do
preço a ser pago, seja amortizado em prestações
mensais sucessivas, de igual valor, antes do reajus
tamento, que incluam amortização e juros;

d) além das prestações mensais referidas na
alínea anterior, quando convencionadas prestações
intermediárias, fica vedado o reajustamento das
mesmas e do saldo devedor a elas correspondente;

e) os juros convencionais não excedam de
10% (dez por cento) ao ano;

f) se assegure ao devedor, comprador, promi
tente comprador, cessionário ou promitente cessio
nário o direito a liquidar antecipadamente a dívida
em forma obrigatoriamente prevista no contrato, a
qual poderá prever a correção monetária do saldo
devedor, de acordo com os limites previstos no § 1°
do artigo anterior.

Parágrafo único. As restrições das alíneas a, b
não obrigam as entidades integrantes do Sistema Fi
nanceiro da Habitação, cujas aplicações, a este res
peito, são regidas pelos arts. 11 e 12.

DECRETO N° 22.626, DE 7 DE ABRIL DE 1933

Dispõe sobre os juros nos contratos
e dá outras providências.

Art. 1° É vedado, e será punido nos termos
desta lei estipular em quaisquer contratos taxas de
juros superiores ao dobro da taxa legal.

§ 1° (Revogado pelo Decreto-lei n° 182, de
5-1-1938).
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Decreto-lei n° 182, de "É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:

§ 2° (Revogado pelo
5-1-1938).

§ 3° A taxa de juros deve ser estipulada em
escritura pública ou escrito particular, e, não o
sendo, entender-se-á que as partes acordaram
nos juros de 6% (seis por cento) ao ano, a contar
da data da propositura c'a respectiva ação ou do
protesto cambial.

Art. 2° É vedado, a p~etexto de comissão, rece
ber taxas maiores do que as permitidas por esta lei.

RECURSO N° 211, DE 2002
Contra Declaração de Inconstitucionalidade

(Do Sr. Inaldo Leitão)

Contra a dedaração de inconstituci
onalidade do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 1.62'1. de 2002.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos termos do art. 95, § 3°
do RICO. Publique-se.)

O Deputado, in fine assinado, com base no art.
137, § 2°, do Regimento hterno, recorre ao Plenário
contra a decisão de incoflstitucionalidade do Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.621, de 2002, "em virtude
de a matéria nela contida não atender o disposto nos
incisos V e XI do art. 49, da Constituição Federal" (ofí
cio SGMlP nO 126, de 8 de março de 2002).

A presente iniciativa se impõe tendo em conta
que o ato do Tribunal Superior Eleitoral, ora censura
do, transcende os limites do art. 6°, da Lei n° 9.504, de
30 de setembro de 1997, cl'iando norma jurídica nova.
Não há previsão no predito artigo que autorize a res
trição ou a proibição imposta pela Corte Eleitoral.

"Art. ~ É faclIttado aos partidos políticos,
dentro da mesma circunscrição, celebrar coli
gações para eleiÇ<'1o majoritária, proporcional,
ou para ambas, pxlendo, neste último caso,
forma-se mais de uma coligação para a elei
ção proporcional dentre os partidos que inte
gram a coligaçe"'lo p3.ra o pleito majoritário."

Por outro lado, ainda que pudesse o TSE avocar
atribuição do Congresso Nacional- o que seria absurdo
-, a decisão aqui impugnada encontra óbice no art. 16
da Constituição Federal, que veda a adoção de lei alte
radora do processo eleitoral dentro do ano da eleição.

Com efeito, cabe do Congresso Nacional zelar
pela preservação de sua competência legislativa em
face da atribuicão normat~va dos outros Poderes, a
teor do art. 49, XI, da Lei Fundamental.

XI - zelar pela preservação de sua
competência legislativa em face da
atribuição normativa dos outros Poderes;"

A imposição constitucional não pode deixar de
ser exercida, sendo, portanto, inadmissível a usur
pação do Poder Judiciário, criando resoluções com
eficácia normativa de competência exclusiva do Po
der Legislativo.

Diante da divergência de entendimento, solicita
o reexame da matéria pelo Plenário.

Sala das Sessões, 12 de março de 2002. 
Deputado Inaldo Leitão, PSDB - PB.

RECURSO N° 211 DE 2002
(Contra declaração de inconstitucionalidade do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 1.621, de 2002, que
susta os efeitos da Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral resultante na verticalização das coligações

partidárias para as eleições de 2002)

Recorrente: Deputado Inaldo Leitão.
Recorrida: Presidência da Câmara dos Deputados.
Assunto: Recorre da decisão co Presidente da Câ
mara que devolveu ao Autor o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1621, de 2002, por não atender ao
disposto nos incisos V e XI do art. 49 da Constitui
cão Federal, c/c o art. 137, § 1°,11, "b" do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
cação, nos termos co art. 137, § 2°, do Regimento
Interno. Publique-se. - Aécio Neves, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 1.621 DE 2002

(Do Sr. (naldo Leitão)

Susta os efeitos da Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral que resulta na
verticalização das coligações partidárias
para as eleições.

Art. 1° Ficam sustados os efeitos da Resolução
n° 55, do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece a
simetria das coligações partidárias nas eleições.

Art. 2° Este decreto legisiativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

A presente iniciativa se impõe tendo em conta
que o ato do Tribunal Superior Eleitoral, ora censura-



IV - HOMENAGEM

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Finda a leitura do expediente, passa-se à

Devolva-se a proposição por não aten
der o disposto nos incisos V e XI do art. 49 da
Constituição Federal, do art. 137, § 1°, 11, "b",
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 8-3-02. - Aécio Neves, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta sessão solene destina-se a homenagear a Fun
dação Getúlio Vargas e foi requerida pelo nobre De
putado Marcos Cintra.

Convido para compor a Mesa o Exmo. Sr. Minis
tro de Estado do Trabalho e Emprego, Francisco Dor
nelles, ex-Presidente da Fundação Getúlio Vargas; o
Prof. Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal, Presidente da
Fundação Getúlio Vargas; o Prof. Dr. Francisco Maz
zuca, Diretor da Escola de Administração de Empre
sas de São Paulo; e o Prof. Irapoan Cavalcanti, Diretor
da Fundação Getúlio Vargas.

Convido os presentes a ouvirem, de pé, o Hino
Nacional.

(É executado o Hino Nacional. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Exibiremos neste momento vídeo institucional da
Fundação Getúlio Vargas, intitulado "Compromisso
com o Brasil".

(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Registro a presença do Prot. Diogo Lordello de Mello,
da Fundação Getúlio Vargas, e do Prof. Annibal Afton-
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do transcende os limites do art. 6°, da lei n° 9.504 de so Neto, Superintendente do Instituto de Pesquisa e
30'de setembro de 1997, criando norma jurídica nova. Tecnologia Gerencial- IPTG. .
Não hã previsão no predito artigo que autorize a res- O SR. PRESIDENTE (Severino ~avalcantl) -
trição ou a proibição imposta pela Corte Eleitoral. Sras. e .Srs. Deputados:... senhores convIdad<;>s, o de-

, . . . . ." . _. senvolvlmento das naçoes depende de mUitos fato-
. E a:,elha mrom~ado dlrelt~. .Ond.e"a lei nao dls- res, e um deles é a existência, ou não, de um amplo

tlngue, nao cabe ao Interprete distingUir. quadro de administradores capazes de conduzir bem
Por outro lado, ainda que pudesse o TSE avocar as instituições nacionais.

atribuição do Congresso Nacional- o que seria absurdo A realidade do nosso País, uma das dez maiores
- a decisão aqui impugnada encontra óbice no art. 16 economias do mundo, seria muito menos pujante e pro-
da Constituição federal, que veda a adoção de lei altera- missora se não contássemos com uma instituição de re-
dora do processo eleitoral dentro do ano da eleição. conhecida excelência, que se dedica, há 58 anos, a for-

Com efeito, cabe do Congresso Nacional zelar mar pessoal altamente qualificado para a administração
pela creservação de sua competência legislativa em pública e privada, a Fundação Getúlio Vargas.
face da atribuição normativa dos outros Poderes, a Criada durante o processo de modernização da
teor do art. 49, XI, da Lei Fundamental. burocracia brasileira, iniciado no final de 30, com o surgi-

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2002. - mento do DASP - Departamento Administrativo do Ser-
Deputado Inaldo Leitão, PSDB-PB. viço Público, a Fundação Getúlio Vargas surgiu com a

missão de estudar e ensinar a ciência da Administração.

Pouco tempo após a sua implantação, os prime
iros integrantes da instituição decidiram ampliar seus
objetivos, e a instituição passou a se dedicar também
a outras ciências sociais, tais como Economia, Psico
logia Aplicada, Ciências Contábeis e Educação, além
de desenvolver pesquisas e gerar informações.

Hoje, a Fundação Getúlio Vargas exibe um de
sempenho extraordinário e notabiliza-se pela busca
de permanente superação. Instituição recordista na
publicação de artigos acadêmicos no País, a Funda
ção Getúlio Vargas já treinou milhares de dirigentes
públicos e privados, entre os quais três Ministros da
Fazenda, um Ministro do Planejamento, um Presiden
te do Banco Central e um Presidente do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social.

Sua editora lança anualmente dezenas de títu
los imprescindíveis para o conhecimento e o debate
de economia e administração e também publica pe
riódicos especializados, com análises minuciosas da
conjuntura econômica nacional e internacional. São
publicações de excelente qualidade editorial, que, há
décadas, auxiliam a tomada de decisões dos nossos
administradores dos setores público e privado.

Ao prestar esta homenagem à Fundação Getú
lio Vargas, não poderíamos deixar de fazer especial
menção ao seu fundador, o saudoso mestre Luiz Si
mões Lopes, que presidiu a instituição por 48 anos e
soube reunir em torno de si um time de raro talento e
competência, composto por intelectuais brilhantes
como Mário Henrique Símonsen, Eugenio Gudin,
Octavio Gouvêa de Bulhões, Luiz Narciso Alves de
Mattos, Themístocles Brandão Cavalcanti, Alexandre
Kafka e Emílio Mira y Lopes, entre tantos outros.

Luiz Simões Lopes foi um líder extraordinário,
um homem raro, em que o ideal de servir às idéias e à
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Nação se associava a tamanha capacidade de reali- Desde o imediato pós-guerra até os dias de
za~ãoque ele conseguiu a pro_eza de fu~da.r e. d~ c<:n- hoje, passamos por grandes oscilações nas concep-
sohdar, ao long? .de sua ~estao, essa InstltUlçao tao ções filosóficas e sociológicas que pretendem enten-
presente no cotidiano nacIonal. der os sistemas econômicos e políticos que gover-

Hoje, ao nos reunirmos no plenário desta Casa nam os povos. Para os países em desenvolvimento,
para prestar merecida homenagem à Fundação Getúlio foi flagrante a variação de perspectivas surgidas para
Vargas, quero saudar seus dirigentes, professores, alu- iluminar as muitas possibilidades de alcançar melho-
nos, pesquisadores, todos aqueles que têm empenha- res padrões de riqueza e equilíbrio social.
d~ seu t~abalho e sua.inventividade para que ~ instrtui- Nesse período tumuttuado, a Fundação Getúlio
ça? que Integ~am continue seu trabalho ~e ensl~, p~s- Vargas soube manter firme o leme e atuar com determi-
qUlsa e reflexao sobre as grandes questoes naCionaiS. nação para preservar o núcleo essencial de seu pensa-

Faço votos de que a Fundação Getúlio Vargas mento e dos serviços prestados à Nação. Construiu me-
siga honrando, por muitas décadas, os ideais do seu todologias próprias de análise, que hoje servem de pa-
fundador, Luiz Simões Lopes, para quem o serviço à radigma para várias escolas e também para estudos
Nação deveria ser o primeiro entre os muitos eleva-governamentais, com ênfase especial no papel pioneiro
dos compromissos da instituição. E agradeço, em da Fundação Getúlio Vargas na elaboração das contas
nome da Câmara dos Deputados, a inestimável con- nacionais brasileiras, no balanço de pagamentos, nos
tribuição prestada pela Fundação Getúlio Vargas ao índices de preços e em vários outros serviços importan-
desenvolvimento deste País nos seus 58 anos de tíssimos para a condução da atividade econômica em
existência. (Palmas.) nosso País. Formou milhares de alunos e manteve a ex-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - celência de seus professores, que forneceram inúmeros
Concedo a palavra ao autor da proposição, nobre quadros para a administração pública e privada. Murtos
Deputado Marcos Cintra. deles ocuparam cargos de destaque, influindo decisiva-

O SR. MARCOS CINTRA (PFL - SP Sem revi- mente na condução da economia nacional.
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Severino Pensar o Brasil não tem sido tarefa fácil. A rnagni-
Cavalcanti; Sras. e Srs. Deputados; Ministro Francisco tude dos desafios que hoje se apresentam, as contradi-
Dornelles; Prof. Carlos Ivan Simonsen Leal, Presiden- ções internas e externas que envolvem as decisões pú-
te da Fundação Getúlio Vargas; Prof. Francisco Maz - blicas e empresariais mostram todos os dias como é im-
zuca, Diretor da Escola de Administração de Empre- portante mantermos a lucidez e a objetividade na ob-
sas de São Paulo; Prof. Irapoan Cavalcanti; senhores servação da realidade. Precisamos, cada vez mais,
convidados; alunos de Administração Pública que nos aprimorar o instrumental científico de que dispomos
brindam com a presença, a Fundação Getúlio Vargas para criar um ambiente econômico estável, no qual pos-
é uma das mais importantes instituições do nosso sa florescer a livre iniciativa de indivíduos e empresas.
País. O esforço continuado dos que passaram por ela Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senho-
resultou na produção de estrutura intelectual. que, res convidados, quando homenageamos hoje a Fun-
hoje, é imprescindível à compreensão do BraSil, de dação Getúlio Vargas, estamos exaltando, antes de
suas contradições e potencialidades. mais nada, o espírito científico nacional. Dos bancos

De fato, o principal produto da Fundação Getúlio daquela escola, saíram alguns dos mais importantes
Vargas ao longo desses quase sessenta anos não fo- cientistas sociais brasileiros, cuja contribuição per-
ram as suas famosas e conhecidas séries históricas, manece referência indispensável dentro e fora do
tão importantes para medir as atividades produtivas, Brasil. Menciono apenas alguns e peço desculpas se
nem as doutrinas e os conceitos gerados por seus omito outros: Prof. Eugenio Gudin; Prof. Octavio Gou-
professores, tão úteis para o desenvolvimento das vêa de Bulhões; Ministro Mário Henrique Simonsen,
ciências sociais em nosso País. Mais do que isso, a tio do atual Presidente, Prof. Carlos Ivan Símonsen
Fundação Getúlio Vargas produziu e ensinou a pro- Leal; Deputado, Ministro e Prof. Roberto Campos; e
duzir o pensamento brasileiro. muitos outros, pessoas notáveis, como o Ministro

Diante do trabalho já consolidado de que hoje Francisco Dornelles; o Prof. Bresser Pereira; os
dispomos, não temos talvez uma noção tão nítida das ex-Presidentes do Banco Central Carlos Gerald?
dificuldades e da importância para o País da forma- Langoni e Antônio Carlos Lemgruber; e o atual Presl-
ção de tradição intelectual criativa e independente dente, Arminio Fraga. Enfim, um enorme rol de pe~so-

como a que tem nascido do seio fecundo da Funda- as saídas da Fundação Getúlio Vargas vem contnbu-
ção Getúlio Vargas. indo para a formação do nosso País.
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E ciência, como todos sabemos, fazse com ins- Getúlio Vargas no desenvolvimento das ciências hu-
piração e transpiração, criatividade e muito trabalho. manas no Brasil.
Nesse sentido, estamos aqui também elogiando a Muitos homens contribuíram para tornar possí-
continuidade do trabalho produzido pela Fundação velo grandioso trabalho realizado pela Fundação Ge-
Getúlio Vargas. Não foram dias, semanas ou meses túlio Vargas. O Sr. Presidente, Deputado Severino Ca-
de dedicação. Foram décadas de esforço consciente, valcanti, mencionou o importante trabalho do Dr. Luiz
focalizado, conseqüente, responsável. Simões Lopes. Seria temerário tentar mencionar to-

Para entender um país, sua dinâmica interna e dos os outros. Mas é preciso que fique registrada a
as aspirações de seu povo, fazse necessário acom- gratidão da instituição e deste País não apenas ao
panhar sua evolução no tempo. Nesse aspecto, pou- trabalho pioneiro do Dr. Luiz Simões Lopes, mas tam-
cas instituições propiciaram tantos benefícios ao Bra- bém ao Presidente Jorge Oscar de Mello Flores, com-
sil. Suas pesquisas originaram uma série de acompa- panheiro de primeira hora do Dr. Luiz Simões Lopes e
nhamento sistemático de variáveis econômicas, sem segundo Presidente da instituição, hoje sucedido pelo
as quais seria impossível controlar o fluxo de informa- Prol. Carlos Ivan Simonsen Leal.
ções sobre os fatos complexos que determinam as Há instituições e pessoas que precisam ser co-
decisões nas áreas econômica e financeira. locadas em evidência para que sua obra se torne co-

Que seria da administração dos negócios públicos nhecida, respeitada e devidamente interpretada. Não
se não fôssemos capazes de medir a inflação, a renda é o caso da Fundação Getúlio Vargas. Todos os dias,
dos trabalhadores, o produto nacional? Como podería- ela se mostra na qualidade de seus professores, no
mos pleitear a inserção no mercado internacional, alta- aproveitamento dos alunos, na excelência de suas
mente competitivo, se não dispuséssemos de instrumen- publicações e na resposta rápida e eficiente às de-
tos para avaliar custos e produtividade das empresas? mandas que lhe são interpostas.

Afirmar que vivemos em sociedade de informação Mas, se não precisamos tanto iluminar a obra já
virou moeda corrente. Mas para produzir e trocar nesse tão conhecida da Fundação Getúlio Vargas, podemos
mundo é preciso formar profissionais capacitados a utili- ao menos aproveitar as lições que ela nos oferece todos
zar informações, que nada mais são do que matéria-pri - os dias. E dessas, aquela. que sobressai desde os pri-
ma para o trabalho analítico do pensamento. mórdios, que esteve presente na fundação e no impulso

Graças ao trabalho pioneiro e progressista da FGV, criativo de seus membros, a maior de todas as lições
foram formados intelectuais capazes de pensar por conta que nos tem sido legada pela Fundação Getúlio Vargas
própria e testar as fronteiras do conhecimento disponível. é o compromisso ético com o desenvolvimento nacio-
Mais do que simplesmente aprimorar instrumentos já nal. Esta sempre foi a missão da Fundação Getúlio Var-
prontos, eles se tornaram capazes de sintetizar novos gas e continuará sendo a meta fundamental de toda a
métodos e proposições sobre a dinâmica social. É o que sua atividade, de todo o seu trabalho: colaborar, definir,
fica claro na densa e numerosa produção de artigos e avaliar e delimitar as metas e os instrumentos para o de-
ensaios, capazes de refletir sobre os mú~iplos aspectos senvolvimento nacional.
da cambiante realidade nacional e mundial. Se todos os homens públicos, se todos os em-

A atitude aberta e progressista sempre foi uma presários e cidadãos seguirem os caminhos traçados
das marcas da Fundação Getúlio Vargas, órgão pluri- por esse compromisso, o do desenvolvimento nacio-
partidário, multifacetado, em que todos os tipos de na/, certamente seremos capazes de construir a na-
pensamento econômico encontram guarida e respei- ção forte e pujante, que é, no final das contas, a moti-
to, o que é uma das marcas fundamentais da institui- vação de todos os que pensam no Brasil.
ção. O constante intercâmbio com outras instituições Sras. e Srs. Parlamentares, senhores dirigentes
permitiu a estimulação recíproca e o diálogo produti- da Fundação Getúlio Vargas, esta é uma homenagem
vo, indissociáveis de um centro de excelência na pro- que não um Parlamentar ou um grupo de Parlamenta-
dução intelectual. No caso, estão entre as áreas de in- res ou representantes de partidos prestam à instituição.
teresse: Economia, Administração, Contabilidade, Di- É uma homenagem, por intermédio desta Casa, que o
reito, Ciência Política, Psicologia e Documentação. povo brasileiro presta a órgão que tem sido marca, sím-

Juntas, todas essas áreas de atuação contribu- bolo e orgulho nacional, a Fundação Getúlio Vargas.
em no sentido de oferecer uma visão global da reali- Parabéns! Que fique registrada a profunda gratidão do
dade, outro aspecto que deve ser ressaltado por País ao trabalho que ela vem desenvolvendo em seus
quem pretender avaliar a importância da Fundação quase sessenta anos de existência. (Palmas.)
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o Sr. Severino Cavalcanti, 1° Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada peta Sr. Marcos Cintra, § 2° do art.
18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Conce
do a palavra à Sra. Deputada Veda Crusius, pelo
PSDB.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, saúdo todos os que hoje devem se considerar
homenageados, sejam os dirigentes da Fundação Ge
túlio Vargas, sejam seus trabalhadores ou usuários.

O tempo que me foi dado é curto o suficiente
para dizer que em cinco minutos o mundo pode mu
dar. E são os números que me levam a fazer especial
homenagem à Fundação Getúlio Vargas.

Fui estudante de Economia nos anos 60, quando
ainda não existia pós-graduação no Brasil, havia ape
nas escolas de Administracão e de Economia. Passar
no vestibular já era uma luta Éramos levados a acreditar
que o ensino nos faria aprender de onde saem os nú
meros, o que eles querem dizer, como podemos inter
pretá-los - sendo nós mesmos atores do caminho da
mudança - e que poderiamos escrever o futuro a partir
deles, que são disponibilizados pelas instituições, após
os coletarem da realidade e os analisarem.

Quando entrávamos na biblioteca e tínhamos
acesso ao acervo da Fundação Getúlio Vargas, em
especial ao da conjuntura econômica, sentíamo-nos
diferentes dos comuns mortais, porque estaríamos
próximos da sabedoria.

Cada pessoa é um infinito, e sabemos o que
isso significa. Naquela série de números - principal
mente eu, que sou da geração da inflação e da insta
bilidade econômica no País -, tínhamos de buscar al
guma sabedoria para descobrir como ser atores da
mudança e transformar a realidade - e essa busca
não era feita do mesmo modo de Tirésias, que por ser
cego enxergava melhor o luturo.

A Fundação Getúlio Vargas era a instituição da
Capital da República mais considerada pelo que fazia
na geração e análise dos números. O mais importan
te, no meu entender, era que aquela instituição - num
país que desenvolvia no cempo da economia e da ad
ministração enorme viés estruturalista, pelo qual não
adiantava estudar o GUl10 I=razo e a conjuntura, e, sim,
o longo prazo e a maneira como politicamente pode
mos determiná-los -, considerada diferente das enti
dades que estudavam e praticavam economia no res
tante do País, afrontava a cultura vigente, afirmando
que era importante estudar conjuntura.

Ao lecionar na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul por todo o período da minha vida de
professora, ao montar um núcleo de análise de con-

juntura, criei relação muito especial com a Fundação
Getúlio Vargas. E juntos enfrentamos o bom diálogo e
a boa briga entre estrutura e conjuntura.

Isso passou. Foi criada a pós-graduação no Bra
sil com apenas quatro cursos: o da Fundação Getúlio
Vargas, o da Universidade de São Paulo, o da Univer
sidade Federal de Minas Gerais, no campo da Econo
mia, e o da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Foi possível acompanhar a enorme evolução não
apenas na teoria, mas também na prática.

A Fundação Getúlio Vargas foi a primeira a de
senvolver técnicas consideradas, àquela época, eso
téricas. O futuro escreve-se em função da expectativa
que se tem dele. Fui uma estudiosa e sempre faço
menção ao fato de que John Maynard Keynes guiou
meus primeiros passos, por olhar a economia corno
um todo social. De acordo com Keynes, ao tomar a
decisão de investir, o empresário já modifica, a partir
daquele instante, o futuro.

Creio que o Brasil de hoje passa por isso. O
rumo é conhecido; temos modificado a história da mi
nha geração, de inflação com instabilidade econômi
ca, de baixa auto-estima. E isso se deve ao fato de a
Fundação Getúlio Vargas, com seu pluralismo e por
tas abertas, ter permitido àqueles que aceitaram a te
oria de Keynes obter muito do que sonharam.

Sr. Presidente, esta homenagem do PSDB à
Fundação Getúlio Vargas é muito especial, porque,
em nome do que ela permitiu desenvolver, tivemos a
oportunidade de construir, do passado até agora, o
rumo que o Brasil certamente seguirá na construção
de sua maior auto-estima.

Parabéns, Fundação Getúlio Vargas!
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Muito

obrigado, Deputada Veda Crusius, eminente profes
sora, respeitável economista. Ministra Veda Crusius,
suas palavras valorizam muito a homenagem que
esta Casa presta hoje à Fundação Getúlio Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Milton Monti, que falará
pelo PMDB. S.Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Marcos
Cintra, autor da propositura desta homenagem, Sras.
e Srs. Deputados, colaboradores da Fundação Getú
lio Vargas, nunca, corno hoje em dia, a humanidade
está tão consciente da importância da produção aca
dêmica para os destinos dos países e do mundo. Os
planos econômicos, por exemplo, que podem levar
milhões de pessoas ao desespero ou à prosperidade,
muitas vezes têm sua origem nas pós-graduações em
Economia ou Administração.

No entanto, até a Revolução de 30, muitos ainda
pensavam que a solução para os problemas de um



Março de 2002 DlARIO DA CÂMAltA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 09367

país poderia ser inteiramente política, deixando de dimensionar a extraordinária repercussão da Fundação
lado a contribuição dos técnicos em economia, admi- Getúlio Vargas pela fonnação acadêmica que nos trans-
nistração e contabilidade. Não havia maiores preocu- mite e, sobretudo, pela orientação política que nos permi-
pações com a qualificação dos servidores públicos, tiu legar ao País aquilo que Ulysses Guimarães denomi-
nem mesmo com a continuidade dos planos governa- nou de Carta cidadã, por consubstanciar tudo aquilo que
mentais ou com a existência de estatísticas que pu - à época representava a aspiração maior da cidadania
dessem ser confiáveis. brasileira. Deixo nossas homenagens à Fundação Getú-

A constituição da Fundação Getúlio Vargas - lio Vargas e, de forma particular, ao nosso companheiro
FGV coroou a evolução de uma cadeia de pensamen- Marcos Cintra, autor da proposição de realização desta
to que remonta à própria instauração da República e homenagem, que vai alcançar, sem dúvida, grande re-
que propugnava pela aplicação de conhecimentos ci- percussão em uma entidade que em meio século pres-
entíficos para a solução dos problemas do Governo. tou relevantes serviços ao País.

Só em 1944, com o surgimento de nossa home- O SR. MILTON MONTI- Agradeço ao Deputa-
nageada, tornou-se evidente a importância, para a do Mauro Benevides o aparte.
gestão pública, da educação, da capacitação tecnoló- Continuo minha linha de raciocínio dizendo que
gica e da capacidade administrativa. a Fundação realmente tem vários dados do passado

São enormes as realizações da Fundação Ge- sobre agricultura e economia. Mas se também quiser-
túlio Vargas, que desde aquela época gera sistemati- mos saber quais serão as perspectivas, por exemplo,
camente séries de dados sobre a economia brasileira. da produção industrial do Paraná para o próximo ano,
Hoje são 13 mil séries, atualizadas on-line, às vezes podemos perguntar à Fundação Getúlio Vargas.
dois meses antes da liberação de estatísticas gover- Bastaria dizer que o primeiro cálculo do PIB bra-
namentais correspondentes, quando elas existem. sileiro foi feito pela FGV; também foi ela que fechou o

Entre essas séries de dados estão os índices in- primeiro balanço de pagamentos do País, tarefa hoje
flacionários, os componentes do orçamento domésti- feita pelo Banco Central, mas ainda recebendo o
co da família brasileira, os preços de produtos agríco- acompanhamento da nossa homenageada.
las. São 13 mil séries realizadas por essa Fundação. Trata-se de um centro de excelência acadêmico
O preço do hectare de terra em Goiás, em 1969, por que dá suporte a seis cursos em nível de mestrado e
exemplo, a FGV sabe. Quanto o agricultor baiano re- a três em nível de doutorado; edita doze periódicos
cebeu pela tonelada de feijão, em maio de 1986, te - especializados, indispensáveis para as equipes técni-
nho certeza de que a FGV sabe. cas dos três Poderes e da iniciativa privada.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Mil- Das cadeiras da Fundação saíram homens
ton Monti, permite-me V.Exa. um aparte? como Mário Henrique Simonsen e Eugenio Gudin ou,

O SR. MILTON MONTI- Com prazer. se quisermos falar de cargos, três Ministros da Fazen-
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Milton da, um Ministro do Planejamento, um Presidente do

Monti, o aparte que faço a V. Exa., em nome da nossa Banco Central, um Presidente do BNDES e muitas
bancada, é para dizer que a escolha de V.Exa. para aqui outras autoridades da área econômica, bem como
se manifestar foi extremamente feliz. Saúdo a Mesa, na disputados executivos na área privada, quer na indús-
pessoa do Presidente Marcos Cintra, que teve a inspira- tria, quer no comércio, quer no agronegócio, além de
ção notável de convocar esta sessão solene; saúdo o tantos outros homens públicos das mais diversas es-
Presidente da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Canos Ivan feras de poder e eminentes Parlamentares.
Simonsen Leal, e seu Vice-Presidente, esta figura extra- Em mais de meio século, a FGV treinou milhares
ordinária de homem público, grande amigo, Ministro de dirigentes públicos e privados, bem como produziu o
Francisco Dornelles. Ao fazer esta homenagem, cito um maior número de artigos acadêmicos publicados no
fato de extraordinária significação para a vida pública bra- País, sem falar nos lançamentos no exterior. Nenhuma
sileira. Na elaboração da Constituinte, em 1987/1988, outra instituição contribuiu tanto para o bem público.
que, em 5 de outubro, nos permitiu o reencontro com o A Fundação Getúlio Vargas é competente e indis-
Estado democrático de Direito, não foram poucas as ve- pensável há tantas décadas pelo fato de se preocupar
zes em que nós, Senadores e Deputados, buscávamos o com obras de alcance duradouro. Para tanto, mantém-se
apoio, a orientação e a ajuda dos técnicos da Fundação independente de partidos políticos e evita sugestões ao
Getúlio Vargas para aprimorar nossas emendas e pro- Poder Público que pareçam intervenção indevida.
postas, muitas delas passando a integrar o texto da Lei Em meu nome e no do PMDB, somo-me ao De-
Fundamental brasileira. Só este fato seria suficiente para putado Marcos Cintra na grande iniciativa de homena-



Discurso do Sr. Deputado Aloizio Mer
cadante que, entregue à revisão do orador,
será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Regis
tro a presença nesta sessão do Diretor da Escola Bra
sileira de Administração Pública e de Empresas 
EBAPE, Prol. Bianor Scelza Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Márcio Reinaldo Mo
reira, que falará pelo PPB.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Marcos
Cintra, parabenizo V.Exa. pela bela iniciativa de ho
menagear, nesta data, os quase sessenta anos da
Fundação Getúlio Vargas. Cumprimento com muita
honra o Sr. Presidente da Fundação Getúlio Vargas,
Carlos Ivan Simonsen Leal, e todos os dirigentes aqui
presentes. Também cumprimento com muita alegria o
Ministro Francisco Dornelles, do nosso Partido Pro
gressista Brasileiro, um dos homens que sempre que
tem de defender alguma instituição nobre do País
convoca todos do nosso partido para que falemos da
Fundação Getúlio Vargas com toda força.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, "servir
cada vez mais e melhor ao Brasil".

Eis o item primeiro do ideário elaborado pelo
ilustre brasileiro Luiz Simões Lopes, nos preâmbulos
à criação da Fundação Getúlio Vargas - FGV, de que
foi fundador e, sem dúvida, patrono.

Teria de ser assim, uma vez que a instituição da
entidade, em dezembro de 1944, derivava das idéias
oriundas de outra, o Departamento Administrativo do
Serviço Público - DASp, surgido em julho de 1938,
com base no Conselho Federal de Serviço Público, de
1936, todos da chamada Era Vargas.

Faz décadas que o serviço público civil brasilei
ro orgulha este País!

Com um berço desta estirpe, com um fundador do
naipe de um Simões Lopes, a Fundação Getúlio Vargas
não poderia deixar de tornar-se o sucesso incontestável
que é. Vale dizer que a Fundação Getúlio Vargas é, sem
nenhum favor, o celeiro das genialidades pátrias.
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gear essa importante instituição brasileira. Parabéns! Servir melhor ao Brasil significa melhor adminis-
(Palmas.) trá-lo; servir melhor ao Brasil quer dizer melhor edu-

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Agrade- cá-lo; servir melhor ao Brasil traduz-se por melhor
ço ao Deputado Milton Monti as palavras, que engran- promover a pesquisa na Nação. Tudo isso é a Funda-
decem a homenagem que prestamos à Fundação ção Getúlio Vargas!
Getúlio Vargas. Fundação que, havendo começado pela área da

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Concedoa administração, a ela não se limitou. Estendeu-se des-
palavra ao nobre Deputado Aloizio Mercadante, pelo PT. ta ao ensino; do ensino à pesquisa, em uma sucessão

inteligente de movimentos que a levaram a ser uma
instituição que, embora originalmente do campo ad
ministrativo, acabou por transformar-se em uma enti
dade de ambições mais amplas e de preclaro enfoque
no campo das ciências socioeconômicas.

Fundação que foi pioneira no estudo sério dos índi
ces econômicos e das contas nacionais, bem como na
elaboração confiável do balanço de pagamentos, o que
deu dimensão científica à economia da Nação e forne
ceu subsídios consistentes à tomada de decisões políti
cas estribadas em dados econométricos confiáveis.

Fundação pioneira dos cursos de graduação e
de pós-graduação em administração pública e priva
da, o que tirou nossas administrações das trevas do
amadorismo e deu-lhes os fundamentos para que o
Brasil viesse a rivalizar com o que há de melhor no
mundo nessa esfera de conhecimento aplicado.

E Fundação - veja-se -, que, não contente com
tudo isso, foi pioneira na inauguração da pós-gradua
ção brasileira em Ciências Contábeis, Economia,
Educação e Psicologia, dando, décadas passadas,
cabal exemplo de sua acertada crença na integração
entre ciências técnicas e ciências humanas, que à
época ainda engatinhava.

Desde 1951, o Instituto Brasileiro de Economia
- IBRE pensa o Brasil. Seu Centro de Estatística e
Análises Econômicas dá-nos a base para o cálculo da
inflação e foi a primeira organização a contabilizar o
hoje tão decantado PIB.

Desde 1952, a Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas for
ma quadros governamentais, não-governamentais e uni
versitários no Brasil, na América Latina e na África.

Desde 1973, o Centro de Pesquisa e Documen
tação de História Contemporânea do Brasil abriga do
cumentos relevantes para a história do País e desen
volve pesquisas neste campo.

Distribui as publicações da FAO, as da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.

Não é possível, porque seria o pecado da ingra
tidão, esquecer, nesta homenagem, além de Simões
Lopes, homens como Eugenio Gudin, Mário Henrique
Simonsen, Gouvêa de Bulhões e tantos outros.

Gente que faz e que fez a Fundação Getúlio Var
gas, cujo nome transcendeu as fronteiras do Brasil e que,
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de celeiro incontestável das genialidades brasileiras, veio vio Gouvêa de Bulhões, Emílio Mira y Lopes e Mário
transformar-se em verdadeira escola dos estadistas da Henrique Simonsen, para citar somente alguns.
América Latina. É a liderança intelectual brasileira no A Fundação Getúlio Vargas, fundada em 1944 e
continente que se manifesta, graças à Fundação. carinhosamente chamada de FGV, continuamente in-

Parabéns e muito obrigado. (Palmas.) corporou tecnologia, pesquisa científica, gestão de in
formação e capacitação acadêmica e profissional na

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Comu- sua prestação de serviços para a sociedade brasileira.
nico que o Ministro Francisco Dornelles, por compro-
missos previamente agendados, terá de se ausentar, Sua missão, desde o início, foi a de promover
razão pela qual peço um minuto para nos despedir- avanços nas fronteiras do conhecimento na área das
mos de S. Exa. Ciências Sociais e afins, produzindo e transmitindo

idéias, dados e informações, além de conservá-Ias e
O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Conce- sistematizá-Ias, de modo a contribuir para o desenvol-

do a palavra ao nobre Deputado Dr. Hélio, pelo PDr vimento socioeconômico do País, visando a melhoria
O SA. DA. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Sem revisão dos padrões éticos nacionais, para uma governança

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em responsável e compartilhada e para a inserção do
primeiro lugar, cumprimento o ilustre Deputado Marcos País no cenário internacional.
Cintra pela iniciativa de realização desta sessão que en - Há cerca de um quarto de século, ampliou seus
grandece todos os brasileiros, em particular aqueles que objetivos à memória nacional, mais recentemente, o
convivem com o setor do ensino neste País. problema ambiental.

Meus cumprimentos ao Ministro do Trabalho e Nessa jornada incansável, foram treinados milha-
Emprego, Dr. Francisco Dornelles; ao Presidente da res de dirigentes públicos e privados, bem como produ-
Fundação Getúlio Vargas, Dr. Carlos Ivan Simonsen zido o maior número de artigos acadêmicos publicados
Leal; ao Diretor da EAESP - Escola de Administração no País, sem falar nos lançamentos no exterior. É possí-
de Empresas de São Paulo, Prof. Dr. Francisco Maz- vel afirmar, sem correr o risco de pretensão desmedida,
zuca; ao Diretor da Fundação Getúlio Vargas, Prof. que nenhuma outra instituição contribuiu tanto para o
Irapoan Cavalcanti, aos demais professores, funcio- aumento do valor adicionado do bem público.
nários, técnicos, alunos, ex-alunos da Fundação Ge- Às vésperas de ingressarmos no terceiro milê-
túlio Vargas que nos assistem pela TV Câmara. nio, a Fundação Getúlio Vargas enfrenta novos desa-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais fios: integrar os diversos tipos de ensino que o pro-
presentes, há mais de 50 anos, Luiz Simões Lopes, gresso tecnológico oferece e cujas vantagens devem
com seu idealismo, operosidade e perseverança, lan- ser aproveitadas; a necessidade de uma produtivida-
çou a idéia da criação de uma entidade voltada ao de bem maior no País; como enfrentar concorrência
preparo de pessoal qualificado para a administração da globalização e a atuação internacional, levando ao
pública e privada. Logo ao ser ela implantada e apro- exterior o prestígio de sua marca; a ampliação territo-
vado seu estatuto, expandiu-se seu objetivo: do cam- rial no País de suas atividades de consultoria e edu-
po restrito da administração passou ao mais amplo cação continuada; a expansão de suas fontes de re-
das ciências sociais; não se limitando ao ensino e es- ceita para o seu equilíbrio financeiro; e, sobretudo, o
tendendo-se também à pesquisa e à informação. aprimoramento acadêmico cada vez maior de suas

Foi um período de pioneirismo, em que a Funda- escolas, institutos e centros.
ção Getúlio Vargas inaugurou no Brasil a graduação e Como esses são pontos importantes e estraté-
a pós-graduação stricto sensu em Administração gicos norteando a atuação da instituição, continuará a
Pública e Privada, bem como a pós-graduação em Fundação a obedecer a um de seus propósitos inicia-
Economia, Psicologia, Ciências Contábeis e Educa- is, consubstanciado no item primeiro do ideário elabo-
ção; e outrossim, pioneiramente, ela estabeleceu as rado por Luiz Simões Lopes, que é "servir cada vez
bases para uma economia bem fundamentada, inici- mais e melhor ao Brasil".
ando a elaboração do balanço de pagamento, das Hoje, certamente seu grande legado se dá pela
contas nacionais e dos índices econômicos. qualidade do ensino e da pesquisa, assim como pela

Tais realizações somente foram possíveis gra- excelente formação de grandes quadros, que inclusi-
ças ao talento e à força de vontade de homens como ve ocuparam importantes cargos até de primeiro es-
Luiz Narciso Alves de Mattos, Eugênio Gudin, The- calão no Poder Executivo da União e de inúmeros
místocles Brandão Cavalcanti, Alexandre Kafka, Otá- Estados da Federação.
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Em nome do PDT, que em Getúlio Vargas tam
bém se inspira, parabenizamos a todos que desta ins
tituição fizeram parte e que, como nós, membros des
ta agremiação partidária, souberam como ninguém
traduzir o sonho, o pioneirismo e a dedicação do gran
de estadista brasileiro que à FGV empresta seu
nome, e de cujos ideais lhe impuseram a garra para
alcançarem o patamar de qualidade e excelência que
hoje detêm, reconhecida inclusive fora do Brasil, de
sejando sua continuidade a fortalecimento.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Costa Ferreira.

O Sr. Cosia Ferreira - Estamos ouvindo atenta
mente o pronunciamento de V.Exa. neste dia em que o
Parlamento homenageia uma das instituições de maior
credibilidade do País. Nesta oportunidade, unimo-nos às
homenagens que celebram 3Sse aniversário e deixamos
nosso estímulo para que essa fundação continue a pres
tar relevantes serviços à Nação, extrapolando sua ação
para outros países, motivo de ufanismo e de júbilo para
nós. Só nos resta parabElnizar a diretoria e todos aqueles
que fazem a Fundação Getlílio Vargas

O SR. DR. HÉLIO - Nobre Deputado Costa Fer
reira, incorporamos o aparte de V.Exa. ao nosso pro
nunciamento.

Mais uma vez, somos gratos à Fundação Getú
lio Vargas por prestar relevantes serviços não só aos
servidores públicos, como a toda população brasilei
ra. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Quero
registrara presença do Prof. Norman de Paula Arruda
Filho e do Dr. Roberto Caneppele Pasinato, respecti
vamente Superintendente e Diretor Administrativo-Fi
nanceiro do Instituto SUl=erior de Administração e
Economia da Fundação Getúlio Vargas, do Paraná.

É uma honra recebê-los na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Para fa
lar pelo PSB, concedo a palavra ao nosso amigo e co
lega paulista Deputado Dr Evilásio.

O SR. OR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente desta sessão solene,
professor e Deputad0 Marcos Cintra; Prof. Dr. Carlos
Ivan Simonsen Leal, Presidente da Fundação Getúlio
Vargas; Dr. Francisco Maz:wca, Diretor da Escola de
Administração de Ernpresa3 de São Paulo; Prof. Irapo
an Cavalcanti, Diretor da Fundação Getúlio Vargas;
Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores convida
dos, falo em nome do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

Com muita honra, concedo um aparte ao nobre
Deputado Luiz Carlos Hauly, do PSDB, que ansiosamen
te quer trazer sua mensagem a essa notória entidade.

O Sr. Luiz Carlos Hauly - Deputado Dr. Evi/á
sio, agradeço a V.Exa. o aparte. Quero somar-me às
homenagens à Fundação Getúlio Vargas, ao Dr. Car
los Ivan Simonsen Leal, ao Deputado Marcos Cintra,
Presidente e Vice-Presidente da instituição, e ao que
rido Ministro Francisco Dornelles, que acaba de se
ausentar. Ao longo dos últimos seis anos, tenho
acompanhado o trabalho desenvolvido pela institui
ção, principalmente no Paraná, pelo Instituto Superior
de Administração e Economia. Sou testemunha da
contribuição que a instituição tem dado à sociedade
paranaense ao capacitar empresários e administra
dores públicos para enfrentar os desafios da globali
zação_ Gostaria de salientar o trabalho realizado pelo
ISAE, presidido pelo arquiteto Norman de Paula Arru
da Filho, que se encontra presente. Trata-se de um
amigo há mais de 20 anos, em quem me inspirei no
início de minha carreira pública. S.Sa. tinha grandes
conhecimentos na área de Administração Pública e
Desenvolvimento Urbano porque era egresso do anti
go BNH. Mas o ISAE se encontra só em Cur~iba. Ele
está mu~o bem distribuído em todo o Estado, como
em Ponta Grossa, Londrina, de onde sou originário, e
Cambé. Os resultados são extraordinários. Mostram
que a Fundação Getúlio Vargas realmente ajuda a
formar líderes, agentes transformadores da socieda
de, a elite gerencial paranaense, tanto da área públi
ca, quanto da área privada. Meus parabéns à direto
ria, ao corpo técnico, aos professores e aos estudan
tes dessa instituição! Esperamos, no futuro, estender
essa excelência a todo o País. Obrigado, querido Dr.
Evilásio. Peço ao Sr. Presidente que conceda um tem
po adicional a V.Exa.

O SR. OR. EVILÁSIO - Incorporo as palavras do
companheiro Luiz Carlos Hauly ao meu pronunciamen
to e aceito, de pronto, a solicitação ao Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Já foi
concedida, Deputado, com a maior honra.

O SR. OR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, desde
que caiu o muro de Berlim, dizem que caiu também o
Segundo Mundo e que estamos divididos em Primei
ro e Terceiro Mundo. O Brasil é o país das contradi
ções: encontra-se simultaneamente no Primeiro e no
Terceiro Mundo. Existe até um outro, em substituição
ao segundo, que é o fim do mundo, segundo indicado
res sociais apurados, inclusive, pela Fundação Getú
lio Vargas e até declinados nesta sessão pelo nobre
Deputado Aloizio Mercadante. Felizmente, naquilo
em que o Brasil se caracteriza como Primeiro Mundo
não deixa a dever a nenhum outro país.

Algumas instituições de ensino de graduação e
pós-graduação são verdadeiras ilhas de prosperida-
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de e centros de excelência. O importante, no mundo governantes. Desse modo, const~ui enorme privilégio
globalizado, é deixar o Brasil no mesmo patamar dos pertencer ou ter pertencido, em qualquer época, a seus
países do Primeiro Mundo. quadros, seja docente, seja discente, num dos vários

A história da Fundação Getúlio Vargas começou cursos oferecidos na graduação e pós-graduação.
há mais de meio século, quando o inesquecível Luiz Nesses cursos busca-se a melhor qualificação
Simões Lopes, com seu idealismo, sua operosidade e técnico-profissional, com o fito do conhecimento e da
sua perseverança, conseguiu lançar a idéia da cria- modernidade, aplicados ao domínio da administração
ção de uma entidade voltada ao preparo de pessoal pública ou privada. Neles se dá ênfase à pesquisa, vi-
qualificado para a administração pública e privada. sando à atualização constante. Graças a eles o País
Logo, ao ser implantado e aprovado seu estatuto, ex- se coloca ao passo do processo de integração de
pandiu-se o seu objetivo: do campo restrito da Admi- mercados. Deles saem profissionais verdadeiramente
nistração, passou ao mais amplo das Ciências Socia- treinados para enfrentar as transformações que a
is; não se limitou ao ensino e estendeu-se também à todo instante subvertem conceitos estabelecidos, de-
pesquisa e à informação. safiam o status quo, empurram o domínio da ciência

Como bem disse anteriormente o Deputado Dr. e ~a!ec~ologia a patamares impe~sávei~, fazem a in-
Hélio, foi um período épico de pioneirismo, em que a tellgencla humana se superar mais e mais.
Fundação inaugurou no Brasil a graduação e a Ouço, com prazer, o nobre Deputado Nelson
pós-graduação stricto sensu em Administração PÚ- Marquezelli.
blica e Privada, bem corno a pós-graduação em Eco- O Sr. Nelson Marquezelli - Parabenizo V. Exa.,
nomia, Psicologia, Ciências Contábeis e Educação. Deputado Lincoln Portela, pelas palavras em home-
Pioneiramente, ela estabeleceu as bases de uma nagem à Fundação Getúlio Vargas, e também o Pre-
economia bem fundamentada, iniciando a ela?ora~ão sidente, Deputado Marcos Cintra, grande defensor
do balanço de pagamento, das contas naCionaiS e dessa instituição, em sua luta pela economia brasilei-
dos índices econômicos. ra. Como representante da agricultura, Deputado

O Instituto Brasileiro de Economia, criado em Marcos Cintra, tenho contado com o apoio da Funda-
1951, é a unidade responsável pelo levantamento dos ção Getúlio Vargas. Ela presta informações importan-
dados que servem de base para o cálculo dos índices tes ao Brasil e aos demais países no que diz respe~o

de preços mais utilizados no Brasil. Foi também no à agricultura brasileira. Em nome de milhões de agri-
IBRE que, pela primeira vez, se contabilizou o Produ- cultores brasileiros, agradeço à Fundação Getúlio
to Interno Bruto. Vargas a grande colaboração que tem prestado à

Sr. Presidente, senhores diretores, público pre- economia brasileira. Recebemos hoje uma grande
sente, a Câmara dos Deputados também está de para- comitiva de Santa Cruz da Conceição, Município agrí-
béns por homenagear uma inst~uição tão digna e res- cola do Estado de São Paulo. Trago também minha
pe~ada. Saúdo o querido companheiro Deputado e homenagem aos professores, diretores, uma equipe
Prof. tI/larcos Cintra pela brilhante iniciativa. (Palmas.) de alto gabarito, que têm conscientemente, com de-

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Tem a cência, ~ado ao País i~portante ba.li~a.m~nto técnico.
palavra o nobre Deputado Lincoln Portela que falará Parabenizo-o, Sr. PreSidente, pela iniCiativa e endos-
pelo PSL. 'sosuas referências a tão grande instituição brasileira.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG. O SR. L1NCOLN P~RTELA - Muito bem, Depu.-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, gos- tado Nelson Marquezelll, que tanto enobrece o BraSil
taria de parabenizar V. Exa. pela iniciativa de homena- nesta Casa.
gear tão brilhante instituição. Prof. Dr. Carlos Ivan Si- Prosseguindo, não há dúvida, Sr. Presidente, de
monsen Leal, Presidente da Fundação Getúlio Var- que os técnicos formados pela Fundação Getúlio Var-
gas; Prof. Dr. Francisco Mazzuca, Diretor do EAESP, gas têm ajudado a realizar a história recente do País. As
Escola de Administração de Empresas de São Paulo; grandes decisões tomadas ao longo dos últimos anos ti-
Prof. Irapoan Cavalcanti, Diretor da Fundação Getúlio veram a participação direta ou indireta, o concurso, a in-
Vargas; Sras. e Srs. Deputados, é uma honra para fluência, a sugestão, a consultoria de alguém institucio-
mim tomar parte desta homenagem. nalmente ligado à Fundação Getúlio Vargas.

Em 58 anos de existência, a Fundação Getúlio Var- Nesse sentido, a FGV não é apenas uma escola
gas tornou-se um símbolo, urna ilha de excelência no - ou um complexo de escolas -, mas uma usina de in-
Brasil, onde o ensino superior é tradicionalmente deficitá- telectuais. Na economia, na administração, na conta-
rio, e as inst~uições vivem a precariedade resultante do bilidade, na psicologia, na educação, na ciência políti-
descaso que a educação superior sempre mereceu dos ca, entre outras áreas, a FGV, Sr. Presidente, tor-
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nou-se uma espécie de marca, largamente conheci
da, respeitada e valorizada. Ali, os estudiosos verda
deiros artífices da ciência, produziram teses, ~oncei
tos e aplicações matemáticas importantíssimas, so
bretudo no campo da economia, muitos dos quais
hoje incorporados à linguagem e aos hábitos dos ci
dadãos, leigos e não-leigos, a exemplo da balança de
pagamentos, do acompanhamento das contas públi
cas e de vários indicadores econômicos.

Seguir na trilha de todos que têm feito a glória
da Fundação Getúlio Vargas é o sonho de milhares
de jovens. Tomar parte em um de seus programas, fa
zer um dos cursos oferecidos são garantia de uma
completa preparação técnico-profissional e, por con
seguinte, de um futuro promissor. Um diploma ali obti
do representa no mercado de trabalho, cada vez mais
exigente e competitivo, a certeza de um currículo
substancioso, além de raro virtuosismo. Assim, não é
por acaso que os exames de seleção são dos mais
concorridos do País.

Para o bem do Brasil, a FGV está cada vez mais
sintonizada com os anseios da sociedade, atenta aos
avanços da tecnologia e da pesquisa científica, à ges
tão de informações, ao levantamento regular e à aná
lise de dados, à conjuntura social, à capacitação, as
sim como à prestação de serviços. Inúmeras organi
zações, públicas ou privadas, valem-se dessa riquís
sima produção, para o planejamento estratégico e a
tomada de decisões. Trata-se, como disse, de verda
deira fábrica de idéias e de talentos e, como tal, um
inestimável patrimônio do País.

Desse modo, Sr. Presidente, nada mais justo do
que esta homenagem. Receba a Fundação Getúlio
Vargas o tributo do meu partido, o PSL, bem como o
meu, pessoal. Aos dirigentes, professores, alunos e
funcionários, os nossos parabéns.

Para concluir, Sr. Presidente, deixarei a palavra
de um pensador, que disse certa vez: o educador é
como um jardineiro, desvela-se no cuidado com a
rosa, mas não lhe dá o crescimento. A Fundação Ge
túlio Vargas tem tido cuidado com as muitas rosas
com as muitas vidas que por ali passam. '

A instituição entende que o crescimento vem de
dentro para fora. Vocês se esmeram no cuidado com
a rosa, mas o crescimento, repito, vem do interior de
cada um. Na realidade, vocês também têm educado
claro, pois o papel do educador é levar as pessoas ~
crescer de dentro para fora.

A palavra educação vem do latim ducere, que
significa tomar pelas mãos. Vocês têm tomado pelas
mãos muitos brasileiros e os têm levado a patamares
de conhecimento, de onde possam servir melhor a
Nação e o mundo.

Março dtl 2002

Parabéns a todos os senhores, que muito têm
contribuído para o desenvolvimento da Nação brasile
ira. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Muito
obrigado, Deputado Lincoln Portela. Como sempre, V.
Exa. apresenta à Casa comentários relevantes.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Regis
tro a presença do Deputado Antonio Mazurek, Supe
rintendente de Relações Governamentais, represen
tando o Presidente da Federação Nacional das
Empresas de Seguros Privados e de Capitalização.

Em nome da Câmara dos Deputados e do povo
brasileiro, gostaria, mais uma vez, de agradecer à
Fundação Getúlio Vargas pelos 60 anos de serviços
prestados à população brasileira.

A Instituição ajudou a formatar o Brasil. Ela foi fun
damentai na definição de novos rumos no processo de
redemocratização, no período pós-guerra. Mais uma
vez, no momento da vida nacional, quando se tenta a
definição dos modelos de desenvolvimento que o País
tem adotado, dentro de outro arcabouço institucional,
da visão globalizada do mundo, a Fundação Getúlio
Vargas é chamada a trazer sua contribuição.

Por intermédio do Presidente Carlos Ivan Si
monsen Leal, queremos prestar as homenagens do
povo brasileiro. Mas não basta trazer uma contribui
ção, reconhecida em todo o mundo, é importante que
a Instituição busque novos caminhos, que não ador
meça nos louros do passado. A Fundação Getúlio
Vargas tem à frente um jovem professor, o Dr. Carlos
Ivan Simonsen Leal, Diretores fiéis e, sobretudo, im
portantes definições a respeito do futuro.

A Fundação Getúlio Vargas é um patrimônio nacio
nal e, sem medo de errar, digo que é a instituição brasilei
ra de maior renome no âmbito intemacional. A esta Insti
tuição, que pertence ao povo brasileiro, a Casa presta
sua homenagem e demonstra o seu sincero desejo de
que continue a prestar, nas próximas décadas, o mesmo
trab~lho, a mesma contribuição e a mesma colaboração
realizados ao longo de seus últimos 60 anos.

Meus agradecimentos aos Profs. Carlos Leal,
Irapoan Cavalcanti e Bianor Cavalcanti. Muito obri
gado a todos os senhores presentes a esta sessão.
Que a Fundação continue sendo sempre motivo de
orgulho para todos os brasileiros. Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Cintra) - Está en
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 48
minutos.)
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Ata da 43a Sessão, em 20 de março de 2002
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente; Wilson Santos, 4° Suplente
de Secretário; Themístocles Sampaio, Marçal Filho e Osvaldo Sobrinho,

§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA

ALMIR SÁ

LUCIANO CASTRO

ROBÉRIO ARAÚJO

SALOMÃO CRUZ

Presentes de Roraima: 6

Amapá
ANTONIO FEIJÃO

BADU PICANÇO

DR. BENEDITO DIAS

FÁTIMA PELAES

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 5

Pará
ANIVALDO VALE

BABA

DEUSDETH PANTOJA

ELCIONE BARBALHO

GIOVANNI QUEIROZ

HAROLDO BEZERRA

JOSÉ PRIANTE

JOSUÉ BENGTSON
RAIMUNDO SANTOS

SOCORRO GOMES

VIC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 12

Barbosa Neto - Severino Cavalcanti - Nilton
Capixaba - Paulo Rocha - Pedro Valadares - Wil
son Santos.

PPS

PL
PPB
PFL
PL
PFL

PSDB
PL
PPB
PSDB
PFL

PSDB
PT

PFL
PMDB
PDT
PSDB
PMDB
PTB
PL
PCdoB

PFL
PSDB
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Amazonas
FRANCISCO GARCIA

PAUDERNEY AVELlNO

SILAS CÂMARA

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 4

Rondonia
AGNALDO MUNIZ

CONFÚCIO MOURA

EURipEDES MIRANDA

EXPEDITO JÚNIOR

OSCAR ANDRADE

SÉRGIO CARVALHO

Presentes de Rondonia: 6

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÂOTOTA

JOSÉ ALEKSANDRO

MÁRCIO BITTAR

MARCOS AFONSO

NILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

Presentes de Acre: 7

Tocantins
ANTCNIO JORGE

DOLORES NUNES

EDMUNDO GALDINO

FREIRE JÚNIOR

IGOR AVELlNO

KÀTIAABREU

OSVALDO REIS

PAULO MOURÃO

Presentes de Tocantins: 8

Marar.lhão
CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

PFL
PFL
PTS
pedoS

PPS
PMDB
PDT
PSDB
PL
PSDS

PSDS
PPB
PSL
PPS
PT
PT
PSDB

PTB
PMDS
PSDS
PMDB

PMDB

PFl
PMDS
PSDB

PFL
PFL
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ELlSEU MOURA PPB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB
NEIVA MOREIRA POT
NICELOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PFL
PEDRO NOVAIS PMOB
REMI TRINTA PL
ROBERTO ROCHA PSOB
SEBASTIÃO MADEIRA PSOB
Presentes de Maranhão: 13

Ceará
ANIBAL GOMES PMDB
ARNON BEZERRA PSDB
CHIQUINHO FEITOSA PSOB
EUNlclO OLIVEIRA PMDS
INÁCIO ARRUDA pedoS
JOSÉ L1NHARES PPB
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDS
MARCELO TEIXEIRA PMOB
MAURO BENEVIDES PMOS
MORONI TORGAN PFL
NELSON OTOCH PSOB
PIMENTEL GOMES PPS
PINHEIRO LANDIM PMDB
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSOB
ROBERTO PESSOA PFL
ROMMEL FEIJÓ PSOS
SÉRGIO NOVAIS PSB
VICENTE ARRUDA PSDS
Presentes de Ceará: 19

Piauí
ÁTILA LIRA PSOB
B.SÁ PSOS
HERÁCLITO FORTES PFL
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JOÃO HENRIQUE PMDB
MARCELO CASTRO PMDB
PAES LANDIM PFL
THEMlsTOCLES SAMPAIO PMDB
WELLlNGTON DIAS PT
Presentes de Piauí: 8

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO PFL
IBERÊ FERREIRA PTS
LAfRE ROSADO PMDB
MÚCIOSÁ PTB
SALOMÃO GURGEL POT
Presentes de Rio Grande do Norte: 5

Paraíba
ADAUTO PEREIRA PFL
ARMANDO ABfLlO PSDB
AVENZOAR ARRUDA PT
CARLOS DUNGA PTB
DAMIÃO FELlCIANO PMDB
ENIVALDO RIBEIRO PPB
MARCONDES GADELHA PFL
RICARDO RIQUE PSDB
WI LSON BRAGA PFL
Presentes de Paraíba: 9

Pernambuco
CARLOS BATATA PSDB
CLEMENTINO COELHO PPS
DJALMAPAES PSB
EDUARDO CAMPOS PSB
INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL
JOÃOCOLAÇO PSOB
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JOEL DE HOLLANDA PFL
JOSÉ CHAVES PMDB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSOB
LUIZ PIAUHYLlNO PSOB
OSVALDO COELHO PFL
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PEDRO CORR~A

PEDRO EUG~NIO

RICARDO FIUZA

Presentes de Pernambuco: 15

Alagoas
AUGUSTO FARIAS

DIVALDO SURUAGY

HELENILDO RIBEIRO

JOÃO CALDAS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 5

Sergipe
CLEO~ANCIOFONSECA

IVAN PAIXÃO

JORGE ALBERTO

JOSÉ TELES

Presentes de Sergipe: 4

Bahia
CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

EUJACIO SIMÓES

FÉLIX MENDONÇA

HAROLDO LIMA

JAIRO CARNEIRO

JAQUES WAGNER

JOÃO LEÃO

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSÉ CARLOS ALELUIA

JOSÉ LOURENÇO

JOSÉ ROCHA

LUIZ MOREIRA

MARIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NILO COELHO
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PPB
PT
PPB

PPB
PST
PSDB
PL
PPS

PPB
PPS
PMDB
PSDB

PFL
PMDB
PL
PTB
pedoB

PFL
PT
PPB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PPB
PFL
psos
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PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

REGINALDO GERMANO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WAlTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 26

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE

CABO JÚLIO

CARLOS MOSCONI

ClEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MAnos

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

EUSEU RESENDE

FERNANDO DINIZ

GENÉSIO BERNARDINO

GILMAR MACHADO

HÉLIO COSTA

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JOÃO MAGALHÃES

JOÃO MAGNO

JOSÉ MILlTÃO

LAEL VARELLA

lINCOLN PORTElA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

MARIA LÚCIA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

NILMÁRIO MIRANDA

PFL
PFL
PFL
PFL
PMOB

PSOB

PFL
PT

PT

PMOB

PST
PSDB

PFL
PSOB
PSDB

PPB
PSDB

PFL
PMDB

PMDB

PT
PMDB
PPB
PFL
PMDB

PT
PTB

PFL
PSL
PPB
PMDB
PT

PMDB
PL
PT
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ODELMO LEÃO PPB
OLlMPIO PIRES POT
OSMÂNIO PEREIRA PSOB
PAULO DELGADO PT
PHILEMON RODRIGUES PL
RAFAEL GUERRA PSOB
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PPB
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PL
SARAIVA FELIPE PMDB
SAULO COELHO PSOB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
TILDEN SANTIAGO PT
VIRGILlO GUIMARÃES PT
WALFRIDO MARES GUIA PTB
Presentes de Minas Gerais: 42

Espírito Santo
FEU ROSA PSOB
JOÃO COSER PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTS
JOSÉ CARLOS FONSECA JR. PFL
MARCUS VICENTE PPB
MAX MAURO PTB
RICARDO FERRAÇO PPS
RITA CAMATA PMDB
ROSE DE FREITAS PSDB
Presentes de Espírito Santo: 9

Rio de Janeiro
AROLDE DE OLIVEIRA PFL
BISPO RODRIGUES PL
CANDINHO MATTOS PSDB
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
OINO FERNANDES PPB
OR. HELENO PSDB
EURICO MIRANDA PPB



FERNANDO GABEIRA

IÉDIOROSA

ITAMAR SERPA

JOÃO MENDES

JOÃO SAMPAIO

JORGE BITIAR

JORGE WILSON

JOSÉ CARLOS COUTINHO

JOSÉ EGYDIO

LAURA CARNEIRO

LUISINHO

LUIZ RIBEIRO

MILTON TEMER

MIRIAM REID

PAULO FEIJÚ

REINALDO GRIPP

RODRIGO MAIA

RONALDO SANTOS

RUBEM MEDINA

SIMÃO SESSIM

VALDECI PAIVA

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 31

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

ANDRÉ BENASSI

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ARLINDO CHINAGLlA

ARNALDO FARIA DE SÁ

ARNALDO MADEIRA

BISPO WANDERVAL

CHICO SARDELLI

DE VELASCO
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PT
PFL
PSOB
PFL
PDT
PT
PSOB
PFL
PFL
PFL
PPB
PSOB
PT
PSB
PSOB
PL
PFL
PSDB
PFL
PPB
PSL
PDT
PSB

PSDB
pedoS

PT
PSOB
PSOB
PSDB
PT
PTB
PSDB
PL
PFL
PSL
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DELFIM NETTO

DR. EVILAslO

DR. HÉLIO

DUILlO PISANESCHI

EMERSON KAPAZ

FERNANDO ZUPPO

GILBERTO KASSAB

IARA BERNARDI

JAIR MENEGUELLI

JOÃO EDUARDO DADO

JOÃO PAULO

JOSÉANfBAL

JOSÉ DE ABREU

JOSÉ DIRCEU

JOSÉ GENOINO

JULIO SEMEGHINI

LAMARTINE POSELLA

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

LUIZA ERUNDINA

MARCELO BARBIERI

MARCOS CJNTRA

MEDEIROS

MENDES THAME

MICHEL TEMER

MILTON MONTI

NELSON MARQUEZELLI

NEUTON LIMA

PAULO KOBAYASHI

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

SALVADOR ZIMBALDI

SILVIO TORRES

TELMA DE SOUZA

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSI

WAGNER SALUSTIANO

PPB
PSB
PDT
PTB
PPS

PSDC
PFL
PT
PT
POT
PT
PSOB
PTN
PT
PT
PSOB
PMOB

PT
PSS
PMOB

PFL
PL
PSOB

PMDB
PMDB
PTS
PFL
PSOB
PT
PT
PTa
PSDB
PSDB
PT
PL
PMOB
PPB
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XICO GRAZIANO

ZÉ INDIO

ZULAIt: COBRA

Presentes de São Paulo: 52

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

UNO ROSSI

MURILO DOMINGOS

OSVALDO SOBRINHO

PEDRO HENRY

TETÉ BEZERRA

Presentes de Mato Grosso: :6

Distritcl Federal
AGNELO QUEIROZ

ALBERTO FRAGA

GERALDO MAGELA

OSÓRIO ADRIANO

PAULO OCTAvlO

PEDRO CELSO

WIGBERTO TARTUCE

Presentes de Distrito Federal: 7

Goiás
ALDO ARANTES

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JOVAIR ARANTES

JUQUINHA

L1DIA QUINAN

LUIZ BITTENCOURT

NAIR XAVIER LOBO

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO
Presentes de Goiás: 13

PSDB
PMOB
PSOB

PFL
PSDB
PTB
PTB
PPB
PMDB

pedoB

PMDB
PT
PFL
PFL
PT
PPB

pedoB
PMDB
PMDB
PSD8
PL
PSDB
PMDB
PMOB

PMOB
PSOB
PMOB
PPB

PFL
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Mato Grosso do Sul
OR. ANTONIO CRUZ

MANOEL VITÓRIO

MARÇAL FILHO

MARISA SERRANO

NELSON TRAD

PEDRO PEOROSSIAN

WALOEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 7

Paraná
ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

ALEX CANZIANI

BASILIO VILLANI

CHICO DA PRINCESA

OILCEU SPERAFICO

OR. ROSINHA

FLÁVIOARNS

GUSTAVO FRUET

HERMES PARCIANELLO

IRIS SIMCES

JOSÉ BORBA

JOSÉ CARLOS MARTINEZ

JOSÉJANENE

LUCIANO PIZZAno

LUIZ CARLOS HAULY

MARCIO MATOS

MOACiR MICHELETTO

NELSON MEURER

oolLlO BALBINOTTI

OSMAR SERRAGLlO

RICARDO BARROS

WERNER WANOERER

Presentes de Paraná: 24
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PMDS

PT
PMD8

PSDS

PTS
PPB
PMDB

PFL

PSDB

PTB
PSDS
PSDS

PSDS
PPS

PT
PT

PMDS
PMDS
PTS
PMDS

PTS
PPB

PFL

PSDS
PTS
PMDS
PPB
PSDS
PMDB
PPB
PFL
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Santa Catarina

ANTONIO CARLOS KONDER REIS

EDINHO BEl

EDiSON ANDRINO

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

JOÃO MATOS

JOÃO PIZZOLATIl

LUCI CHOINACKI

PAULO GOUV~

PEDRO BlTTENCOURT

RENATO VIANNA

SERAFIM VENlON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 14

Rio Grande do Sul
ADÃOPRETTO

AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

AUGUSTO NARDES

CEZAR SCHIRMER

CLOVIS ILGENFRITl

DARClslO PERONDI

EDIR OLIVEIRA

ESTHER GROSSI

EZIDIO PINHEIRO

FETTER JUNIOR

FIORAVANTE

JÚLIO REDECKER

LUIS CARLOS HEINlE

MENDES RIBEIRO FILHO

ORLANDO DESCONSI

OSVALDO BIOLCHI

PAULO JOSl:: GOUV~

ROBERTO ARGENTA

TELMO KIRST

WILSON CIGNACHI

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 22

PFL

PMOB
PMOB
PPB
POT
PFL

PMOB
PPB
PT
PFL

PFL

PMOB
POT
PSOB

PT
POT
POT
PPB
PMOB
PT
PMOB
PTB
PT
PSB
PPB
PT
PPB
PPB
PMOB
PT
PMOB
PL

PHS
PPB
PMOB
PSOB
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Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se ao

O SR. AIRTON DIPP, servindo como 2° Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
A lista de presença registra na Casa o compareci
mento de 385 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.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. e Srs. Depu
tados, lamentavelmente, a questão da miséria, que
ainda afeta dezenas e dezenas de milhões de brasile
iros, continua, com certeza, sendo o grande desafio a
ser enfrentado por todos nós neste século que acaba
de chegar.

Pesquisa recente, realizada por 52 organiza
ções religiosas e três associações de moradores, em
parceria com a Universidade Federal do Rio de Janei
ro- UFRJ, deixou-nos escandalizados e envergonha
dos, porque exibiu a face nua e cruel de um sistema
de exclusão social, que insiste em desafiar a cons
ciência nacional, que já não aceita mais esse estado
de coisa.

A pesquisa, Sr. Presidente e Srs. Deputados, foi
realizada na cidade de São João de Meriti, na minha
querida Baixada Fluminense. Pasmem, um Município
localizado na Região Sudeste - a mais rica e industri
alizada do País, detentora de mais da metade do Pro
duto Interno Bruto - ocupa, corno ficou comprovado,
posição desconfortável no alto do ranking brasileiro
da fome.

Ali, Sr. Presidente, pelo menos 6,6% das crian
ças de Oa 5 anos de idade ainda sofrem de desnutri
ção grave, se levados em consideração os padrões

111 - EXPEDIENTE

11 - LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Simão Ses-
sim.
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1- ABERTURA DA SESSÃO internacionais de saúde. O índice está acima da mé
dia da Região Sudeste, de 4,7%, e também da média
nacional, hoje em torno de 5,7%.

O quadro sinistro de São João de Meriti, que
pode estar levando à morte milhares de inocentes
também de outras cidades da região, foi alvo de cons
tatação, sábado passado, por parte do relator especi
al da Organização das Nações Unidas sobre o Direito
à Alimentação, Jean Ziegler. O mensageiro da ONU
prometeu levar o problema para debate em Roma, na
Itália, em setembro, durante a realização da Cúpula
Mundial de Segurança Alimentar.

Eu gostaria de parabenizar a atuação da médica
Silva Reis dos Santos, do Instituto de Puericultura e
Pediatria da Universidade Federal de Rio de Janeiro.
Preocupada com aquele quadro desumano, ela de
fende uma intervenção médica imediata nas 1.533
crianças vítimas da desnutrição, que pode matá-Ias
silenciosamente, diante da omissão dos Poderes PÚ
blicos. Como bem frisou numa entrevista ao Jornal
do Brasil, a pesquisa mostra o quanto os Poderes
Públicos estão desfocados ou desfocalizados diante
desse terrível problema.

Na verdade, Sr. Presidente, não podemos conta
bilizar apenas para as prefeituras envolvidas esse qua
dro cruel que atinge as crianças de famílias vivendo
abaixo da linha da pobreza em diversas regiões.
Entendo ser problema de todos nós, brasileiros, dos
políticos, dos empresários e da sociedade organizada.
É inadmissível que, num mundo globalizado, informati
zado e tão sofisticado, o Brasil ainda se dê ao luxo de
excluir forças humanas futuras tão importantes para
manutenção da chamada revolução tecnológica.

Nós, Governo, não podemos excluir-nos dessa
responsabilidade. Precisamos investir maciçamente
em recursos e projetos sociais que possibilitem às fa
mílias viver com o mínimo de dignidade, de forma a
que tenham saúde e suporte necessários para prepa
rar seus filhos rumo à participação no processo de
desenvolvimento de sua própria Nação.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o período que antecede o pleito eleitoral do
ano em curso vem se prefigurando com muitas turbu
lências, crises e truculências. Como se não bastas
sem os episódios que ensejaram a apreensão dos do
cumentos da Lunus, entram para o roteiro da mídia os
lamentáveis episódios da SUDAM, com Usimar, Nova
Holanda e quejandos.

Há um clima de apreensão circulando em todos
os recantos do Congresso Nacional. Comenta-se



"A categoria funcional de médico do
INSS, de que trata o item IV do art. 30 da Lei
na 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e a
carreira de Supervisor Médico Pericial do
INSS, prevista no inciso I do art. 10 da Lei na
9.620, de 4 de abril de 1998, são transpos
tas para a nova carreira de Perito Médico da
Previdência Social, no quadro de pessoal do
Instituto Nacional do Seguro SoCial - INSS,
autarquia vinculada ao Ministério da Previ
dência e Assistência Social, conforme Ane
xos VII e VIII".

Sr. Presidente, tive oportunidade de ouvir al
guns depoimentos, por isso tem de ser dada uma so
lução para esse quadro. Vários supervisores e audito
res muitas vezes são encarregados de fazer laudo
médico. Durante o exercício da sua profissão várias
vezes são hostilizados, perseguidos e colocam suas
vidas em risco.

Em função desse quadro, como médico, peço a
esta Casa e ao Congresso Nacional que vote com
agilidade a referida medida provisória para que a situ
ação desses profissionais seja definida. É um anseio
e uma preocupação. Tive oportunidade de participar
desse encontro e ouvi vários depoimentos, em que os
profissionais colocam em risco até a sua própria vida.

Portanto, fica registrada esta reivindicação.
Quero estender também o nosso apelo para que

seja considerada como carreira típica de Estado os
profissionais da Vigilância Sanitária do Ministério da
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que, qual Fênix ressurge das cinzas, o perverso SNI, O SR. ARMANDO ABíLlO (PSDB - PB. Sem
que, com arapongas, dossiês e outras armas escu- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
sas, levanta suspeitas, arma denúncias, enxovalha lamentares, o assunto que tratarei diz respeito a uma
honras, tudo faz para expor o homem público ao opró- categoria da qual faço parte.
brio, ao repúdio, à exclusão da campanha eleitoral Tenho dito várias vezes - e vou continuar repe-
quase em curso. tindo - que estou Parlamentar, mas sou médico. Em

O vesgo do lamentável processo é que outrora função da minha situação profissional, quero fazer
costumava aparecer às vésperas dos pleitos eleitora- uma reivindicação: que seja votada o mais rápido
is; já agora surge quando nem ao menos começou o possível a Medida Provisória na 2.175-29, de 24 de
período legal das propagandas eleitorais. O impiedo- agosto de 2001 , que dispõe sobre a reestruturação
so processo se esco'1de por trás do biombo de anoni- da carreira Auditoria do Tesouro Nacional e organiza-
mato, e a imprensa, ávida para preencher suas pági- ção da carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social
nas, recolhe todo este vasto arsenal e detona seus e carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho.
perversos petardos, impiedosamente, sobre qualquer Centralizarei minhas considerações na reestru-
um de nós, sem mensurar as conseqüências que de turação da carreira Auditoria Fiscal da Previdência
fato possam surgir. Social. Sr. Presidente, semana passada tive oportuni-

Ninguém se pense livre dos ataques que costu- dade de participar de encontro com vários colegas e
mam vitimar, como o mosquito da dengue, culpados e funcionários da Previdência Social - peritos e mem-
não culpados, inocentes e responsáveis, restando à bros daquele Ministério.
vitima o posterior direito à defesa, quando o mal dis- O art. 19 da Medida Provisória na 2.175-29, que
seminado fica dificílimo de ser justificado. dispôs sobre o assunto, tem o seguinte teor:

Quando jovem, lendo as façanhas do extraordi
nário detetive Hercule P~irot, lembro-me de que,
quando da execução de suas pesquisas, começava: a
quem pode interessar o crime? Daí surgiam suas in
cursões pelos mais diferentes desvãos, até encontrar
o autor do delrto.

É hora de nos perguntarmos a quem tanto inte
ressa esta pletora de dossiês que alveja figuras de ex
pressão do nosso cenário político. Sei que a imprensa
tem como função trazer a lume feitos escusos que,
praticados desonestamente, têm de ser levados aos
tribunais para que a verdade dos fatos seja elucidada.
Mas venhamos ao ponto: a denúncia pela denúncia,
sem as provas que revelem ou indiciem o crime, é
uma leviandade que tem de ser combatida.

Quero que todas as denúncias sejam apuradas,
julgadas e, quando verídicas, seus autores sejam se
veramente punidos. Mas não aceito a irresponsabili
dade de levantarem suspeitas, apresentarem denún
cias, implantarem dúvidas, sem a feitura do processo
e a coragem do denunGiante de assumir responsavel
mente a autoria do feito. O que não é possível é a ex
pectativa de, todo fim de semana, aguardar-se dos
veículos de grande circulação nacional o mais recen
te e ruidoso escândalo e a exposição da próxima víti
ma. É o caso de se perguntar, como Poirot, a quem in
teressa o tema. Quem o paga? Que fins perseguem?

Urge reagir, sob pena de vermos desertando das
lides políticas homens ínclrtos, cidadãos probos que
constroem com seriedade ét democracia deste País.

Era o que tinha a dizer.
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Saúde. Inclusive o Sr. Ministro da Saúde já concorda e que, além de injusto, concentrava-se nas ações cura-
falta agora somente ser definida esta situação junto tivas, nas especialidades médicas e na atenção hos-
ao Ministério de Planejamento e Gestão. pitalar, que consumiam significativos recursos do or-

Ora, Sr. Presidente, reza a nossa Constituição çamento da Previdência Social. Um complexo siste-
Federal, que a saúde é um direito de todos, garantido ma, com toda a sua administração centralizada no ní-
mediante políticas sociais e econômicas que visem à vel federal, amplamente suscetível a fraudes e desvi-
redução do risco de doença e ao acesso universal e os de toda a ordem.
igualitário às ações e aos serviços para sua promo- O Sistema Único de Saúde tem acesso univer-
ção, proteção e recuperação. sal e gratuito; é administrado principalmente pelos

Para operacionalizar o direito à saúde, a nossa gestores municipais e estaduais; prioriza a ação pre-
Constituição criou o Sistema Único de Saúde - SUS e ventiva e é aberto à participação da sociedade. Seu
definiu, entre as suas competências, as de controlar e modelo é a melhor resposta institucional que podía-
fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de mos dar ao povo brasileiro para o enfrentamento de
interesse para a saúde, executar as ações de vigilân- nossos problemas de saúde.
cia sanitária e epidemiológica, fiscalizar e inspecionar A vigilância sanitária tem ações de competência
alimentos, assim como participar do controle e fiscali- da União, como a autorização de empresas de produ-
zação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. tos de interesse da saúde e o registro dos respectivos

Tudo isso está previsto no art. 200 da nossa Lei produtos; de competência dos Estados e do Distrito
Maior, que também estabelece para o SUS a compe- Federal, como as inspeções em plantas produtoras e
tência de colaborar na proteção do meio ambiente, in- estabelecimentos prestadores de serviços; e, agora,
c1usive o ambiente de trabalho. de competência dos Municípios, que variam confor-

A vigilância sanitária é um dos campos da saú- me as possibilidades em termos de recursos, instala-
de que trabalha, preventivamente, no sentido de redu- ções e equipamentos das Prefeituras.
zir os riscos que podem resultar em agravos à saúde É, pois, um sistema nacional que traz uma divi-
e instalação de doenças. são de atribuições entre as três esferas de governo,

A Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que conforme as diretrizes do SUS, justamente por sua
regulamentou o Sistema Único de Saúde depois dele adequação ao nosso tamanho de país-continente, às
ser criado na Constituição Federal, em 1988, traz o nossas desigualdades regionais e locais e ao nosso
detalhamento dessas competências e entende a vigi- estágio atual de desenvolvimento social e econômico.
lância sanitária como um conjunto de ações capaz de A área de vigilância sanitária, que antes era exer-
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de in - cida somente pela União e pelos Estados, sempre con-
tervir nos problemas sanitários decorrentes do meio viveu com uma estrutura mu~o precária para fazer fren-
ambiente, da produção e circulação de bens e da te às suas gigantescas atribuições. Apesar da sua gran-
prestação de serviços de interesse da saúde. de importância para a saúde pública, nunca foi objeto

Esse conceito abrange o controle de bens de de prioridade das políticas governamentais.
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem O resultado foi uma atuação precária, sem re-
com a saúde, compreendidas todas as etapas e pro- cursos técnicos, sem pessoal qualificado, sem equi-
cessos, da produção ao consumo. Ou seja, o controle pamentos, viaturas, com organização e administra-
de produtos de interesse à saúde tais como os ali- ção arcaicas e c1ientelistas. A população não conhe-
mentos, os medicamentos, os produtos de higiene cia a vigilância sanitária, ou, se conhecia, não confia-
pessoal, cosméticos e perfumes, os saneantes (de- va na sua atuação como guardiã da proteção dos ris-
tergentes, desinfetantes, germicidas, inseticidas, rati- cos à saúde.
cidas, etc.). O descrédito da sociedade para com a vigilância

Abrange também o controle da prestação de sanitária era sério. As próprias empresas, as entida-
serviços que se relacionam direta ou indiretamente des reguladas, tinham graves prejuízos, pois não po-
com a saúde. Ou seja, todos os tipos de serviços de diam contar com serviços ágeis e competentes, com
saúde, como os realizados nos ambulatórios, nos normas e regulamentos claramente formulados, com
hospitais, nas clínicas especializadas e em serviços decisões racionais acerca dos problemas do setor.
de diagnósticos, entre muitos outros. Em 1997 e 1998 surgiram os escândalos com

Com a criação do Sistema Único de Saúde, cor- medicamentos falsificados. Adulterações de todos os
rigimos a histórica injustiça de um modelo de assis- tipos foram explicitadas: venda sem o menor controle;
tência que atendia desigualmente os brasileiros e medicamentos com prazo de validade vencido circu-
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lando no mercado; qualidade duvidosa; amostras grá- Entretanto, se na teoria o Sistema Nacional de
tis vencidas transformadas em medicamentos e sen- Vigilância Sanitária está em plena vigência e se refor-
do vendidas nas farmácias e assim por diante. mando, na prática as ações de vigilância sanitária ain-

Em boa hora, o Ministro José Serra criou a da deixam muito a desejar. A população ainda não
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. confia nos produtos liberados pela vigilância. Os mé-
Uma agência regulatória que, na esfera federal, está dicos relutam ante suspeitas de falta de qualidade
superando todas as insuficiências e precariedades dos medicamentos. Alguns profissionais e estabeleci-
que a antiga Secretaria de Vigilância Sanitária do Mi- mentos de saúde prestam péssimos serviços e não
nistério da Saúde possuía. sofrem fiscalização ou punição pelas suas infrações.

Na prática, a ANVISA trouxe um novo alento A fiscalização dos alimentos é precária. Não sabemos
para a área de vigilância sanitária. O orçamento da sequer a origem da maior parte da carne bovina que
ANVISA em 2000 foi de 161 milhões de reais; mais de comemos.
dez vezes superior ao orçamento, de cerca de 13 mi- Estudos revelam que o principal ponto crítico do
Ihões, que a Secretaria de Vigilância Sanitária tinha Sistema Nacional de Vigilância Sanitária localiza-se
em 1995. nos problemas relacionados com recursos humanos.

Em 1995, a antiga Secretaria de Vigilância Sani- Tanto na dimensão quantitativa, quer dizer, a falta ge-
tária conseguiu gastar apenas 22% do seu parco or- neralizada de pessoal capacitado para atuar na área,
çamento, não obstante os graves problemas da área. como na dimensão qualitativa, ou seja, na qualifica-
A completa falta de estrutura não permitia uma atua- ção do pessoal existente, como ainda na perspectiva
ção mais eficiente. dos salários e das condições de trabalho.

Nos Estados e Municípios a situação não era Os dirigentes da ANVISA, por lei, têm estabilida-
melhor. Na verdade, era ainda pior: sem recursos; de e autonomia de ação e estão protegidos das de-
sem pessoal; sem informação; sem força política para missões por pressões políticas. Seus cargos estão
fazer frente às pressões políticas para "aliviarem" as garantidos até o final dos seus mandatos, exceto em
inspeções e as punições e assim por diante. casos de corrupção comprovada e julgada.

Como ~s E~tad?s const.ituem-se nos ~rinc~ais Entretanto, os técnicos, aqueles que assinam e
a~en~es de flscahzaça.o do slst~ma, ou seja, sao o se responsabilizam pelos pareceres e laudos conclu-
pnncl~al braço ex~utlvo de açoes que zelar:n. ~elo sivos, que verificam o cumprimento ou não das leis e
cu~~r~m~nto d~~ 1~ls ~ dos regul~ment?s sanltanos, dos regulamentos, não gozam da mesma proteção.
a vlgllancla.sa~l~ana nao conseguia se Impor, execu- São eles que põem a "mão na massa", que verificam
tar suas atnbUlçoes. empiricamente as condições, que investigam, que

Junto com a criação da Agência Nacional de Vi- identificam as infrações.
gilância Sanitária foi formalmente instituído o Sistema M I - t" t b'l'd d
N · I d V' '1" . S .. , . . I as e es nao em es a I J a e em seu cargo.

aCiona e Igl ancla aMana, composto, pnnclpa - Ar . E t d M" . . .
mente, pelos órgãos federais, estaduais e municipais la~, nos _s a ~St e UnlClpIOS, com'f~ansslmas ex-
d "1A' "t. . ceçoes, nao eXls em cargos espeCI ICOS para os

e Vlgl ancla sanl ana.. . . agentes da vigilância sanitária.
Sob o ponto de vista financeiro, um programa da _.. . . .

ANVISA, o Pró-Visa, tem repassado recursos aos A fU~~~o ~e fiscal. sanltan~, por exemplo, crucial
Estados visando à plena estruturação dos órgãos es- para a eflclencla do Sistema, e ~es~mpenhad~ por
taduais. Outros programas de ação e de estruturação pessoal.contrata?o com~ farmaceutlco, odontologo,
técnico-administrativa têm melhorado muito o desem- enfermeiro e assim por diante.
penho das vigilâncias sanitárias estaduais. Pasmem, Sras. e Srs. Deputados! Não existe o

Os laboratórios estaduais, responsáveis pelas cargo de fiscal sanitário na imensa maioria dos Esta-
análises laboratoriais que checam as especificações dos e Municípios, os principais executores da ação
e parâmetros legais e de qualidade, também recebe- fiscalizatória do Sistema Nacional de Vigilância Sani-
ram recursos para reformas e equipamentos. tária. Tampouco ele existe na esfera federal.

Por seu turno, os Municípios vêm assumindo, Fiscalizar é uma tarefa árdua, difícil. Precisa ter
gradativamente, a execução das ações básicas de vi- boa formação, boa qualificação. Precisa ser diligente,
gi/ância sanitária. Os Municípios maiores assumem paciente e persistente. Fiscalizar também significa
ações de maior complexidade, aliviando a carga dos contrariar interesses; significa assumir posições cla-
Estados de terem que, sozinhos, fiscalizar todos os ras, corajosas, éticas; expor-se a perigos que podem
agentes sob regime de vigilância. envolver a própria vida; a pressões de toda ordem,
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que ameaçam a sobrevivência, o emprego, a saúde tendo capacidade em fazer cumprir a legislação sani-
própria e dos seus familiares. tária, ver o Brasil como uma grande Nação, que sabe

É por esta razão que o cargo de fiscal é neces- zelar pela saúde e segurança dos seus cidadãos.
sário: para dar segurança e plena condição de exercí- Em muitos Municípios, onde as ações de vigi-
cio profissional aos fiscais, em nome da saúde públi- lância sanitária foram implantadas, a questão dos re-
ca, da segurança e do direito à vida. cursos humanos é fatal. Depois de treinado, o pessoal

Por outro lado, os baixos salários são a regra é contratado de forma precária - por cargos de confi-
nos órgãos estaduais e municipais de vigilância sani- ança, por serviço prestado, indiretamente via outras
tária. Engenheiros, enfermeiros, farmacêuticos, médi- instituições e assim por diante.
cos e outros profissionais que trabalham nos órgãos Quando as inspeções começam a ser realiza-
estaduais de vigilância sanitária têm salários de cerca das, as dificuldades começam a aparecer. Muitos po-
de 300 reais, para uma carga horária de 20 horas se- líticos percebem a vigilância como fonte de proble-
manais. Entre aqueles que trabalham 40 horas, os mas por sua ação fiscalizatória, cuja administração
maiores salários atingem cerca de 2 mil reais. traz grande desgaste. Como o horizonte político é

Não é estarrecedor, Sr. Presidente? Como o sempre de curto prazo, a ação para exigir o cumpri-
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pode ser efi- menta das leis e dos regulamentos não é valorizada.
ciente com este tipo de salário aos seus operadores? Pressões e acusações contra os fiscais são fei-

Nos Estados em que a dedicação não é integral, é tas e muitos perdem rapidamente seus precários em-
comum que os funcionários exerçam atividades em ou- pregos quando agem de acordo com a ética e a lei vi-
tros empregos para complementar o baixo rendimento; gente. Ou, então, quando muda a administração mu-
muitos desses outros empregos são em estabelecimen- n~cipal, os fiscais e !~cnicos da~igilâncias~nitária são
tos sob fiscalização sanitária, o que é ilegal. slmplesme~~e demitidos, por nao compartilharem dos

Os baixos salários não estimulam a permanên- grupos polltlc~s. que ~ssum~m ~s P~efeituras.~u por
cia dos servidores nos quadros da vigilância, os quais a~gu~ outro ~utll m~tIV?, poiS nao. te~" establli?~de,
preferem ficar em outros locais, ou na atividade priva- nao tem carreiras, nao tem suporte Jundlco e pol~tlco.
da quando são obrigados a optar. Esses fatos completam um quadro que cna um

'O It d' 't - d bit • círculo vicioso, que inclui falta de qualificação, amea-resu a o e uma SI uaçao e a so u a caren- . _ . . , . .
. di' d . 'I~ . t t ' ça de demlssao, falta de estabilidade, salanos baiXOS,

cla e pessoa nas equipes e Vlgl anCla, an o no nl- t I' 't d t I d
I I d

- . . ou ros empregos, Iml es e gas o com pessoa, es-
ve centra as coordenaçoes estaduaiS, como no In- t' - h ,. . I . d' - I' . •
t

. d E t d mo Ivaçao, orano parcla ,In Icaçao po Itlca e ausen-
enor os s a os. . d f' .cla e recursos ISICOS.

Não é possível Sras. e Srs. Deputados que A ..,.. . , " . - I b I
t" ' 't - I t ' I d 'b vlgl ancla sanrtana eXige uma Inserçao a ora

con Inuemos com essa SI uaçao amen ave, e a so- d'f . d ' . , .
I t · f"· . d f" ,. - 't' . B"I I erencla a, com cargos especlflcos e expllcltos, em
u a InSU IClenCla a Isca Izaçao sanl ana no raSI, t . t I d d' - I' I' d t.. empo In egra e e Icaçao exc USlva, a em a pro e-
que compromete nossa Imagem, a Imagem dos nos- ça-o a' at'lv'ldad f' I' d d I' . d' t. e Isca Iza ora e e sa anos con Izen e
sos produtos, que afugenta tunstas e chances produ- . rt-' . I d t f
t
. . . com a Impa ancla sacia a are a.
Ivas e comerCiaiS. _ ,

. .. Nao ha esperança de que o Sistema Nacional
A falta de um plano de carreira para os fiscaiS e . '" . , . . .

t t
' . d . '1·' 't'" .. I d de Vlgllancla Sanrtana venha a ser efiCiente se este

ou r~s ecnrcos a vlgl a~cla sanr ana e o pnnclpa e- problema não for enfrentado: um plano de cargos e
terminante dessa precanedade I' . . ,. d h d" . ~. . :. _ "saanos, uma carreira tlplca para o esempen o as

Por que a vlgllancla sanltan~ .nao consegue Im- ações de vigilância sanitária no País. E não somente
plantar pl~no~ de cargos e salanos para ,os seus para o nível federal. Alguma forma há de ser planeja-
age~t~s f~scallzadores, como o. fazem as areas. da da para que os três Governos - Federal, Estadual e
prevldencla, do trabalho, da agncultura, das receitas Municipal - tenham a carreira de vigilância sanitária
federal e estadual? uma vez que suas competências são complementa-

o que impede que o poder de política adminis- res, são articuladas em um sistema onde o bom tra-
trativa seja efetivamente exercida na área sanitária? balho de um nível determina a possibilidade do outro
Por que não se pensam em providências para mudar fazer também um bom trabalho.
esse quadro na saúde? Não temos dúvidas de que a maioria dos Muni-

Este assunto é crítico para o Sistema Nacional cípios e dos Estados enfrenta grandes dificuldades
de Vigilância Sanitária e está a merecer atenção das para a implantação do SUS e, em seu interior, da vigi-
autoridades e dos políticos que querem ver o Estado lância sanitária. Mas, como reza nossa Constituição
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Federal, as ações preventivas têm prioridade dentro nambuco, foi mantida a decisão do Juiz da 18a Vara
do contexto geral das competências do SUS. determinando o cumprimento da sentença.

A ANVISA tem possibilidades de coordenar Agora, novamente a população pernambucana
uma ação acordada entre os três Governos para que é obrigada a conviver com o péssimo serviço presta-
se pense, elabore e implante uma autêntica política do pela TELEMAR no setor de informações -1 02. Se-
de recursos humanos para o Sistema Nacional de Vi- gundo informações, a diretoria dessa empresa, na
gilância Sanitária. ganância por mais dinheiro, criou uma empresa de in-

Saliente-se que este sistema tem, em todas as formações com t~st~s-de-ferroda própria diretoria da
três esferas de governo, uma boa capacidade de arre- TEL~~AR e reSCindiU os contratos com as empr~sas
cadação, por meio de taxas e multas, princi aimente. te.rcelrlzadas nos Estados de Pernambuco, Paralba e

p RIO Grande do Norte.
A vigilância sanitária é uma função típica de Esse fato já é corriqueiro em outras regiões do

Estado; trab~lha para_o bem comum; ~em que regula- País, a exemplo do centro-sul. Em São Paulo, por
mentar e arbitrar a açao d~ age~tes pnva~os em favor exemplo, a diretoria da Telefônica tem uma empresa
desse bem comum, que e a saude coletIva. que opera o serviço de informações, constituída por

Essa competência não pode ser exercida por pessoas da família dessa diretoria, cujos serviços são
agentes privados; não pode ser privatizada. Não há de péssima qualidade. Temos conhecimento, tam-
como o Estado não estar presente nessa área que bém, que o mesmo desrespeito da Telemar para com
tem importância crítica inclusive para o comércio in- a Justiça, ocorrido em 1999, descumprindo suas de-
ternacional. terminações, está acontecendo agora. No dia 15 de

Nada justifica que permaneçamos com um apa- janeiro último, a Telemar suspendeu, unilateralmente,
rato fiscalizatório arcaico e ineficiente na área sanitá- o contrato com a empresa Informador Ltda., que pres-
ria. O Brasil dos nossos sonhos contempla uma polí- tava esse serviço nos Estados da Paraíba e do Rio
cia sanitária bem formada, qualificada, vigilante, efici- Grande do Norte. A empresa prejudicada conseguiu
ente e justa. medida cautelar da Justiça, que determinou o retorno

E t
· h d' desses serviços e atribuiu à ré multa e crime de deso-

ra o que In a a Izer. b d' - . b"'d d I d .e lenCla e responsa I I a e pe o escumpnmento
Muito obrigado, Sr. Presidente. da ordem.

O SR. GONZAGA PJ\TRIOTA (Bloco/PSB - PE. Em nome do povo pernambucano, vimos repu-
Pronuncia o seguinte di~,curso.) - Sr. Presidente, diar esse desrespeito às leis que concedem a presta-
Sras. e Srs. Deputados, eP1 março de 1999, ocupei a ção de serviço público, bem como a desobediência a
tribuna desta Casa para fazer um alerta sobre o pro- uma determinação judicial, inclusive referendada pela
cesso de privatização das telecomunicações. Em Per- instância superior.
nambuco, o grupo Telemar que adquiriu a TELPE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
Telecomunicações de Perr ambuco, transferiu o servi- Casa não pode ficar inerte com os descasos que es-
ço conhecido como 102 para o Estado da Bahia, ge- sas companhias picaretas vêm praticando com os
rando uma série de transtornos para a população per- nossos usuários. Elas são concessionárias de servi-
nambucana. Com o Serviço 102 centralizado na Ba- ços públicos e não podem impor serviços que não
hia, terceirizado com enpresas daquele Estado, prestam ao usuário. Cabe-nos acioná-Ias nas nossas
aconteceram dois problemas imediatos: primeiro, fo- Comissões Permanentes. Aliás, estamos apresentan-
ram fechados vários postos de informações no Reci- do requerendo para audiência pública com os senho-
fe, causando desemprego; segundo, a Bahia não es- res presidentes da Telemar e da Telefônica, a fim de
tava estruturada para bem atender o cliente pernam- esclarecerem aqui essas ações gananciosas que pre-
bucano, o que piorou bastante o atendimento ao judicam as populações usuárias dos serviços de co-
usuário que paga caro para obter as informações. municação de suas jurisdições.

No mesmo ano de 1999, especificamente no Sr. Presidente, retornarei em breve com ele-
mês de maio, voltei a esta ~ribuna para hipotecar meu mentos mais contundentes sobre esse assunto.
apoio ao Juiz da 18a Vara ::;ível do Recife, que deter- O SR. PAULO GOUVÊA (PFL - SC. Pronuncia
minou o retorno do Serviço de Informações 102 para o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
o Estado e a recontratação dos 144 deficientes físicos putados, no dia de amanhã, 21 de março, comple-
demitidos com o fim do serviço. Apesar da TELEMAR tam-se 68 anos de fundação do Município de Indaial,
ter recorrido ao Tribunal dE' Justiça do Estado de Per- situado no Médio Vale do Itajaí. O nome do Município



As entidades e pessoas abaixo assina
das manifestam a sua solidariedade ao Bispo
da Diocese de Sobral, D. Aldo di Cillo Pagot
to, diante dos ataques de que ele é vítima,
apesar de sua incansável defesa da família,
da sustentação das mais poderosas institui
ções que oferecem educação e saúde ao
povo da zona norte do Ceará, da defesa dos
pobres e de todos os movimentos em prol
dos bons costumes, da defesa dos direitos
dos oprimidos e de sua impávida postura de
apoio aos perseguidos, oprimidos e excluídos.

E desagravam a sua pessoa de Bispo
e homem público por considerá-lo um dos

o SR. PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, de alguns dias para cá a imprensa do
Ceará tem noticiado um fato ocorrido em Santana do
Acaraú, onde uma autoridade eclesiástica, cancerosa e
de idade avançada teria tido algum tipo de envolvimento
íntimo com algumas adolescentes.

Porém, não quero neste momento comentar a
suspeita que envolve essa autoridade. Pretendo de
fender a atuação do Bispo de Sobral, D. Aldo di Cillo
Pagotto, que buscou dar uma assistência humana e
religiosa não apenas ao seu subordinado, mas tam
bém às adolescentes envolvidas no episódio.

Infelizmente, a autoridade policial do inquérito,
interpretando maio ato social e humano do Reveren
díssimo Bispo, fez aleivosias desairosas à sua condu
ta, com o que não concordamos. Surgiu, então, um
manifesto de solidariedade a D. Aldo Pagotto, ao qual
me associo e, neste momento, leio, deixando-o regis
trado nos Anais desta Casa:

"Manifesto em Solidariedade a D. Aldo, Bispo de
Sobral
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é referência a uma palmeira abundante na região, pal- O setor terciário se desenvolveu muito na déca-
meira que os índios denominavam indaiá. da de 70 e teve crescimento acelerado na década de

O primeiro núcleo de povoamento, denominado 90. De~tro desse setor, o turism~ rural ou ecológico
Carijós, teve início em 1860, sendo formado por famí_ pod~ ~Ir. a tornar-se fonte expressiva de ~enda para o
lias oriundas do litoral catarinense que se instalaram MUnl~lpIO,,e~ face das r~servas florestais e dos ma-
na margem esquerda do Rio Itajaí-Açu. O núcleo não nanclals hldncos nele eXistentes.
prosperou e suas terras foram compradas pelos colo- Quem visita Ind~ial, ~bretudo ~o perí~do de
nos alemães que haviam iniciado outro núcleo na novembro a. março, ~Ica ~Ivamente ImpreSSI~ma?O

margem direita, em 1863, como parte da Colônia Blu- com a quantidade e dlver~ldade de flores nos Jardm~

menau. A exploração da área esteve a cargo dos en- das casa~ e nas ru~~?a Cidade, fato ~ue tornou Indal-
genheiros Augusto Wunderwald e Emílio Odebrecht _ ai con.heclda como cl~ade.das flores. Este fato r~ve-

este último encarregado pelo Dr. Blumenau da medi- la mUito da ~Ima dos mdalalenses, g~nte que ah~ o
ção e distribuição dos lotes coloniais, bem como do trabalho persistente ao gosto pelas cOisas bem feitas
levantamento geral do Vale do Itajaí. e que ama a natureza.

At ' h . It h 'bit' d . d . I Parabéns Indaial e indaialenses.e oJe, a cUllura e os a os os In ala enses
sãoclaramente marcados pela colonização alemã e tam
bém, subsidiariamente, pela contribuição dos imigrantes
italianos (a partir de 1875) e poloneses (a partir de 1878).

Em 1876, lndaial foi elevada à categoria de distrito
de Blumenau. Sete anos depois, em 1883, foi elevada à
categoria de vila e emancipada de Blumenau. Era uma
conseqüência da participação de Blumenau na Revolu
ção Federalista. No ano seguinte, o então Governador
Hercílio Luz (eleito após a derrota dos maragatos) anu
lou a emancipação, enviando à Câmara de Vereadores
recém-eleita um comunicado com o seguinte teor:
"Indaial pertence ao Município de Blumenau em vista
do ato que considera nulo tudo quanto foi feito pelos re
vonosos". Acabara a breve emancipação.

A elevação à categoria de vila só ocorreria nova
mente em 21 de março de 1934, pelo interventor fe
deral Coronel Aristiliano Ramos, tendo sido nomeado
primeiro Prefeito o Sr. Erich Klein.

O setor primário de Indaial responde por 10%
do movimento econômico. O percentual pode ser ba
ixo, mas a agricultura e a pecuária do Município for
necem matéria-prima para diversas indústrias da re
gião, entre as quais as de conserva, beneficiamento
de arroz e laticínios. A criação de peixes vem ocu
pando posição de importância na economia local,
especialmente a criação consorciada com o cultivo
de arroz que tem trazido excelentes resultados para
ambas as culturas.

O desenvolvimento industrial teve forte expansão
a partir de 1960 e hoje é a maior força da economia in
daialense, destacando-se os setores têxtil, metalúrgico,
alimentício, do vestuário e mobiliário. A importância des
se setor pode ser medida pela realização da Expofeira,
que Indaial promove anualmente. Hoje, será aberta a
sexta edição desta feira que se estenderá até o próximo
dia 24. Mais de 100 expositores da indústria e do comér
cio participarão desse evento.



o SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
(PFL-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o meu Estado, Santa
Catarina, com sua economia diversificada, notabili
za-se, dentre outros setores, peja capacidade de pro
dução de suínos e aves e a presença de uma agroin
dústria de tecnologia avançada, cujos produtos, de
alta qualidade, são competitivos nos mercados nacio
nal e internacional.

A base dessa cadeia produtiva agroindustrial é
representada por pequenas e médias propriedades
rurais exploradas pela chamada agricultura familiar,
destacando-se, no caso da suinocultura e da avicultu
ra, o desempenho da região oeste do Estado, conhe
cida como o celeiro catarinense.

Como conseqüência, o milho constitui insumo
indispensável à manutenção dessa atividade econô
mica, cujo sucesso depende do desenvolvimento per
manente de políticas públicas voltadas para o comba
te ao êxodo rural.

Santa Catarina busca ser auto-suficiente na
produção de milho, o que é desejável e necessário,
circunstância que mobilizou o Governo do Estado
para organizar e executar o Programa Estadual de
Auto-Suficiência de Milho, que, entre outras ações,
tem envolvido o estímulo ao aumento da área planta
da com a distribuição de sementes e de calcário e o
apoio político na mediação da fixação de preços jus
tos a serem pagos ao produtor pelas agroindústrias.

Todavia, em artigo publicado no dia 7 do corren
te mês, no Informe Conjuntural, do Instituto de Pla
nejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina
Instituto CEPNSC, mostra o especialista Simão Brug
nago Neto um quadro complexo, atestando:
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paladinos da promoção humana do povo UVA; pelos Secretários Municipais de Sobral; pelos Ve-
sobralense e do povo cearense, como já readores Municipais de Sobral; pelo médico Antônio de
demonstrou em situações dramáticas na Pádua Neves , representando os médicos cooperados
Arquidiocese de Fortaleza, em sua missão da UNIMED de Sobral; por Aurélio Pontes, Presidente
da pastoral penitenciária, junto com D. do Conselho Deliberativo - CDL de Sobral; pelo Presi-
Lorscheider. dente da OAB de Sobral; por todos os Presidentes dos

Manifestam também a surpresa diante Clubes de Serviço do Município, como o Rotary e Uons,
de interpretações malévolas e tendenciosas nas figuras do Sr. Arnaud de Holanda, Ivan Frota e das
e a estranheza em querer envolvê-lo Sras. Maria de Lourdes Pinto e Maria de Lourdes Go-
maliciosamente, visando atacar sua mes; por diretores de colégios particulares; por presi-
idoneidade e atingi-lo moralmente na sua dentes de sindicatos de Sobral; por vários profissionais
missão de Pastor, quando é sabido que D. dasaúdeedaeducação, e agora por mim, este Deputa-
Aldo cumpria decisão do Conselho do Federal, que se soma a este manifesto, indignado
Presbiteral de fazer chegar àquelas famílias com a forma com que procuram macular a figura deste
o cuidado pastoral de preservar as crianças pastor.
envolvidas neste drama, deixando à Justiça E t' h d'. ra o In a a Izer.
o Julgamento dos fatos.

Expressam o repúdio ao insólito
procedimento do presidente do inquérito,
onde ele usurpa o papel da promotoria,
afirmando fato, em vez de estabelecê-lo;
usurpa ainda a função de juiz, prejulgando,
em lugar de caracterizar os fatos que
segundo o Ministério Público possam
constituir delitos a serem submetidos ao
julgamento do Juiz.

Manifestam também o testemunho da
sua coragem moral de se colocar na defesa
de posições inerentes à doutrina cristã,
publicamente denunciando a exploração do
espetáculo da humana fraqueza, em que se
vitimam pessoas humildes e indefesas, que
sofrem mais pelo abuso da exposição dos
seus atos, dos quais são vítimas, do que
pela própria natureza desses dramas.

Manifestam a necessidade de se
recuperar a vida privada, respeitando a
intimidade das pessoas e de seus dramas,
expostos no espaço público para consumo e
curiosidade da sociedade de massa.

Manifestam, por fim, a necessidade de
se restaurar a ética da vida privada do
cidadão, que se refugia em si mesmo, fora
do alcance do espaço público.

Sobral, 20 de março de 2002".
Esse manifesto foi subscrito pelo Prefeito de So

bral, Cid Ferreira Gomes; pelo Vice-Prefeito Edilson
Aragão; pelo Presidente da Câmara Municipal de So
bral, Francisco Adaldécio Unhares; pelo Deputado Fe
deral, Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia
Francisco Ariosto Holanda: por José Teodoro Soares,
Reitor da Universidade Estadual do Vale do Acaraú -



,

Têm contribuído para a formação desse qua
dro, primeiro, a brusca redução do preço do milho
posto na fonte produtora, ocorrida em meados do
ano passado, e, depois, o longo período de estia
gem que passou a castigar todo o grande oeste ca
tarinense e que ainda persiste. São fatores de de
sestímulo aos pequenos produtores rurais.

Cabe aqui um parêntesis.

É com alegria e orgulho que cito Simão Brugnago
Neto, pois, no recuado ano de 1946, no dia de Natal, a
primeira visita que fiz, aos vinte e um anos, no belo e
querido Município de Luiz Alves, então distrito de Itajaí,
candidato a Deputado Estadual Constituinte, foi ao seu
avô, o querido Simoneti, exemplo de honradez, cora
gem e dedicação, na localidade de Rio do Peixe.

Mais tarde, seu pai, João Brugnago, seguindo o
belo exemplo paterno, foi um modelo de cidadão e ho
mem público, exercendo, digna e eficientemente, a re
presentação do povo na Câmara Municipal de Itajaí.

Quero, ainda, lembrar que, no tradicional Clube
Guarani, em Itajaí, quando paraninfei uma turma do
Colégio Salesiano, Simão Brugnago Neto, então um
menino de onze anos, ao ser chamado para receber o
prêmio pelo excepcional desempenho escolar, inda
gado pelo diretor sobre quem desejava que lhe apu
sesse a medalha no peito, sensível à minha amizade
a sua família, apontou resoluto e tranqüilo para mim.

Volto ao tema deste discurso.
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"No contexto estadual, além do ex- No momento mesmo em que tomava conheci-
pressivo declínio da produção, há que res- mento da análise técnica do Instituto CEPA, recebi do
saltar ainda a tendência de aumento do con- nobre Deputado Afonso Spaniol, da Assembléia Le-
sumo decorrente da perspectiva de incre- gislativa de Santa Catarina, memorial subscrito pelo
mento da produção de aves e suínos. Como Sr. Mario Scalco, Presidente do Núcleo Regional de
conseqüência, o déficit estadual de milho - Criadores de Suínos do Extremo-Oeste, abordando a
que havia declinado de 1,4 milhão de tone- questão e propondo ações governamentais no plano
ladas em 1999 para 1,08 milhão em 2000 e federal, das quais destaco as seguintes:

para apenas 800 mil em 2001 - voltará a a) instalação de escritório central da Companhia
crescer e deverá, em 2002, situar-se numa Nacional de Abastecimento - CONAB na região oes-
faixa superior a 1,4 milhão de toneladas". te catarinense, para aproximá-Ia das fontes produto-

Acrescenta o analista: ras e consumidoras;

"O abastecimento catarinense, b) edificação de silos na região;
portant~: v~lta, neste ano, a_ ter uma grande c) abertura de linhas de créditos subsidiadas
dependencla da pr?dUça~ de o~tr~s para a edificação e manutenção de equipamentos de
Est~dosi Este fa~o" dlant~ e hum~ ~ e ta tratamento de dejetos de suínos e para a construção
n~clo~a que~am ~m:e desen ~ a_s an

d
e de unidades de tratamento de água em arroios e rios

aJuf~tah a e epen en e ~ pro u~ao a para seu aproveitamento na economia da região;
sa nn a, gera preocupaçoes, sela em ., . , .
relação ao próprio atendimento do . d) abertura de linhas de credito especificas para
consumo, seja em relação ao aumento dos a sUinocultura.
custos de produção dos suínos e aves". Essas providências valem também para a avi-

cultura.

Posto isso e a par das medidas de caráter emer
gencial que vêm sendo adotadas em socorro às famí
lias rurais catarinenses atingidas pela severa estia
gem, impõe-se ao Governo Federal, através dos Mi
nistérios competentes, especialmente os da Agricul
tura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento
Agrário, do Meio Ambiente e da Fazenda, a busca de
mecanismos ágeis e estáveis de apoio àqueles que
trabalham no campo.

Muito obrigado.

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a cidade de Curitiba, Capital do Paraná,
completa 309 anos de fundação no dia 29 de março,
data, por sinal, polêmica, controversa, mas, de qual
quer maneira, já considerada a data oficial de funda
ção da cidade.

Curitiba passou também a enfrentar os proble
mas das grandes cidades e das grande metrópoles.
Na verdade, ela começa a cruzar a fronteira de uma
cidade ordenada, planejada, em que era possível di
recionar o seu crescimento.

Hoje o mundo começa a incorporar na agenda
pública a discussão do crescimento ordenado das ci
dades. O Brasil começa a participar, de forma intensa
e decisiva, desses fóruns internacionais, sendo inclu
sive subscritor da Agenda Habitat, compromisso rea
lizado a partir de 1996, em Istambul, e ratificado pelo
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Governo brasileiro, no ano passado, na Assembléia
Geral da ONU, em Nova Iorque.

Esta Casa e o Congresso Nacional também co
meçam a incorporar aos debates permanentes a
questão do desenvolvimento urbano de uma forma
sustentável dentro da realidade do Brasil, onde mais
de 80% da população mora nas cidades, numa inver
são do que caracterizou o início do século passado.

A cidade de Curitiba não foge à realidade e à
tendência de crescimento deste País. Ela cresce hoje
três vezes mais do que o Estado do Paraná e é uma
das regiões metropolitana:; com mais acentuado pro
cesso de crescimento no Brasil.

Pelo menos dez temas fazem com que Curitiba
passe também a ser motivo de discussão permanen
te entre aqueles que respeitam e homenageiam a ci
dade, mas não podem deixar de ter uma visão crítica,
incentivando o debate sério e fundamentado sobre
seu destino e seu futuro.

Há o tema da segurança e da criminalidade.
Hoje, a cidade apresenta um dos índices mais altos
de homicídios do País em relação ao número de habi
tantes, equivalente, inclusive, ao de São Paulo.

Há o aumento da dívida pública, com impacto no
custo de vida na cidade, atingindo principalmente
pessoas da classe média. Isso é muito importante
para o crescimento de Cu-itiba, mas o custo de vida
começa a aumentar e há o impacto do aumento da
carga tributária na receita das famílias.

Há questões referentes à integração com a re
gião metropolitana, em especial o novo modelo do
sistema viário, o novo mod010 de sistema de transpor
te da Capital.

E aqui há um indicativo da ação da bancada do
Paraná. Apesar de divergê lcias partidárias, necessá
rias e compreensíveis, a bancada posiciona-se a fa
vor do crescimento do in'/estimento no sistema de
transporte público.

Só para o metrô de Curitiba e da região metro
politana, há previsão de investimentos superiores a
250 milhões de dólares. Da mesma forma, há neces
sidade de se construir novo contorno ferroviário, be
neficiando pelo menos 5 Municípios da região metro
politana, com impacto na:, contas públicas também
de grande envergadura.

É necessária uma preocupação com o sanea
mento ambiental. A cidade de Curitiba também passa
a viver problemas d€ moni~oramento da qualidade do
ar. Há necessidade de contenção de enchentes, den
tro desta tendência de se It~var o asfalto e a imperme
abilização aos grandes ce.1tros urbanos.

Há a análise da questão da utilização, renova
ção e preseNação dos mananciais e dos recursos
ambientais. Está em discussão - e é oportuno que se
promova isso - a concessão do seNiço público de co
leta e reposição final dos resíduos sólidos, em inte
gração com a região metropolitana, o novo modelo
adotado pela cidade na concessão de saneamento, o
que faz referência ao Congresso Nacional, que discu
te nova política de saneamento. Curitiba adotou con
cessão onerosa, confirmando a idéia da titularidade
municipal, que vai contra o conceito de investimento
de médio e longo prazos, visando a três itens: maior
investimento, no menor tempo e com a menor tarifa.

Outros grandes assuntos, Sr. Presidente, são a
questão da saúde, as questões sociais, a questão
educacional, da maior importância nesta era da infor
mação e da alta tecnologia e uma cobrança que se
faz ao Poder Público do Estado e da Capital no que se
refere à geração de emprego pela pequena e micro
empresa e ao perfil da prestação de seNiço. Curitiba
é uma das cidades que apresenta maior crescimento
de empresas na área de software.

Sr. Presidente, há de se registrar que o respeito
à cidade de Curitiba significa destacar seus grandes
exemplos, comemorar sua data de fundação, mas
também jamais perder a perspectiva de necessária
visão crítica daqueles que querem interferir de forma
positiva na construção do espaço urbano.

Curitiba é a cidade dos contrastes. Ela progride
de um lado, mas amedronta de outro pelos desafios
que apresenta.

Portanto, nosso respeito a todos aqueles para
naenses e brasileiros que admiram a Capital do Para
ná e querem fazer dela exemplo permanente de parti
cipação, transparência e mobilização da sociedade
na construção de um espaço público ordenado.

Muito obrigado.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, apresentei ao Plenário da Casa um
projeto de lei para que se acrescente um dispositivo à
Lei Geral das Telecomunicações, Lei n° 9.472, de
1997, que passaria a vigorar aditada do art. 213-A,
determinando que "as prestadoras de seNiços de te
lecomunicações somente poderão habilitar os apare
lhos de telefonia para uso dos seNiços após o cadas
tramento dos usuários, na forma da regulamentação".

O principal objetivo dessa proposição é inibir a
utilização dos seNiços de telecomunicações para a
criminal idade, ditando o princípio do cadastramento
obrigatório dos usuários junto à prestadora, para ser
viços que necessitem de habilitação, e deixando a re-
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gulamentação para o órgão regulador do setor, no Como este ano é eleitoral, provavelmente, ges-
caso a ANATEL. Esse é exatamente o caso dos celu- tos como este se repetirão de agora até as eleições,
lares. caso o direito do cidadão não seja garantido. Pedirão

Acredito que essa medida contribuirá muito para votos para fulano porque ele é que está resolvendo o
o combate à criminalidade no Brasil. Dessa forma, so- problema. Pedirão voto para José Serra porque é o
licito o apoio dos meus nobres colegas para a rápida Ministro da Saúde que está mandando entregar a ca-
aprovação desse projeto, que se reveste de grande deira de rodas.
urgência e importância para todo o povo brasileiro. Faz-se necessário que as Secretarias Municipal

Era o que tinha a dizer. e Estadual de Saúde reimplantem imediatamente o
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do sistema e atendam a todos na fila. Hoje, esse atendi-

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mento importa em menos de 200 mil reais. Enquanto
segundo semestre do ano passado, o Ministério da o Governo Federal emprega 1 bilhão de reais na TV
Saúde publicou portaria que dispõe sobre atendimen- Globo, o povo do Paraná, principalmente na Região
to ao público na área de órtese e prótese, aquela para Metropolitana de Curitiba, sequer tem o direito de ob-
onde se dirige a pessoa que precisa de cadeira de ro- ter uma cadeira de rodas.
das, perna mecânica ou aparelho de surdez. Essa situação não pode persistir. Vou procurar

Em Curitiba, o atendimento ao disposto nessa maiores informações junto ao Ministério da Saúde so-
portaria deveria ter-se iniciado no segundo semestre, bre as ditas portarias. A população não está tendo o
porém, como o setor não estava adaptado para isso, direi~o. garantid~ pela Lei n° S.OSO, de 1990, a Lei
nem havia condições de atendimento, prorrogou-se Organlca da Saude.
para dezembro. Queremos ainda alertar o povo paranaense

Pois bem. Quando chegou dezembro, foi sus- para outro ponto. Se há 30 mil reais disponíveis e a
penso o atendimento na área de órtese e prótese pelo Associação Paranaense de Reabilitação - APR rece-
Sistema Único de Saúde, e os prejudicados foram os be 25 mil, para onde vão os outros 5 mil reais? Isso
moradores de Curitiba. Dispunha-se de 30 mil reais também tem de ser esclarecido.
para serem gastos por mês, insuficientes para o aten- Sr. Presidente, reiteramos que o mais importan-
dimento da população. De dezembro para cá nenhum te é a retomada do atendimento aos usuários do sis-
atendimento foi feito, e o povo sequer tem onde se tema que esperam tratamento de órtese e prótese.
queixar. O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun-

Se vai à Secretaria de Saúde municipal, dizem cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
que o responsável é a Secretaria de Saúde estadual. Deputados, tenho a alegria de registrar desta tribuna
Os funcionários do setor de órtese e prótese não são o transcurso, no último dia 1S, do aniversário de
chamados para discutir a implantação do modelo de emancipação político-administrativa do progressista
atendimento. Enquanto isso, apenas um ou outro ci- Município de Ribas do Rio Pardo, localizado no meu
dadão mais consciente procura por seus direitos. Estado de Mato Grosso do Sul.
Inclusive, houve pessoas que registraram queixa jun- Com uma população de quase 15 mil habitan-
to ao Ministério da Saúde, que mandou a documenta- tes, espalhados pelos mais de 17 mil quilômetros
ção para o Paraná. Estas são atendidas nas suas ne- quadrados de sua extensão territorial, Ribas vem, ao
cessidades. Já o cidadão mais passivo ou que não te- longo dos anos, conquistando e ocupando seu lugar
nha consciência do seu direito volta para casa resig- de destaque no Estado de Mato Grosso do Sul, sendo
nado, esperando o dia em que será atendido. Nem o o segundo maior produtor de bezerros e estando en-
Secretário Municipal, Luciano Ducci, nem o Secretá- tre os quinze maiores produtores de soja, de leite e de
rio Estadual, Luiz Carlos Sobania, assumem a res- mel, além de possuir o décimo sétimo maior rebanho
ponsabilidade pelo que está acontecendo, e a popula- de eqüinos de nosso Estado e ser, ainda, o maior pro-
ção continua não sendo beneficiada. dutor de carvão vegetal de Mato Grosso do Sul.

Provavelmente, haverá o atendimento político, Apesar das dificuldades financeiras por que
que já vem acontecendo em alguns casos. A pessoa passa praticamente a totalidade dos Municípios brasi-
queixa-se, deixa seu endereço e depois vai alguém a (eiros, consegui, como Parlamentar representante do
sua casa - geralmente, um agente do Programa Saú- Estado de Mato Grosso do Sul, ao longo de minha
de da Família - para lhe entregar a cadeira de rodas atuação nesta Casa, a destinação de mais de R$ 2
ou a perna mecânica. O ato apresenta-se não como milhões em recursos para a cidade de Ribas, recur-
direito do cidadão, mas como atendimento político. sos esses que possibilitaram o desenvolvimento da
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cidade com obras e benfeitorias que atenderam às di
versas áreas sociais, como saneamento, habitação,
eletrificação rural, infra-estrutura urbana e hídrica,
transporte escolar, e ainda a alocação de recursos no
Orçamento Geral da União de 2002 para execução de
obras de drenagem.

Hoje trago ainda, como presente para o Muni
cípio de Ribas de Rio Pardo, a boa notícia da libera
ção de recursos no último dia 14 de março, no valor
de R$120.000,00, pela Secretaria Especial de De
senvolvimento Urbano/SEDU, para a execução de
obras de infra-estrutura.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, de
sejo, para finalizar meu pronunciamento, congratular
toda a população de Ribas do Rio Pardo, cumprimen
tando cada um na pessoa do Prefeito José Domin
gues, meu dileto amigo, tratado por todos como Zé
Cabelo, cujo trabalho tem dado lugar a que atuemos
juntos, formando até hoje uma parceria que já acumu
la muitas conquistas a relatar e que trouxe muito pro
gresso, como resultado da luta por uma vida melhor,
para todos os rio-pardenses.

Recebi, inclusive, o título de Cidadão Rio-Par
dense, no último final de semana, ao participar das
comemorações.

Mais uma vez, congratulo-me com o Prefeito Zé
Cabelo e com toda a população de Ribas do Rio Par
do pela data.

O SA. DA. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, uso regimentalmente da tribuna desta
Casa, neste dia, para expressar minhas modestas po
rém sinceras homenagens a uma instituição digna do
respeito de todos nós. Refiro-me à Liga das Senhoras
Católicas.

Srs. Deputados, a Liga das Senhoras Católicas
é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos funda
da em dezembro de 1922, e desde então atua na ci
dade de São Paulo, atendendo a um público de 4 mil
pessoas por mês, entre crianças, adolescentes e jo
vens, além de idosos, e ainda no apoio à população
de rua, resgatando, graças aos seus programas e à
abnegação dos seus 111 voluntários e 713 técnicos
contratados, o ideal de cidadania.

Caríssimos Deputados, a Liga das Senhoras
Católicas não é apenas mais uma entidade filantrópi
ca. É muito mais. É uma escola que resgata e forma
cidadãos, como destaco a seguir.

Com muita freqüência ouvimos dizer que o Bra
sil é o país do futuro, que as nossas crianças e os nos
sos jovens serão o Brasil de amanhã. Para a Liga o fu
turo é hoje e nossos jovens não podem esperar.

Os grandes e indesejáveis índices de violência
confirmam a ausência do Estado e de políticas públi
cas para os brasileiros de tenra idade. Cada vez mais,
acentuam-se o uso e a dependência de substâncias
entorpecentes. A violência constitui a principal causa
de óbitos entre os jovens.

Sabemos que é dever do Estado propiciar os
meios necessários para uma juventude saudável,
com a adoção de programas que contemplem princi
palmente educação, cultura, esporte, lazer e profissi
onalização. Pois bem, essa entidade faz a sua parte,
prestando atendimento a crianças, adolescentes e jo
vens, um atendimento que vai além da escola funda
mentai, oferecendo-lhes uma formação adequada,
para que esses novos cidadãos participem com efi
ciência e auto-estima da sociedade e possam vir a in
gressar no mercado de trabalho.

Srs. Deputados, a Liga das Senhoras Católicas,
um verdadeiro exemplo para todos nós, sabe também
que um país precisa ter memória e deveria, como
obrigação, dar o devido reconhecimento e valor aos
idosos, a esses cidadãos brasileiros que já deram a
sua quota de contribuição à sociedade. E nesse senti
do a Liga das Senhoras Católicas também cumpre
seu papel, desenvolvendo regularmente, junto a gru
pos de idosos, atividades artesanais e culturais ela
boradas por seus coordenadores.

Como se não bastasse, essa importante entida
de também não esqueceu de um grupo de pessoas
que normalmente são excluídas da maioria dos proje
tos sociais. Refiro-me aos moradores de rua, que têm
garantidas, graças ao importantíssimo trabalho social
desenvolvido pela Liga, duas casas no bairro do Gli
cério onde eles podem pernoitar, contando com o jan
tar e o café da manhã, o que lhes assegura pelo me
nos o básico, em termos de segurança e alimentação,
para que possam enfrentar sua jornada pessoal à
procura de emprego.

É importante salientar que desde a sua funda
ção essa entidade procura ser auto-suficiente, con
tando hoje com oito unidades provedoras, cujos re
cursos auferidos são integralmente repassados para
as dez unidades assistidas.

E mais ainda: a Liga, não satisfeita com o traba
lho que já desenvolve, e para enfrentar os desafios
deste novo milênio, iniciou a implantação de mais
quatro programas: o PAS, Projeto de Autonomia e So
lidariedade, voltado para a assistência a jovens de 17
e 18 anos que saem do internato e vão enfrentar seu
primeiro emprego; o Religar, programa voltado para
as famílias dos meninos internos, com o qual a Liga
dá apoio financeiro e psicológico às famílias para que
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possam reassumir seus filhos; o Educação para o Tra
balho, voltado para adolescentes, oferecendo-lhes
cursos integrados para que eles possam visualizar te
mas como cidadania, sociedade, trabalho, etc., cur
sos esses ministrados e coordenados pelo
SENAC/SP, cujos serviços a Liga contratou; e, por
fim, o Projeto Renovar, que visa melhorar a qualidade
da educação das crianças e dos jovens internos da
Liga, bem como estender esse atendimento à comu
nidade do Jardim Educandário, bairro onde se situa o
Educandário Dom Duarte. A população estimada
para atendimento nesse programa é de 1.600 crian
ças e jovens.

Como podemos verificar, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, a vontade que falta ao Poder Público mui
tas vezes sobra a tantos abnegados homens e mulhe
res de boa vontade. E a Sra. Maria Lúcia Whitaker Vi
digal, na qualidade de Presidente da Liga das Mulhe
res Católicas, com sua garra, abnegação, bondade e
esmero, vem prestando notável e fundamental traba
lho social em nosso País.

Por tudo o que aqui expus, Sr. Presidente, é que
desejo fique consignado nos Anais desta Casa o re
conhecimento deste Deputado, em nome do povo do
Estado de São Paulo, à entidade Liga das Mulheres
Católicas e à pessoa de sua ilustre Presidente, Sra.
Maria Lúcia Whitaker, assim como à sua equipe.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero registrar importante acontecimento no
Estado do Espírito Santo.

Acreditamos, cada vez mais, no ditado popular:
"A justiça tarda, mas não falha".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, prova
velmente no dia 29 de abril de 1993, numa longínqua
quinta-feira, um Sr. ou Sra. Parlamentar do Partido
dos Trabalhadores subiu à tribuna da Câmara para
denunciar o assassinato do ecologista capixaba Pau
lo César Vinha. Um acontecimento que chocou toda a
sociedade do meu Estado, o Espírito Santo.

Chocou também políticos de outros partidos,
como o então Deputado Federal Roberto Valadão, do
PMDB, que, no dia 6 de maio de 1993, exigiu nesta
Casa, "das autoridades federais e do Governo do
Estado a imediata punição dos culpados pelo assas
sinato do líder ecológico Paulo Vinha... " .

Paulo Vinha foi assassinado no dia 28 de abril
de 1993 com quatro tiros, dois à queima-roupa. Biólo
go, aos 36 anos presidia a Associação dos Biólogos
do Espírito Santo e também integrava a Associação
Capixaba do Meio Ambiente - ACAPEMA. Foi funda-

dordo Partido dos Trabalhadores no Município de Vila
Velha e liderou em 1978 o movimento contra a instala
ção de uma usina nuclear no Estado.

Naquele dia, nobres colegas, Paulo Vinha havia
se levantado cedo, como era de seu costume, e ido
até a padaria perto de sua casa, localizada na Barra
do Jucu, no Município de Vila Velha, para comprar
pão e leite. Era um dia ensolarado e bonito. Provavel
mente deve ter ido dar uma volta na praia da Barra, já
que era apaixonado pelo mar.

Depois, pegou sua máquina fotográfica e seguiu
para o Parque de Setiba, na Praia d'Ulé, no Município
de Guarapari, onde estava ocorrendo a extração ile
gal de areia. O local, área de preservação ambiental,
hoje leva o nome do biólogo assassinado: Parque
Estadual Paulo César Vinha.

Quinze dias antes de ser assassinado, Paulo
havia puxado uma manifestação de protesto, junta
mente com outros militantes ambientalistas, contra a
retirada de areia da região. Várias denúncias haviam
sido encaminhadas à Secretaria de Meio Ambiente
do Estado (SEAMA) e à Prefeitura Municipal de Vila
Velha, mas estranhamente os empresários e irmãos
Ailton e José Barbosa de Queiroz continuavam a agir
impunemente.

Naquela tarde ensolarada, dois surfistas que
passavam pelo parque, próximo à praia, encontraram
o corpo de Paulo. Todos pensaram, nobres colegas,
como era possível que alguém como Vinha, que de
fendia a vida e a natureza de forma tão apaixonante,
pudesse merecer morte tão cruel!

As manifestações de repúdio e indignação vieram
de todas as partes. Paulo era integrante do Greenpeace
e, por isso, também, houve inúmeras manifestações in
ternacionais. Todos exigíamos que fosse feita justiça: os
assassinos de Paulo deviam ser julgados e condenados
pelo bárbaro crime que cometeram .

No dia 3 de maio, inúmeras entidades, amigos e
familiares de Paulo criaram o Comitê Paulo Vinha,
com o objetivo de manter vivas suas lutas; denunciar
a omissão dos órgãos públicos responsáveis pela po
lítica ambiental no Estado - em especial pela destrui
ção da vegetação de restinga provocada pela extra
ção de areia no Município de Guarapari; e lutar contra
a impunidade. Aquele crime não podia cair na lista
dos esquecidos ou dos casos insolúveis.

Vários atos foram feitos, Sr. Presidente. Um mo
numento foi construído no local em homenagem à
memória de Paulo Vinha e nele foram gravados os di
zeres: "Onde estiver estarei incomodando; Guerreiro
pela vida! Paulo Vinha, presente"!
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Enfim, muitas caminhadas acompanhamos, no
bres colegas, e em várias manifestações falamos, de
forma emocionada, sobre a perda daquele compa
nheiro. Na época, éramos Deputado Estadual e inte
grávamos, junto com Paulo Vinha, o Partido dos Tra
balhadores.

Recordo-me ainda dos debates calorosos que
travávamos, Paulo sempre aguerrido, corajoso. Nun
ca se omitia, sempre defendia suas propostas de for
ma destemida; às vezes, com lágrimas, às vezes, com
certa ironia. Mas mesmo aqueles que discordavam de
suas posições o respeitavam e o admiravam. Paulo
era de fato um guerreiro pela vida!

Desde aquele dia 28 de abril, nem sua família,
sua companheira, seu filho nem nós, seus amigos e
companheiros de luta, sossegamos. Desejávamos
que fosse feita justiça, qU':l os assassinos de Paulo,
então foragidos, acabassem presos.

No dia 2 de julho de ... 993 os empresários Ailton
Barbosa Queiroz e José Barbosa Queiroz foram cap
turados. Era de se esperar que os dois não assumis
sem a autoria do crime, mas todas as provas indica
vam que eles eram os responsáveis por aquele bár
baro acontecimento.

Nosso colega Luiz Eduardo Greenhalg foi indica
do pela direção nacional do PT para ser o advogado as
sistente da Promotoria e, juntamente com outros advo
gados e ainda contando com o apoio do movimento so
cial organizado, fez um trabalho belíssimo. Os dois fo
ram a júri popular quatro anos depois, em 1997.

Ailton Barbosa, indici;:tdo como co-autor, foi con
denado a 16 anos e f) meses e seu irmão José Barbo
sa, indiciado como autor, acabou inocentado. Aquilo
era inaceitável, nobres colegas. Havia ali enorme con
tradição!

Diante dos fatos, houve recurso para que o jul
gamento de José Barbosa fosse invalidado, o que
acabou acontecendo e res Jltando em novo julgamen
to. Este ocorreu nesta última segunda-feira, dia 11, no
Fórum do Município de Guarapari.

Foram momentos dE muita emoção, Sr. Presi
dente. Revivemos todos aqueles acontecimentos, nos
seus mínimos detalhes. Vídeos, depoimentos e regis
tros fotográficos falavam sobre a belíssima trajetória
de vida de Paulo e sobre o crime. Tudo isso recupera
va em nossa memória e em nosso coração a dor e a
tristeza que sentimos naqueles dias, meses e anos
que seguiram o dia 28 de abril. Aumentava ainda mais
a nossa saudade.

Julgado pelo tribunal do júri, José foi condenado
a 17 anos de prisão. A decisão, proclamada pela juíza
Elza Maria de Oliveira, só reforçou nossa afirmação

de que as mulheres têm igualou até mais competên
cia que os homens. Assumiu uma postura isenta, mas
conduziu a sessão com muita firmeza. Respeitou to
dos e todas que ali estavam e, ao final, agradeceu a
nossa presença.

Tivemos oportunidade de acompanhar parte
desse julgamento. Lá havia muitos militantes, familia
res, o Deputado Estadual Cláudio Vereza e a impren
sa. Para nossa surpresa - isto porque não o conhe
cíamos - o novo Promotor que assumiu o caso, Dr.
Paulo Sérgio Silva, foi brilhante. A partir dos autos,
elaborou argumentos que impressionaram o júri.

Sua argumentação era clara e organizada. Dr.
Paulo - cremos que não é mera coincidência terem o
mesmo nome - ficará na história do Estado como
exemplo de competência e de combate à impunidade.
E aqui, nobre colega, faço das suas as nossas pala
vras: "Foi uma vitória sobre a impunidade! O povo ca
pixaba saiu ganhando!"

O irmão Ailton Barbosa encontra-se foragido, mas
temos certeza de que este também irá para a prisão.

O resultado desses julgamentos não devolve
Paulo Vinha ao nosso meio e não reduz a saudade
que sentimos. Mas contribui muito para o fim da impu
nidade no Espírito Santo, um Estado que agoniza em
meio a tanta violência e corrupção. Muitos mártires já
tombaram por defenderem a vida. Não queremos e
não aceitamos, Sr. Presidente e nobres colegas, que
isso continue acontecendo.

Paulo Vinha, guerreiro pela vida!
Paulo Vinha, presente!
Queremos também registrar aqui um poema es

crito por Paulo César Vinha:

"A luz cálida da lua
Nas águas plácidas do riacho de

cascalho
Iluminavam suas margens hirsutas
Nunca dantes tocadas
Por mãos profanas
O espelho dourado
Oscilava suavemente, ao sabor
Das correntes e ventos brandos.
Na simetria silenciosa da noite
Peixes letárgicos quebravam a

modorra noturna.
Pétalas de flores
Secas folhas
Flutuavam e desciam suavemente
Na maciez líquida
Sendo levados
Para ignorados destinos



Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Coser,
o Sr. Themístoc/es Sampaio, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Filho, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Sérgio Barcellos.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS (PFL - AP Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos perplexos e revoltados com
o ocorrido em Macapá, no último dia 18 de março, se
gunda-feira, quando estudantes do finado IETA 
Instituto de Educação do Território do Amapá foram
brutalmente espancados, a mando do Governador
Capiberibe, pela Polícia Militar.

O Governo do Estado montou um megaaparato
para impedir o acesso aos estudantes do antigo IETA
ao hoje denominado Centro de Referência do POSA,
por não concordarem com a medida unilateral e dita
torial, imposta de cima para baixo, acabando e sepul
tando uma tradição de mais de 50 anos.

Por volta das 18h, a Polícia impediu que os estu
dantes se aproximassem da cerimônia de inaugura
ção, pois fariam uma manifestação democrática, con
trária à resolução governamental. Sem mais nem me
nos, a PM começou a agredir estudantes e professo
res com socos, pontapés e cassetetes. Na ocasião, o
estudante Antônio de Barros foi, segundo a estudante
Gisele, do Grêmio Estudantil do IETA, surrado, es
pancado e algemado, tendo sido levado à 6a Delega
cia de Polícia, onde, parece-nos, foi autuado por cri
me político. Isso mesmo, crime político!

Nós, que já estamos acostumados com a violên
cia no Amapá, proveniente da falta de segurança pú
blica, que a todos incomoda e preocupa - fomos con
siderados pelo Ministério da Justiça os campeões em
homicídios, com uma média de 48,13 mortes por gru
po de 100 mil habitantes, sendo que o Piauí tem ape
nas 3 mortes, por exemplo - pensávamos estar livres
da violência praticada pelo próprio Estado, que não
respeita ninguém, muito menos os direitos dos cida
dãos e cidadãs.

O Presidente do Grêmio do IETA, Francisco Fur
tado, disse que também foi espancado pela polícia.
"Entramos para a história política e estudantil do
Amapá. Creio que ninguém foi tão agredido anterior
mente, como o fomos nessa segunda-feira", disse
Furtado. O aluno Paulo Sérgio, da turma 312, disse
que o IETA foi acabado pelo poder coercitivo do Esta-
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Misteriosos e indefiníveis". do. "A ordem era quebrar os estudantes", disse ele. O
Prof. Antônio Eugênio, que também é advogado, além
de agredido, ainda teve sua carteira da OAB rasgada
pela Polícia.

Esse dia ficará marcado para sempre na história
do Amapá. Ficou provado que o Governador, que se
diz socialista e preocupado com a cidadania, deu or
dem a suas forças de repressão para agredir estu
dantes, que são livres, como qualquer brasileiro. Fo
ram feridos no mais sagrado direito de ir e vir e de pro
testar contra o que não concordam, conforme deter
mina a Constituição Brasileira.

E não só os estudantes foram atingidos. O Ama
pá sofre hoje com a implantação do POSA, esse fami
gerado plano de desenvolvimento que só desgraças
trouxe para nosso povo.

Sem falar na falta de segurança, temos uma sa
úde pública que não funciona, pois, além de faltarem
medicamentos e equipamentos hospitalares, ainda
não temos médicos suficientes para o atendimento
correto da população.

Hoje, o Amapá, segundo dados do IBGE, possui
41,08% de indigentes, ou seja, são 155 mil pessoas, de
um total de 380 mil, que não conseguem ganhar 80 rea
is por mês para sustentar a famfiia. A miséria é total.

O setor primário está falido. Segundo dados da
EMBRAPA, o Amapá produz hoje apenas 6% do feijão
que consome, 5% do milho, 16% do arroz e 45% da fari
nha, que, além disso, são da pior qualidade possível,
sem contar que o açaí, principal refeição e alimento do
povo menos favorecido, vem praticamente todo impor
tado das ilhas do Pará. A conclusão é lógica: importa
mos praticamente tudo o que consumimos!

Sem querer nos alongar, ainda segundo índices
do IBGE, em 1999, apenas 1,4% dos domicílios pos
suíam esgotamento sanitário conectado à rede cole
tora, enquanto 34,9% tinham fossas sépticas, 37,7%
fossas rudimentares ou negras e 26% não possuíam
nada, jogando simplesmente seus esgotos nas ruas e
quintais, o que explica o acúmulo de doentes nos hos
pitais da rede pública.

Hoje, vivemos no Amapá em meio a uma pro
paganda enganosa e cara para o pequeno orça
mento que possuímos. Quem lê as reportagens en
comendadas pelo Governo Estadual em periódicos
e jornais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste tem uma
visão completamente distorcida. A verdadeira visão
começarei a mostrar aqui, desta tribuna, toda se
mana, para que o povo brasileiro fique sabedor do
péssimo e irresponsável Governo socialista que lá
se implantou.



"Seminário 'Aproveitamento Estratégi
co das Águas do Rio São Francisco'

21 de março de 2002, Hotel Nacional,
Brasília

Programa Provisório do Seminário
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Fica, pois, aqui nosso maior repúdio contra mais vida fiscal de usineiros da Paraíba, como ocorreu re-
esse arbítrio e essa triste e mesquinha atitude, que centemente. Quando se trata de servidores, a intran-
nos demonstra mais uma vez que, no Amapá, esta- sigência e a austeridade são usadas com abuso.
mos vivendo uma ditadura, onde as vontades do dito A negociação é um elemento decisivo nesse
senhor supremo têm que ser seguidas custe o que processo e as duas partes devem ceder. É uma ques-
custar, doa a quem doer. Deixo aqui também nossa tão elementar. Tenho convicção - até porque já ouvi
solidariedade aos estudantes do Amapá e do isso dos membros do comando de greve da Universi-
ex-IETA. dade Estadual da Paraíba - de que da parte dos ser-

Colocamos, inclusive, nosso programa de televi- vidores há disposição para negociar, mas não vejo
são, Opinião, à disposição dos líderes do movimento essa recíproca por parte do Governo, que aposta no
estudantil para que expliquem à população, com de- cansaço, na inanição daqueles que participam desse
talhes, o que aconteceu naquela triste tarde. movimento, mas esquece que a greve de fome tem

Muito obrigado. características diferentes de uma greve normal, diga-
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re- mos assim. Um grevista já foi internado no hospital,

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla- daqui há pouco um desses professores poderá mor-
mentares servidores da Universidade Estadual da rer, o que provocará uma comoção social incontrolá-
Paraíba -' UEPB estão há 153 dias de greve e há oito vel, e o Governo será responsabilizado.
dias em greve de fome, sendo que um dos participan- Por isso, espero que a Presidenta da Comissão
tes desse movimento já se encontra internado no hos- de Educação designe essa representação, o que já
pital da cidade. Trata-se de uma situação grave e pre- estamos negociando, e que o Governo do Estado da
ocupante, pois, pela atitude corajosa e ousada, mas Paraíba tenha sensibilidade para reabrir a negocia-
ao mesmo tempo perigosa, tomada pelos servidores, ção, a fim de evitar o pior. Se um daqueles grevistas
podemos perceber que há uma disposição de levar o morrer, certamente teremos uma comoção, repito, de
movimento às últimas conseqüências. Quem já vinha conseqüências absolutamente imprevisíveis.
passando fome em função do arrocho salarial agora O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro-
resolveu fazer isso em função da falta de negociação nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
por parte do Governo, só que uma fome decente, à luz Srs. Deputados, com o patrocínio do jornal Valor, de-
do dia, e de forma organizada. verá realizar-se, amanhã, das 8h30min às 17h, no

Apresentamos requerimento à Comissão de Hotel Nacional, importante seminário subordinado ao
Educação desta Casa, a fim de que uma representa- tema "Aproveitamento Estratégico das Águas do Rio
ção sua fosse até a Paraíba para intermediar uma ne- São Francisco", com a participação, dentre outros, do
gociação. Esse requerimento foi aprovado e espero Presidente Aécio Neves, do Senador Renan Calhei-
que a Presidenta da Comissão, Deputada Esther ros e do nosso colega Deputado Marcondes Gadelha,
Grossi, designe com urgência essa representação, de autoridades e técnicos numa discussão que obe-
para que amanhã ou, no mais tardar, na próxima se- decerá a itens específicos, dentro de um programa
gunda-feira lá estejamos para tentar solucionar esse provisório, divulgado pelos idealizadores do magno
problema. evento.

Os argumentos do Governo são absolutamente A abertura oficial será procedida pelo Senador
inconsistentes. Como sempre acontece em negocia- Ney Suassuna, Ministro da Integração Nacional, que,
ções entre Governo e servidores, há o argumento, por certamente, deixará claro seu pensamento sobre a
demais questionável, da falta de recursos. Vez por ou- momentosa questão, explicitando o posicionamento
tra, o Governo alega ainda a impossibilidade legal em até aqui adotado pela Pasta que lhe foi confiada pelo
função da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um Presidente Fernando Henrique Cardoso.
argumento inconsistente, pois não há impossibilidade Dentro do roteiro fixado para o seminário, três pai-
legal. Por fim, neste momento, o argumento é o de néis adredemente selecionados englobarão assuntos
que não há possibilidade de negociação, o que é uma de transcendência e oportunidade indiscutíveis:
irresponsabilidade por parte do Governo. E possível
negociar, mas é preciso trabalhar com argumentos
sustentáveis.

O interessante é que a intransigência do Gover
no em relação aos servidores e ao comando de greve
contrasta com sua flexibilidade quando negocia a dí-
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08:30 - Café de boas-vindas jeto de acirradas discussões neste plenário e na Co-
09:00 - Abertura: Ney Suassuna, missão Especial, formada ao tempo da gestão Mi-

Ministro da Integração Nacional chel Temer, quando oitenta Deputados expuserem
09:45 - Painel 1 - 'O dilema entre suas idéias sobre uma postulação que emana ainda

irrigar o Nordeste ou gerar energia com as do século XIX, até aqui sem nenhuma indicação po-
águas do Rio São Francisco' sitiva de que possa ser viabilizada nos próximos cin-

Expositor: Jerson Kelman, co anos.
diretor-presidente da Agência Até o compromisso formal do Chefe da Nação,

Mozart de Siqueira Campos Araújo, há sofrido retardamento injustificável, embora a inten-
diretor-presidente da CHESF (*) sidade das chuvas nas nascentes do Velho Chico pu-

Luiz Pinguem Rosa, diretor do Coppe / desse estimular o prosseguimento dos estudos, para
UFRJ t) sua breve realização.

Erasmo José de Almeida, A reação vigorosa de lideranças da Bahia, Ala-
ex-presidente da CODEVASF goas e Sergipe, contribui para obstaculizar o encami-

Debate com a platéia nhamento dos estudos, não se tendo conhecimento
11:00 -Intervalo para Café de que na gestão Ney Suassuna, haja sido dado al-
11:45 - Painel 2 - 'Os conceitos de gum passo com tal finalidade, de extrema relevância

revitalízação do Rio São Francisco e de para o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e
desenvolvimento sustentado da Região Paraíba.
Nordeste' Pode ser que no seminário de amanhã, desponte o

Expositor: Paulo Nogueira Neto, acalentado anseio de importantes segmentos do Polígo-
ex-secretário de Meio Ambiente no das Secas, ainda esperançosos de que se alcance,

Debatedores: neste dealbar do milênio, a solução secularmente deline-
Renan Calheiros, Senador da ada e ainda objeto de preocupações de nossas elites

República mais categorizadas, inclusive a equipe do Departamento
Hamilton Nobre Casara, presidente do Nacional de Obras Contra as Secas.

IBAMA t) Confiamos em que a tese da transposição pros-
Aírson Bezerra Lócio, presidente da pere, ultrapassando os empecilhos que hão embar-

CODEVASFt) gado a sua indiscrepante aceitação por todas as nos-
Debate com a platéia sas correntes de pensamento.

, . 12:45 - Almo~o: Orador c~nvidado - O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão do
AeclO Neves, presidente da Camara dos orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Mu-
Deputados . ,.. _ nicípio de Carinhanha, na Bahia, viveu momentos de in-
, 14:30 - ~ame~ 3 - A I~terllgaçao d~s tranqüilidade, há uma semana, por um ato irresponsá-

Aguas do RIO Sao FranCISco aos nos vel do Vereador Álvaro Ferraz, que entrou com ação de
intermitente~ da Regi~o Nordeste' . anulação do concurso público municipal, desempregan-

ExpOSitor: J~ao _Urbano. Cagnm, do mais de 500 famílias, que ficaram à mercê da intran-
coordenador do Projeto Sao FranCISco qüilidade e sem alternativa de manutenção das suas

Debatedores: próprias casas, de seu orçamento familiar. Felizmente,
Marcondes Gadelha, Deputado por meio da Justiça, essas famílias tiveram a oportuni-

Federal dade de retornar aos seus postos de trabalho no Muni-
Rogério César de Cerqueira Leite, cípio, retomando a tranqüilidade.

profess~r da UNlCAMP t) Esses atos irresponsáveis praticados não só
. .Cnstovam Buarque, ex-governador do pelo Vereador Álvaro Ferraz, mas também por diver-

Dlstnto Federal , . sas outras pessoas da Oposição, têm sido uma cons-
Debate com a platela tante, o que tem provocado muito a administração
.16:00 . Encer:ramento: .. Orador municipal. O Prefeito Geraldo Pereira Costa não tem

co.nvldado - E~/~~er Batista, ex-mm/stro das tido tranqüilidade para desempenhar o trabalho que
Mmas e Energia. sempre realizou. Ele se elegeu pela segunda vez na-

Sr. Presidente, é muito provável que, no curso quele Município e tem realizado um trabalho brilhante
dos debates, venha a ser abordada a problemática não só na área de infra-estrutura, mas também produ-
da transposição de águas do Rio São Francisco, ob- tiva, dando condições para que o Município, que fica

"
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no Vale do São Francisco, na sua margem esquerda,
contribua com a melhoria cfa qualidade de vida do seu
povo, gerando mais emprego. Esse Prefeito tem tra
ba�hado muito na região e é muito querido pelo seu
povo. A prova da sua afinidade com o povo é ter sido
reeleito, o que demonstra o carinho daquela gente.

Pessoas da Oposição ficam a fazer denúncias in
fundadas, dificultando o bom desempenho das ativida
des do Prefeito, que tem realizado um trabalho a con
tento, com o nosso apoio e também do Governo do
Estado, para que obras importantes possam ser con
cretizadas. A intranqüilldade é visível, a despeito das
picuinhas e denúncias infundadas e irresponsáveis ori
undas da Oposição, não só por parte desse Vereador
Álvaro, mas também da ex-Vereadora Chica, que tanto
tem provocado a Administ-ação, procurando levar in
tranqüilidade à população daquele Município.

Temos certeza de que o Município haverá de tri
lhar o caminho do desenvolvimento e do progresso,
através da liderança profícua e firme do Prefeito Ge
raldo Pereira Costa, conhecido carinhosamente como
Piau, o qual esteve aniversariando no dia de ontem.
Centenas de pessoas foram a sua residência cumpri
mentá-lo não só com um abraço, mas também para
lhe prestar solidariedade oor essas injustiças e de
núncias irresponsáveis de adversários políticos. A ati
tude de seus amigos demonstra o respeito que lhe é
devido por sua liderança e seu trabalho, respaldado
nesse carinho que o povo dedica a sua pessoa e a
sua família.

Quero, desta tribuna, registrar a maneira irres
ponsável com que a Oposição vem provocando ins
tabi�idade na população. Cluero, sobretudo, demons
trar a liderança do Prefeito Piau e a firmeza do seu
trabalho, que tem sido eS'Jelho na região, pela apli
cação dos recursos públicos não apenas na área da
saúde, mas também da educação, da infra-estrutura
e na área social, minimizando o sofrimento de mui
tas famílias carentes do Município.

Parabenizo o Municí )io de Carinhanha, na Ba
hia, pela administração que tem, liderada pelo Pre
feito Geraldo Pereira Costa, conhecido como Piau.
Certamente, o povo haver~ de lhe fazer justiça, refu
tando todas as acusações levianas e irresponsáveis
do Vereador Álvaro e da ex-Vereadora Chica, que
procuram conturbar a adrrinistração municipal.

Muito obrigado.

O SR. ALCESTE J\LMEIDA (Bloco/PL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a educação escolar é um dos ternas mais
importantes no contoxto dI: todas as sociedades. Por

esta razão, trago hoje à consideração desta Casa as
sunto que visa abrangência cultural maior no País e
que está de acordo com aquilo que as unidades de
ensino poderão oferecer às nossas crianças e jovens.
Trata-se do ensino musical, matéria que não vem sen
do adotada de forma obrigatória nos currículos esco
lares brasileiros.

O conteúdo da formação profissional sempre
está sendo revisto. Sua eficácia e eficiência são dis
cutidas. Suas relações com outras formas de conheci
mento são reavaliadas e seus objetivos estão sempre
sendo colocados em xeque.

Por essa razão, não é descabido trazer à baila
este assunto: a inserção da música nos currículos es
colares corno matéria importante ao desenvolvimento
cultural do estudante brasileiro, o que contribui tam
bém para o aproveitamento de talentos que, por não
terem a oportunidade do contato com a pauta ou com
o instrumento musical, acabam, muitas vezes, no
anonimato, sem chances de fazer aflorar suas voca
ções. Fatores sociais propiciam diferentes visões e
projetos para a formação educacional dos futuros ci
dadãos.

No contexto dessas reformulações são negocia
das formas, tramitam processos e espaços para no
vas modalidades de ensino são abertos.

Se analisarmos a situação da criança até 14
anos, verificaremos que ela é preocupante no mundo
inteiro. A Organização Internacional do Trabalho 
OIT revelou, recentemente, que em todo o mundo 250
milhões de crianças, entre 5 e 14 anos de idade, tra
balham; desses, 120 milhões, em período integral.

O Brasil, não fugindo à regra, está entre os paí
ses que possui mais altos índices de trabalho infantil:
de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), o último censo revelou que em
nosso País trabalham mais de 4 milhões de crianças
na faixa etária enfocada. Desse total, 40% encon
tram-se nas cidades, desenvolvendo os mais varia
dos tipos de trabalho.

Esse é um quadro que, por si só, fala eloqüente
mente e, por essa razão, exige que mais investimen
tos sejam feitos em educação e, especificamente, na
motivação do aluno para ir à escola.

A atividade da criança não deve ser no trabalho
mas, sobretudo, no colégio, no lazer e no convívio da
família.

Mas o fato é que nossa modalidade de ensino
escolar ainda é pouco abrangente, diante da diversifi
cação que ela mereceria ter, para ocupar e desenvol
ver melhor nossos jovens.
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Embora o Brasil produza intelectuais, destaca- Meu projeto é um passo para que se alcance tal
dos atletas, músicos e artistas, não podemos deixar desejo.
de levar em conta que isso ocorre mais pelo autodida- Era o que tinha a dizer.
tismo do que pelo ensinamento auferido em nossos O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem re-
colégios. visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

Estamos longe, como Nação, de nos equiparar- tados, o Relator Especial da Organização das Na-
mos com outros países no empenho que fazem, ofici- ções Unidas sobre Direito à Alimentação, Jean lie-
almente, nesse sentido - países, ricos ou até pobres, gler, esteve no Brasil em visita oficial, durante dezo~o

que logram êxito nas mais diversas modalidades cul- dias, levantando informações e relatórios acerca, es-
turais, esportivas, artísticas e musicais, como é o pecíalmente, das questões da alimentação, da fome e
caso da pequena ilha cubana, campeã mundial de da pobreza em nosso País.
basquete em tantas ocasiões, também vocacionada Antes do seu retorno à Suíça, este representan-
musicalmente. te da ONU concluiu que o Brasil não cumpre os com-

Nos Estados Unidos da América, todas as esco- promissos internacionais firmados no campo da ali-
las têm seus campeonatos esportivos, seus corais e mentação. Criticou os programas sociais de Fernando
suas bandas, muitas das quais verdadeiras orques- Henrique Cardoso, classificando-os como insuficien-
tras para bailes e shows, bem mais completas do que tes para combater a pobreza e a fome. Afirmou que no
nossas bandinhas marciais. Brasil há riquezas culturais e econômicas extrema-

Os alunos americanos têm, pelo menos, familia- mente avançadas; que a democracia já existe e mor-
ridade com as partituras, conhecendo das Breves às rer de fome é um ato de violência; que no Brasil, onde
Semifusas, e se exercitam sobre variados instrumen- há terra fértil, riqueza e um clima tropical, a fome é um
tos, enquanto, nas escolas brasileiras, o máximo que genocídio e não uma fatalidade.
se oferece ao aluno são cornetas de poucas notas A responsabilidade é a ordem social, não a na-
que se limitam a pobres temas em torno de quatro a tureza, é produto de uma ordem totalmente injusta.
cinco notas. Indiscutivelmente essas declarações são gra-

Objetivando propiciar ao aluno brasileiro uma ves, preocupantes e devem ser objeto de profunda re-
ocupação mais abrangente no âmbito cultural e certo flexão por parte de todos nós, brasileiros, especial-
de que as vocações de muitos dos nossos estudantes mente das autoridades do País.
aflorarão em maior quantidade, pavimentando lastros Nesse sentido, tomamos conhecimento de que
a futuros sucessos, apresento a esta Casa legislativa o Itamaraty e representantes do Governo Federal
projeto de lei que dou entrada hoje junto à Mesa Dire- apresentaram uma nota oficial, de certa forma procu-
tora desta Câmara, dispondo sobre o ensino de músi- rando combater ou contradizer as declarações desse
ca nas escolas de níveis fundamental e médio. representante da ONU. No documento, o Governo la-

Estou convencido de que aprender a tocar e menta profundamente o tom pouco construtivo e a tô-
cantar são atividades que despertam, estimulam e nica desequilibrada das declarações do Prof. Jean li-
desenvolvem o talento musical. Muitos, por não terem egler, ao final de sua visita, que colocam em risco a
essa oportunidade, acabam por ter embotados os objetividade de sua missão.
seus talentos. Isso sem levar em conta o fato de que Sr. Presidente, como ainda há insensibilidade
essa atividade artística é forte instrumento para reti- neste País! O Governo recebe um representante da
rar crianças e jovens de situações de risco, favorecen- ONU que, por certo, deve ser uma pessoa isenta e im-
do suas vidas. parcial, que vem ao País fazer uma apreciação da si-

Aprovada essa obrigatoriedade nas escolas, o tuação social e se depara com um quadro extrema-
ensino musical, sem dúvida alguma, será um fator de mente grave e crítico, que todos conhecemos. Como
retenção e estímulo que diminuirá a evasão escolar. representantes do povo, estamos constatando tais fa-

Ademais, assevero que o ensino de música já tos ao andarmos pelas ruas e pela periferia das nos-
fez parte, no passado, dos currículos de nossas esco- sas cidades. São milhares de crianças abandonadas,
las, tendo sido um forte fator de coesão grupal e de in- milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da po-
serção na comunidade. breza, na indigência.

Nosso inesquecível Villa-Lobos cunhou uma Autoridades do nosso Governo sentem-se ofen-
frase antológica, que diz: "Um povo que sabe cantar didas por observações como essas, que deveriam ser
está a um passo da felicidade. É preciso ensinar o recebidas como uma crítica construtiva, no sentido de
mundo inteiro a cantar'. realmente buscarmos soluções efetivas para os nos-
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sos problemas, e não desculpas de que o Brasil inves
te muito no social. Mas se o faz, investe erradamente,
porque não atinge a solução dos problemas. Temos
visto as desigualdades, a pobreza e a marginalidade
aumentarem .

No meu entender, não cabe ao Governo procu
rar desculpas para nossa dura realidade. É preciso,
sim, tomar iniciativas, decisões políticas sérias e con
seqüentes, para acabar com esse grande mal: a fome.
Milhões de brasileiros morrem diariamente, porque
não têm acesso à alimentação, não têm renda, nem
oportunidade de trabalho. Por parte do Governo, urge
a adoção de medidas, de programas e projetos efeti
vos. Se as atuais providências não estão dando res
posta, é preciso revisá-Ias, revê-Ias e refazê-Ias.

O quadro que o representante da ONU encon
trou é, infelizmente, uma dura realidade para todos os
brasileiros e deve ser objeto de apropriação de nossa
responsabilidade e do desejo de todos trabalharmos
para mudar essa realidade. Desculpas não ameniza
rão a nossa imagem no exterior.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, "quem não vive para servir, não serve para viver".
Poucas frases definem de forma tão ampla a necessida
de que tem o ser humano de ser útil ao seu semelhante.
Embora estejamos hoje vivendo num mundo cada vez
mais materialista, onde sobram exemplos de ostenta
ção desmedida, há muitos exemplos de pessoas que
aprenderam a dedicar parte do seu dia a outras que, por
uma série de motivos, que aqui não cabe avaliar, en
frentam momentos difíceis.

Neste sentido, desejo destacar o trabalho de
uma instituição existente em Volta Redonda, no sul do
Estado do Rio de Janeiro, que vem realizando traba
lho digno dos mais altos elogios. É o Grupo Vih-Ver,
que presta atendimento aos portadores do vírus HIV.
E ato permanente de doação, executado longe dos
holofotes, mas bem perto de quem necessita de am
paro num momento difícil.

O Grupo Vih-Ver tem a sua sede no bairro Caju
eiro. Mantém-se com a contribuição espontânea de
colaboradores e a ajuda de outras entidades que já
reconheceram a importante contribuição prestada ao
Município de Volta Redonda.

Mas este não é o único caso na cidade. Há outro
que desejo registrar nesta tribuna, em reconhecimento
à batalha diária de um homem que resolveu também
servir ao próximo e, coincidentemente, também aos
portadores do vírus HIV. Chama-se Francisco Severino

da Silva, conhecido em Volta Redonda como Chico
Severino, presidente do Grupo Solidariedade.

Ele e seus voluntários atuam há vários anos
em prol dos portadores do vírus HIV. Recolhem,
montam e distribuem cestas básicas para os atendi
dos. Promovem palestras em escolas e conscienti
zam a população através de um programa na Rádio
Sul Fluminense.

São dois exemplos de doação de pessoas que
vivem também para servir. Dão um exemplo de vida,
preocupando-se com o bem-estar do próximo e fa
zendo disso um sentido de existência. Não são remu
nerados. O que ganham é a recompensa de se senti
rem úteis. Para eles, viver não faz sentido se não for
em benefício do próximo. É um exemplo de vida que
serve para todos nós.

Por isso, requeiro que seja enviada moção de
congratulações à direção do Grupo Vih-Ver e à dire
ção do Grupo Solidariedade. Que o trabalho deles, fe
ito sem nenhum outro interesse que não seja o de aju
dar o próximo, sirva de exemplo, para que outras pes
soas e outras comunidades também possam sen
tir-se incentivadas a fazer algo semelhante. Aos dire
tores do Vih-Ver e do Solidariedade e a todas as pes
soas que fazem este trabalho social elogiável, o meu
reconhecimento da demonstração de humanidade
que dão diariamente, ainda que silenciosamente.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
subscrevo o pronunciamento do Deputado Euler Mo
rais, que há pouco me antecedeu e fez corretas pon
derações acerca da decisão do Governo brasileiro
com referência às declarações do Sr. Jean Zieg/er,
Relator Especial da Organização das Nações Unidas
sobre Direito à Alimentação.

O Governo brasileiro não adota nenhuma po
sição de ressalva quanto às avaliações de agências
multilaterais como o Banco Mundial, o FMI e a
Organização Mundial do Comércio sobre o nosso
País

O relatório do Sr. Jean Ziegler toca exatamente
na essência do resultado dos oito anos de Governo
do PSDB, em que os programas sociais não têm con
seguido enfrentar adequadamente o aumento da ex
clusão e da pobreza. Neste caso, o Governo Federal
cobra avaliações isentas.

Portanto, congratulo-me com o Deputado Euler
Morais pelo seu pronunciamento.

Sr. Presidente, passo a tratar de outro assunto
importante. Hoje o Brasil discute o problema dos
grampos. Exatamente há três anos elaboramos lei
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de Inteligência - grande risco, quando existem vazios e ambigüidades,
ficamos vulneráveis a situações como as que obser
vamos nos dias atuais.

Creio ser necessário o Congresso Nacional re
tomar a discussão sobre a importância do controle da
atividade de inteligência. Se isso ocorrer, não será ne
cessária a instalação de CPI. Podemos simplesmente
criar uma Comissão Especial Mista. Neste caso, os
trabalhos da referida Comissão não precisariam con
tar com o carimbo de secreto, de ultra-secreto ou de
reservado. Os Deputados e Senadores que, porven
tura, fizessem parte de tal Comissão seriam proibidos
de revelar as discussões, a fim de não colocarem em
risco a segurança do Estado.

Vivemos situação anárquica e anômala. Por
isso, espero a tomada de posição por parte do Con
gresso Nacional.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, três meses após ser criado o Código de Defesa
do Cliente Bancário pelo Banco Central, não aconte
ceram muitas mudanças. Filas intermináveis nas
agências, tarifas bancárias excessivas em cima dos
clientes, regras abusivas, juros astronômicos, tornan
do a relação cliente/banco muito distante ainda do
ideal. Pesquisas mostram que muitos bancos des
cumprem as normas do Conselho Monetário Nacio
nal (Resolução n° 2.878) e do Código de Defesa do
Consumidor, sendo o sistema bancário um dos maio
res vilões quando se trata dos direitos do consumidor.

Com dois Códigos circulando ficou difícil a rela
ção dos PROCONs, bancos e clientes. Os bancos,
para se verem livres do Código de Defesa do Consu
midor, recorreram ao Supremo Tribunal Federal, a fim
de serem regidos pelo Código de Defesa do Cliente
Bancário, com o consentimento do Banco Central e a
contrariedade do Ministério da Justiça.

A confusão estava criada. Começou a intermi
nável briga entre banco e clientes, sendo necessário
uma decisão do Governo Federal a fim de solucionar
a disputa entre o Banco Central e o Ministério da Jus
tiça com relação à polêmica sobre quem seria res
ponsável pela fiscalização dos bancos. O Governo
estabeleceu que os PROCONs serão oficialmente
responsáveis pelas denúncias em relação a filas ex
cessivas, recebimento involuntário de cartões de cré
dito pelos clientes e taxas diferenciadas por talão de
cheques, os quais serão tratados pelo Código de De
fesa do Consumidor. Ao Banco Central coube a ques
tão relativa à política monetária, financiamentos e in-

que criava a Agência Brasileira
ABIN.

À época, apresentei várias emendas e um subs
titutivo sobre o controle, a fiscalização e a regulamen
tação da atividade de inteligência. Eu o fiz, em primei
ro lugar, porque essa atividade é fundamental para o
Estado democrático e, em segundo lugar, porque ela
pode ser secreta, ultra-secreta ou reservada.

Exatamente por ser atividade essencial, defen
di, na ocasião, que a Comissão responsável pelo con
trole externo e representativa do Congresso Nacional
deveria possuir mandato, prazo, competência e afini
dade, mas minha proposta não foi aceita.

Atualmente, temos de recorrer à Comissão Par
lamentar de Inquérito para apurar o que é legal e o
que é ilegal, o que é terceirizado e o que é o grampo
do grampo, pois cidadãos, agentes e partidos políti
cos sentem-se ameaçados pela facilidade com que
se pratica a atividade de inteligência e de contra-inte
ligência.

Na ocasião, chamei a atenção para o fato de
que a falta de controle e de fiscalização gerariam uma
situação de vale-tudo. Presentemente, é o que esta
mos acompanhando com a publicação de notas, futri
cas e bochinchos, cujos efeitos negativos são a des
moralização da atividade de inteligência ou a desmo
ralização da atividade de combate à corrupção, cân
cer que deve ser extirpado com os métodos da inves
tigação legal, da apuração isenta e da não-politização
do aparelho de Estado.

Por outro lado, se não resolvermos o problema
do controle externo das atividades de inteligência,
continuaremos a conviver com situações esdrúxulas
como as noticiadas pelos jornais.

Certo Ministério contratou determinada empre
sa para fazer a varredura do seu sistema de comuni
cações, pois, segundo ele, não recebe suporte da Po
lícia Federal ou da Agência Brasileira de Inteligência.
Outro exemplo é o de uma empresa privada que está
fazendo escuta dos grampos da Polícia Federal. Se a
primeira notícia é verdadeira, verificamos a decadên
cia do Estado, que não pode recorrer a um órgão pú
blico, pois nele não deposita confiança. Já a segunda
notícia, se verdadeira, configura situação anômala.

Defendo que a atividade de inteligência é nobre.
Na época de sua regulamentação, propus a criação
da carreira da atividade de inteligência, cujos cargos
deveriam ser providos por concurso público. Tal pro
posta buscava a profissionalização e a especializa
ção dos técnicos dessa área. Entretanto, o Congresso
Nacional optou por um projeto vago. Em se tratando
de inteligência, setor altamente especializado e de



'Sou plenamente favorável ao regime
de flutuação cambial. O segundo pilar da
política econômica é a convergência da alta
de preços domésticos com a inflação inter
nacional, atualmente em 2.5% ao ano, até
meados da década. Economias emergen
tes, bem-sucedidas, como as do Chile, e da
Coréia, convivem perfeitamente com baixas
taxas de inflação. No período de 2003/06, a
meta viável e realista é crescer 45% ao ano,
criando condições para uma expansão mai
or em fase posteriores. Naturalmente, para
que isso seja possível, é necessário agir
com competência para remover os principa
is obstáculos à expansão".

Os quatro principais obstáculos ao crescimento
que, o nosso candidato José Serra vê são: o déficit
em conta corrente, que já atingiu mais de 4% do PIB,
daí o grande esforço do Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso em exportar. E, caso José
Serra seja eleito, esta deve também ser uma de suas
principais bandeiras.

Em segundo lugar, a reforma tributária, que se
constituiu numa mudança radical para tornar a nossa
economia mais competitiva, diminuindo a sua vulne
rabilidade externa.

Em terceiro lugar está a necessidade de asse
gurar os investimentos em infra-estrutura, indispen
sáveis para o aumento da competitividade.

Por ú"imo, a redução das desigualdades sociais.

"Este é o momento de o País abrir um
círculo virtuoso de crescimento econômico e
de justiça social" - encerrou o nosso José
Serra.

Competência, equilíbrio e seriedade foi sempre
a tônica do discurso de José Serra, o que faz dele o
melhor candidato à Presidência da República para a
próxima eleição. Aos poucos o povo brasileiro está
descobrindo esses predicados, e a maior prova disso
será traduzido no seu crescimento nas pesquisas de
opinião pública, o que já vem ocorrendo.

Estamos certos em afirmar que José Serra é o
melhor nome e o único que terá condições de, dando
prosseguimento às reformas implementadas pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso e, proceden
do a alguns ajustes, levar esta Nação, detentora de
uma das maiores economias do mundo, a realizar

"O Brasil iniciou os anos 80 sob um
ambiente sccioeconômico adverso. A supe
rinflação, sempre galopante, cedeu lugar a
uma hiperinflação em 1989/90 que asfixiava
as perspectivas de crescimento econômico
sustentado H acentuava a regressividade da
renda, ao corroer os rendimentos dos assa
lariados. Esse quadro mudou totalmente. A
grande conquista do Brasil foi a superação
desse panorama, mediante árduo processo
iniciado com «) Plano de Ação Imediata e
que resultou na Estabilização dos preços a
partir de 1994. O equilíbrio macroeconômico
constitui condição necessária para o desen
volvimento a médio e longo prazos".
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vestimentos, incluindo cobranças indevidas de juros, Em outra parte do seu pronunciamento, perante
regidos pelo Código de Defesa do Cliente Bancário. os banqueiros internacionais, assim se expressou o

Ainda existem atribuições a serem definidas, nosso ilustre José Serra:
como a cobrança excessiva de tarifas pelos bancos.
Estou preocupado com a indefinição das competênci
as do Banco Central e do Ministério da Justiça. Se
nhores, temos visto a forma autoritária: como alguns
bancos têm agido com seus clientes. E hora de dar
mos um basta nessa situação. Tenho questionado o
porquê de uma legislação iJaralela ao Código de Pro
teção e Defesa do Consumidor - Lei n° 8.078, de
1990, que traz em seu bojo o enquadramento do setor
financeiro, sendo a princip:l1 arma contra a vulnerabi
lidade do mercado brasileiro, faltando apenas que
seja respeitado pelo setor financeiro.

Bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
março será julgada a ação dos bancos junto ao Su
premo Tribunal Federal. Sinceramente, espero que o
STF decida que os bancos devem obedecer ao Códi
go de Defesa do Consumidor, para que estes respei
tem os direitos dos consumidores.

Sr. Presidente, rogo él V. Exa. determinar a divul
gação deste pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e publicação no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.

O SR. DA. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sereno e tranqüi
lo, mostrando o perfil de L'm estadista e conhecedor
do assunto, assim foi o pronunciamento de José Ser
ra, nosso candidato à Pre~)idência da República, por
ocasião da reunião anual do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, realizada, na semana próxima
passada, em Fortaleza, Ceará.

Na introdução do seu discurso, Serra fez uma
análise otimista do período de governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, ocasião em que o nos
so candidato afirmou:
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uma verdadeira e justa distribuição de renda, o que, do grau de instrução e do nível cultural, saneamento
realmente, trará um fim às desigualdades sociais. básico, controles sanitários, etc.).

Era o que tinha a dizer. Quais as conseqüências econômicas desse en-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro- vel~ecimento ~rogr~ssivo, que já nos afe!a? Er:n pri-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e melro lugar, cal? nlvel de poupança e ~e Investl~en-

Srs. Deputados, o Brasil e o resto do planeta cami- to~, ~ o Esta~o e::ham~do a gastar maIs em pohtlcas
nham para ter, na sua composição populacional, am- pubhcas: habltaçao, saude, transporte, lazer, cultura,
pio contingente de idosos acima dos 65 anos, confor- segurança.
me mostra o recente "Mapa do Envelhecimento Mun- As relações de trabalho também tendem a mo-
dial", divulgado pela ONU, chegando esse grupo a su- dificar-se, com apelo maior à mão-de-obra importada,
perar, em 2050, o número de crianças de até 14 anos pois o serviço terá de ser feito pelos imigrantes.
de idade. Esse fato cria novos desafios para os Go- Nos próximos cinqüenta anos, a Europa, por
vemos dos países, que, além da sobrecarga nos cus- exemplo, precisará de 50 milhões de imigrantes, se-
tos da ,Pr~vidênciaSocial, ter~o de ~~acio~arp?líti- gundo declarou o representante do bloco de esquer-
cas propnas para a chamada terceira Idade. HOJe, o da em Portugal, em entrevista ao jornal lisboeta O Pú-
par~metro demo-estatístico é de ~ma pessoa com blico, ainda em agosto de 2000. Só Portugal, por
ma~s d~ 60 anos para cada dez ha?ltantes..Dentro de essa época, precisará de 500 mil trabalhadores es-
meio sec~lo, sera de u~ em cada CinCO habitantes. As trangeiros. A Europa vai ser fatalmente uma Europa
pessoas. Idosa:> podera? ?hegar a<:>s. ~14 anos, se- multicultural e multinacional. Será uma zona de pros-
g~ndo slmulaçoe~ estatlstlcas da. DIVisa0 de Popula- peridade, de gente velha, com fraca natalidade e pre-
çao da O~U, s~~ao cada ve~ ~als .numero~s e. de - cisando de importar mãode-obra. As classes média e
senvolverao atividades profissionais as mais dlver- alta estarão em seus bunkers em condomínios fe-
sas. A tendê,."cia é de q~e elas demorem mais ~o~ chados, e as classes operárias', nos seus guetos de
empregos, nao necessanament~em folhas de ~Ian- subúrbios. É uma perspectiva muito triste, mas muito
os, ~as como pr~stadoras autonomas de serviços, próxima da verdade, pois a globalização não tem sido
atraves de suas microempresas. uma globalização de solidariedade social, mas ape-

O "Mapa do Envelhecimento da População nas de mundialização do consumo e dos mercados.
Mundial" traz outr~~ informações de interesse para os O Brasil terá de fazer face a esse novo desafio
governantes e pohtlcos: d . 'I A ' I' . . . A •o terceiro ml enio com po Itlcas sociais e economl-
. - em 2~50, o número d~ pesso~s_com idade cas mais adequadas, que melhor redistribuam a sua
Igualou supenor a 60 anos sera de 2 bllhoes; renda, como assinalou, na semana passada, no Rio,

- nessa época, aproximadamente 21% da po- o Deputado suíço e observador das Nações Unidas
pulação idosa do mundo terão mais de 80 anos; Jean Ziegler, espantado com os altos índices de des-

- o número de pessoas com 100 anos ou mais nutrição no Estado do Rio, em particular na Baixada
terá aumentado quinze vezes, passando de 210 mil Fluminense. Nessas políticas, a inclusão dos idosos é
para 3,2 milhões. primordial, pois a cidadania não se deve limitar exclu-

Nos países do Hemisfério Norte estarão con- sivamente aos segm~ntos~rodutivos:ma: a",o~osos
centrados os mais idosos, que, hoje, já representam setore~. da popula9ao. O Estado cldad~o ,."ao s~
parcela importante de seu contingente populacional, constrOl ~br~ cadaveres, mas pela equ~hzaçao ~OCI-
algo em torno de 11 %, com tendência crescente. Os ai e economl?a de todo.s que constrUlram e ainda
países africanos apresentarão índices menores. E a constroem a nqueza nacional.
América Latina, ainda de acordo com as projeções, Muito obrigado.
estará entre os países com forte população de idosos, O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
porém inferior aos índices dos Estados Unidos e da Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Europa Ocidental. Sras. e Srs. Deputados, balanço apresentado pelo

Há duas variáveis para o fenômeno: a queda DIEESE - Departamento Intersindical da Estatística e
das taxas de fertilidade (em países como Portugal e Estudos Sócio-Econômicos, relativamente ao ano de
Espanha é quase negativa) e o aumento dos índices 2001, demonstra que os salários recebidos pela mai-
de longevidade, determinado pela qualidade de vida oria dos trabalhadores brasileiros perderam capaci-
no Hemisfério Norte (alimentação mais adequada, dade de compra naquele período, ao serem corrigi-
aumento do grau de higidez da população, aumento dos abaixo dos índices de inflação.
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Não há dúvidas de que o controle inflacionário ma financeiro e inviabilizam a produção e a geração
significa uma grande conquista alcançada desde a de emprego.
implantação do real. A inflação galopante, que se veri- Por isso, Sr. Presidente, é fundamental que se
ficava até 1994, corroía sistematicamente os ganhos reveja a política de juros no País, para que não se in-
dos assalariados, impondo sacrifícios enormes à so- corra no mesmo erro praticado pela Argentina, que le-
ciedade como um todo. vou ao colapso total de sua economia. Praticar essa

O fim daquele processo contínuo de reajuste sangria permanente de recursos da sociedade para o
geral de preços trouxe um grande alívio aos brasilei- pagamento de juros acaba resultando, ao longo do
ros e a esperança de que acabaria também aquela tempo, no comprometimento do mercado interno e na
brutal transferência de renda das classes produtivas fa~a de condições para sustentar o processo de de-
para o sistema financeiro, por meio da especulação senvolvimento.
promovida pela hiperinflação. É preciso evitar o agravamento desse processo,

Agora, passados quase oito anos do início do que impõe tanto sacrifício e tanta desesperança ao
chamado Plano Real, constatase que os bancos con- povo brasileiro.
tinuam auferindo lucros exorbitantes - os maiores de Era o que tinha a dizer.
nossa história -, enquanto a população amarga o de- O SR. LAíRE ROSADO (PMDB - RN. Pronun-
semprego e salários reais em queda, conforme com- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
provam os dados mais recentes revelados pelo Deputados, ocupo hoje a tribuna desta Casa para co-
DIEESE. municar, com profundo pesar, o falecimento de ilustre

De fato, Sr. Presidente, das 529 categorias pro- conterrâneo Nilton Pinto, uma das maiores lideranças
fissionais pesquisadas pelo DIEESE, cerca de 55% políticas, bem como um dos maiores juristas da histó-
não conseguiram reajustes sequer idênticos à infla- ria do Rio Grande do Norte, que, no último dia 18, dei-
ção. Mais grave ainda é a situação dos servidores pú- xou o nosso convívio, partindo para a vida eterna.
blicos federais, que, depois de seis anos sem qual- Advogado, Deputado Estadual por três Legisla-
quer reajuste, tiveram em 10 de janeiro deste ano turas, corajoso, Nilton abandonou brilhante carreira
acréscimo de tão-somente 3,5%, ou seja, índice infe- político-partidária e prestou concurso para juiz de Di-
rior à inflação dos últimos doze meses. reito, tendo alcançado sucesso na magistratura, che-

A classe média, de modo geral, vem sendo du- gando a desembargador. Posteriormente, galgou o
ramente castigada, seja pelo encolhimento das opor- mais alto cargo do Judiciário, qual seja o de Presiden-
tunidades de trabalho, seja porque os itens que com- te do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
põem sua~ d~spesas vêm tend.o seus preços ma)o.ra- Esse grande potiguar, nascido na cidade de
dos em. n1V~I~ basta~te s~penores aos que, oflclal- Apodi, fez de sua vida um verdadeiro sacerdócio a
mente, Identificam a mflaçao. serviço dos mais humildes, tanto no exercício dos

Há, portanto, um verdadeiro e continuado pro- seus mandatos como Deputado Estadual, quanto na
cesso de concentração de renda no País, tal como magistratura. Sua vida pública foi sempre pautada
acontecia nos tempos da inflação galopante. pela luta incessante na busca do desenvolvimento de

Todos os balanços de instituições financeiras sua região, pela garra incansável na busca de me/ho-
nacionais e estrangeiras aqui instaladas mostram rias para o seu povo e, principalmente, pela promo-
que, em 2001, seus lucros superaram em muito os re- ção da justiça, tendo sempre a ética como princípio
sultados de anos anteriores. Os bancos estrangeiros basilar em sua militância política e no exercício da
estão lucrando no Brasil muito mais do que em seus magistratura tanto em primeira, quanto em segunda
países de origem ou em quaisquer outras nações instância.
onde também exercem atividades. Portanto, Sras. e Srs. Deputados, eu não pode-

o Brasil continua a ser o paraíso do sistema fi- ria deixar de registrar, em meu nome e no de toda a
nanceiro, mesmo tendo conseguido domar a inflação. comunidade potiguar, a inestimável perda desse
E quem perde, evidentemente, é a Nação, é a socie- grande homem público, o que, com certeza, deixou
dade, são os trabalhadores, que estão empobrecen- mais pobre a política e a Justiça em meu Estado. Nes-
do cada vez mais, em benefício do capital e dos ban- se sentido, peço-lhe, Sr. Presidente, que faça constar
queiras, numa equação perversa e desumana. dos Anais desta Casa, bem como seja comunicado à

A razão de tudo isso é a manutenção de taxas família do nosso querido e ilustre Dr. Nilton Pinto, o
de juros elevadíssimas, certamente as maiores do nosso sentimento de profundo pesar pelo seu faleci-
mundo, que garantem lucros escorchantes ao siste- mento.
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Muito obrigado.
O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho hoje à tribuna para elogiar, enalte
cer e deixar registrado nos Anais desta Casa a atua
ção parlamentar do Vereador Maurílio Brandão, do
Partido dos Trabalhadores de Patrocínio, Minas Gera
is. O referido registro é necessário, pois o citado Vere
ador é uma liderança política municipal que mantém
atuação intransigente em defesa do meio ambiente.
Trata-se de um companheiro que pensa a atuação po
lítica de forma estratégica, não se atendo apenas às
necessárias demandas do cotidiano legislativo, mas
pensando sua cidade dentro de um contexto de cui
dado global com o meio ambiente.

Maurílio luta contra todas as agressões ao meio
ambiente. Para isso não mede esforços em lutar na trin
cheira municipal e em expandir sua ação, cobrando so
luções nos gabinetes oficiais, na Capital mineira. Agora
mesmo, ele vem denunciando o aterro sanitário do Mu
nicípio, no que ele qualifica de crime ambiental o fato,
comprovado, de o chorume estar escoando do lixo e ca
indo num curso d'água fluente. A atuação de minerado
ras também tem sido motivo de preocupação e de de
núncia por parte do líder político local.

Para demonstrar a seriedade e a competência
de seu trabalho transcrevo trecho de um importantís
simo pronunciamento feito pelo Vereador em recente
sessão na Câmara Municipal de Patrocínio. De acor
do com ele, "nós precisamos de um novo paradigma,
de uma outra forma de pensamento, que é o ECO-So
cialismo, bem como do desenvolvimento sustentável.
Esta, sim, é uma política que atende aos princípios
básicos que hoje regem o pensamento necessário,
para que nós possamos analisar o desenvolvimento".

Maurílio consegue ser, ao mesmo tempo, um
ativista e um formulador de políticas ambientais. Além
de participar diretamente de todas as lutas específi
cas em seu raio de ação, ele reflete sobre o futuro da
humanidade afirmando que "o novo desenvolvimento
deve estar vinculado a um pensamento adequado
com o mundo de hoje e não com o pensamento arcai
co que pensava a natureza como um mero objeto,
apenas para ser usado, explorado, usurpado e deixa
do a sua própria sorte. Nós não podemos mais ter
este tipo de pensamento de desenvolvimento preda
tório, porque serão nossos filhos, nossos netos, que
ficarão com o ônus dos atos lesivos ao meio ambiente
que praticarmos hoje".

Faço este registro, Sras. e Srs. Deputados, a fim
de que sirva de exemplo para tantos Vereadores e
tantas Câmaras Municipais deste País. A defesa do

meio ambiente é objeto de uma guerra que travamos
conjuntamente. Que em cada cidade brasileira o Po
der Legislativo local encampe esta luta como de to
dos. O planeta Terra agradecerá sensibilizado.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL- RJ. Pronuncia0
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, as restrições dos Estados Unidos à importa
ção de aço começam a se voltar contra si, pois seus
frangos não mais serão importados pela Rússia. A
posição americana vem reverter uma tendência mun
dial no sentido da liberalização do comércio.

O mundo entendeu que, à medida que as barrei
ras alfandegárias forem globalmente reduzidas, a
economia caminhará na direção da especialização,
cada país fazendo o que souber melhor e mais barato,
favorecendo os consumidores em geral.

Os próprios americanos sempre foram os maio
res defensores desta tese. Mais recentemente, com a
efetivação da Organização Mundial do Comércio
(OMC), muitos países - e mais recentemente a China
- passaram a adotar estes princípios. Coube precisa
mente aos Estados Unidos recuarem dos princípios
que sempre defenderam.

Os russos foram atingidos com a proibição ame
ricana e, em represália, cortaram as importações de
frangos americanos, o que abre oportunidade para o
Brasil.

Alguns países, principalmente os europeus, vão
protestar na OMC contra a decisão americana, e cer
tamente haverá, tal como ocorreu com a Rússia, res
trições à importação de outros itens dos EUA. O Brasil
deve ficar atento a novas oportunidades.

Este episódio antecipa o cenário do comércio in
ternacional do futuro. Não é provável que os EUA per
sistam nesta desastrosa orientação, porque os com
pradores americanos de aço, que são poderosíssi
mas indústrias - montadoras de veículos, mecânicas
e tantas outras -, deverão reagir por serem obrigados
a pagar custos mais elevados. Da mesma forma, os
europeus urbanos começam a reagir, pois é com os
recursos obtidos de seus impostos que os países
subsidiam os produtores rurais.

Nos prazos médio e longo, os respectivos con
sumidores de bens cuja importação esteja dificultada
reagirão pelo fato de serem obrigados a pagar mais
pela produção local superprotegida. Os mercados
tendem a ser mais abertos e a competição será mais
intensa internacionalmente.
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Se queremos imaginar o que convém mais ao melhor entrosamento dessa equipe, conforme afir-
Brasil, concluiremos que devemos nos preparar para mou o Sr. Tullio Formicola em sua entrevista após a
este cenário. As vantagens de uma indústria exportar reeleição.
não se limitam à receita pela venda de seus produtos. Muito obrigado.
Será cada vez mais importante a vantagem de poder O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFl - PE. Pro-
aumentar a escala de produção graças às vendas ao nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
exterior, pois este aumento de escala possibilitará re- Srs. Deputados, não é capaz de suscitar outro senti-
dução dos custos unitários de fabricação e, portanto, mento senão o de recorrente preocupação o cresci-
maior competitividade em um mundo com mercados mento da pobreza na América latina - sem exceção
cada vez mais abertos. para o Brasil -, conforme relatório recentemente divul-

Enquanto esse mundo não vem, o mais lógico é gado pela CEPAL.
aproveitar os fóruns e usar as armas diplomáticas Não há como eximir-se à lamentável comprova-
para protestar e pressionar contra as medidas prote- ção de que as políticas públicas que vêm sendo ado-
cionistas. Um aspecto positivo na atualidade brasilei- tadas para a área, pelo menos nas duas últimas déca-
ra é a formação de diplomatas envolvidos com proble- das do século passado, carecem da efetividade que
mas comerciais e conhecedores dos mecanismos in- tanto se persegue no sentido da inclusão social de
ternacionais de comércio. largas parcelas da população regional, embora se es-

Outro aspecto positivo é a compreensão de que teja diante de fenômeno que se estende a outros con-
é necessário reduzir o Custo Brasil para facilitar a tinentes do globo igualmente afetados pelos índices
competitividade das empresas exportadoras de pro- de precariedade e miséria absoluta.
dutos brasileiros. Reproduzo o estudo da citada Comissão: o nú-

Muito obrigado. mero de pessoas que vivem em condições de pobre-
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. za na Am~rica lati~a e no Caribe cresceu de 4~,5%

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, para 43,8Yo no penodo entre 1980 e .19:9. Em cifras
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna externar absol~tas, os pobres so~aram 211 mllhoe~ e~ 1999.
minha satisfação com a recondução do Sr. Tullio For- Tambem ho~v~ elevaçao na soma de Indlgente~:
micola e sua diretoria à frente do Colégio Notarial do eram 62,9 ml/hoes em 1980, passando para 89,4 ml-
Brasil- CNB/SP. Ihões no último ano considerado. No Brasil, 30% do

A I . - d d C I' . , It' território são afetados pela pobreza.e elçao ocorreu na se e o o eglo, no u Imo .,.
dia 24 de janeiro, e a chapa vencedora conseguiu bri- Por outro ,lado, pesqUisa. feita por ,ex-Diretores
Ihante vitória, com o sufrágio de mais de dois terços do Banco Mund.'al (BIRD), ~elatlva ao penodo de 1970

d t t a 1999, conclUIU que o numero absoluto de pobres
os vo an es. d b'lh- 2 b'lh- do, . aumentou e 2 I oes para ,5 I oes no mun .

Sem dUVIda nen~uma, o resultado das u~~as re- Daí havermos ressaltado não se tratar o problema de
presentou o!econhe~lment~ de todo~ os no~anos do exclusividade do subcontinente americano, o que em
Estado de S.ao Paul? a gestao da equipe capitaneada nada diminui o nosso constrangimento e certa sensa-
pelo Dr. Tulllo FormlGola. ção de impotência. No final das contas, o que se cons-

Foi a maior eleição já realizada pelo Colégio No- tata, quando consideradas as áreas do planeta onde
tarial do Brasil, com a participação de aproximada- se concentra a maioria avassaladora desses indica-
mente 75% dos associados. dores sociais, é a progressiva disparidade entre ricos

Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente, ao e pobres, entre países prósperos e afluentes e países
registrar este fato de muito significado para todos os onde predomina qualidade de vida muito aquém do
notários do Estado de São Paulo, parabenizar o Dr. aceitável pela civilização moderna.
Tullio Formicola e toda sua diretoria pela reeleição no No entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
Colégio Notarial do BrasiVSP e desejar muito sucesso dos, aspecto positivo aflora em meio a tantos indica-
e profícua e produtiva gestão para o novo biênio dores sobremaneira lamentáveis - para não dizer
2002/2003. alarmantes - apurados pelos estudos em pauta, tanto

Tenho certeza de qUH o resultado dessa eleição da CEPAl quanto do BIRD. Trata-se da diminuição,
serviu para fortalecer ainda mais o notariado paulista embora tímida, e portanto nitidamente insuficiente, da
e que as expectativas para o novo biênio é dar conti- chamada pobreza aguda, expressão equivalente, na
nuidade ao trabalho que vinha sendo feito, agora, linguagem técnica adotada pelos pesquisadores, ao
possivelmente, com mais celeridade, tendo em vista o estado de indigência, de miséria absoluta. Nessa con-
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dição estariam incluídas as faixas populacionais que tudo faz crer que os instrumentos utilizados para al-
auferem renda diária inferior a um dólar americano cançar tal objetivo não somente continuam a ser acio-
ou, no limite extremo, os segmentos que não dispõem nados, mas também ampliados. Dessa forma, é lógi-
de qualquer rendimento permanente. ca a conclusão de que, nos próximos anos, indicado-

Em outros termos: o estudo aponta para ligeira res menos negativos do que os atuais serão registra-
exceção, no âmbito mundial, àquele número absoluto dos em futuros levantamentos.
de pobres, ressalvando ter havido decremento no pa- Mais importante ainda: se o Brasil vem sendo
tamar da mencionada pobreza aguda, de 1,4 bilhão bem sucedido no combate à miséria, impõe-se a
para 1,2 bilhão de indigentes. Isso, como dito acima, ocorrência do mesmo fenômeno em relação à chama-
no contexto planetário. lamentavelmente, o mesmo da pobreza geral, sendo para tanto imprescindível a
fenômeno não se verificou no contexto da América intensificação de políticas coerentemente voltadas
latina e do Caribe. para a área social, políticas estas mais abrangentes e

Onde estaria, então, em panorama de tamanho estruturais do que as destinadas ao simples enfrenta-
grau de negatividade regional, o aspecto positivo a mento da pobreza aguda. Desnecessário dizer que
que nos referimos? Ele reside na posição ostentada existe aí o processo de inter-relacionamento ou inte-
por alguns países da região que lograram êxito relati- ração, ou seja, muitas iniciativas do Poder Público se
vo no combate à miséria. Entre esses países inclui-se destinam a beneficiar ambas as faixas de carência.
o Brasil. Mas aqui se cogita de gradação de prioridades: o ata-

Com efeito, o relatório da CEPAl indica que, na que à miséria vale-se, por definição, de meios mais
década de 90, nosso País conseguiu diminuir em 11,5 imediatos, diretos e emergenciais, como sucede, por
pontos percentuais os índices referentes à pobreza exemplo. Com os programas ditos compensatórios,
absoluta, perdendo apenas para o Chile, com 15,5 por via da implantação de redes de proteção social,
pontos percentuais. Isso significa que, conquanto não cuja marcante característica é moderar os extremos
tenha obtido sucesso no enfrentamento da pobreza das desigualdades e das exclusões mais explícitas e
geral, o Brasil o obteve no capítulo do ataque à indi- contundentes, seria outra, embora não exclusiva, a
gência ou à miséria, sempre com a ressalva da mo- estratégia de superação da pobreza em seu sentido
déstia percentual. amplo. Nela predomina a efetivação de política de de-

Para melhor esclarecimento do assunto, Sr. Pre- senvolvimento nacional, cujos frutos repercutam po-
sidente, vale enfatizar que as duas expressões - po- sitivamente em todas as classes e estratos compo-
breza geral e pobreza absoluta - reportam-se ao es- nentes da sociedade.
tabelecimento de linhas de renda: no primeiro caso, Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se o
situa-se na faixa de dois dólares diários; na segunda Brasil está sendo capaz de lograr relativo êxito no seu
categoria, como anteriormente ressaltado, equivale a esforço de atenuação da miséria, é de boa lógica su-
meno~ de um dólar. por que não lhe escasseia potencial para atenuar a

E evidente a relatividade do êxito na afrontação pobreza. Para tanto, faz-se imperioso dilatar e apro-
da indigência. Mesmo assim, não deixa de ser signifi- fundar políticas públicas de vasto efeito e larga reper-
cativa a diminuição do total de miseráveis, chaga mai- cussão no substrato socioeconômico, o que, pelo me-
or do nosso quadro nosológico social. A propósito, le- nos no médio prazo, vai repercutir no conjunto da so-
vantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômi- ciedade, até mesmo dispensando, em prazo mais di-
ca Aplicada (IPEA), em 1998, calculou em 23 milhões latado, a priorização dos projetos de proteção emer-
o núme~o de brasilei~os catalo~ados.~omo. in?igen- gencial e compensatória.
tes, equivalente, na epoca, ao Inaceltavel Indlce de E" d t d t d t d
14 d I ~ mais o que empo e es en ermos a o a a

% a popu açao. I ~ b '1' . " . - I. popu açao rasl eira as IniCiativas que se tem reve a-
~r. ~resldente, S~as. e Srs. D~~utados, ~dessas do auspiciosas, destinadas a segmentos específicos

apr~claçoes necessanamente genencas.e nao c~n- da sociedade. Isso, porém, deve obedecer a critérios
c1uslvas em t~r~o d<:s I~vantamentos aqUI r~!ere~cl~- rigorosos e mesmo radicais de equanimidade pro-
dos so~ressa~.lnferencl~ que nos ~ar?~e t ao obvla gramática, sob pena de vermos fraudado o objetivo
quanto ImposrtlVa. ~.ua linha. d~ raclo~InIO em a ve.r de ros eridade que vimos perseguindo há tantas
com o caso especifico brasileiro e nao apenas latl- d' Pd P

. S P' I d'" eca as.no-americano. e o ais ogrou ImlnUlr, no espaço .,
de tempo considerado pela CEPAl, o percentual de Era o que tlnhamos a dizer.
brasileiros enquadrados na faixa de pobreza aguda, Muito obrigado.
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O SR. LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO. Pro- to a todos os seus familiares os meus votos de condo-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e lência.
Srs. Deputados, registro, com pesar, o falecimento do Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
médico Benjamim Barbosa Roriz, ocorrido em Goiâ- também lamentar o falecimento do Desembargador
nia, que consternou profundamente toda a sociedade Irajá Pimentel, Juiz aposentado do Tribunal de Justiça
e, muito especialmente, a classe de que fazia parte. de Brasília. Goiano de nascimento, era natural da ci-

Profissional de renomado conceito, Clínico Ge- dade de Luziânia e diplomado em Ciências Jurídicas
ral e Cirurgião, dirigia com eficiência e bastante espí- e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade
rito humanitário o Hospital São Lucas, centro médico Federal de Goiás.
dos melhores da Capital do meu Estado. Amigos, co- Um dos pioneiros da nova Capital da República,
legas de profissão, empresários e políticos se associ- Irajá Pimentel atuou como jornalista de 1957 a 1959,
am à dor da família enlutada, prestando-lhe solidarie- nos Diários Associados, principalmente no jornal Fo~
dade e lamentando o triste acontecimento. Iha de Goiaz, editado em Goiânia. Sempre foi entusi-

O médico Benjamim Barbosa Roriz era casado asta do Distrito Federal implantado no Planalto Cen-
com a Sra. 19nez Duarte Roriz e deixa duas filhas: Ma- trai e aqui bastante cooperou com o Presidente Jus-
ria Gabriela e Zita Roriz. Nascido na cidade de São celino Kubitschek e com as autoridade do Governo do
João da Aliança, região norte de Goiás, estudou Me- meu Estado, então interessadas na breve concretiza-
dicina no Rio de Janeiro, onde viveu durante onze ção da monumental cidade que é hoje Brasília.
anos. Cirurgião Geral, retornou a Goiás e fixou resi- O Desembargador Irajá Pimentel foi aprovado
dência em Anápolis, onde conheceu a esposa e mo- no concurso de Juiz Titular de Brasília e logo se viu
rou por cerca de duas décadas. Ao se transferir para designado para a Vara de Execuções Penais. Atuou
Goiânia, em 1983, adquiriu o Hospital São Lucas e como Juiz Eleitoral Auxiliar do DF a partir de agosto
modernizou a unidade, tornando-a referência em Gi- de 1979 e, em 1981, foi empossado membro efetivo
necologia e Obstetrícia na região do Brasil Central. do Tribunal Regional Eleitoral, onde atuou até 1985.
Faleceu vítima de aneurisma dissecante da aorta e foi Foi professor de Teoria Geral do Processo e de Direito
sepultado no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Judiciário Civil, chegando a chefiar o Departamento
Goiânia. de Estudos Jurídicos da Universidade do Distrito Fe-

Desejo acrescentar que o extinto era homem de deral. Foi promovido a Desembargador em 1984,
hábitos singelos, muito apegado à família, infatigável aposentando-se em 1993, após o que passou a advo-
trabalhador solidário que exercia a Medicina como gar, mantendo banca de grande procura nos meios fo-
função social. Amoroso com a família, pai amigo e renses brasilienses.
exemplar, devotava-se bastante à prestação de assis- Infelizmente, vítima da onda de banditismo que
tência médica a pacientes desfavorecidos de recur- assola o País, o Desembargador Irajá Pimentel foi
sos financeiros, sobretudo a crianças e adolescentes. alvo da sanha criminosa de dois prováveis assaltan-
Em Anápolis, quando ali clinicava, mereceu a estima, tes que o atacaram quando realizava, em companhia
o respeito e admiração da população. Foi grande cola- da esposa, a Juíza Heloísa Helena Duarte Pimentel
borador da Santa Casa de Misericórdia à época em (também aposentada), o seu cooper matinal na Su-
que era sua Diretora a Sra. Lena Leão, esposa do per Quadra Sul 216, entre os Blocos "K" e "G". O fato
ex-Vice-Governador de Goiás, Ursulino Leão. teve grande repercussão em todos os círculos de Bra-

Pertencia o médico Benjamim Barbosa Roriz a sília e movimentou todos os órgãos policiais para que
tradicional família de Luziânia e era parente próximo sejam esclarecidos com urgência os motivos do bár-
do Governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, e baro evento delituoso.
do banqueiro Henrique Meirelles, Presidente do Ban- Lastimo o fato, Sr. Presidente, não somente por
co de Boston. Foi casado com a Sra. Ignez Duarte Ro- se tratar o extinto de conterrâneo meu, mas também
riz durante 37 anos, e ambos constituíram lar de sua- pela circunstância de ser magistrado que gozava de
ve convívio conjugal e propiciaram à família condi- boa reputação na sociedade de Brasília, onde milita-
ções de vida social disciplinada, consoante as regras va junto às Cortes Judiciárias e juizados de instâncias
de sua sedimentada formação cristã. superiores. Por isso, ocupo a tribuna para apresentar

Seu falecimento abriu uma lacuna enorme na à família enlutada o meu pesar, expressar condolênci-
classe médica e na sociedade de Goiânia, motivo as à classe da magistratura de Brasília, associar-me à
pelo qual, prestando-lhe esta homenagem, consigno dor dos que o conheceram e com ele privaram, bem
o meu pesar nos Anais da Câmara Federal e apresen- como fazer veemente apelo às autoridades do Distrito
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Federal para que apurem o fato e encaminhem logo
os culpados ao julgamento dos responsáveis pela or
dem pública e pela segurança da população.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO TOTA (PPB - AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é com profundo desapontamento que passo a
tratar, desta tribuna, de assunto que desola extrema
mente o nosso povo, arrasa a nossa ainda incipiente
circulação de riquezas e causa enorme desânimo em
nossa faixa de população economicamente ativa.

Trata-se, Sras. e Srs. Deputados, do desempre
go, que, se no resto do País é alvo de grande preocu
pação por deixar imensas parcelas de nosso povo
sem renda segura para o sustento da família quando
não da sua própria sobrevivência; se o problema atin
ge proporção mais que preocupante nos centros mais
industrializados do País, é em Estados como o Acre
que o índice chega ao nível do insuportável por moti
vos que tratarei logo adiante. Uma coisa, no entanto, é
absólutamente certa: o desemprego avilta a condição
humana e é exemplo mais que seguro de política que
precisa ser revista, já que não está a serviço de com
promisso básico com a população, ou seja, a criação
de meios para a produção de riquezas.

É preciso, antes de mais nada, dizer que o Acre
é Estado atípico em relação às demais Unidades da
Federação. Além de ter sido anexado ao território na
cionaI depois de heróica revolução movida por inte
resses econômicos diretos, em virtude da extração da
borracha, produto que abundava em suas matas e
ainda tinha qualidade superior aos demais encontra
dos na região, o Acre, por sua própria gênese, foi re
duto aonde acorreram milhares de nordestinos fugiti
vos da seca e ávidos por encontrar meios de garantir
a manutenção da família. Portanto, desde o seu nas
cimento, ao contrário do que demonstra agora, foi
berço gerador de riqueza e garantidor de milhares de
empregos para pessoas que, em sua maioria, só ti
nham a mão-de-obra bruta para oferecer em troca.

Se no início de nossa história foi a extração da
borracha que impeliu enorme leva de nordestinos a
ocupar a mata virgem e garantir aquele rincão ama
zônico como mais um pedaço do solo pátrio, infeliz
mente, a nossa história recente demonstra que a pro
dução de riquezas regride a olho nu. A constatação
pode ser feita por cifras, índices e mapas específicos
ou mesmo à custa de observação mais apurada, sem
necessidade de maiores recursos técnicos. É profun
damente decepcionante ver cidades do interior, onde
outrora vicejava comércio próspero e garantidor de

vários postos de trabalho, à mercê do trabalho infor
maI quando não na mais profunda recessão ou ainda
em processo de estagnação e decadência plena.

É interessante notar algumas de nossas cida
des fronteiriças, onde ainda há pouco se viam irmãos
peruanos e bolivianos abastecerem suas despensas
e necessidades mais urgentes, agora realizando exa
tamente o processo inverso, numa demonstração ine
quívoca da falência da economia em muitos de nos
sos Municípios, que passam, assim, a depender dire
tamente dos cofres da União, já que o próprio Estado
não tem condições de bancar carências tão profun
das e emergenciais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o drama
da falta de trabalho não abala apenas e enormemente
a manutenção da família: também reflete na própria
auto-estima do indivíduo, que, privado de atividade
condizente que assegure sobrevivência digna, sente
na pele o dissabor da falta de recursos. E o pior: da
falta de segurança em sua própria capacidade de so
breviver e assegurar o sustento de seus rebentos.
Nada mais desumano do que a falta de perspectivas
que faz a pessoa se sentir inútil, quando a dignidade
se esvai pelo ralo das necessidades e da falta de mei
os para sobreviver.

Nota-se hoje no Estado a retração do comércio,
da indústria e dos serviços, num processo perverso
que desestimula a população e empobrece ainda
mais a região, desencorajando especialmente a ala
jovem da comunidade, que chega a mercado de tra
balho, se não saturado, praticamente inexistente.

O que nos preocupa, caros amigos de Parla
mento, é que não se vêem num horizonte próximo
perspectivas objetivas para a mudança de panorama
tão sombrio. Um dos setores que mais empregam di
retamente mão-de-obra não obrigatoriamente espe
cializada, a construção civil, há muito não tem estímu
lo na forma de contratos oficiais para a construção de
casas populares. Num Estado onde o déficit habitaci
onal é enorme, seria de supor o esforço concentrado
para o planejamento e a implantação de novos con
juntos habitacionais para substituir as tão criticadas e
precárias favelas que se espraiam pelas cidades com
todos as suas mazelas, como falta de infra-estrutura,
que tanto prejudica seus moradores e suga os parcos
recursos das administrações municipais. O que se vê,
no entanto, é o colapso do sistema habitacional e a
falta de qualquer iniciativa em relação à reativação do
setor da construção civil.

Muito foi dito pela imprensa, utilizando seus
mais diversos meios, sobre a possível chegada de
empresas, seja da Região Sul industrializada ou mes-
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mo do estrangeiro, para a instalação de filiais e a con- atuação em setor de trabalho que realmente venha a
seqüente criação de empregos que seriam supridos suprir suas necessidades.
pela mão-de-obra e>:cedente e pela procura de meio Muito obrigado.
de sobrevivência. Infelizmente, parece mesmo que a O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Pronuncia o
iniciativa termina nas páginas dos jornais ou nas seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
manchetes das tevês locais, sem que a população tados, cabe-nos, como representantes da sociedade, o
desfrute de novos postos de trabalho, sem que o dever de nos manifestarmos de todas as formas possí-
Estado recolha mais impo:3tos e sem que o comércio veis em defesa dos interesses populares, principalmen-
local venha a desfrutar de maior movimento com a cir- te no que concerne às relações comerciais.
culação dos salários pagos. O fato primordial que nos traz a esta tribuna,

A realidade é exatamente contrária. O que se vê sem sombra de dúvidas, meus nobres colegas, é o de
hoje é o desmantelamento do pouco que já havia sido externar do alto deste Parlamento o nosso repúdio
erigido em termos de indúslria, como é o caso da desa- aos cartéis que se alastram por todo o território nacio-
tivação da maior parte do D'"strito Industrial de Rio Bran- nal. É indubitável que o consumidor e os pequenos
co, em virtude da falência de grande parte de suas fir- empresários são os elos mais fracos nas relações co-
mas instaladas, sobretudo madeireiras e olarias que merciais com grandes grupos e multinacionais e, por
não conseguiram contar com a ajuda oficial num mo- isso, leis como o Código de Defesa do Consumidor
mento particularmente decit>ivo para sua sobrevivência. avançaram consideravelmente na necessária prote-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em que ção a esses elos enfraquecidos, mas muito há ainda
pese o tão propalado mapeamento econômico-ecoló- que se fazer.
gico para definir áreas de desenvolvimento e desco- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preo-
brir a verdadeira vocação econômica da regiões esta- cupante a cartelização de alguns segmentos de nos-
belecidas, ainda que muito tenha-se falado da agroin- sa economia que impõem os seus preços, muitas ve-
dústria como a grande redenção para a economia do zes abusivos, protegidos pela inoperância dos órgãos
Estado - é necessário reconhecer a tentativa de reati- estatais responsáveis pela fiscalização e pelo comba-

te a esses desmandos, a essas repugnantes práticas
vação da manipulação gumífera artesanal para tentar

de combinação de preços.
manter o seringueiro na te,ora -, nada disso teve resul-
tado no mínimo razoável que conferisse, pelo menos, Não obstante os nossos constantes apelos des-
oferta de emprego para a população que hoje chega ta tribuna, deixa-nos transparecer que não temos
ao mercado de trabalho. É 9í que mora o perigo real: a mais poder de voz, ao chamar a atenção dos órgãos
juventude que chega a mercado de trabalho inexis- competentes para o crescimento desse sistema cri-

minoso e predatório contra a economia popular, visto
tente é presa fácil para o narcotráfico enraizado no

que nada se faz para coibir esse tipo de comporta
crime organizado.

mento econômico e desigual que se instalou em nos-
Concluindo, devo dizer que, infelizmente, são so País, nas últimas décadas.

ainda Estados e Municípios com o funcionalismo pú- Como representantes da sociedade não temos
blico necessário que garantem a maior oferta de em- o direito de ignorar o que se passa. Temos o dever
prego ainda existente. No interior é, sem dúvida algu- não só de defender os interesses sociais coletivos,
ma, o funcionalismo que assegura, pelo menos nos como também de alertar as autoridades para esses
dias imediatamente posteriores ao pagamento, um fatos abomináveis, que deverão ser combatidos coer-
mínimo de movimento no comércio. Ainda que o salá- citivamente pelo Poder Público.
rio pago pelo Estado deix9 muito a desejar, é ainda Notamos, todavia, que o Poder Central, sem os
ele o grande empregador e mantenedor de muito la- meios legais e logísticos para coibir tais práticas, tor-
res acreanos que vivem na dependência direta dos na-se ineficaz perante essas organizações que abu-
cofres públicos. sam da ordem econômica, em prol de interesses es-

Por isso mesmo, é mister que o próximo Gover- cusos.
no, em vez de promessas mirabolantes de campa- Não podemos deixar de frisar, no entanto, os es-
nha, implante política suficientemente séria e objetiva forços da Secretaria Nacional de Direito Econômico
de criação de emprego e mnda como meta real e tan- para combater essas perniciosas práticas de alguns
gível, para que a população volte a ter mais perspecti- setores de produção que, clandestinamente, formam
vas, seja da própria sobrevivência na qualidade de ci- cartéis e impõem à sociedade aumentos abusivos de
dadãos, seja da melhora na qualidade de vida pela preços. Reconhecemos, contudo, que a SNDE não
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conta com estrutura fiscalizadora suficiente e, em que contribuir para a ineficácia cada vez maior do Poder
pese os seus esforços, na prática a sociedade conti- Público.
nua desamparada e à mercê da vontade dos podero- Entendemos que esta Casa democrática, palco
sos. de grandes decisões, não poderá curvar-se aos anse-

Isto posto, não adiantam leis severas votadas ios daqueles que não desejam o engrandecimento
neste Parlamento, se não temos a certeza de sua efi- desta Nação, mas visam tão-somente ao lucro abusi-
cácia no campo do Direito Econômico. vo, com imposição de preços e com a cartelização tão

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos desprezível.
recebido constantes apelos de diversos setores da Era o que tinha a dizer.
economia, para que evitemos a propagação desses O SR. JORGE KHOURY (PFL - BA. Pronuncia
segmentos econômicos contrários ao regime da livre o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
concorrência. putados, mais uma importante vitória se processa no

Para nós, os constantes apelos em nada fluíram campo da agricultura brasileira. Trata-se da instalação
em medidas drásticas e concretas por parte do Poder de uma biofábrica de insetos no Brasil para controle
Central, com objetivos claros de promover um regime de moscas-das-frutas.
econômico onde haja por parte de quem compra e O relatório final da missão responsável pela ins-
por parte de quem vende uma relação de lisura, de talação da fábrica no Brasil definiu-se pela localiza-
transparência e de regras justas. ção no Distrito Industrial do São Francisco, em Juaze-

Se estão sendo adotadas providências legais, iro, Bahia. A motivação da escolha deveu-se à exce-
não nos parece que sejam eficazes, pois nenhum re- lência da infra-estrutura existente e à posição geográ-
sultado concreto podemos detectar. Pelo contrário, o fica privilegiada - dentro do maior Pólo Frutícola do
que se observa é o constante crescimento de cartéis País, o de Juazeiro/Petrolina, entre os Estados da Ba-
em nossa combalida economia. hia e de Pernambuco. Além disso, a existência de ae-

Não podemos nos dispersar diante de tamanho roporto com terminal de cargas áreas, porto fluvial e
desafio. Conviver em um Estado Democrático de Di- ferrovia torna a região de fácil acesso. E ali há univer-
reito é, antes de tudo, respeitar a lei, é respeitar a livre sidade, com curso de agronomia, escolas agrotécni-
concorrência, onde todos possam competir de igual cas, além de centros de pesquisa da EMBRAPA e da
forma. FUNDESF.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, à primei- °excelente nível organizacional do setor produ-
ra vista, notamos a inércia do Poder Executivo para a tivo regional e a presença do Ministério da Agricultu-
implantação de medidas severas que evitem essas ra, Pecuária e Abastecimento, bem como da Agencia
práticas criminosas contra diversos setores da econo- de Defesa Agropecuária, asseguram papel normativo
mia. Tais práticas só trarão malefícios e a multiplica- e regulatório da produção.
ção de perdedores, que serão compelidos compulso- °projeto está estimado em 3 milhões de dóla-
riamente a se afastarem do processo econômico e da res e será realizado numa parceria entre Governo Fe-
livre concorrência. deral, Governo do Estado da Bahia, FAO, IICA, Banco

Meus nobres colegas, necessitamos alertar e Mundial e iniciativa privada.
cobrar das autoridades competentes medidas viáveis A referida unidade industrial deverá estar em
que possam promover o equilíbrio econômico, tão plena operação dentro de um ano.
distante de nossa realidade. Impactos.

Para tanto, há de se fortalecer os órgãos fiscali- A implantação da biofábrica trará como benefícios:
zadores, com missões claras de imparcialidade. Não - produção de mais de 200 milhões de inse-
se pode fraquejar diante do poder regulamentar. Se tos/semana, que serão liberados nos principais po-
isto ocorrer, estaremos contribuindo para o fim das mares brasileiros;
instituições e o início decadencial do regime demo- - atendimento a mais de 100 mil hectares de
crático e de sua livre concorrência. fruticultura no País, tendo capacidade instalada para

A radiografia econômica de determinados seto- exportar sua produção;
res não nos parece muito satisfatória. Não devemos - geração de mais de 600 empregos diretos.
creditar esse insucesso à sociedade como um todo, - melhora da produção nacional, para que pos-
mas apenas àqueles segmentos desonestos do setor sa competir com os maiores exportadores de frutas
produtivo, que com suas forças podem barganhar e mundiais;
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- viabilização da exportação para mercados al
tamente exigentes (Estados Unidos, Japão e Chile);

- redução da utilização de agrotóxicos, minimi-
zando o impacto ambiental; e

- produção de alimentos mais saudáveis.

Ações do Estado da Bahia.
Histórico.

O Programa de Controle de moscas-das-frutas
foi implantado no estado da Bahia desde o ano de
1991, nos principais pólos frutícolas do Estado, objeti
vando minimizar as restrições quarentenárias à ex
portação de frutas frescas, impostas pelos principais
países consumidores, dispondo atualmente da maior
rede de armadilhas do País para detecção e controle
da praga.

Apesar dos avanços tecnológicos do programa,
faz-se necessária a adoção de novas práticas de ma
nejo integrado de pragas que atendam a nova ordem
mundial pela segurança alimentar e consumo de ali
mentos sem resíduos de agrotóxicos, já utilizadas em
países como Japão, Estados Unidos da América, Mé
xico, Guatemala, Argentina e Ilha da Madeira.

Visita técnica à Biofábrica de Mendoza, Argentina.
Em novembro de 2001, a Secretaria de Agricul

tura do Estado da Bahia encaminhou a Diretoria de
Defesa de Vegetais da Agência Estadual de Defesa
Agropecuária da Bahia - ADAB para participação no
IV Simpósio Internacional sobre moscas-das-frutas e
visita à Biofábrica de Mendoza, Argentina. Na oportu
nidade, agendou-se a primeira visita de dirigentes e
consultores da Agência Internacional de Energia Atô
mica de Viena, Áustria, ao Brasil, para analisar a via
bilidade de implantação de uma fábrica que atenda a
demanda das principais regiões produtoras de frutas
do País.

Missão da Agência Internacional de Energia
Atômica.

De 18 a 27 de fevereiro de 2002, recebeu-se vi
sita de membros da Agência Internacional de Energia
Atômica da Áustria, da Argentina e da Guatemala,
acompanhados por especialistas da EMBRAPA, da
USp, da ADAB e do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos, que estiveram em audiência com o
Sr. Governador, Dr. César Borges, recebendo todo o
apoio do Governo do Estado da Bahia para implanta
ção da unidade. Percorreram os principais pólos frutí
colas do Nordeste, realizando estudos técnicos para
avaliar a possibilidade de se implantar a primeira bio
fábrica no Brasil. Os Estados concorrentes foram Ba
hia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará.

Conclusão.

Diante do exposto, desejo, neste momento,
agradecer a todos os organismos que contribuíram
para a instalação da biofábrica o apoio. De modo es
pecial desejo externar minha gratidão ao produtor
brasileiro, notadamente àqueles do Pólo de Juazei
ro/Petrolina, razão maior da escolha da localização; à
missão técnica que definiu o local; ao Sr. Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pratini de Mo
raes, pela homologação; e ao Governador César Bor
ges, pelo apoio ao projeto, resultando na viabilização
da sua instalação na Bahia.

Por fim, Sr. Presidente, quero fazer o registro de
matéria publicada pelo jornal Gazeta Mercantil, no
dia 28 de fevereiro de 2002, sob o título "Bahia ganha
disputa por biofábrica - A unidade, a ser implantada
em Juazeiro, vai combater a mosca-das-frutas". Diz a
matéria:

"A Bahia vai abrigar a primeira biofábri
ca brasileira de insetos para combater a
proliferação da mosca-das-frutas. O empre
endimentos de US$ 2 milhões será total
mente implementado em dois anos no muni
cípio de Juazeiro, a 500 quilômetros de Sal
vador. O projeto é fundamental no controle
da praga, que pode comprometer o desem
penho da fruticultura na região Nordeste.

Além da Bahia, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Ceará eram candidatos a
abrigar o projeto. Entre os fatores que
determinaram a escolha do Estado estão a
potencialidade da região de Juazeiro para
aplicação de tecnologia, a existência de
infra-estrutura técnico-científica, operacional
regulatória e de transportes e a dimensão
do pólo de fruticultura. O professor e
pesquisador da Universidade de São Paulo
Aldo Malavasi ressalta que a fábrica estará
localizada no maior pólo de fruticultura do
Brasil e terá condições de dar suporte aos
produtores de todo o País.

Quando estiver operando a plena
capacidade, a biofábrica vai produzir 200
milhões de moscas estéreis por semana. O
objetivo da unidade é a produção de
estéreis machos das vespas usadas no
controle biológico da mosca-das-frutas.

Ainda será definido se a gestão do
empreendimento será pública, privada ou
mista . 'o perfil geral da biofábrica, será
traçado nos próximos dias', afirma Mafavasi.

Exportações:
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A praga é uma das principais
limitações para que o País possa exportar
frutas para países como Estados Unidos,
Japão, Chile e Argentina. Se não for
controlada, pode comprometer até 70% da
produção brasileira. 'O projeto vai tornar a
fruticultura brasileira mais competitiva e
estimular as exportações', afirma Malavasi.

O controle da praga sem o uso de
agrotóxicos não agride ao homem e ao meio
ambiente, além de reduzir custos de
produção. Atualmente o acompanhamento é
feito através de programas de controle e
supressão populacional, capazes de
garantir a existência de regiões de baixa
prevalência, mas não a erradicação.

De acordo com o professor e
pesquisador, a fábrica nordestina será a
primeira desta natureza no Brasil com
produção em massa, o que coloca o País
como o sexto produtor mundial, atrás da
Guatemala, México, Havaí, Argentina e
Chile."

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB -TO. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é com grande tristeza que desejo registrar
nos Anais desta augusta Casa que no dia 10 de março
do ano em curso grave acidente automobilístico aca
bou por ceifar, no Município de Anápolis, Estado de
Goiás, a existência de três tocantinenses de uma
mesma família: as irmãs Elzi Pereira Santana Freire,
Clarian Pereira Santana França e Neuraci Pereira
Santana Lisboa, deixando ferido o Sr. Juraci Carlos
de França, respectivamente, filhas e genro do casal
Vitorino Pereira de Santana e Gercina Marinho de
Santana, família amiga nossa, do Município de Ponte
Alta do Bom Jesus, no Estado do Tocantins, onde
exerce reconhecida liderança.

Consternado, desejo manifestar desta tribuna o
meu sentimento do mais profundo pesar por esse in
fausto, doloroso e inesperado acontecimento.

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, em caráter ex
cepcional, a gentileza de determinar sejam enviadas
à família enlutada e à comunidade de Ponte Alta do
Bom Jesus as nossas mais sentidas condolências.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, foi aprovada nesta Casa ontem à noi-

te a prorrogação da cobrança da CPMF até dezembro
de 2004. Fiel às minhas convicções, durante todo
meu mandato como Deputado Federal (desde 1995),
tenho-me posicionado veementemente contra o au
mento de tributos que venha sobrecarregar o bolso do
cidadão brasileiro que, em última análise, é um dos
mais onerados do mundo em se tratando de carga tri
butária.

Ao longo dos anos, não só venho fazendo cam
panha contra a excessiva tributação imposta pelo
Executivo brasileiro, como da mesma forma venho in
sistentemente declarando-me contrário a qualquer
medida nesse sentido proposta pelo Govemo.

Infelizmente, a mobilização das forças governis
tas tem-se revelado mais poderosa, sufocando quais
quer tentativas dos partidos de oposição, dentre os
quais se encontra o Partido Social Democrata Cristão.
Diria mais: a pressão da bancada governista levou até
mesmo parte da Oposição a votar favoravelmente
essa matéria.

A respeito da motivação para a criação da
CPMF, que em princípio teria a arrecadação destina
da à Saúde, devo dizer que até onde sabemos essa fi
nalidade não foi cumprida. Durante a vigência da
CPMF temos visto o sucateamento do sistema públi
co de saúde e o descaso no controle de doenças con
sideradas outrora erradicadas e relacionadas aos pa
íses subdesenvolvidos.

A inércia das autoridades competentes trouxe
para as nossas casas o Aedes aegypti e, segundo
técnicos da Organização Mundial de Saúde, transfor
mará brevemente a epidemia da dengue em um fenô
meno denominado pandemia, de proporções muito
mais assustadoras.

Nada disso estaria acontecendo se esta Casa ti
vesse tido uma posição mais firme em relação às pro
postas do Governo que não levam em conta o fim so
cial do Estado e as propostas de campanha.

Entendo que a CPMF nem deveria ter começa
do a existir. O Governo já arrecada suficientemente
bem para manter uma estrutura de trabalho viável,
mas o que de fato existe é uma máquina governa
mental enorme, ineficiente e burocrática, como têm
mostrado os meios de comunicação de forma pouco
elogiosa ao povo brasileiro.

Em vista de tudo que acabo de considerar, que
ro deixar registrada minha indignação com o resulta
do da votação da CPMF nesta Casa e reafirmar mi
nha posição incorruptível perante aqueles que me
honraram com seu voto, asseverando minha disposi
ção de continuar lutando incansavelmente pelos prin-
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cípios democrata-cristãos que norteiam minha vida mento que o Ministro da Saúde assumiu definitiva-
pública. mente sua candidatura. A festa na casa de Ricarte

Era o que tinha a diBr. aliás, rendeu dias no noticiário nacional. '
Obrigado. E agora, como Líder da bancada de Mato Gros-
O SR. UNO ROSSI (PSDB - MT. Pronuncia o so no Congresso, Ricarte demonstrou absoluto domí-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- nio no jogo político num momento delicado onde mi-
tados, no apagar das luzes de conturbado e marcante Ihões de reais estão em disputa. Internamente, ele
ano para a humanidade, o Congresso Nacional apro- conseguiu conciliar os interesses particulares de to-
vou o Orçamento Geral da União de 2002 com uma dos os Parlamentares da bancada - afinal, cada um
marca digna de comemoração para Mato Grosso. O quer garantir fatias maiores para suas regiões elou
recorde no total de recursos assegurados pela banca- obras prioritárias, o que é absolutamente legítimo.
da federal para o Estado no próximo ano deve sertido Com muito tato e tirocínio, o Deputado com base no
como resultado do esforço coletivo dos seus oito De- Nortão conseguiu fechar acordos consensuais e jus-
putados Federais e três Senadores. Mas, também, tos. Externamente, amarrou o grande crescimento
não se pode negar que a conquista dos R$ 168 mi - dos recursos destinados a Mato Grosso. Obviamente,
Ihões em emendas de bancada, um acréscimo de uma andorinha só não faz verão. Portanto, a atuação
23% sobre o ano anterior, teve um líder incontestável, de cada um dos Parlamentares e a maturidade da
o Deputado Ricarte de Freitas. Não por menos o Jor- bancada foram decisivas - destacando-se o papel do
nal da Globo e a Globonews (canal 24 horas de notíci- Senador Carlos Bezerra, Presidente da Comissão de
as da Rede Globo) identificaram em Ricarte um dos Orçamento. Outro apoio fundamental conquistado
grandes articuladores da migração de recursos dos pelo Líder foi o do Relator-Geral do Orçamento,
grandes centros econômicos para os Estados meno- Deputado Sampaio Dória, do PSDB de São Paulo, a
res, um dos gratos avanços do Orçamento de 2002. quem temos muito a agradecer.

Mas não é de agora que Ricarte vem chamando Para se ter idéia da importância dos valores ob-
a atenção da imprensa nacional. Nos últimos meses tidos para Mato Grosso, lembre-se que em 2000 - o
nosso colega de bancadé: tem-se tornado figurinha primeiro Orçamento da União que contou com emen-
carimbada nas colunas e noticiário políticos dos qua- das da atual bancada federal- foram obtidos apenas
tro grandes jornais brasileiros. Seus comentários a R$ 88,5 milhões. No Orçamento deste ano (2001), as-
respeito do processo eleitoral nacional sempre são segurou-se um total de R$ 123,4 milhões. Para 2002,
registrados, por exemplo, pelo "Painel" da Folha de foram acolhidas R$ 168 milhões de emendas da ban-
S.Paulo - espaço :::obiçadíssimo por todo político cada, o que vai representar o início ou a continuidade
brasileiro (ainda mais para aparecer de forma positi- de importantes obras e ações de políticas públicas
va). Essa descontração de Ricarte na chamada gran- em Mato Grosso. Sem modéstia, estamos todos de
de imprensa vem de uma atuação parlamentar dis- parabéns.
creta, competente, coerente e incisiva. Deputado Fe- Faço o registro da atuação de Ricarte de Freitas
deral em primeiro mandato, Ricarte assumiu nos últi- no ano como forma de homenagear a bancada fede-
mos três anos posições importantes na Câmara dos ral no Congresso e também de marcar o reconheci-
Deputados, destacando-se principalmente na área mento pessoal a um político da nova safra que já foi
ambiental. descoberto pela imprensa nacional.

Ricarte é hoje Presidente da Comissão da Ama- Que a paz prevaleça em 2002.
zônia Legal, Relator da medida provisória sobre os re- Feliz Ano Novo, Mato Grosso!
cursos genéticos brasileiros (uso racional da nossa Muito obrigado.
biodiversidade) e também é Relator do polêmico pro- O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pro-
jeto de lei da redivisão tlmitorial de Mato Grosso, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Amazonas e Pará. Ricarte, por tudo isso, tornou-se Srs. Deputados, o Dia Internacional da Mulher, cele-
referência entre os Deputados nas articulações e nos brado sexta-feira, 8 de março corrente, foi marcado
debates entre os órgãos ambientais do Governo Fe- por comemorações e protestos não só no Brasil, mas
deral e a Câmara dos Deputados. também nos demais países de todos os continentes.

No cenário político nacional, o Parlamentar de Em Brasília, cenário das grandes decisões naci-
Mato Grosso também não deixa por menos. É um dos anais, muitas delas de caráter profundamente polêmi-
principais articuladores da candidatura tucana de co, o Presidente da República, Fernando Henrique
José Serra na Câmara. Foi num jantar em seu aparta- Cardoso, recebeu um grupo de vinte mulheres, em
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sua maioria artistas consagrados, com as quais almo- registrar a divulgação, pelo IBGE, de estudos que re-
çou no Palácio do Planalto. velam a evolução da condição da mulher brasileira na

Participaram do encontro atrizes como Tônia última década.
Carreiro, Maitê Proença, Rosamaria Murtinho, Isabel Os dados anunciados evidenciam que aconte-
Filardis e a bailarina Ana Botafogo. Após o almoço, ceu verdadeiro salto, em nossa sociedade, na partici-
elas compareceram a ato promovido pelo Ministro da pação das mulheres, em praticamente todas as áreas
Saúde, no Teatro dos Bancários, em Brasília. Ana Bo- de atividade. Houve, principalmente, substancial au-
tafogo dançou na abertura do evento e a poetisa Elisa mento de responsabilidade feminina em relação ao
Lucinda deu um show de interpretação ao recitar po- sustento e a condição de vida das famílias.
esias sob aplausos calorosos. A porcentagem de domicílios chefiados por mu-

O ato festivo foi bem aproveitado para o anuncio Iheres cresceu de 18,1 % para 24%. A de crianças, de
de nova campanha de prevenção do câncer de colo zero a 6 anos, nesses domicílios, passou de 10,5%
do útero, pelo Ministério da Saúde, na segunda quin- para 17,8%.
zena do corrente mês. Segundo levantamento do IBGE, do total das

Na oportunidade, o Ministro Barjas Negri reve- 86.223.155 brasileiras, 12,9% são chefes de família, o
lou que, no ano de 1997, oito mil mulheres descobri- que corresponde a 24,9% dos domicílios do País. Em
ram que estavam com câncer, durante campanha se- 1991, as mulheres chefiavam apenas 18,1% das fa-
melhante, promovida a nível nacional, enfatizando, mílias. A pesquisa revela, ainda, que a maior parte
então, não só a necessidade, como também a conve- dessas mulheres reside em áreas urbanas e se con-
niência de sucessivas campanhas de prevenção em centram nas Capitais. E um terço delas tem mais de
todo o País, notadamente nos Municípios mais po- 60 anos, sendo a maioria constituída de viúvas. Entre
bres e carentes de recursos assistenciais. os jovens de 15 a 19 anos, responsáveis pelo susten-

Em São Paulo, uma passeata tomou conta da tofami~iar,27,4%sãodosexofe~ini.no,.oquesepode
Avenida Paulista, centro financeiro da Capital do co_nclulr qu~ nesse gruPD. a malona e form~da por
Estado mais poderoso do País, quando mais de mil maes solteiras. A pesqUisa mostrou tambem que
mulheres pediram o cumprimento, pelas empresas 17,9% das mulhe~e~ n~ssa ~ituaç~o moram sozi-
empregadoras, dos seus direitos e conquistas traba- nhas, com predomlnan~'a de sltuaçoes semelhantes
Ihistas. no Sul e Sudeste do Pais.

Em outras cidades de diferentes países, as co- A pesquisa do IBGE dem?nstra ainda que, ape-
memorações pelo Dia Internacional da Mulher incluí- sar d~ al~uns avanç~s: c~nqUlst.~s, as mulheres res-
ram ações das mais comuns às mais criativas e inusi- ponsavels pela Subslstencla familiar recebem menos
tadas. que os homens, que estão na mesma condição.

N G .. M·· t·· d Df· t O Nordeste tem a maior proporção de mulheresa reCla, o InlS eno a e esa anuncIou er . . ..
planos para recrutar mulheres para as forças arma- resp?~~vels pelo ~uste~to f~mllla~, com 25,9% do.s
d d P' d h _. . bit domlclllos. Nessa sltuaçao ha, porem, um dado anl-

as o aiS, on e os omens sao maIona a 50 u a. d 'd I 'd d f .. P .. . ma or a consl erar: a esco an a e emlnlna no aiS,
. Ja na Noruega: o Governo comprometeu-~e, ofl- principalmente no Nordeste, vem aumentando gradu-

clalmente'oem pressIonar as empresas a garantir pelo almente. Na década de 90, o percentual de meninas
menos 4010 de suas vagas no mercado de trabalho fora da escola diminuiu de 12,4% para 3,9%. Um dos
para as mulheres. fatores que contribuiu para essa evolução foi o inte-

E~ .Banglade~h,. m~is de uma cente~a de mu- resse dos pais em dar aos filhos mais instrução, dife-
Iheres Vitimas de vlolencla de seus parceiros foram rentemente do que ocorria no passado.
para as ruas, simulando rostos desfigurados por áci- Mas é preciso reconhecer também que, apesar
do. dos avanços e conquistas do movimento feminista em

Em Taiwan, as comemorações foram, porém, âmbito internacional, as mudanças visando eliminar
festivas, com o anúncio, pelo Governo, de mais dias as injustificáveis diferenças de tratamento, em função
de descanso para as mulheres no trabalho, uma rei- do sexo, ainda deixam a desejar. Disso, o exemplo
vindicação de muitos anos, sempre ignorada pelos mais frisante são as disparidades de remuneração,
empregadores. A medida é parte de um amplo plano que persistem, contra os trabalhadores masculino e
de igualdade de direitos para ambos os sexos. feminino.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no Sra- A participação maior da mulher no mercado de
sil, além dos atos a que me referi anteriormente, vale trabalho, como em todas as vertentes do mundo eco-
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nômico, empresarial, científico, cultural, social e políti
co não foi, porém, suficiente para assegurar a parida
de de remuneração masculina-feminina.

O fato é mais contrastante se considerarmos
que, no Brasil, as mulheres de nível superior equiva
lem aos homens. Nos Estados Unidos, são de 45,7%;
na França, 38,3%; no Japão, 37,6%; na República Fe
deral da Alemanha, 34%, e, na Inglaterra, 31,7%,
considerando-se apenas os países mais desenvolvi
dos.

Deve-se ter em vista, no caso brasileiro, que,
apesar de os textos de nossas sucessivas Constitui
ções sempre terem procurado assegurar a igualdade
de direitos entre homens e mulheres, como proibir to
das as formas de discriminação sexual, nem sempre
a legislação ordinária acompanhou de perto as con
quistas constitucionais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vale lem
brar que o Brasil foi o primeiro país latino do mundo a
conceder a cidadania à mulher e a assumir a lideran
ça do movimento internacional pela criação de uma
comissão de estatuto da mulher na Organização das
Nações Unidas - ONU.

Foi também significativa a participação brasilei
ra na elaboração da Declaração sobre a Discrimina
ção Contra a Mulher, aprovada pela Resolução n°
2.263 da 22a Assembléia da ONU, em 7 de novembro
de 1967.

Deve-se registrar ainda que já há muitos anos
antes a líder feminista Bertha Lutz, representante do
Brasil na histórica Conferência de São Francisco, em
1945, logo após o término da Segunda Guerra Mundi
al, destacava-se por sua participação marcante na
elaboração da Carta da ONU, conseguindo inserir no
art. 8° da Carta os princípios fundamentais da igual
dade de direitos entre homens e mulheres, o que lhe
valeu o consagrador título de "Cidadã Universal".

Mulher obstinada, de formação científica, zoólo
ga, bióloga e advogada de renome internacional,
Bertha Lutz integrou, ao lado de Eleanor Roosevelt,
uma das principais comissões da ONU, a dos Direitos
Fundamentais.

Por sua marcante atuação nos trabalhos da
ONU, a representante brasileira recebeu homena
gens consagradoras. Foi condecorada pelo Rei Alber
to I, da Bélgica, com a maior comenda desse País;
pelo Presidente Hindenburg, da Alemanha, com a ou
torga da Ordem da Cruz Vermelha e, pelo rei Jorge
VI, com o "King Medal", por relevantes serviços pres
tados à causa da liberdade e da paz.

Segunda mulher brasileira a ser eleita Deputada
Federal, nos idos dos anos 30, do século XX, Bertha

Lutz marcou sua presença no Congresso Nacional
com proposições pela igualdade dos direitos constitu
cionais sem discriminação de sexo, sendo seu maior
destaque a aprovação do Estatuto da Mulher.

Outras também fizeram história. Dentre elas,
Carlota Pereira de Queiroz, que lutou, com obstina
ção, pelo direito da mulher de votar e ser votada, tor
nando-se a primeira mulher brasileira a exercer o
mandato parlamentar no País, eleita em 1932; Clara
Camurai e Maria de Souza, protagonistas da restau
ração de Pernambuco; Barbara Heliodora, a heroína
da Conjuração Mineira; Anita Garibaldi, a valente
combatente da Guerra dos Farrapos; Ana Neri, a des
tacada enfermeira das tropas brasileiras na Guerra do
Paraguai; Catarina Paraguassu, heroína dos direitos
indígenas, e Barbara de Alencar, a cearense indomá
vel, primeira presa política do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao regis
trar nos Anais da Câmara dos Deputados a importân
cia do Dia Internacional da Mulher, entendo que há ra
zões de sobra para emprestar a essa efeméride o ma
ior realce, tendo em vista a contribuição excepcional
que a mulher vem dando à construção de uma nova
ordem social mais justa e mais ética.

Reconhecer os méritos da mulher por sua luta
por uma completa emancipação não significa, porém,
admitir que as grandes e definitivas mudanças para a
construção de uma nova ordem social e econômica
tenham sido alcançadas em sua plenitude.

Há muito ainda por fazer. Continuam desafiado
res os problemas que afligem a mulher em todos os
países, sobretudo nas regiões mais pobres. Urge, as
sim, assegurar melhores condições assistenciais às
sacrificadas mulheres do meio rural; às mulheres
marginalizadas das áreas urbanas; às mulheres das
zonas conturbadas por conflitos diversos; às mulhe
res de idade avançada; às detentas; às negras; às de
sempregadas, às enfermas.

Não será esta uma cruzada fácil. Requer conju
gação de vontades. É preciso, antes de mais nada,
que exista verdadeira vontade política para promover
as grandes reformas estruturais e para que, através
delas, seja estabelecida uma nova ordem social e
econômica, com mais justiça social, melhor distribui
ção de renda e eliminação de discriminações a qual
quer título.

Nessa cruzada, muito valiosa será a contribui
ção da mulher, que já demonstrou, de forma inquesti
onável, estar à altura das responsabilidades assumi
das, com a conquista dos direitos políticos e constitu
cionais.
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A presença da mulher nos mais diversos e im- Não quero, agora, examinar a situação difícil en-
portantes setores de atividades do País é saudada, frentada por aquele país vizinho e amigo, porque pre-
hoje, em todos os lugares do território nacional, como firo, por ora, examinar o posicionamento do mundo
fundamental para uma vida com mais dignidade, se- político brasileiro diante do que ali ocorre.
gurança e prosperidade, em amplitude nacional. Nossa esquerda pretérita entende a guerrilha

Para atingir esses objetivos, a Nação está certa como força libertadora, foquistas que sempre foram,
de que contará com o patriotismo, a devoção e a sen- algures e alhures. A teoria do foco foi a forma encon-
sibilídade de suas mulheres. Elas serão muito impor- trada por Régis Debray para como que codificar a ex-
tantes nessa cruzada, por ocuparem, nos dias atuais, periência cubana. Mas todos se esquecem de que
posições destacadas em todos os setores de ativida- essa experiência durou pouco mais de dois anos, ao
de e por estarem presentes nos altos escalões do Po- passo que a guerrilha colombiana age há mais de 4
der Executivo, do Judiciário, do Legislativo, nas em- décadas. Chegou a estar praticamente dizimada, mas
presas públicas e privadas, nas universidades, na mí- revigorou quando a dinheirama do narcotráfico che-
dia e nos hospitais. Em todos esses setores têm sido gou para lhe dar novo alento, numa simbiose das
exemplares em competência e eficiência. mais estranhas que leva à despolitização do movi-

Merecido, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. mento de luta arr:na~a. Os nort~.americanos, aliás,
Deputados, o destaque que teve, em âmbito univer- ~hamam os guernlhelros colombianos de narcoterro-
sal, o Dia Internacional da Mulher, a quem saúdo com nstas.
o maior prazer. Já a direita renitente insiste em que somente

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS _ RS. Pro- c?m a liquidação da.s liberdades democ~áticas é pos-
nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e slvel vencer a g~e.rnlha; portanto, a praticamente de-
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna parabeni- c1arad~ guerra CIVIl. ..
zar o Jornal NH, que nesta terça-feira completou 42 E o que lemo~, por exemplo, e,~ artl.go assinado
anos de trabalho e sucesso junto à comunidade gaú- por J.arbas "Passannh? (aquele do. Ao diabo com os
cha da região do Vale dos Sinos. escrupulos , Sr. Presidente! Alguem se lern.bra?) no

Sendo o 11 0 jornal do País, em número de assi- Correio Br~zili~nse.do dia ~ deste março. E text~al:
naturas, o NH é respeitado por seu grande número de .. A Colo~bla, afinai, a.po~ quase 40 anos de Ilu-
leitores, não só por sua seriedade, mas também pela sonas ~entatlva~ de negoclaçoes, per~eb~ ~ue a ma-
forma ética e adequada com que trata a comunicação nutençao das hberda?es fundamentais hmltar~m ou
pública. anularam a sua capacidade de vencer os comunistas.

. _ .. Nada mais explicitante, nada mais indicativo de
Por fim, nao podena deixar de ressaltar a enor- 'd . . fl't h . B'I d h .. . _ . . _ I elas que con I am em c elo com o rasl e oJe

me contnbUlçao deste meio de comunlcaçao para o M I - B" d ti'
• A • ••• as, com re açao ao rasl e on em aque e em que

desenvolVImento economlco e social, primeiramente, 'I't . t' M" " do, ., . um ml I ar ocupou, sucesslvamen e, o Inlsteno
atraves dos Inumeros postos de trabalhos gerados dl- T b Ih d Ed - d P ·d· '. ra a o, o a ucaçao e o a revI encla a ques-
retamente e, em um segundo momento, por meio da - " .

d t 'b . - d d d' t d tao tem outro aspecto. Na epoca em que Passarinhogran e con n ulçao a a a Iversos se ores a eco- . .,. . . abraçava com entusiasmo a causa da ditadura do fim
nomla regional, em espeCial ao setor courelro-calça- d I'b d d d 't' d',
d

. t as I er a es emocra Icas, os povos e outros pal-
IS a. I' d' d' d ., . . _ .. ses, Ivres, enten Iam que alta ura, no Brasil, se es-

E um grande orgulho par~ mim, cldadao brasllel- forçava inutilmente para combater os comunistas, Ao
ro, represent~nte do pov~ gaucho, contar co~ a pre- final, a ditadura se dissolveu, incapaz que se mostrou
sença deste. Jornal que ha 42 .~nos vem contribUIndo de resolver os problemas do País. E os comunistas
para o ~resclmento de sua reglélo, de seu Estado e de continuam presentes na vida política nacional, defen-
seu PaiS, dendo, seja no Congresso, seja nas universidades,

Muito obrigado. seja nos sindicatos, uma radicalidade democrática,
O SR. JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS - esta, sim, capaz de vencer os defensores sem qual-

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, quer escrúpulo do arbítrio.
Sras. e Srs. Deputados, a guerra civil colombiana es- Era o que tinha a dizer.
teve como que embutida e dissimulada nos debates O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
políticos, nos acordos eficazes, ou não, com a guerri- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
lha e com os paramilitares de direita, mas, pelo que tados, água é vida, é recurso natural indispensável à
vemos, já está de fato declarada. sobrevivência dos seres vivos: homens, animais e



09422 QUluta-ltma 21 DIÁRIO DA C.Â.MARA DOS DEPU fADOS M1lfço de 2002

plantas. É fonte de tudo. Sem a água não haveria vida amarela, a epidemia da dengue, as diarréias e vermi-
em nosso planeta. Dela dependem diversas ativida- noses e outras não devidamente controladas, por ca-
des humanas: produção d/3 alimentos; esporte; gera- usa da falta de condições mínimas de abastecimento
ção de energia; navegação; indústria; lazer. de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana

Apesar de todos os aspectos importantes da inadequados.
água - geográfico, ambiental, político, social, econô- Estudos feitos pelo Ministério da Saúde de-
mico e religioso, de sua estrutura molecular tão sim- monstram que 70% dos leitos dos hospitais no Brasil
pies (H20), com propriedades físicas e químicas ex- são ocupados por pessoas que contraíram moléstia
traordinárias e complexas, ainda não completamente transmitidas pela água. Isso condiz com os dados da
compreendida -, o homem contemporâneo não valori- Organização Mundial de Saúde, que demonstra que a
za o bem mais precioso que possui. cada 1 dólar aplicado no saneamento, economiza-se

A água, bem finito e vulnerável, vem sendo ex- de 4 a 5 dólares nos dez anos seguintes em postos de
posta às ações do homem que - através da explosão saúde, em atendimento médico, em hospitais.
industrial, do crescimento rápido e desordenado nos O saneamento apresenta dados alarmantes. No
grandes centros urbanos, dos desmatamentos, da Brasil, 90% do esgoto doméstico não recebe trata-
ocupação das várzeas dos rios, da impermeabilidade mento, 70% dos esgotos industriais não são tratados,
urbana, do lançamento de esgotos domésticos e in- 51 % da população urbana, aproximadamente 39 mi-
dustriais não tratados, da forma de disponibilidade do Ihões de pessoas, não têm acesso aos serviços públi-
lixo, produzido em céu aberto, dos agrotóxicos usa- cos de água e 50% da água distribuída são totalmen-
dos na agricultura - tem prejudicado a qualidade dos te desperdiçada.
rios, lagoas e praias situados no meio urbano que já Efetivamente, temos uma crise no saneamento
apresentam alguma forma de contaminação e muitas e em conseqüência na saúde. Apresentamos um défi-
vezes estando impróprios até mesmo para o contato cit de saneamento de 40 bilhões até 201 o. O Governo
primário: o banho. Federal não tem uma política nacional no sentido de a

Cabe lembrar que em nosso "Planeta Azul", longo, médio e curto prazo resolver o problema. Ao
97% da água existente é salgada e 3% é doce. Po- contrário, vem impondo barreiras, através de portari-
rém, 2,3% estão localizadas nas geleiras e calotas as e resoluções federais, impedindo que as empresas
polares, sobram 0,7% da sgua doce possível de ex- e autarquias públicas de saneamento consigam em-
ploração pelo homem, sendo que 97% deste percen- préstimo junto aos órgãos financiadores, permitindo
tual são águas subterrâneas. Com esse patrimônio li- somente a iniciativa privada.
mitado, cada continente, cada povo, cada nação, re- Em 1998, foi orçado 1,16 bilhão do FGTS para
gião, cidade e cada cidadão é plenamente responsá- investimento, mas contratados somente 233 milhões.
vel pela preservação da água e de seu ciclo. Em 1999, 1,28 bilhão, que não foram investidos. Os

Por ser essencial ao homem e ter reservas limi- Orçamentos de 2000 a 2002 prevêem 4,2 bilhões, os
tadas no planeta, a água é cada vez mais um bem es- quais não sabemos se serão investidos.
tratégico, sua escassez e preservação têm provocado Vivemos um momento crucial para o futuro da
preocupações, reflexões e debates nacionais e inter- preservação ambiental, das condições de saúde, do
nacionais. desenvolvimento social e econômico e da qualidade

O Brasil, nesse contexto, ocupa uma posição de vida. Trata-se da proposta da redefinição da forma
privilegiada, apesar de seI detentor de cerca de 12% de prestação dos serviços de saneamento, com des-
das reservas de água doce do mundo. Os problemas taque para os serviços de água e esgoto a partir do
ligados à água devem SHr considerados. Primeiro, PL nO 4.147, de 2001.
porque cerca de 70<10 dos mananciais se encontram O Projeto de Lei 4.147, de 2001, propõe - na
na Amazônia, onde estão menos de 7% da população contramão do processo histórico das políticas públi-
do País. Outro, porque no Nordeste semi-árido e nos cas, baseadas no fortalecimento do poder local; as-
grandes centros urbanos, principalmente os bairros sim é no mundo desenvolvido e principalmente a par-
das periferias, é comum a ~usência ou o racionamen- tir da Constituição de 1988, no Brasil, o fortalecimento
to no abastecimento de água, problema que atinge do poder municipal- a cassação da responsabilidade
milhões de pessoas. municipal quando dois ou mais Municípios comparti-

Outra preocupação Bão as doenças que estão Iharem de pelo menos uma instalação de água ou es-
diretamente relacionadas com a água e que podem goto. Isto abrange quase todas as regiões metropoli-
serfatais, tais como a leptospirose, a malária, a febre tanas, aglomerados urbanos e microrregiões do País,
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ferindo a Constituição em cláusula pétrea - o federa
Iísmo.

Esta proposta dá à Agência Nacional de Águas
- ANA poder regulador para os serviços, extrapolan
do sua competência legal e demonstrando claramen
te o caráter centralizador do projeto. Outra razão é a
delegação ao Governo Federal, para definir sozinho a
Política Nacional de Saneamento, ofendendo mais
uma vez o princípio da Federação, pois esta tarefa
deve envolver todos os Poderes e esferas de governo,
assim como representantes do setor e toda a socie
dade.

A mais forte razão, a qual o Governo vem ne
gando, é a facilitação da privatização do setor, especi
ficamente a parte mais lucrativa dele, localizada nas
áreas metropolitanas, embora sucessivos memoran
dos de políticas econômicas, elaborados pelo FMI,
afirmem a esperança na aceleração da privatização
do saneamento, justamente à espera de aprovação
do projeto.

A privatização mostra-se preocupante para o
setor de saneamento, pois a iniciativa privada visa ao
lucro, e a água é um bem essencial à vida e um direito
do cidadão. Logo, aquelas comunidades de baixa ren
da, que representam grande parte da população, fica
rão sem o serviço, pois não vão ter condições de pa
gar o valor cobrado. Temos de ter como prioridade a
reversão do processo de sucateamento do Poder PÚ
blico, o estabelecimento de sua capacidade de inter
venção e a melhoria dos serviços, sob o controle da
sociedade. É necessário que todos nós estejamos
empenhados em preservar um benefício de quem
mais precisa, a população brasileira, em especial os
excluídos, os sem-água, os sem-esgoto, os sem-sa
neamento, os sem-saúde. Eles estão a nossa espera
e não podemos fazê-los esperar ainda mais.

No que diz respeito ao gerenciamento dos nos
sos abundantes recursos hídricos, o Brasil tem avan
çado muito. Vem ganhando força no País não só o mo
vimento a favor da racionalização do uso da água e do
correto gerenciamento dos recursos hídricos disponí
veis como a própria idéia de se cobrar pelo uso. Isto é,
quem retirar a água da natureza para qualquer fim 
geração de energia, uso agrícola ou industrial, ou
consumo humano - deveria pagar por ela. Atualmen
te, o que se pagava é o custo de extração, tratamento
e transporte até o destino, mas não a matéria-prima.
A água retirada do rio, por exemplo, nada custa para a
companhia de saneamento, nem para a indústria ou
para os produtores agrícolas que fazem captação di
retamente do rio, dos lagos e das fontes.

Porém, a partir da Lei n° 9.433, de 1997, que es
tabelece a nova Política Nacional de Recursos Hídri
cos, tem-se como princípio a água como um bem pú
blico de interesse social, com valor econômico e dis
ponibilidade limitada. Trata-se de uma mudança cultu
ral, em que o usuário é levado a reconhecer a água
como valor (um bem) econômico, como valor real de
terminado e é também induzido a racionalizar o seu
uso, sendo o pagamento uma forma de viabilizar a
correta administração e a recuperação dos recursos
naturais degradados.

A cobrança pelo uso da água já é uma realidade
em vários países como Alemanha, França, Holanda,
Espanha e México. A França arrecada 4 bilhões de
dólares/ano, permitindo grandes investimentos em
obras de infra-estrutura, saneamento, recuperação e
prevenção ambiental. Este talvez tenha sido o mais
forte argumento que levou o Brasil a optar por esse
modelo de gestão para os recursos hídricos.

Foi criada a Agência Nacional de Águas - ANA,
órgão federal regulador do setor e gerenciador, em
modelo tradicional da "política de bastidores", com
decisão no interior dos gabinetes, com seus funcioná
rios contratados sem concurso público de provas e tí
tulos.

De acordo com a nova configuração, o Sistema
Nacional de Recursos Hídricos será descentralizado
nos Comitês de Bacias, reunindo usuários, órgãos do
Governo e sociedade civil, que devem ser os respon
sáveis pelo manejo e gestão dos recursos hídricos de
cada bacia hidrográfica. Essa descentralização das
decisões nos comitês é o aspecto mais interessante
do sistema, porque permite trazer para perto do cida
dão uma parcela considerável do poder de decisão e
controle de suas relações com o meio ambiente, é
claro, se consideramos que, na constituição desses
comitês, as representações sejam democráticas e
paritárias.

Outra preocupação é onde serão investidos os
recursos arrecadados pelos Comitês de Bacias, pois
a lei diz que este recurso deve ser prioritariamente in
vestido em benefício da própria bacia, o que dá bre
cha legal para ser desviado para outros fins como
aconteceu com a CPMF, que a princípio seria aplica
da somente na saúde e hoje serve para outros fins.

Esperamos que com a efetiva implantação da
Lei de Recursos Hídricos possamos realmente de
senvolver nosso País, e que os recursos arrecadados
na cobrança pelo uso da água retorne em investimen
to no saneamento, no meio ambiente e na recupera
ção dos nossos rios.



A idéia de um colégio jesuíta em Pernambuco
partiu do então Arcebispo de Olinda, Dom Luiz Correia
de Brito, em 1912. O Nóbrega começou como internato,
com dois alunos da cidade paraibana de Bananeiras e
funcionava no Palácioda Soledade, então residência do
Arcebispo, que o vendeu aos jesuítas por 200 contos de
réis. A transação causou muita polêmica na época, já
que se tratava de um imóvel histórico, datado de 1731.
O regime de internato durou até 1947.

Desde 1917, mais de 100 mil alunos passaram
pelas salas de aula do tradicional colégio da Avenida
Oliveira Lima. A instituição sempre primou pela forma
ção do caráter com uma educação integral.

Hoje o Nóbrega oferece turmas de educação in
fantil, ensino fundamental e médio. A formação huma
nística tem como destaque a Ronda Noturna, que, co
ordenada pelo Departamento de Pastoral, reúne alu
nos, pais, professores e ex-alunos, e distribui sopa e
pão a pessoas carentes, às terças, sempre às 22h.

Neste momento, pois, em que o Nóbrega com
pleta 85 anos, gostaríamos de registrar no plenário da
Casa a importância desta tradicional instituição de
ensino pernambucano que tanto tem feito pela educa
ção das nossas crianças para que, no futuro, como
adultos responsáveis, sejam capazes de exercer ple
namente sua cidadania e, desta forma, ajudar a cons
truir uma sociedade mais justa.

Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO ARNS (PT - PRo Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, não há como ignorar que o cidadão brasilei-
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Acredito que uma boa gestão deverá equacio- ele e os outros que participaram desta ação sejam de-
nar o enorme desperdício e as perdas de água exis- vidamente punidos pela Justiça. Não aceitamos que a
tente nos diversos setores usuários, equacionar o Polícia Militar tenha em suas fileiras gente que, usan-
problema de má utilização do solo por práticas agríco- do da farda e da força que o Estado confere, aja co-
las não conservacionistas e o uso indiscriminado de vardemente contra cidadãos baianos. Não podemos
irrigação, gerando perdas de insumos agrícolas e aceitar que o Estado seja conivente com agressões
água, sem aumentar a produção. contra a pessoa humana. Infelizmente o capitão agiu

O desenvolvimento sustentável e a preservação assim (como em outras vezes) movido pela proteção
de nossos recursos hídricos é o grande desafio que dada por ACM e César Borges. Seu abuso, porém,
enfrentaremos neste século. O sucesso em alcançar- deve ser punido, como exemplo de que a PM não
mos depende de iniciativas inovadoras, que combi- pode fazer justiça com as próprias mãos. E muito me-
nem políticas públicas, econômicas, educação, tec- nos agir conforme os interesses de ACM, César Bor-
nologia, informações compartilhadas, com a partici- ges ou de quem quer que seja. O interesse da PM,
pação da sociedade civil nas decisões dos Poderes como de todo órgão público, deve ser o bem-estar da
Públicos. coletividade.

Era o que tinha a dizer. O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT - PE. Pronuncia
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- putados, o Colégio Manuel da Nóbrega, primeira insti-
putados, na Bahia, a Polícia Militar, ou pelo menos tuição educacional da Ordem dos Jesuítas no Estado
parte dela, tem agido como um grupo de capangas do de Pernambuco, completou ontem 85 anos de funda-
Governador César Borges e do ex-Senador Antonio ção.
Carlos Magalhães. Nesta tribuna já denunciamos os
muitos casos de violência praticados por essa polícia
nas muitas vezes em que acompanha a dupla. Agora
temos mais uma denúncia.

O fato ocorreu em Cachoeira, dia 7 de março,
quando da inauguração do cortume Mastrotto Rei
chert, que é motivo de severas críticas por parte dos
ambientalistas. Os dois coronéis baianos estavam lá,
posando para as fotos, usando a máquina do Estado
para se promover, devidamente cercados pelos segu
ranças e a P-2 da Polícia Militar. E havia uma manifes
tação da população no lugar. Acontece que ACM e
sua turma não podem ser contestados. Assim, um
dos agentes P-2, o capitão Humberto, num misto de
bajulação, espírito de truculência e desprezo aos di
reitos humanos, resolveu perseguir o Presidente da
Associação da Cidadania do Recôncavo, Pedro Eri
valdo Francisco da Silva. Esse policial saiu em busca
do representante da entidade, cercando-o na via,
quando então passou a agredi-lo.

Conforme testemunha o Deputado e compa
nheiro Paulo da Anunciação, Pedro foi agredido não
por tentar tumultuar o evento, mas porque, em cam
panha eleitoral ocorrida há nove anos, se posicionou
contra ACM. Pedro foi arrastado pelos P-2 e agredido
na rua, diante de várias testemunhas. E só não se
consumou uma tragédia maior porque um dos direto
res do cortume saiu em sua defesa - o que demons
tra que atos como este não têm o respaldo de todos.

O agredido entrou com uma ação criminal con
tra o capitão Humberto. E nossa expectativa é de que



A história do Brasil não é diferente. Em toda nos
sa trajetória, deparamo-nos com grandes desafios, à
frente dos quais tivemos grandes homens.

Foi assim na luta pela independência. Seria im
pensável conseguir a libertação da Coroa portuguesa
sem a luta heróica de Tiradentes e sem a inteligência
de José Bonifácio, que encarnavam o sentimento li
bertário de nossa gente.

A República foi possível graças a um forte senti
mento pátrio encarnado pelos abolicionistas e repu
blicanos. A Revolução de 30, responsável pelo grande
surto de desenvolvimento econômico e industrial que
perdurou por mais de cinco décadas, só se efetivou
porque teve a liderança de Getúlio Vargas e dos te
nentistas, cujo ideário estava profundamente enraiza
do na sociedade brasileira.

Em nossa história mais recente, o País foi capaz
de construir grandes lideranças políticas, sem as qua
is seria impensável a derrota da ditadura e a constru
ção do período democrático. Ulysses Guimarães, Te
otônio Vilela e Tancredo Neves incorporaram, como
nunca, os ideários de liberdade do povo brasileiro.

Com o chamado Consenso de Washington, mu
itos países foram devastados pelas políticas ditadas
pelo FMI e demais organismos internacionais, a ser
viço dos grandes interesses econômicos e financei
ros, principalmente dos EUA.

O Brasil foi uma das maiores vítimas da abertura
econômica sustentada por uma suposta "modernida
de". O País viu-se alastrado pela recessão em todos
os segmentos econômicos; as empresas nacionais
foram tragadas pelas estrangeiras; parte significativa
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ro está muito mais informado sobre seus direitos nos cursos vazios. A boa notícia tem que ser para valer e,
dias atuais. Nada mais de ficar em casa, lamentando mais ainda, tem que ter efeito duradouro.
o aparelho comprado e que não corresponde ao es- O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP Pro-
perado; nada de contar em rodinhas de amigos que o nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
eletrodoméstico adquirido há pouco tempo só funcio- Srs. Deputados, os grandes homens são imprescindí-
nou por duas semanas e hoje está abandonado no veis aos grandes momentos históricos. A frase pode
depósito, porque consertar sai muito caro. O consumi- parecer comum, mas a realidade que ela expressa
dor moderno conhece seus direitos e sabe que é o vem se confirmando ao longo do tempo, em todas as
seu dinheiro que impulsiona a indústria e o comércio. partes do mundo.
Exige respeito e qualidade no que compra. Afinal, o Para que os EUA se livrassem da depressão
Procon deixou de ser apenas uma sigla para ser o econômica iniciada em 1929, foi preciso que a grande
destino certo de todo cidadão que se sente lesado em nação americana identificasse em Roosevelt o líder
seus direitos de consumidor. capaz de reconstruir o país. A Inglaterra só teve con-

Por acreditar nessa nova postura, fico me per- dições de cumprir o papel que cumpriu n~ Segunda
guntando por que, até agora, nenhum brasileiro pro- Grande Guerra porqu.e o,povo daquele pais teve um
curou o Procon para denunciar a fraude de que foi víti- com~ndant~, Churchlll, a. altura da~ue.le n:'0mento
ma. E foram milhões de brasileiros enganados pela cr~clal da Vida da humanidade. A .Russla so conse-
fala mansa e as promessas vazias de ninguém me- gUlu su~erar o atraso feudal atraves de uma. grande
nos do que S.Exa. o Presidente da República. r~voluçao, que teve, por sua vez, um grande IIder, Le-

Na primeira quinzena de janeiro, o Presidente mn.
Fernando Henrique Cardoso anunciou para todo o
Brasil que o preço dos combustíveis iria baixar em
20% nas bombas. É claro que houve euforia por parte
dos consumidores. Afinal, o cidadão brasileiro, crédu
lo e otimista, não poderia imaginar que estava sendo
vítima de uma propaganda enganosa. Pois nem dois
meses se passaram e já amargamos um novo reajus
te, desta vez para cima, que coloca o preço dos com
bustíveis em patamares mais elevados do que aque
les praticados no início do ano.

Na hora de anunciar a má notícia surge a tropa
de choque do Palácio do Planalto e o Ministro interino
de Minas e Energia, Pedro Parente, informa a uma
Nação já não tão otimista que "o aumento de 9,3% no
preço dos combustíveis, anunciado pela Petrobras,
inviabiliza a redução de 20% prometida pelo Presi
dente. Para o Presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de Petróleo, "não havia nenhu
ma chance de ocorrer essa redução. E todo mundo
sabia disso". Todo o mundo, menos o Presidente Fer
nando Henrique. Ou será que ele sabia?! De qualquer
ângulo que se analise o fato, a conclusão lhe é desfa
vorável. Se não sabia, está muito mal assessorado e
tem que mudar a sua turma. Se sabia, mentiu para o
povo, acenou com promessa que não poderia cum
prir. Levou para cada lar brasileiro a propaganda en
ganosa. Ofereceu o que não podia vender.

PROCON nele! Vamos fazer valer nossos direi
tos! Não vamos permitir que nos enganem como se
fôssemos crianças. É preferível conviver com a dura
realidade, do que ser enganado com os mesmos dis-
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do patrimônio público caiu nas mãos de cartéis e mo
nopólios internacionais; os programas tecnológicos e
sociais foram desmontados e as dívidas interna e ex
terna atingiram dimEnsões espetaculares.

O País e o povo ficaram mais pobres, enquanto
enriqueceram-se, às nossas custas, os conglomera
dos financeiros dos países centrais, notadamente
norteamericanos, e poucos grupos nacionais que vi
cejam na especulação.

Alguns países, mesmo sob muitas dificuldades,
conseguiram superar o modelo neoliberal, anunciado
como solução para todos nossos males. Na Argenti
na, ficou evidente que ele se esgotou, pois não con
seguiu responder aos prcblemas mais elementares
daquela grande nação.

Com a sucessão presidencial, o Brasil encon
tra-se, novamente, diante de um grande desafio: man
ter, mesmo que aos trancos e barrancos, o atual mo
delo decadente, ou superá -lo, buscando outros rumos
- crescimento econômico, desenvolvimento social e
soberania nacional.

Para cumprir esse objetivo histórico, é preciso
uma força política e um líder identificados com o pro
jeto nacional, cuja concretização não foi possível no
período da luta pelas liberdades democráticas, sendo
adiado ao longo dos últimos anos pela conjugação de
dois fatores: uma situação mundial adversa e um Go
verno inteiramente submisso aos centros financeiros
internacionais.

O PMDB foi o partido capaz de sintetizar os an
seios democráticos da Nação brasileira, pois foi uma
força política construída na luta e na adversidade.
Hoje, mesmo diante de uma cúpula a serviço dos inte
resses do Palácio do Planalto, ainda é o partido mais
capaz de expressar os reais interesses nacionais e de
implementar a ruptura com o modelo neoliberal.

E, dentro dele, o ex-Presidente da República e
atual Governador de Minas Gerais, Itamar Franco, é
quem reúne as melhores condições políticas e eleito
rais para comandar um novo projeto, que tenha condi
ções de romper com as amarras da dependência que
tantos prejuízos tem trazido ao País.

Itamar, no curto período em que esteve à frente
da Presidência da República, revelou seu profundo
compromisso com o desenvolvimento econômico e
social do País e a soberania da Pátria. No Governo de
Minas, mais do que uma administração exemplar, er
gueu uma trincheira para resistir ao entreguismo de
nossas empresas de energia, como Furnas.

Foi um dos fundador(~sde nosso partido e, com
a nossa legenda, enfrentou desafios que poucos, à
época, seriam capazes dE enfrentar, como a disputa

eleitoral para o Senado em 1974, cujos resultados vi
toriosos abriram caminho para a derrota da ditadura
dez anos depois.

Atualmente, no desespero de manter os rumos
que nos levaram ao desastre neoliberal, o Governo
FHC manipula setores da grande mídia e institutos de
pesquisa para tentar alavancar seu candidato, tendo
que recorrer à ardilosa ferramenta da traição política
para liquidar adversários que lhe foram fiéis durante
os últimos oito anos.

O Brasil precisa de uma liderança capaz de lhe
devolver as esperanças. Itamar Franco, com sua hon
radez e experiência, é quem pode encarnar essa es
perança. O medo-pânico que o Governo têm da pos
sibilidade de o PMDB assumir a candidatura do atual
Governador de Minas é o atestado mais evidente de
que estamos no caminho certo.

Não vamos permitir que este momento passe in
cólume diante de nossos olhos. O que está em jogo é
o interesse supremo do Brasil de se transformar
numa grande Nação, livre e desenvolvida, pois só as
sim terá condições de enfrentar o chamado "mundo
global", em que os países ricos protegem cada vez
mais suas economias e suas sociedades.

Sr. Presidente, nosso País dispõe de inigualáve
is condições humanas, físicas e naturais, mas para
enfrentar o atual desafio histórico precisa de um gran
de partido e de um grande líder. Esse partido é o
PMDB e o líder é Itamar Franco.

Muito obrigado.

O SR. ARY KARA (PTB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, comemorou-se no último dia 13 de fevereiro o
Dia Nacional do Ministério Público. Como já disse em
recente pronunciamento feito nesta Casa, num mo
mento como o que estamos vivendo, em que a Justiça
se encontra em constante contradição entre seu con
ceito original, aquele inerente a todo ser humano, e a
justiça real, extraída materialmente da outorga da ju
risdição, nada mais oportuno que uma data comemo
rativa como essa para levantarmos, mais uma vez, a
questão.

É notória a necessidade de se resgatar o senti
do original da justiça, fazendoa expressão da segu
rança e da paz. Écerto que a promoção do bem-estar
e da paz social é um dever de todos, mas sobretudo
do Ministério Público e do Poder Judiciário, já que se
tratam esses de fontes referenciais da realização da
justiça. Cabe a esses órgãos fazer fecunda a justiça, a
despeito de todos os obstáculos e das distorções do
ordenamento jurídico-positivo.



Foi festejado o Dia Nacional do Ministério Públi
co e, em virtude de sua alta relevância no cenário na
cional e da importância de sua missão constitucional
de efetivo representante da sociedade, vimos, mais
uma vez, manifestar a nossa homenagem a essa
Instituição. Nossos sinceros cumprimentos a todos os

"Seu papel fundamental é, e continua
rá sendo, uma decorrência da característica
fundamental de ser o Poder Judiciário um
poder inerte, vale dizer, um poder sem inici
ativa. E de existirem interesses, interesses
cujo âmbito se tende a ampliar, em relação
aos quais o exercício do direito de ação não
se pôde deixar à disposição das partes. Aí
está o papel fundamental do MP. Mantida a
inércia do Poder Judiciário, considerada re
quisito indispensável à sua imparcialidade,
criar-se, exigir-se um órgão público capaz
de intervir no processo entre partes na defe
sa daqueles interesses - repita-se - que
não se deixaram à disposição dos interessa
dos. É esse patrocínio desinteressado de in
teresses públicos, ou essa proteção especi
al, que justifica o papel do MP".
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Com relação ao Ministério Público, basta lem - membros do Ministério Público pelo dia que lhes foi
brar que a sua função é altamente social, pois ele é o tão sabiamente dedicado. Parabéns!
advogado da sociedade, o defensor dos seus direitos, Muito obrigado, Sr. Presidente.
quando não atua como simples fiscal da lei. O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDI - SC.

Como sabemos, Srs. Deputados, a nossa Carta Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Magna de 1988 foi a mola mestra para impulsionar o Sras. e Srs. Deputados, venho aqui para colocar em
Ministério Público no cenário nacional, transforman- debate importante tema que envolve o nosso Poder
do-o num verdadeiro defensor da sociedade em todos Judiciário. A criação dos Juizados Especiais criou
os aspectos. De acordo com seu texto, a instituição se uma expectativa muito positiva em nossos cidadãos
tornou o órgão representativo da sociedade, fiscali- brasileiros, especialmente aqueles que não têm con-
zando o efetivo cumprimento da Constituição e das dições de arcar com as custas de todo um processo,
leis pelos governantes e perante o Poder Judiciário, para causas de valores superiores.
quando a demanda interessar à sociedade como um Não posso deixar de elogiar a iniciativa, tendo
todo. em vista o objetivo maior do Governo, que é o de levar

Essa opção do legislador constituinte em elevar a Justiça a todos os cantos, a todos os cidadãos bra-
o MP a defensor dos direitos fundamentais e fiscal sileiros, indiscriminadamente. No entanto, muitos já
dos Poderes Públicos, alterando substancialmente a afirmam que os Juizados não têm condições de funci-
estrutura da própria instituição e da clássica teoria da onar efetivamente em nosso País.
tripartição de Poderes, é um dos princípios sustenta- Então, analisemos quais seriam ou serão os im-
dores da teoria dos freios e contrapesos de nossa pedimentos para que os Juizados Especiais funcio-
atual Constituição Federal. nem bem e alcancem a meta do Governo, frustrando

Seguindo essa linha de raciocínio, nobres cole- sobremaneira aqueles que viram nesses juizados
gas, acerca da reestruturação das funções do Estado, uma oportunidade de pleitear os seus direitos juntos
sempre com a finalidade de controle político e preser- aos tribunais nacionais.
vação dos direitos e garantias individuais, é salutar Os maiores problemas são de ordem estrutural.
lembrar a lição do Ministro Sepúlveda Pertence, ao Portanto, no papel, a implantação dos Juizados Espe-
analisar o novo papel do Ministério Público: ciais representa forma de evolução para o Judiciário,

pela nova propositura. É preciso que haja toda uma
estrutura material e técnica suficiente para atender à
demanda de ações nos Juizados. Parece surpresa,
mas, para que os processos andem com a normalida
de necessária e esperada, é preciso que os tribunais
estejam munidos de papéis, telefones, faxes, compu
tadores, impressoras, contando com um número mí
nimo de funcionários prontos para atender ao público
de maneira satisfatória. Faltam recursos até para o
aluguel de salas comerciais onde poderiam funcionar
os Juizados. Os juízes estão abrindo mão de alguns
funcionários e de equipamentos para se ajustarem à
norma e conseguir implantar os Juizados previstos na
lei aprovada no Congresso Nacional.

Esse é um bom exemplo da falta de controle das
leis aprovadas no Parlamento brasileiro. Muitas são
perfeitas no papel, mas impraticáveis, inócuas, pois
encontram dificuldades na implantação e efetivação.
Não é o caso dos Juizados, pois bem ou mal estão
funcionando, mas a excelência será algo questioná
vel, e isso poderá ser motivo de insatisfação e descré
dito por parte dos usuários dos serviços judiciais.

Chega de criar leis que não correspondem à
verdadeira realidade do País. A intenção era agilizar e
desafogar o Poder Judiciário, mas, se as condições
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não forem propícias para atender às necessidades da
população que entra em juízo para reclamar causas
pequenas, tudo indica que o povo continuará convi
vendo com a ineficiência e a morosidade de nossa
Justiça. E isso terá sido, no mínimo, mais uma forma
de tenta ludibriar o cidadão mais pobre.

Precisamos estar atentos a isso e, sobretudo,
acompanhar o andamento dos trabalhos e os resulta
dos obtidos com os Juizados Especiais, bem como
cobrar a realização do que a avançada lei prevê. Bom
seria que no Orçamento Geral da União houvesse
uma rubrica específica com recursos financeiros sufi
cientes para que essas importantes instituições pu
dessem prestar bons serviços à comunidade necessi
tada.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (MarçaJ Filho) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Sérgio Miranda, do
Bloco Parlamentar PSS/PCdoB, de Minas Gerais.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoS - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje, provavelmente, deve-se encerrar a
votação em segundo turno do projeto que dispõe so
bre a prorrogação da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF.

Vou dedicar este pronunciamento não ao exame
das características nefastas deste tributo, que, ape
sar de ter aspectos positivos, como a abrangência e a
simplicidade, de ser instrumento bastante eficaz de
combate à sonegação, que também abrange o mer
cado informal, tem características deletérias à econo
mia real. Sua cumulatividade e sua regressividade
tornam-no uma excrescência dentro de qualquer sis
tema tributário. Vai ser revogado daqui a alguns anos,
não tenho a menor dúvida. Aliás, já deveria tê-lo sido.

Quero dedicar-me à análise e à discussão com
os nobres colegas da função desse tributo dentro da
política fiscal do Governo Fernando Henrique Cardo
so. Nós estamos analisando a chamada estratégia fis
cal do Governo, que se caracteriza fundamentalmen
te por duas vertentes básicas.

A primeira é o aumento da arrecadação através
da criação de contribuições sociais novas ou do au
mento de alíquotas de tributos já existentes e também
da criação de taxas, que posteriormente são desvia
das para o chamado ajuste fiscal. Ou seja, aumen
ta-se a arrecadação utilizando-se principalmente tri
butos vinculados.

Na segunda vertente dessa estratégia, temos a
desvinculação não só dos outros entes da Federação,
mas também das áreas destinadas a esses tributos,
principalmente a social.

Ora, a conseqüência dessa estratégia fiscal é o
enorme crescimento da arrecadação e sua centrali
zação na União, em detrimento dos princípios da
Constituição de 1988.

Analisemos, rapidamente, os efeitos desta polí
tica de arrecadação.

Em 1993, a carga tributária total do País repre
sentava algo em torno de 25,7% do PIS.

A partir de 1994, quando se começou a cobrar o
IPMF, que depois se transformou em CPMF, a carga
tributária foi para o patamar dos 29% do PIB.

De 1994 até 1998 a carga tributária ficou em tor
no de 29% do PIB. Em 1994 ela foi de 29,5%; em
1995, de 29,8%; em 1996, de 29%; em 1997, de 29%;
e em 1998, de 29,7% do PIB.

A partir de 1998, quando surgiu a crise do Plano
Real e foi feito o acordo com o FMI, no início da chama
da política de ajuste fiscal, a carga tributária deu outro
salto, indo para 32,1% do PIS; em 1999, para 33,2%;
em 2000 e em 2001, ultrapassou os 34% do PIS.

Não tenho a menor dúvida, Sr. Presidente, de
que em 2002 a carga tributária suplantará os 35% do
PIB. Ora, Sr. Presidente, essa carga tributária cres
cente é justificada pelo Governo através da necessi
dade de cumprir os seus compromissos com os en
cargos do Estado, principalmente na questão previ
denciária e nos gastos sociais.

Faço uma pequena observação: assistimos on
tem neste plenário aos Parlamentares defendendo a
CPMF em função da destinação desses recursos
para a saúde, para a previdência social e para o Fun
do de Combate e Erradicação da Pobreza.

Sr. Presidente, se esses encargos são perma
nentes, se de forma permanente iremos gastar com a
previdência, com a saúde e com o Fundo de Combate
à Pobreza, por que os instrumentos são provisórios?
Os instrumentos para viabilizar esses gastos, segun
do o Governo, são a CPMF (Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira), a DRU (Desvincu
lação de Receitas da União) e, antes, o Fundo Social
de Emergência, que passou a ser Fundo de Estabili
zação Fiscal. Por que são todos provisórios? Porque
o crescimento da carga tributária não se destina a co
brir esses dispêndios públicos, mas basicamente a
garantir a estabilidade da dívida pública em relação
ao PIS.
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Eis a questão central: dar estabilidade à dívida O Sr. Virgílio Guimarães - Deputado Sérgio Mi-
pública e não atender ao chamado dispêndio público. randa, não quero interromper seu raciocínio, V. Exa. que
Por que isso acontece? Na concepção do Governo, o tão bem disseca a realidade econômica do Brasil. Que-
crescimento da dívida era provisório, bastava haver ro apenas ressaltar alguns aspectos. Quando o Gover-
um período de crescimento sustentado. Manteríamos no brasileiro disse que o Brasil se distanciou da Argenti-
estável essa relação dívida/PIB. na, eu me lembrei desse ponto citado por V. Exa. A dívi-

O Governo argumentava que vivíamos um pe - da protegida em dólar equivale hoje a 30% do total da
ríodo de transição entre uma economia inflacionária e dívida interna brasileira. Não se trata daquelas opera-
uma economia estabilizada, na qual a moeda não era ções feitas em dólar e que precisam se proteger, não.
corroída pelo processo inflacionário. Trata-se de dolarização feita de maneira diferente e

Ora, Sr. Presidente, todos os sonhos que o Go- mais perversa do que na Argentina, porque naquele
verno tinha com seus objetivos econômicos ruíram. A país o setor privado é que foi dolarizado. Quando houve
realidade dura e fria é que o Plano Real apresenta, a pesificação da Argentina, devedores e credores eram
como conseqüência para o nosso povo, uma tendên- privados. No Brasil a questão é crescente, uma bola de
cia à estagnação, baixo crescimento da economia, neve em que o único credor seria o povo, os investido-
crescimento do ~assivoext.erno. ~ o Bra~i1 fica .ca?a res, e o único devedor o Governo Federal, que assume
vez m~is submetido a .~~sa. In~tablhdade fln~ncelra In- toda a dívida em dólar. O parentesco existe, as ques-
ternaclonal. A consequencla e que o custo fiscal e so- tões fundamentais continuam sendo as mesmas e o ris-
cial desta p,o~ítica aparece principalmente no ~resci- co desse modelo neoliberal de que o Brasil diz que está
mento da diVida, que cresceu em duas fases dlferen- distante continua sendo até mais grave do que na
tes: na primeira, quando se mantinha a política cambi- A t'

I . . I 'd d d t rgen ma.a restnta, os Juros a tos, a necessl a e e man er re- . . .
servas altas para garantir aos capitais que entravam a O SR.. S~RGI~ MI~ANDA - MUlt? obngado,
sua saída - tivemos um período longo com reserva de Deputado Vlrglho GUlmaraes. V. Exa. ennquece nos-
US$ 70 bilhões de dólares. so pronunciamento e tem toda a razão. O custo fiscal

Ora o diferencial do rendimento dessas reser- da desvalorização de 1999 chegou a quase 70 bi-
vas com ~s reais em que elas se transformavam em Ihões de reais.
títulos da dívida pública foi que permitiu o crescimento O Governo dava uma garantia aos empresários
irracional da dívida. E a dívida cresceu de 1994 até fe- brasileiros, aos investidores que buscavam fazer dívi-
vereiro de 1999, após a desvalorização, de 17,1 % da em dólar, e eles ganharam muito dinheiro aplican-
para 42,1 % do PIB. Mais do que dobrou, Sr. Presiden- do dólares em títulos públicos aqui. Quando o real se
te, e eu a estou comparando com o PIB. desvalorizou, quem ficou com o prejuízo não foi quem

Srs. Deputados, a segunda fase do crescimento tinha dívida em dólar, mas o Governo brasileiro.
da ?ívid~ se d~ após o câmbio flexível. Diz~a-~e que co~ Quero chamar a atenção para esse fato, Srs.
o cambiO !Iexlvel n?Ssos proble~as eco~?mlcos estan- Deputados, e demonstrar uma contradição: observem
am re~lvldos. Porem, ~nutenç~o da diVida pa~sada e que o discurso do Governo fala em responsabilidade
fornecimento de proteçao cambiai fazem tambem com fiscal em austeridade em cortar gastos. Porém o dis-
que a dí~ida permaneça em crescimento. curs~ é falso, porque' junto a isso vem uma total le-

o HOJe: ~rs ..Deputados, p'~s.m~m V. Exas., te~os niência, uma complacência c~m o crescimento absur-
30}lo da diVida Interna moblllana Indexada ao dolar. do das dívidas financeiras E rigoroso no trato dos
Se computarmos também a dívida externa, não só a _..' .. _ .

b 'I" , b' I d gastos nao-flnancelros, e as consequenclas apare-mo I lana, mas tam em a contratua , quase meta e .
d d"d .bl' b '(' t' I' d d 'I cem com mUita força, Srs. Deputados.a IVI a pu Ica rasl eira es a Iga a ao o ar. . . .

Perguntam: se o Governo arrecada em real, Estam?s ,ve~do epl~~mlas ?e ~engue, cr:~cl-
como vai pagar uma dívida em dólar? Por isso as va- mento ~~ v~olencla,. ~sslstlm.os a .cnse energetlca,
riações abruptas do nosso câmbio afetam de forma con~equencla d.a polltlca de ~~uste ~Is~al. Se pelo m~-
profunda a nossa dívida. Por isso, a partir de 1998, nos ISSO garantisse que a diVida pubhca se mantena
estamos vivendo esse clima de ajuste fiscal perma- estável em relação ao PIB, mas isso não acontece.
nente, exigindo a cada ano superávits primários cada O acordo com o FMI, de 1998, que foi cumprido
vez maiores - de 3% a 3,5%. à risca pelo Brasil, previa no seu último ano, que foi o

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Virgílio ano passado, que a dívida pública guardasse propor-
Guimarães. ção em relação ao PIB de 46,5%.
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Alcançamos em fevereiro uma proporção de mia, não há crescimento da indústria, do comércio,
55,2% do PIB. Quase 10% a mais, Srs. Deputados, e mas, cada vez mais, queda acentuada do nível de
a dívida é crescente. emprego. Portanto, nobre Deputado Sérgio Miranda,

Qual a causa fundamental? A causa fundamen- a abordagem de V. Exa. é muito importante. V. Exa.
tal é que temos política monetária e cambial sem ne- tem feito, com muita propriedade - e há qualidade na
nhum limite. O Banco Central se propõe a cumprir sua intervenção -, crítica contumaz ao modelo econô-
metas inflacionárias e usa seus instrumentos, princi- mico que aí está, o próprio modelo orçamentário im-
palmente a política de juros, sem nenhuma atenção plementado por este Governo.
para seus reflexos orçamentários. Não existe preocu- O SR. SÉRGIO MIRANDA - Nobre Deputado
pação por parte do Banco Central em discutir o custo Walter Pinheiro, muito obrigado por seu aparte.
da sua política. Vende títulos públicos amarrados ao Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be-
dólar sem ter nenhum visl'Jmbre dos efeitos deletéri- nevides.
os que isso ~ossa ter no comprometimento,f.iscal do O Sr. Mauro Benevides- Nobre Deputado Sér-
T~s~uro NaCional. Portan_to, temos ~'"':la pohtlca e~,!- gio Miranda, desejo realmente enfatizar, sob alguns
nomlca baseada em açoes monetanas e ~a~blals aspectos, a intervenção do nobre Deputado Walter
que apenam .profunda~enle ~ Orça~ento Publico e o Pinheiro. V.Exa. profere na tarde de hoje discurso da
Tesouro NaCional, e nao S3 discute ISSO. maior importância para os rumos financeiros do País.

Qual o custo dessa política? Manter em 19% a Dois enfoques podem ser extraídos do seu pronuncia-
taxa de juros básica? Corno isso se reflete na econo- mento e que naturalmente impressionam aqueles que
mia real do País? se estão debruçando sobre os dados que V.Exa.

Ouço, com prazer, o Deputado Walter Pinheiro. transmite. Primeiro, a elevação da dívida pública, re-
O Sr. Walter Pinheiro - Deputado Sérgio Miran- presentando já um percent~al elevad~s~im?, que ,no~

da, V. Exa. aborda terna de suma importância. Eu diria preocupa e reclama a adoça0 de provlde,nclas en~~gl-
até pouco debatido nesta Casa pelo seu grau de difi- cas, porque, confrontada com ~ P/B, e. uma divida
culdade, por sua especificj.jade e, por outro lado, pela apavorante~ Outro ~specto tamb~m e~fatl~ado, com ~
manobra para que temas como esse não venham à corro~or~çao ,~o Lld~r Walter Pinheiro, e o que diZ
baila. V.Exa. havia aqui pontuado, quando da elabora- respeito a pohtlca de Juros. V. ~. sabe q.ue todas as
ção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as improprie- vezes em que o COPOM se reune ~a~a .flxar.d~s,n.o-
dades patrocinadas pelo Governo nessa linha de dis- vos patamares de J~ros, a resposta e Inflma, Irn~ona:

tanciamento daquilo que significa a dívida e sua varia- ~,25%; quando. m~lto, 0,5%. ~Iguns m:se~ atras ar-
ção cambial. Lembrava V. Exa. àquela época qual a nscaram a vanaçao de 0,75 l"o. Mas sao J~ros real-
previsão da cotação do dólar feita pelo Governo, mente escorchantes, preo~upantes, os quais V. Ex~.

quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamen- ago~a condena com o apoIo ?O Deput~do Walter P~-
tárias: completamente desfocada da realidade, dis- nhelro ~ com essa modesta Intervençao ao seu bn-
tante. É óbvio que isso tem impacto. E o impacto é Ihante dlscurs~.
uma lei orçamentári3 posterior elaborada em bases O SR. SERGIO MIRANDA - Obrigado, Depu-
completamente falsas. É óbvio que há uma saída por tado Mauro Benevides.
parte do Governo, que privilegia todo o seu encami- Sr. Presidente, vou chegando à parte final do
nhamento ali, no sentido de garantir superávit. Certa meu pronunciamento e queria que ficasse marcada
feita, uma pessoa leiga, Que não entende absoluta- uma constatação. Temos uma política monetária e
mente nada, Deputado Sé-gio Miranda, me pergunta- uma política cambial irresponsáveis em termos fisca-
va: como alguém que não tem dinheiro para alimen- is. Toda capacidade de endividamento público que
tar-se, que está devendo, pode ter dinheiro, poupan- poderia ter sido usada para alavancar o crescimento
ça, apresentar um saldo alto? Portanto, essa malan- econômico deste País, para combater as mazelas so-
dragem de taxa de jlJros lá em cima visa estimular o ciais, para enfrentar o problema da fome, foi malbara-
capital especulativo e tomá-lo foco de atração para tada nesses últimos sete anos por uma política eco-
que o País vire a bola mais procurada da vez, mas al- nômica irresponsável sob o ponto de vista fiscal.
guém pode vir a beneficiar·se dessa alta taxa de juros Quem foi o irresponsável que elevou a dívida
e ir embora. No caso, opela efetivamente como capi- pública para 55,5% do PIB? Quem foi esse irrespon-
tal especulativo e nada mé.is. É esse projeto que eles sável? É uma dívida pública criada em função de uma
dizem que mantém a inflação sob controle. É óbvio política monetária e cambial irresponsável, não em
que, com isso, não circula dinheiro na nossa econo- função da chamada gastança de Estados e Municí-



Ora, ao tempo em que o Estado do Rio reco
nhece a necessidade de dotar, para defesa dos ca
rentes na área jurídica, de um órgão tão forte quan
to o da acusação, alguns Estados insistem em des
conhecer e em não valorizar tal iniciativa.

São Paulo, Paraná e Santa Catarina, entre ou
tros, situados na área mais rica da Nação e, por con
seguinte, onde há maioria absoluta de cidadãos ca
rentes, negam-se a instituir uma Defensoria Pública
que, efetivamente, represente o pobre em juízo e ex
trajudicialmente, junto aos diversos juizados, presídi
os e Governos Municipais e Estaduais.

Em vez de cumprir o determinado na Lei Orgâ
nica Complementar n° 80, de 1994, abrindo concur
sos públicos de prova e títulos, limitam-se aqueles
Estados a aceitar serem nomeados - geralmente

Durante o discurso do Sr. Sérgio Mi
randa, o Sr. Marçal Filho, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Themísto
cles Sampaio, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O maior irresponsável fiscal deste País cha
ma-se Fernando Henrique Cardoso. Foi ele quem fez
a dívida explodir, quem fez com que as finanças públi
cas estivessem em estado permanente de desequilí
brio. A cada ano, pagamos de juros algo em torno de
7% a 8% do PIS, Sr. Presidente, e arrecadamos 35%.
É um sistema tributário profundamente perverso, que
castiga a economia real, pune quem produz e quem
trabalha neste País.

É preciso que a Oposição aponte o dedo clara
mente para os irresponsáveis fiscais que deixaram o
País nesta situação.

Muito obrigado.
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pios, nem dos aposentados e da carência de investi- O SR. IÉDIO ROSA (PFL - RJ. Pela ordem. Pro-
mentos. A herança que ficará para o futuro Governo é nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
maldita. Não falo apenas do peso da dívida pública, Srs. Deputados, o meu pronunciamento diz respeito a
falo da vulnerabilidade externa. Esse Governo prati- mais uma conquista da Defensoria Pública do nosso
camente dobrou a nossa dívida externa. Falo da ne - Estado do Rio de Janeiro.
cessidade urgente de conquistarmos cada vez mais A Assembléia Legislativa do Estado acaba de
maiores superávits comerciais para conseguir dóla- implantar, na Constituição, dispositivo que torna, de
res a fim de cumprir os compromissos externos. fato, a nossa Defensoria financeiramente indepen-

Por último, Sr. Presidente, queria que observás- dente.
semos que o chamado equilíbrio fiscal conquistado Essa conquista vinha sendo perseguida desde
pelo Governo é um falso equilíbrio. longos anos, mas só agora se torna realidade.

O equilíbrio fiscal e o superávit de 2% do PIB do A Emenda Constitucional n° 24, de 2002, tem a
Governo Central foram conquistados utilizando-se re- seguinte redação:

cursos vinculados, utilizando-se recursos provenien- "Art. 1° A alínea b, do inciso I, do art.
tes de taxas. Taxa de fiscalização das telecomunica- 181, e o art. 212, ambos da Constituição do
ções está sendo usada para gerar superávit primário. Estado do Rio de Janeiro, passam a vigorar
Foram utilizados também, Sr. Presidente, fundos

com a seguinte redação:
como FUST, FUNTEL e FUNDAF. São recursos que
têm destinação específica e que estão sendo utiliza- 'Art. 181 - .
dos para esse superávit primário. I - o •••••• o o"

b) autonomia administrativa e
Esse Governo vai deixar uma herança maldita.

financeira, com dotação orçamentária
Se nós, da Oposição, não tivermos a clareza de de - própria, assegurada a iniciativa de sua
nunciar à opinião pública essa irresponsabilidade,

proposta orçamentária dentro dos limites
essa malversação de recursos públicos, cujos res- estabelecidos na Lei de diretrizes
ponsáveis são os autores da atual política econômi-

orçamentárias.
ca, teremos de sofrer o ônus caso ganhemos a elei-

- Art. 212. Os recursos correspondentesçao.
às dotações orçamentárias, compreendidos
os créditos suplementares e especiais,
destinados aos órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público
e da Defensoria Pública, ser-Ihes-ão
entregues até o dia 20 de cada mês, na
forma de Lei Complementar a que se refere
o artigo 165, § 9°, da Constituição da
República Federativa do Brasil"'.
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através de convênios - advogados recémformados, Com relação ao direito constitucional de assis-
sem experiência e sem qualquer garantia que lhes tência gratuita aos hipossuficientes no plano nacio-
permita acionar o Estado e o Município, defendendo na!, confesso-me cético, sem, contudo, julgar-me der-
seu cliente, questionando julgados que lhes sejam rotado.
desfavoráveis, inclusive reclamando do juiz, do de- Estou acostumado à luta e, mesmo reconhecen-
sembargador e/ou de qualquer membro do Ministério do-a inglória, permanecerei na batalha por ver a De-
Público. fensoria Pública implantada em todos os Estados do

Não obstante, Sr. Presidente e Srs. Deputados, País.
aqui na Câmara já aprovamos, na Comissão Especial Dói-me observar, por exemplo, o Estado de São
de Reforma do Poder Judiciário, no ano passado, Paulo, o mais próspero Estado da Nação, local que
onde fomos Vice-Presidente, emenda à Constituição abriga milhões de brasileiros sem recurso para o cus-
Federal nas mesmas condições da votada na ALERJ, teio de advogado de qualidade que defenda suas ca-
alterando o art. 134 da Constituição Federal e conce- usas e que se deveria constituir espelho para a so-
dendo autonomia financeira às Defensorias Públicas ciedade brasileira, negar-se a instituir sua Defensoria
do Estado e da União. Pública, preferindo adotar postura - eticamente no

Levada ao Plenário da Câmara, por votação no- mínimo q.uestio~~vel, para não afirmar conde.nável-
minai foi a autonomia financeira dos Estados e de conteudo POlrtICO, ao contratar advogados rnexpe-
tão-somente esta, finalmente aprovada, sendo ai~da rientes, certamente apadrinhados, para desempe-
rejeitada aquela que beneficiava a Defensoria Pública nhar ~quela tarefa.
da União. E lamentável tal omissão.

Sr. Presidente, tendo a reforma do Judiciário se- Era o que eu tinha a dizer.
guido para o Senado, graças à ação do ilustre Sena- Obrigado.
dor Wellington Roberto, foi reinserida na lei a autono- O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,
mia derrotada aqui nesta Casa, em dispositivo apar- peço a palavra pela ordem.
tado que foi aprovado na Comissão de Constituição e O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
Justiça. Tem VExa. a palavra.

Apelamos, Sr. Presidente, aos ilustres Senado- O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Pela
res e à bancada de sustentação do Governo que ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mantenham o dispositivo concedente à referida De- Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que o principal
fensoria estadual e que aprovem, também, a autono- hospital de Ilhéus, a Santa Casa de Ilhéus, está fe-
mia financeira para a Defensoria Pública da União. chado neste momento por malversação de recursos

Ainda no tocante à Defensoria Pública, damos públicos provindos do Governo Federal.
conhecimento à Casa de que, no dia 8 de março pró- Apelo para que o Governo Federal e o Ministério
ximo passado, a ADPERJ, na pessoa do seu Presi- da Saúde procedam a auditoria urgentemente, a fim
dente, Dr. André Luiz Machado de Castro, que se fez de que o principal hospital da cidade possa funcionar.
acompanhar do ex-Presidente Orlindo Dias Filho, foi Não podemos tolerar que os recursos estejam sendo
recebida no Supremo Tribunal Federal pelo seu Presi- desviados.
dente, Ministro Marco Aurélio, que manifestou seu Muito obrigado.
apoio à histórica luta da categoria pela equiparação O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
ao Ministério Público. peço a palavra pela ordem.

Na oportunidade, o Presidente da Associação O SR. PRESIDENTE (ThemístocJes Sampaio)-
dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro Tem V.Exa. a palavra.
convidou o Ministro para proferir palestra sobre "A De- O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
fensoria Pública e Reforma do Judiciário", no XII ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
Encontro dos Defensores Públicos do Estado do Rio dente, Sras. e Srs. Deputados, após cumprir brilhante
de Janeiro, no mês de maio, motivado que foi pelo judicatura, aposentou-se como Ministro do Tribunal
apoio concedido à categoria em seu discurso de pos- Superior do Trabalho o Presidente daquela Corte,
se como Presidente do Supremo Tribunal Federal. Almir Pazzianotto Pinto, que ali se portou com a maior

Nossas homenagens ao ilustre, preclaro e gran- austeridade, pondo à prova sua competência e sensi-
de jurista Ministro Marco Aurélio Mello pelo seu apoio bilidade para dirimir as pendências suscitadas entre
à nossa instituição. patrões e operários, na busca da almejada paz social.
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Em 1983, na Administração Franco Montoro,
Pazzianotto viu-se guindado à condição de Secretário
de Relações do Trabalho, em decorrência da projeção
que alcançara como advogado militante na área do
ABC, representando organizações sindicais de meta
lúrgicos e tentando evitar, muitas vezes, a eclosão de
greves, graças a entendimentos que patrocinava com
extrema habilidade e espírito público.

Já no Governo do Presidente José Sarney, o Mi
nistério do Trabalho passou a ser seu novo desafio,
exatamente pelo trânsito fácil que possuía entre o pa
tronato e as diversas categorias profissionais, naque
la fase de transição, que culminou com nosso rein
gresso no Estado democrático de Direito, através da
promulgação, a 5 de outubro de 1988, da Carta cida
dã, da qual é primeiro signatário o grande brasileiro
Ulysses Guimarães, seguido por mim, Vice-Presiden
te da Assembléia Nacional Constituinte.

Ao ser nomeado para compor o Tribunal Superi
or do Trabalho, Almir Pazzianotto já possuía imenso
cabedal de experiência e tirocínio, o que tornou me
nos árdua e penosa sua missão judicante, proferindo
votos e sentenças fundamentados na CLT e na reali
dade então emergente.

No dia 1° de agosto de 2000, sua eleição para a
Presidência do Tribunal significou um acesso mereci
do, étssim entendido por seus pares e pelos círculos
jurídicos do País, num reconhecimento às qualidades
de magistrado integérrimo, evidenciadas, à sacieda
de, durante quase duas décadas de atuação no ne
vrálgico setor de nossa estrutura judiciária.

Recordo, porque presente como seu convidado
àquela expressiva solenidade, o incisivo discurso que
proferiu, anunciando que a prestação jurisdicional ali
haveria de revestir-se de maior celeridade, com a
imediata distribuição de 140 mil processos, que
aguardavam a designação dos respectivos relatores
para que seguissem seu trâmite regimental.

As centenas de pessoas presentes ao magno
evento aplaudiram-no entusiasticamente, testemu
nhando a mais absoluta confiança em que a decisão
não seria meramente retórica, mas, ao contrário, sig
nificaria uma efetiva providência para desencalhar vo
lumosos processos, cujas partes aguardavam um
deslinde que se arrastava indefinidamente, à espera
de soluções que nunca chegavam ao plenário do
TST.

O ritmo da gestão de Almir Pazzianotto fê-lo res
peitado nacionalmente, obrigando-o a visitar, com re
lativa freqüência, quase todos os Tribunais Regionais,
no afã de fazê-los, igualmente, engajar-se no esforço
de dinamizar os julgamentos, sem mais as enervan-

tes protelações que exasperavam os litigantes, incon
formados com a excessiva demora a que estavam
sendo submetidos.

Ao afastar-se da vida judiciária, há quem prog
nostique imediato retorno às atividades políticas em
seu Estado, São Paulo, com o objetivo de pleitear car
gos majoritários ou até proporcionais, para o desem
penho dos quais levaria a gama de conhecimentos
que alicerçou em tantos anos de atuação na vida pú
blica brasileira.

Como seu admirador e amigo, entendi de meu
dever exaltar seu fecundo labor e a irrepreensível dig
nidade posta à prova durante o período em que inte
grou aquela corte trabalhista, quer como Ministro,
quer como sua figura estelar, a ponto de haver sido
escolhido para comandá-Ia, durante quase dois anos,
assinalados por incomparável devotamento aos en
cargos inerentes à sua elevada função.

Que o povo paulista saiba, nas urnas, expres
sar-lhe reconhecimento pelo que lhe foi dado fazer,
como juiz incorruptível que soube honrar a toga, ser
vindo, acima de tudo, ao País.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na Bahia, é bastante comum
uma espécie de discriminação: a ideológica. Quem
tem opinião diferente da do chefe político local perde
o emprego, os direitos de cidadão, o acesso a servi
ços públicos. Já registramos nesta tribuna vários ca
sos como este.

Hoje vamos falar de algo assim. No Município de
Presidente Jânio Quadros, a 650 quilômetros de Sal
vador, o Prefeito Hermes Bonfim, do PL, resolveu dis
criminar estudantes. Isso mesmo. Duas estudantes
Adalbésia Maria Alves e sua irmã, Sarah Maria Alves
- estão impedidas de usar o transporte escolar por
que participaram de manifestações políticas contrári
as à corrente do Prefeito. Para o Chefe do Executivo,
se as jovens participam de manifestações como Grito
dos Excluídos ou de protestos contra a má gestão pú
blica, devem ser tratadas como inimigas e, portanto,
não podem utilizar seu transporte escolar. Sim, por
que para Hermes Bonfim, o transporte escolar é pro
priedade sua e não da população.

As duas jovens estudantes concluíram a aa série
no ano passado e agora estão cursando a 1a série do
2° grau. Moram na área rural e precisam de transporte
para chegar à escola. Mas o motorista que atua na
área já lhes avisou que não vai transportá-Ias: "Estou
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cumprindo ordens expres~;as do chefe". E a ordem é O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
esta: inimigas políticas não podem utilizar os serviços - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
públicos. Paulo Feijó.

A Secretária de Educação, Anatéssia, ao ser in- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.
formada do abuso, afirmou que conversaria com o Pre- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
feito sobre o assunto. Até o momento, porém, a situação Sras. e Srs. Deputados, seja como cidadão comum
permanece a mesma. A Cftmara Municipal também foi que reconhece os esforços do Governo Federal pela
informada dessa arbitrariedade, mas não agiu. manutenção da estabilidade da economia brasileira,

Sras. e Srs. Deputados, quando nos referimos a seja na condição de integrante da base de apoio ao
"transporte escolar" no Mu flicípio de Presidente Jânio Presidente Fernando Henrique Cardoso nesta ilustre

Casa de leis, não me permito calar sobre os recentes
Quadros, talvez imaginem um ônibus ou uma van, resultados que apontam para o processo de desen-
não necessariamente nova, mas um veículo próprio volvimento nacional.
para a atividade. Esqueçam, na Bahia contaminada Não me falta senso crítico para balizar minhas
pelos ideais do ex-Senador ACM, estudantes são exposições, seja em favor do Governo ou no sentido
transportados como bode e cabra. Isso mesmo. O de estabelecer sugestões, cobrar por reivindicações
transporte escolar é feito numa caminhonete, e movi- de minha base no Estado do Rio de Janeiro. Mas não
da a gás de cozinha (GLP)! Ou seja, é ilegal e inde- falta, em contrapartida, a transparência necessária
cente. Por isso não nos espanta a ação do Prefeito - para abordar os êxitos da administração notadamen-
uma Prefeitura que trata seus estudantes com tama- te onde esta mais se destaca, no campo social e eco-
nho desprezo seria capaz de discriminar aqueles que nômico.

não compactuam com seus valores ideológicos. Venho agora reportar-me à pesquisa mensal do
Dinheiro para isto não falta. O Tesouro Nacional Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

informa-nos que em 2001 a Prefeitura de Presidente sobre o desempenho da indústria nacional, referente
Jânio Quadros recebeu do FUNDEF R$ ao mês de janeiro, em que se verifica incomparável
1.165.281,00. Para onde foi esse dinheiro? Para recuperação a episódios como o aumento de juros e
construção de escolas? É evidente que não. Sabe- do dólar e racionamento de energia.
mos que as escolas Hstão em petição de miséria, com De acordo com o levantamento mensal do
as carteiras amontoadas, quebradas, e os alunos se IBGE, o setor alcançou em janeiro uma de suas me-
ajeitando como podem para assistir às aulas. Ihores performances nos últimos nove meses, em

Com tanto dinheiro entrando na Prefe~ura, o Pre- que se registra que o patamar de produção foi o maior
feito Hermes Bonfim se dá o luxo de recusar outras fon- desde o mês de maio de 2001 , exatamente o período
teso Sim, acreditem, emenda que apresentamos no ano que antecedeu o intenso desaquecimento da ativida-

de econômica brasileira.passado para transporte escolar não foi implementada
porque a Prefeitura não apresentou projeto ao MEC. O empenho e rigor do Governo do Presidente
Seu desprezo pelos estudémtes é tamanho que pouco Fernando Henrique Cardoso na condução dos rumos
lhe importa se os transporta como caprinos ou num veí- de nossas finanças e economia e a intensa participa-
cuia decente, como seres humanos. ção da iniciativa privada contribuíram de forma indubi

tável para o cenário que possibilitou o crescimento da
Estamos encaminhando a denúncia ao Ministro produção física de janeiro a taxa de 1,3% em relação

da Educação, Paulo Renato Souza, para que tome as a dezembro, em franca sinalização de que a recupe-
devidas providências. Não acreditamos que o Ministro ração do setor, iniciada em novembro, encontra-se
aceite abusos como este. consolidada.

Ao finalizarmos este pronunciamento, deixamos Entendemos, pela leitura do trabalho do IBGE,
nossa solidariedade ao pO'Ia de Presidente Jânio Qu- que esta consolidação encontra respaldo em indica-
adros e, em especial, a todos aqueles que combatem dores como o fato do segmento de bens intermediári-
essa política medieval, coronelística, implementada os ter sido, com crescimento de 3,5%, um dos puxa-
pelo atual Prefeito, Hermes Bonfim. Enquanto a Bahia dores do bom desempenho da indústria nacional, in-
for obrigada a conviver cem políticos desta espécie, dicando crescimento de demanda, que se vem ensai-
certamente voltaremos à tribuna para noticiar aberra- ando desde setembro de 2001.
ções como a que ocorre em Presidente Jânio Qua- É importante ressaltar neste plenário que os nú-
dros. meros do Instituto revelam ainda a importância do
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Estado do Rio de Janeiro neste processo de recupe- Campineira de Imprensa, audiência pública para dis-
ração da indústria nacional, na medida em que foi um cutir o projeto do Deputado Paulo Paim. Todos estão
dos principais motores do desempenho do setor de convidados a participar.
bens intermediários justamente a participação dos in- Deverá ser discutido no dia 20 de novembro, Dia
sumos energéticos básicos (petróleo e gás), com alta da Consciência Negra, um dos mais importantes pro-
de 9,3% na produção em relação a janeiro de 2001, jetos de promoção da igualdade racial e de combate à
entre outros itens. discriminação.

A!etom~da.da indústria ~acio~~1 aos ~íveis de Muito obri ado.
produçao mais ativos pode ser Identificada ainda, pe- g r •

los dados do IBGE, no comportamento do segmento O SR. FREIRE JUNIOR - Sr. PreSidente, peço a
de bens de capital (máquinas e equipamentos), vol- palavra pela ordem.
tando a crescer sobre o mês anterior (1,1 %), após O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
quatro quedas seguidas. Tem V.Exa. a palavra.

Na comparação com janeiro de 2001, quando a O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Pela or-
economia brasileira ainda crescia acima de 4%, a pro- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cole-
dução industrial recuou 1,3%, com retração em três gas Parlamentares, minhas senhoras e meus senho-
dos quatro segmentos pesquisados: bens de capital res, é com grande alegria que ocupo hoje a tribuna
(-4%), bens intermediários (-2%) e bens de consumo desta Casa para fazer um registro e ressaltar a home-
durável (-2,9%). O setor de bens de consumo semidu- nagem que está sendo prestada a um ilustre cidadão
ráveis e não duráveis cresceu 2,5%. da minha terra, D. Heriberto Hermes, Bispo de Crista-

Estes números sinalizam a acertada forma lândia, uma das principais cidades do Tocantins.
como a administr.ação federal tem-~e c0n:'P?rtado ~ Todos os Estados brasileiros têm seu pastor, o
busca do.fortaleclmento da econo~la, reslstmdo a Crl- santo vivo que orienta o rebanho não só com as pala-
ses segUidas, por exemp!o, de .car~ter.externo, como vras do Evangelho mas também com as ações de jus-
~s que afetaram a estabilidade mstlt~clonal da Ar~en- tiça e de igualdade que Nosso Senhor Jesus Cristo
tina, com seus esperados reflexos Junto aos palses nos nSI· uh' m ·s d d·s ·1
d M I

e no a ai e OI ml anos.
o ercosu.

Penso ser perfeitamente compreensível, para Se São Paulo tem D. Pa~lo Eva!isto Arns, Pe.r-
certos segmentos da sociedade brasileira, que as difi- n~mbuco se orgulha d: D. Helder Camara, a Bahia
culdades enfrentadas pelo Presidente Fernando Hen- nao se esque~e ~e Irma .Dulce, Ma!o Grosso exalta D.
rique Cardoso têm sido combatidas com dedicação e P~dro Casaldagha e o RIO de Jane.'ro oferece a todos
persistência pela sustentação de um projeto perma- nos o ~xemplo de D. M~uro Morelll: o ~eu Estado~
nente de desenvolvimento do Brasil, alcançando as Tocantins entra nessa hsta de notavels com D. Hen-
vitórias de que tanto a população necessita. berto Hermes.

Ao término de minhas declarações neste pro- E não sou apenas eu, um simples fiel da Igreja
nunciamento, desejo reiterar minha posição de apoio Católica, que homenageio, que destaco e que louvo a
ao Governo Federal, como Parlamentar de atuação vida e a atuação de D. Heriberto Hermes nos rincões
independente, mas que não se pode furtar a saudar do Tocantins; são todos os tocantinenses que o fazem
as ações adotadas para proporcionar ao nosso País a cada dia, permanentemente, agradecendo a Deus
uma trajetória segura de desenvolvimento socioeco- por ter nos enviado um pastor e um líder de tantos
nômico. predicados e tamanha fé.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e E esta semana é também a própria Igreja Católi-
Srs. Deputados. ca, através da CNBB, a Conferência Nacional dos

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Bispos do Brasil, que ressalta e engrandece a vida e a
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado obra de D. Heriberto Hermes.
Dr. Hélio. Em Nova Iguaçu, no interior do Rio de Janeiro,

O SR. DA. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem. onde realiza-se a partir de amanhã a assembléia na-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro, cional do Movimento de Direitos Humanos, a CNBB
para divulgação pelos órgãos de comunicação da vai conceder a D. Heriberto Hermes o Prêmio Nacio-
Casa, que na próxima segunda-feira a Comissão nal de Direitos Humanos, que no passado recente foi
Especial do Estatuto da Igualdade Racial realizará, concedido a D. Paulo Evaristo Arns, D. Pedro Casal-
em Campinas, Estado de São Paulo, na Associação dáglia, D. Tomás Balduíno e Frei Leonardo Boft.
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Faço este registro, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, minhas senhoras e meus senhores, com
o coração cheio de alegria e de orgulho. Alegria por
saber que o trabalho de evangelização doutrinária e a
tarefa de conscientização social que D. Heriberto Her
mes vem realizando em Tocantins desde 1990, quan
do foi nomeado Bispo de Cristalândia pelo Papa João
Paulo 11, está sendo reconhecido e aplaudido em todo
o Brasil. E orgulho por tê-lo entre nós, sempre atento
e fiel à palavra de Deus, permanentemente a serviço
do nosso povo mais humilde e menos favorecido.

Para encerrar, Sr. Presidente, peço a esta Casa
que, nos termos do art. 117, inciso XIX, do Regimento
Interno, aprove o requerimento que estou dando en
trada agora no sentido de conceder a D. Heriberto
Hermes um voto de louvor por ter sido ele o escolhido
deste ano para receber o Prêmio Nacional de Direitos
Humanos.

D. Heriberto Hermes merece. E nós, os fiéis que
dele tantos ensinamentos recebemos, agradecemos.

Muito obrigado.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quero tratar neste pronun
ciamento sobre o sistema fechado de previdência
complementar e as ameaças que pairam sobre o Fun
do de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, a
PREVI.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como a
maioria de V.Exas. devem ter conhecimento, os fun
dos de pensão têm um patrimônio acumulado hoje no
Brasil da ordem de R$ 154 bilhões de reais. Esse va
lor está distribuído entre alguns fundos de previdência
vinculados a estatais brasileiras, como a PREVI 
Fundo de Previdência Complementar dos Funcionári
os do Banco do Brasil. A PREVI é considerada o mai
or fundo do sistema fechado de previdência, acumu
lando um patrimônio de pelo menos R$ 37 bilhões de
reais.

Neste momento eu quero trazer para a Câmara
dos Deputados, para o Congresso Nacional, uma
ameaça de intervenção que faz o Ministério da Previ
dência naquele fundo de pensão, a PREVI. É impor
tante relembrar que esse fundo viveu recentemente
impasses quanto à destinação e aplicação de recur
sos. Felizmente pudemos lograr na PREVI uma ges
tão compartilhada, com um modelo colegiado, com

representantes patronais e dos trabalhadores, o que
viabilizou uma maior democratização, maior fiscaliza
ção e controle do fundo. Podemos dizer que a presen
ça dos representantes dos trabalhadores evitou pre
juízos à PREVI, por duas vezes, a primeira, da ordem
de R$ 1,8 bilhão de reais, e em outro momento de R$
2,3 bilhões de reais.

Importante ressaltar que estamos às vésperas
de um período eleitoral e, sem nenhuma dúvida, es
ses fundos serão utilizados para esquemas de finan
ciamentos de campanhas, como já aconteceu no pas
sado, fartamente denunciado nos escândalos do Go
verno Collor de Mello.

Não posso deixar de alertar para o fato de que a
presença dos trabalhadores na gestão desses fun
dos, além de contribuir para um maior controle das
aplicações dos recursos, também é um instrumento
que permite maior segurança para os contribuintes.

Devo lembrar também que a Lei Complementar,
que recentemente aprovamos nesta Casa, garante a
representação de no mínimo um terço dos trabalha
dores no Conselho Deliberativo e a paridade nos
mesmos conselhos no que se refere aos fundos vin
culados às empresas estatais, porém com o voto de
qualidade do presidente do Conselho, que deve ser
um representante da patrocinadora. Existe também a
previsão de eleição de membros representantes dos
trabalhadores no Conselho Fiscal. A partir da forma
ção desse Conselho Deliberativo é que será escolhi
da a direção executiva, prerrogativa exclusiva do CD.
Portanto, quem comandar o Conselho Deliberativo
terá minoria no Conselho Fiscal, permitindo assim o
desejado equilíbrio na administração dos fundos, em
bora ainda insuficiente, pois é sempre bom lembrar
que aos patrões foi dada a prerrogativa do voto de
qualidade.

É preciso, portanto, entender que a Lei Comple
mentar que trata da regulamentação da previdência
complementar no Brasil, onde estão concentrados
vultosos recursos, que são patrimônio dos trabalha
dores e que precisam ser bem administrados e estar
sob vigilância constante, vai na direção de uma maior
participação dos associados. Afinal, os trabalhadores
têm a certeza de que são esses recursos que vão ga
rantir seu futuro. E onde serão aplicados esses recur
sos? Serão direcionados para que áreas de investi
mentos? É por isso que a questão de como os fundos
de pensão serão geridos traz uma inquietação muito
grande no corpo dos associados, e os trabalhadores
não estão dispostos a permitir o retorno do vale-tudo,
quando somente os patrocinadores detinham o poder
de fato nos fundos de pensão.
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Podemos dizer sem medo de errar que é esse o convocando o Sr. Ministro de Estado da Previdência e
caso da PREVI. O que está em gestação naquele fun- também a direção dessas estatais, para que o Brasil e
do de pensão dos funcionários do Banco do Brasil é os trabalhadores não assistam, mais uma vez, a es-
um verdadeiro golpe, ou seja, um retrocesso intolerá- cândalos e negócios nebulosos efetuados com os re-
vel, pois o Banco do Brasil quer o retorno das condi- cursos que deveriam ser usados única e exclusiva-
ções anteriores, quando mandava sozinho no fundo. mente para a sua aposentadoria.
É preciso repetir: o espírito da lei é na direção de mai- Os trabalhadores estão atentos e vão reagir a
or transparência e fiscalização, logo, a mesma lei não mais essa tentativa de golpe. Gostaria de contar com
pode ser invocada para haver um retrocesso, pois sa- o engajamento dos Parlamentares desta Casa e a co-
bemos do interesse do Governo FHC em retomar o erência de não permitir a deturpação dos princípios
controle sozinho dos recursos da PREVI. Para ficar de uma lei que tanto exigiu, em matéria de negocia-
mais claro, hoje a PR~~I é admi.nistrada como ~m co- ção, esforços da Câmara dos Deputados.
legiado onde as declsoes precisam ser negociadas, E t' h d'

, ra o que In a a Izer.
não havendo controle absoluto, nem por parte do ..
Banco do Brasil e nem por parte dos associados. Ou MUito obngado.
seja, é um sistema que foi criado quando nem havia O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
ainda legislação prevendo a participação dos traba- - Dando prosseguimento ao Grande Expediente,
Ihadores. Ora - então deve-se perguntar -, se foi cria- concedo a palavra ao nobre Deputado Airton Casca-
do quando não havia previsão legal, e agora que a vel, do Bloco Parlamentar PDT/PPS.
nova lei vai na direção de prever minimamente uma O SR. AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR.
p~rticipaçã~ dos trabalhadores, como essa mesma Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
lei pode ser Invocada para haver um retr?cesso?e a re~ Deputados, durante esta semana foi apresentada ao
tomada do controle absolut? ~e uma so pa~e. Pare Congresso Nacional pequena amostra do que repre-
ce-nos uma grand? contr~dlçao. Devemos fl~r at~n- senta a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Tra-
t?S para o que esta po.r t~as de to~a essa artlculaçao. ta-se de exposição sobre as potencialidades da
E, na verda?e, o dese~o ~ncontrola~el do ~o~e~no de SUFRAMA e de seu modelo de desenvolvimento regi-
mandar SOZinho em bllhoes. de re~ls, pat~lmonlo d~s onal. É esse o tema que vou abordar neste pronuncia-
trabalhadores, num ano eleitoral, a revelia dos reais t
. d . . d f d men o.Interesses os partiCipantes o un o.

- .,. Para que haja compreensão do que é a Zona
. ~sta situaçao, Sr. Presidente, Ja causa pro?l~mas. Franca _ já não é de Manaus e, sim, da Amazônia

Ja sen~ h~ra de te~mos as regras pa~ a elelçao .~ Ocidental _, vou me permitir a análise de dados histó-
nova dlreçao executiva e a representaçao dos bancan- . .

d B d B '1 PREVI N t ti' . da ncos que me parecem relevantes para o entendlmen-os o anco o rasl na . o en an o, a el aln t d t' .
- f' I d bo ., S t' de o a ma ena.nao OI regu amenta a, em ra a propna ecre ana ..

Previdência Complementar já ter informado que as re- Instal~d~ e.m 1967, a SUFRAMA Ja conta 35
gras de eleição são auto-aplicáveis e que não necessi- anos de eXlstencla.
tam de regulamentação para serem efetivadas. Essa si- O Amazonas, em especial Manaus, na virada do
tuação é semelhante também em relação à PETRUS, século XIX para o século XX, era um esplendor.A borra-
da PETROBRAS, à FUNCEF, da Caixa Econômica Fe- cha, então fenômeno de vendas, permitia a acumulação
deral, e outros fundos vinculados a estatais. Há ainda de riquezas que, no mais das vezes, faziam-se da noite
nesses fundos um processo de pressão muito grande para o dia. Para lá acorriam empreendedores, explora-
no sentido da migração para um outro regime de contri- dores e aventureiros de todas as partes do mundo. O
buição definida. Hoje a grande maioria possui planos de Teatro Amazonas, ícone daquela época, exibia compa-
benefício definido com paridade em relação àqueles nhias operísticas as melhores existentes na Europa.
que estão em atividade. Manaus fervia de luxo e aventura.

Toda essa movimentação nada mais é do que a Nessa moldura há de se encaixar, sem sombra
tentativa de se livrar dos encargos com a previdência de dúvida, a epopéia dos irmãos nordestinos que
dos trabalhadores e colocar toda a responsabilidade buscaram ali encontrar refúgio para a seca que, reni-
para os associados, sem que estes possam, de fato, tente e repetida, impedia-os de viver em sua própria
comandar os destinos de sua previdência. terra. Cearenses, em especial, participaram com o

São para essas mudanças, Sr. Presidente, Sras. sacrifício de sua própria vida da tragédia do Acre, a
e Srs. Deputados, que esta Casa deverá estar atenta, mesma tragédia que nos permitiu anexar ao território
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brasileiro à imensidão daquele que é hoje Estado em embora tenha apenas 35 de idade. Surgiu como mo-
progresso na Federc!ção. delo de substituição de importações.

O sonho, como todos os sonhos, no entanto, Vale ainda ressaltar a diferença dos incentivos
acabou. De uma dia para () outro deixamos de ser os adotados na Zona Franca para os conferidos a outros
únicos exportadores do látex; o dinheiro escasseou; órgãos de desenvolvimento como ADA e ADENE, que
Manaus, a região quase inteira, afundou num vazio de substituíram SUDAM e SUDENE. Enquanto estas in-
terra abandonada. centivam o projeto, o empreendimento, a Zona Franca

Problema de tal monta durou ainda algumas dé- incentiva o produto, ou seja, só há incentivo se houver
cadas. Finalmente, o GOVl'~rno Federal entendeu ser produção.
impossível deixar como qL.e ao abandono metade do No período de sua existência, a Zona Franca
território brasileiro, com centros civilizatórios que se enfrentou inúmeras crises e restrições, decorrentes
esvaíam em vez de levar adiante a ocupação daquela principalmente de ações do Governo Federal. Os mo-
imensa região. mentos mais difíceis foram vividos no início dos anos

Em 1943, Vargas cria ali os Territórios Federais de 90, quando o Governo Collor abriu abruptamente
Rio Branco (hoje Roraimal, Amapá e Guaporé (hoje nosso mercado, desregulamentou nossa economia e
Rondônia), que, juntamente oom o Acre já existente, de- impôs-nos nova política industrial. Nosso parque in-
veriam ser centros de ocupação da área e do possível dustrial reduziu drasticamente o número de postos de
desenvolvimento das regi5es, ainda que afastadas trabalho, de 100 mil para somente 30 mil empregos.
umas das outras por um ffilJndo de distância. Em contrapartida, aumentou seu faturamento. Ainda

Nem isso, no entanto, funcionou. Impossível hoje sofremos com a guerra fiscal e, mais recente-
manter sistema de desenvolvimento que dependia mente, também com as ameaças introduzidas pela
exclusivamente de recursos de fora. Aquilo que hoje Lei de Informática.
se chama de desenvolvimento sustentado já estava Como todo projeto brasileiro de incentivos fiscais
presente, pelo menos na suposição de alguns visio- que envolve recursos públicos, a Zona Franca não este-
nários, como solução para o problema amazônico. ve nem está imune a açôes nefastas e ilegais, enfrenta-

É nessa problemática que vem a ser criada a das e combatidas bravamente pelo povo amazonense e
Zona Franca de Manaus, tentativa a mais de levar amazônida. Da mesma forma, a Zona Franca está e
para aqueles confins de nossa terra novo processo de sempre esteve sujeita a forte pressão de campanhas
desenvolvimento capaz, não de atrair aventureiros e contra seu modelo. Dizem os opositores da Zona Fran-
exploradores, não de atrair nova hégira nordestina, ca: "O País não suporta mais tamanha renúncia fiscal".
mas essencialmente de fixar o homem da Amazônia e Ou ainda: "A Zona Franca de Manaus tem contribuído
abrir para ele novas e mais sólidas perspectivas de para o déficit da balança comercial".
vida. E tudo com recursos que ali mesmo deveriam Essas são concepções no mínimo preconceitu-
ser gerados. osas, que jamais levaram em conta o oompromisso

Desnecessário falar da importância desse deta- desta Nação com a verdadeira campanha de comba-
lhe. Basta olhar a situação do Brasil. Somos uma das te às desigualdades regionais e de compromisso com
mais desenvolvidas economias industriais do mundo a soberania e a defesa da Amazônia e do Brasil corno
- deixamos bem longe a ~ituação de País essencial- um todo.
mente agrícola e exportador de produtos primários -, Vejamos alguns dados que por si sós retratam o
mas parte importantr3 do nosso Produto Interno Bruto que é e o que representa a Zona Franca de Manaus,
acaba escorrendo pelo ralo das dívidas interna e ex- repito, para a região e para o Brasil. Quando a Zona
terna. Hoje representam mais da metade do nosso Franca foi concebida, pensava-se apenas na substitu-
PIB. ição de importações. Pensava-se nela como modelo

Impossível prosseguir, impossível retomar o de- de inserção da Amazônia, região desabitada e longín-
senvolvimento, gerar mais empregos enquanto per- qua do País, no contexto nacional. Veja, Sr. Presiden-
sistir o endividamento ou, pelo menos, enquanto per- te, como aquele conceito e as mudanças que foram
sistir a perversa dependência de recursos externos ocorrendo ano após ano levaram a região a ser gran-
que já agora representam impulso vital para a econo- de pólo industrial da Amazônia, apresentando hoje
mia do País. A idéia exata, básica da criação da Zona números fantásticos para a economia brasileira.
Franca era exatamente evitar que isso ocorresse ou O Pólo Industrial de Manaus apresentou fatura-
que continuasse sendo tã0 essencial, por isso mes- mento, no ano 2000, da ordem de 10,3 bilhões de dó-
mo degradante. A Zona Franca tem longa história, lares, valor este superior ao PIB de muitos países, a
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exemplo da Bolívia (7,9 bilhões), do Panamá (8,2 bi- cipalmente no Sudeste do País, de onde vem grande
Ihões) e de Angola (7,3 bilhões), entre tantos outros. parte dos insumos, que, ao serem vendidos a Mana-
Muitas de suas fábricas apresentam avançado pro- us, recebem incentivos iguais aos de um produto ex-
cesso de consolidação. A Moto Honda, por exemplo, portado.
tem na unidade de Manaus o maior índice de nacio- Em 2000, o valor renunciado pela União na
nalização produtiva, maior do que o da fábrica instala- Zona Franca foi de R$ 2,2 bilhões, enquanto o valor
da na China. arrecadado foi de R$ 1,8 bilhão, ou seja, para cada

Atualmente, além dos 250 mil empregos indire- real renunciado foram arrecadados R$ 0,78.
tos gerados nos Estados do Amazonas, Acre, Rondô- Além dos indicadores positivos, a Suframa tem
nia, Roraima e Amapá, a Zona Franca gera aproxima- capacidade própria de arrecadação e contribui para o
damente 60 mil empregos diretos, sendo os setores superávit primário do Governo Federal, visto que
eletroeletrônico e de duas rodas os maiores empre- grande parte dos seus recursos orçamentários são
gadores. contingenciados. Mesmo assim, a Suframa vem reali-

Cumprindo exigência da Suframa, as indústrias zando parcerias com Prefeituras e Governos Estadu-
locais procuram a qualidade total, adaptando-se prin- ais no sentido de contribuir não apenas com o avanço
cipalmente às normas da série ISO 9000, visando tor- da tecnologia, da formação dos recursos humanos,
nar o produto local competitivo dentro e fora do Brasil. mas também para a instalação da infra-estrutura tão
Das quatrocentas fábricas instaladas no Parque necessária à nossa região.
Industrial de Manaus, 194 já receberam o Certificado Sr. Presidente, os recursos que a Suframa conve-
ISO 9000. O número é tão expressivo que merece ser niou com os Estados de Rondônia, Acre, Roraima e
comparado a outros. Por exemplo: no Chile, país vizi- Amapá - cerca de 350 milhões de reais - visam criar
nho ao nosso, há somente 235 empresas certificadas; nova ooncepção da Zona Franca de Manaus, novo con-
no Peru, 141 - número inferior ao de indústrias certifi- ceito de desenvolvimento da Amazônia Ocidental,
cadas na Zona Franca de Manaus; e na Bolívia, há transformando cada Estado, mas respeitando sua víabi-
apenas 20 empresas certificadas. lidade natural, suas potencialidades naturais, ou seja,

Em que pese o modelo ter sido concebido como novo pólo de piscicultura, de turismo e ecoturismo. Da
substituto de importações, diante da nova realidade mesma forma oomo foi concebida a Zona Franca, os
econômica do País, a SUFRAMA não tem medido es- outros Estados da Região Norte, por intermédio da apli-
forços no sentido de aumentar as exportações. Ano cação de recursos e da infra-estrutura básica para seu
passado, a Zona Franca de Manaus teve a maior re- desenvolvimento, podem colaborar para o crescimento
ceita de exportação de sua história: as fábricas do da Amazônia e do Brasil e para o oombate das desi-
distrito industrial chegaram a vender ao exterior qua - gualdades regionais, a fim de não dependerem mais,
se 1 bilhão de dólares. De 1995 a 2001, as exporta- como ocorre hoje, do repasse de recursos federais por
ções da Zona Franca cresceram mais de 1.500%, en- intermédio do FPM e do FPE.
quanto, no mesmo período, o crescimento das expor- Sr. Presidente, quanto ao novo conceito de que
tações do País foí de 127%. a Amazônia é patrimônio da humanidade, há alguns

A meta estabelecida pela Suframa é de 2 bi- pontos de vista folclóricos. O maior patrimônio da
Ihões de dólares até 2003. E não temos dúvida de que Amazônia é o seu bioma, a sua biodiversidade, incal-
a alcançará, não apenas pela competência do Dr. culável patrimônio do País. E corno podemos inseri-lo
Ozias Monteiro, Superintendente da Suframa, mas na economia? Com investimento em pesquisa, for-
também pelo esforço de todos aqueles que estão ins- mação de recursos humanos e nas universidades.
talados no pólo. E isso a Suframa vem fazendo. Indústrias nacio-

Quanto à renúncia fiscal tão questionada, lem- nais e internacionais utilizam produtos e essências
bramos que, na repartição dos benefícios tributários, naturais para formulação de medicamentos, vacinas
a Região Sudeste é a que detém a maior participação e cosméticos, visando à industrialização e comerciali-
relativa: 53%, em 2000, de todos os benefícios fiscais, zação em larga escala. Ciente do valor estratégico
apesar de ser a região mais rica do País. dessa biodiversidade, a Suframa, em parceria com a

Em relação à Zona Franca, os maiores benefici- iniciativa privada e o Ministério do Meio Ambiente, cri-
ados pela renúncia são os trabalhadores e os consu- ou o Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA, a
midores, que, na sua grande maioria, estão fora da re- ser instalado este ano, complexo de laboratórios vol-
gião. Produzindo-se em Manaus, deixa-se de impor- tados para pesquisas básicas e aplicadas, transferên-
tar e geram-se empregos não só na região, mas prin- cias de tecnologia, incubação de empresas e presta-
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ção de serviços como certificação de produtos, pa
tenteamento e controle de propriedade industrial, co
mercialização de produtos, serviços e tecnologia.

O objetivo do centro é criar condições necessá
rias para que novas empresas passem a investir nas
oportunidades a serem abertas nos setores de produ
tos farmacêuticos, cosméticos nutricêuticos, alimentí
cios, bioinseticidas, enzimas de interesse biotecnoló
gico, óleos essenciais, corantes naturais e aromati
zantes. São mudanças de rumo inseridas no novo
contexto amazônico para o mundo.

Depois dos avanços tecnológicos e da instala
ção de empresas de ponta na Amazônia, a cidade de
Manaus, que a grande maioria dos brasileiros desco
nhece, bem como a região amazônica ocidental,
vêm-se transformando. Quem visitou Manaus nos úl
timos tempos viu que a cidade adquiriu status de
metrópole, com 1,5 milhão de habitantes. Já não tem
mais o ambiente típico de faroeste que a dominou no
início do século XX, já não oferece mais a aventura
pela aventura, como o garimpeiro que leva a vida
para encontrar a peita que o enriqueça. Agora, é o
trabalho sistemático, informatizado, sofisticado em
diversas indústrias ali em funcionamento. Ademais
das Capitais históricas - Belém e a própria Manaus 
e das Capitais dos Estados, antigos territórios, co
meçam a se desenvolver e mesmo a surgir novos e
importantes centros urbanos que poderíamos citar
de forma aleatória, sem pretender esgotar o rol: San
tarém, Marabá, Tefé, Itacoatiara, quantas e quantas
mais, fazendo perene e definitiva a ocupação do solo
brasileiro por brasileiros, tendência que se fez vitori
osa desde os tempos de Colônia, desde que os ban
deirantes, brasileiros aqui já nascidos, empreende
ram a conquista do sertão.

Mas a Zona Franca de Manaus não se poderia
esgotar com o reflorescimento da Capital amazonen
se. Muito ao contrário. Pelo que estamos vendo, co
meça-se a investir em mão-de-obra local, na já espe
cializada e naquela a receber especialização.

A Suframa, nas universidades, começa a colher
talentos, a patrocinar pesquisas, a investir no capital
humano. Com um dos mais ricos biomas do mundo, a
Amazônia ainda carece de pesquisas do porte das
que agora se iniciam, para que se possam retirar da
floresta imensa e meio desconhecida elementos cria
dores de riqueza bastante para o chamado desenvol
vimento sustentado.

Há predecessores que precisam ser conheci
dos. A Petrobras vem explorando petróleo em plena
selva, nos campos do Urucu. Para qualquer ambien
talista parecia ser o mais mortal dos pecados investir

contra a selva e ali plantar poços de petróleo, possi
velmente o mais poluente de todos os combustíveis
conhecidos. Pois no Urucu - e falamos com conheci
mento próprio, porque ali estivemos com outros Par
lamentares desta Casa - petróleo e gás são produzi
dos em escala crescente, sem que se possa apontar
qualquer agressão de realce ao meio ambiente. E, se
ali é possível, possível há de ser em toda a região
amazônica. Quem conhece o Urucu, sabe do que es
tou falando. No meio da selva amazônica, distante
quinhentos quilômetros de Manaus, já se produz pe
tróleo para abastecer toda a região amazônica, já se
produz gás natural para abastecer o Norte e que po
derá abastecer o Nordeste em curto espaço de tem
po.

Cada um de nós já conseguiu ver, em progra
mas como o Globo Rural, as pesquisas e descobertas
feitas naquele mundo. É óleo, essência, chá, fruta, fa
rinha, subprodutos gerados pela pesca, enfim, miría
de de formas de produzir riquezas, de salvar vidas, de
gerar empregos. É quase impossível arrolar tudo de
uma só vez.

Tudo, no entanto - nada obstante os vivos sina
is de progresso que podem estar indicando -, ainda
carece de forma sistemática de atuação, de modo a
que não se percam pesquisas, por parecerem de pe
queno cunho econômico, de minguado resultado fi
nanceiro. Se fosse possível consolidar tais pesqui
sas, em especial nos centros universitários da região
amazônica, seriam obtidos resultados ainda mais
auspiciosos.

A Zona Franca e seus responsáveis já entende
ram a questão. Daí porque seguem firmando convêni
os e mais convênios, financiando pesquisas e mais
pesquisas, formando técnicos de vários níveis para
processar o produto amazônico, para gerar empregos
e ali fixar nossos caboclos. O Brasil, não temos dúvi
da, vai ficar mais rico, menos dependente.

E o mais importante: nos centros de estudo e
pesquisa poderão estudar jovens de todos os países
do mundo, em especial daqueles que enfrentam pro
blemas assemelhados, com população esparsa em
meio a densas e quase impenetráveis florestas. A
Amazônia pode ser celeiro de novas idéias, de novas
soluções, de melhores e mais produtivos resultados.
Acredito que ela representa potencial extraordinário
pelo qual clama o Brasil.

Dia desses refletia sofre uma frase do Secretá
rio de Planejamento do Tocantins: "Igual a São Paulo
existem dez ou mais cidades no mundo; igual ao Rio
de Janeiro, talvez uma ou duas. Mas igual a Amazô
nia, nenhuma".
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A Amazônia é única. E nós, brasileiros, não nos desenvolvimento normal mereceriam até o reconheci-
demos conta do que ela pode representar. A riqueza mento do famoso Prêmio Nobel. No entanto, esses es-
das suas reservas minerais é calculada em 1,5 trilhão forços são ainda insuficientes em várias áreas do País.
de dólares. Basta serem racionalmente exploradas. A Por isso é indispensável direcionar as políticas públicas
potencialidade do seu bioma, da sua biodiversidade é para a luta contra a fome e pelo direito ao alimento como
calculada em mais de 1 trilhão de dólares. São núme- prioridade em todo o Orçamento nacional.
ros infinitos que, se forem levados a cabo por meio da Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os proje-
pesquisa, do desenvolvimento sustentado e do apro- tos do Conselho de Segurança Alimentar - CONSEA
veitamento de um terço das águas doces do mundo, proclamam a soberania nacional sobre o controle da
farão da Amazônia o modelo deste século para outros produção de alimentos, evitando a manipulação ge-
países. Todo esse potencial representa não um peso nética, a liberação indiscriminada de alimentos trans-
para o Brasil, como muitos pensam, mas solução defi- gênicos e a destruição do ambiente.
nitiva para o desenvolvimento daquela região, para O relator especial da Organização das Nações
ajudar o Brasil a equilibrar a balança comercial, a ge- Unidas sobre Direito à Alimentação, Jean Ziegler, in-
rar empregos e a ter competitividade internacional. formou ontem, dia 18 de março, que o Brasil desres-
Isso, sim, Sr. Presidente, é algo consolidado. peita os direitos alimentares de parte de sua popula-

Não é mais a tarefa de um homem só; já não é ção. Para Ziegler, qualquer que seja a estatística de
mais defesa contínua de Parlamentares, de Governa- subalimentados, "...elas são inadmissíveis para um
dores dos Estados da região amazônica. É preciso país como o Brasil. No caso brasileiro, a fome é um
que o Brasil conheça, de forma clara, a realidade da ato de violência, e não uma fatalidade".
Zona Franca de Manaus, que pode ser o caminho a Ziegler citou números do Governo Federal que
ser seguido pelo mundo. estima em 23 milhões o número de subalimentados.

Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido dos Trabalhadores fala em 44 milhões, e os
O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, atribuídos a Dom Mauro Morelli, membro da coorde-

peço a palavra pela ordem. nação do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e

O SR PRESIDENTE (Th . I Sam io) _ Nutri~ional, são 55 milhões. A ONU classifica como

T V E
· I emlstoc es pa suballmentado quem consome menos de 2.000 calo-

em . xa. a pa avra. rias por dia.

O SR. N~LTON C~PIX~BA (PTB - RO. ~ela or- O relator especial da Organização das Nações
demo Pronuncia o segUlnt~ discurso) ~ Sr. P~esldente, Unidas sobre Direito à Alimentação, Jean Ziegler, dis-
Sras. e Srs. Deputados, allmento.~ saude, eis as du~s se que citará isso no relatório que apresentará em se-
~etas para toda campanha po!ltl~~ em n?sso Pais, tembro na Assembléia-Geral da ONU e que o Brasil
~ndep.e~dente_me.nte de.cor partldana ou allnhament~ poderá sofrer "sanções morais': que "costumam ter
Ideologlco. Nao e posslvel pensar no futuro d~ Brasil efeito prático positivo".
sem assegurar. a to~os, a .curto pr~~o, o. alimento. O Ministério das Relações Exteriores divulgou
Com a ,!,esma intensidade e necessano cUidar, zelar nota lamentando "profundamente o tom pouco cons-
pela saude de nosso povo. trutivo e a tônica desequilibrada' das declarações do

A primeira exigência, Sr. Presidente, é assegu- relator especial da ONU sobre o Direito à Alimenta-
rar o direito à alimentação de qualidade e em quanti- ção, Jean Ziegler, no final de sua visita de dezoito dias
dade suficientes para o desenvolvimento do ser hu- ao País.
mano. A preocupação deverá ser maior com a crian- No Brasil 90 milhões de hectares de terras são
~a, uma vez que a des~utrição pode prejudicar defini- improdutivas. Se essa área, que equivale à da Região
tlvamente toda a sua Vida. Sudeste, fosse utilizada, o País triplicaria a produção

Nesses últimos anos, várias entidades, com es- agrícola, que atualmente é de 100 milhões de tonela-
pecial referência à Pastoral da Criança, têm desperta- das de grãos por ano. Segundo o Ministro da Agricul-
do a população para garantir o aleitamento materno e tura, Pecuária e Abastecimento, Marcus Vinícius Pra-
a suficiente nutrição para milhões de crianças. Cresce tini de Moraes, "...não plantamos mais porque não te-
o voluntariado que se dedica à pesagem sistemática mos para quem vender". Segundo o Ministro Pratini
e ao acompanhamento das fases de crescimento da de Moraes, a produção atual é suficiente para atender
criança. ao mercado brasileiro.

Os resultados obtidos em benefício da gestante e O pesquisador do Instituto de Pesquisa Econô-
da vida de tantas crianças pobres que conseguiram um mica Aplicada - IPEA, Gervásio Castro de Rezende,
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lembra que 33% dos brasileiros - 54 milhões de pes- crescente. No ano de 1995, a produção de arroz, que
soas - ganham menos de 80 reais por mês. "O que era de 262 mil toneladas, ficou reduzida, em 1998, a
puxa o crescimento da produção agrícola é o aumen- 130 mil toneladas; a produção de feijão, em 1995,
to da demanda interna". chegou a 81 mil toneladas, em 1998, ficou em 54.153

Os 90 milhões dE) hectares sem serventia, cita- toneladas; a produção de milho, que em 1995 foi de
dos pelo Ministro Pratini de Moraes, são estimados 370 mil toneladas, em 1998 ficou reduzida a 200 mil
pelos técnicos do Ministério da Agricultura. Excluem toneladas, e a produção de mandioca, que em 1995
reservas ambientais, proibidas de desmatamento, e foi de 708 mil toneladas de raízes, em 1995 despen-
levam em conta apenas propriedades intactas da cou para 199 mil toneladas. No somatório, em 1995,
zona rural, concentradas principalmente nos cerra- foram produzidas 1.421 mil toneladas de alimentos,
dos do Centro-Oeste. contra uma produção de apenas 589 mil toneladas

Além dessa extensão de terra, há ainda 16,3 m;- em 1998.
Ihões de hectares não plantados que se encontram Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mes-
dentro das propriedades rurais produtivas. Parte dessa mo empenho que indicamos deve haver no tratamen-
área é usada em sistema de rodízio de plantio, para re- to da questão alimentar, deve levar-nos a promover as
pouso do solo. Outra parte, porém, não é plantada por- condições de saúde em todo o País. Há esforços lou-
que o produtor não consegue vendere, por isso, prefere váveis na organização dos serviços da saúde. Infeliz-
colher menos a arcar com mais prejuízos. mente, estamos longe de oferecer as condições de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao co- prevenção às doenças e atendimento aos milhões de
mentar o potencial das terras ociosas, o Ministro Pra- brasileiros enfermos. A atenção do Poder Público a
tini de Moraes arriscou que: "com tudo isso, podería- todos os níveis, federal, estadual e municipal, precisa
mos produzir 250 milhões de toneladas de grãos, 30 ser no sentido de que, com inteligência e criatividade,
milhões de toneladas de frutas e 9 milhões de tonela- independentemente do próprio status econômico,
das de carne". Entretanto, se a produção aumentar todo cidadão tenha assegurado o tratamento adequa-
muito, os preços despencam e derrubam a renda do do de que necessite.
produtor rural. Sem mexer com os preços internamen- Não é justo que tantos brasileiros pobres espe-
te, a saída seria vender para outros mercados. Mas rem meses para ter acesso aos cuidados médicos por
não é uma tarefa difícil. De 1998 para cá, os preços não conseguirem, pelo sistema público, as cirurgias e
dos produtos agrícolas primários exportados pelo medicamentos indispensáveis à vida. O necessário
Brasil caíram 37,5%. Um dos fatores foi o aumento da entendimento entre as autoridades municipais e os
produtividade na agricultura mundial. Além disso, o prestadores de serviço deve ser um fator importante.
produto nacional enfrenta barreiras no exterior, sobre- A já citada Pastoral da Criança trabalha em
taxas, cotas de importação e é penalizado com restri- 3.366 Municípios brasileiros, sempre nos bolsões de
ções f;tossanitárias, como é o caso da carne. miséria das cidades. Nos locais onde os líderes da or-

Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicíli- ganização atuam, a taxa de mortalidade de criança
os de 1990, do IBGE, foi levantada a existência de menores de um ano é de 11,7 por mil nascidos vivos.
31.679.095 pessoas indigentes, aquelas cuja renda A média brasileira é de 36 por mil nascidos vivos.
familiar corresponde, no máximo, ao valor de aquisi- O segredo dos resultados obtidos pela Pastoral
ção da cesta básica de alimentos que atenda aos re- da Criança tem várias faces: o acompanhamento das
quisitos nutricionais recomendados pela Organiza- mães, a mobilização comunitária, as conversas sobre
ção Mundial da Saúde - OMS e pela Organização cuidados e a higiene com os filhos. Mas tem um ponto
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - principal, que é a multimistura usada tanto no trata-
FAO para a família como um todo. A população indi- mento das crianças desnutridas - desnutrição é uma
gente no Brasil é equivalente à população da Argenti- das principais causas brasileiras de mortalidade in-
na, 32 milhões de habitantes. fantil- quanto no das mães, que também apresentam

Em Rondônia, Sr. Presidente, não foi muito dife- deficiência alimentares.
rente; no mesmo estudo do IBGE, de 1990, o conti- A multimistura, a farinha básica, é composta por
gente de pessoas indigentes era de 74.052, sendo farelo de arroz e de trigo ou de milho, folhas de mandi-
que o levantamento não foi feito nas áreas rurais. oca, sementes de abóbora e casca de ovo. Gradual-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é impor- mente foi sendo enriquecida com produtos locais, a
tante mencionar que a I=rodução de alimentos de partir do conhecimento dos voluntários e das pesqui-
Rondônia - arroz, feijão, milho e mandioca - é de- sas da Coordenação de Alimentação Alternativa do
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Ministério da Saúde. Poder-se-ia citar o caso da intro- Naquele embate marcante de civismo e amor à
dução do pequi, no Estado de Goiás, e da pupunha, terra, Sr. Presidente, lembramos do destacado traba-
nos Estados da região amazônica. Na liderança técni- lho desenvolvido por uma jovem e emergente lideran-
ca da criação, defesa e divulgação da multimistura, ça de Canas, Valderez Gomes de Lucena Filho, que
desponta o papel da nutricionista e pediatra Clara Ta- liderava a Comissão Pró-Emancipação. Artífice do
kaki Brandão, do Ministério da Saúde, INAN. Por con- movimento em prol da emancipação, responsável,
siderar da maior importância a utilização e dissemina- portanto, pela criação dessa jovem cidade, Valderez
ção da multimistura, tratarei do assunto em um próxi- Lucena soube esperar o momento certo para chegar
mo discurso. à chefia do Executivo Municipal. Nas últimas eleições

Concluo o meu discurso, Sr. Presidente, fazen- municipais, a população dessa aprazível cidade
do votos para que o Poder Público, principalmente as vale-paraibana demonstrou o reconhecimento de
comunidades organizadas nos Municípios, e as Orga- seus ingentes esforços, elegendo-o como o novo Pre-
nizações Não-Governamentais não deixem faltar a feito de Canas.
ninguém o direito de receber os cuidados de que pre- A cidade de Canas, hoje com pouco mais de 3
cisa. Alimento e saúde para todos serão assegurados mil habitantes, tem esse nome em razão de seu pri-
à medida que se coloque como prioridade promover meiro núcleo ter-se formado do assentamento de imi-
não só a própria vida, mas a de todo cidadão. grantes, principalmente italianos, que receberam ter-

Muito obrigado ras por aquelas paragens, em 1887, com o objetivo de
.. plantar cana-de-açúcar para abastecer o Engenho

O SR. ARY KARA - Sr. PreSidente, peço a pala- Central de Lorena.
vra pela ordem. At· h' C t t d· fi' .e oJe anas apresen a raços a In uencla

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - italiana. O site City Brazil, que traça um interessante
Tem V.Exa. a palavra. painel dos Municípios do Cone Leste Paulista, lembra

O SR. ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem. Pro- uma curiosidade dessa influência, notadamente na
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e culinária: o café com pão e manteiga servido após a
Srs. Deputados, tenho procurado destacar em meu missa das oito horas, na igreja de Caninhas. Os italia-
trabalho a importância de nosso interior, de nossas ci- nos faziam festa em homenagem a Santo Antônio de
dades. Afinal, é nas cidades que vivem as pessoas e três em três meses e construíram uma igreja, consa-
nelas estão enraizadas suas mais caras tradições fa- grada a esse santo, em 1904. Com a construção da
miliares, históricas e sentimentais, onde são planta- igreja no centro de Canas, Nossa Senhora Auxiliado-
dos seus sonhos e aspirações. "Toda cidade é um es- ra passou a ser padroeira da cidade, sendo festejada
tado de alma e basta demorar-se nelas um pouco todo último domingo do mês de maio.
para que esse estado de alma se comunique, se pro- Neste dia 22 de março, Canas comemora o seu
pague num fluido que inocula com a nuança do ar", já nono aniversário. Ao fazermos esse registro da tribu-
dizia um grande pensador do século XIX, Georges na da Câmara Federal, queremos congratular-nos
Rodenbach. Como um municipalista convicto, sempre com toda a população laboriosa e ordeira da querida
tivemos nosso trabalho, como homem público, volta- cidade de Canas, por intermédio da pessoa de seu di-
do para as nossas cidades, principalmente as comu- nâmico Prefeito, nosso amigo Valderez Gomes de Lu-
nidades do nosso querido interior paulista. cena Filho, desejando-lhe uma feliz e profícua gestão

Na divisão político-administrativa brasileira, as à frente da Prefeitura Municipal. Parabéns a este jo-
cidades ocupam um papel destacado. Por isso sem- vem e próspero Município do nosso querido Vale do
pre defendemos a alocação de maiores recursos para Paraíba!
nossos Municípios, a fim de que seus Prefeitos pos- O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
sam executar as obras e serviços pelos quais a popu- peço a palavra pela ordem.
lação tanto reclama. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-

Ao desenvolvermos tais elucubrações, temos Tem V.Exa. a palavra.
em mente a imagem da querida e simpática Canas, O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Pela
hospitaleira cidade do Vale do Paraíba. Ex-Distrito de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
Lorena, apoiamos desde o início o seu movimento ro comunicar o falecimento do Vereador Expedito Fre-
emancipacionista, lutando ao lado de seus morado- ire, do Município de Cedro, Ceará. Lamentavelmente,
res e principais lideranças comunitárias, até a grande acidentou-se ontem e veio a falecer.
vitória, ocorrida no dia 30 de novembro de 1993. Obrigado, Sr. Presidente.



DISCURSO DA SRA. DEPUTADA
MARIA DO CARMO LARA QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DA ORADORA,
SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, mais uma
vez, comunico à Casa e ao povo brasileiro que, a cada
dia, aumenta a luta dos trabalhadores rurais, dos assen
tados, dos agricultores e das mulheres campesinas.
Essa luta aumenta diante do completo descaso do Go
verno com aqueles que produzem o feijão, o arroz, que
cuidam do meio ambiente e da vida.

Tanto que na semana passada, em Santa Cata
rina e em outros Estados, houve mobilização com
grande participação dos sindicatos ligados à Frente
Sul. Mais de 4 mil pessoas, entre crianças, jovens,
mulheres, idosos, trabalhadores, saíram à rua para
pedir justiça social e avisar ao Governo que ele se es
queceu de grande parte da população.

Nesta semana, estão acontecendo mais movi
mentos sociais de pequenos agricultores em nove
Estados do Brasil. Eles estão nas praças e ruas para
dizer ao Governo que existem, que lutam para produ
zir e garantir o emprego, o sustento de suas famílias,
que não estão nas ruas pedindo esmolas.
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O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi- cam. A experiência recente do Brasil, nesse aspecto,
dente, peço a palavra pela ordem. não é animadora.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Não faltam vozes lembrando que a Contribuição
Tem V.Exa. a palavra. Provisória sobre a Movimentação Financeira, criada

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL inicialmente como recurso para financiar gastos com
_ RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) _ a saúde pública, tornou-se afinal apenas mais um tri-
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil avan- buto a cobrir despesas governamentais de qualquer

natureza. Épreciso impedir que o desvio de função seça um pouco mais no tratamento das questões ambi-
entais ao começar cobrar pelo uso da água de rios e repita.
bacias hidrográficas. A medida, autorizada pelo Con _ Não é pouco trabalho num país do tamanho e da
selho Nacional de Recursos Hídricos, é um passo im- complexidade do Brasil. Há dúvidas se a infante
portante na direção do aproveitamento responsável e Agência Nacional de Águas está equipada para de-
maduro de um dos bens naturais mais ameaçados do sempenhá-Io. Cabe ao Governo demonstrar que sim,
planeta. driblando a repetição dos problemas de regulação e

fiscalização enfrentados pelo punhado de agências
Da água pensou-se durante algum tempo que criadas na esteira da privatização e desregulamenta-

seria um recurso infinito e auto-regenerável. Após ção de alguns serviços públicos.
dois séculos de explosão populacional das cidades, Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
industrialização intensiva e irresponsabilidade ecoló- Srs. Deputados.
gica mostraram que essa era esperança ilusória. Ba-
cias e mananciais hídricos, da mesma forma que o ar O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
e o solo, são organismos frágeis. Se maltratados, de- - Concedo a palavra pela ordem, a Deputada Maria

do Carmo Lara.gradam-se e estiolam, perdem a capacidade de sus-
tentar a vida.

Sr. Presidente, uma das grandes revoluções da
consciência humana no século passado foi a provo
cação pela constatação de que o desenvolvimento
tecnológico tem duas faces. Pode libertar a humani
dade de algumas das mais severas limitações que a
natureza impõe, mas carrega, igualmente, a capaci
dade de destruir essa mesma natureza. Cabe a nós
escolher o caminho.

A cobrança do uso da água está no rumo certo.
Permitirá ao Poder Público distribuir com mais justiça
as responsabilidades pela degradação dos rios, co
brando do mau usurário, do poluidor renitente, a taxa
correspondente à gravidade de seu delito. Hoje todos
- bons usuários e consumidores incluídos - pagam
igualmente pela agressão cometida por alguns.

A nova taxa trará para os cofres públicos, igual
mente, recursos necessários para o financiamento de
programas de despoluição e de regeneração ambien
taI. Essa é a necessidade crucial de alguns dos mais
importantes rios, bacias e corpos aquáticos do País.
Basta pensar, por exemplo, no limite de degradação a
que está sendo submetida a Baía de Guanabara, íco
ne internacional do Rio de Janeiro e do Brasil.

Sr. Presidente, para que uma boa providência
não se perca pela má aplicação, são indispensáveis
alguns cuidados. O primeiro é a garantia de que os re
cursos arrecadados pela cobrança da taxa da água
sejam efetivamente destinados aos fins que justifi-
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Os pontos dessa pauta são conhecidos tanto
pelo Governo como pelo Ministro da Agricultura, o ca
ixeiro-viajante que só enxerga os grandes capitalistas
do campo, que abandonou a agricultura familiar, os
assentados. Na pauta de reivindicação há um item im
portante: a Portaria n° 56, a portaria do leite. É vergo
nhosa. Se for aplicada, mais de 80% dos agricultores
familiares serão excluídos.

Aliás, eliminar é a palavra de ordem das elites
dominantes. Querem eliminar os trabalhadores da
economia e da política. Querem eliminar o direito so
cial, o direito de pensar, o direito à cultura e também o
direito de produzir, principalmente dos agricultores fa
miliares, que são base forte desta economia.

Queremos que a portaria seja modificada. O
Governo impõe, mais uma vez, regras impossíveis de
serem cumpridas pelos agricultores descapitalizados.
Ele implanta uma medida, mas não dá condições
para que ela seja aplicada.

Também lutamos por um acordo que solucione
o problema das dívidas agrícolas. Os agricultores fa
miliares precisam continuar trabalhando. As lideran
ças do Governo assumem a defesa do segmento,
mas não a colocam em prática.

Além disso, o Sul nunca viveu estiagem tão pro
longada. As famílias perderam não só o excedente da
produção, mas o alimento cotidiano.

Por isso, é de extrema urgência a votação do
projeto de refinanciamento da dívida dos agricultores
familiares, para que possam recompor as perdas de
safra de até 20 mil reais. É preciso, por outro lado,
conceder-lhes crédito de emergência, para que conti
nuem plantando. Caso contrário, a miséria aumentará
também nas cidades, com o crescimento das favelas.

Sr. Presidente, reivindicamos uma posição con
creta da Casa em relação ao problema. Os acordos
de liderança têm de ser cumpridos, para que os dois
projetos sejam votados em regime de urgência urgen
tíssima. Quem tem um bom salário para assegurar a
sobrevivência não sente a dor das mães e dos filhos
que já perderam a esperança e precisam ser tratados
com dignidade e justiça social.

Solicitamos aos colegas Deputados que rejei
tem a vergonhosa Portaria n° 56. O Governo está des
truindo a agricultura familiar, por intermédio do Minis
tério da Agricultura.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
João Magno.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, esta é uma semana especial,
de mobilização em todo o País. Diversos setores da
sociedade irão se reunir em defesa da siderurgia, das
garantias trabalhistas e da educação pública de quali
dade.

Três temas de alta relevância nacional, que atin
gem diretamente a vida dos brasileiros, vêm sendo
atacados pelo atual Governo e pelos Estados Unidos.

Em Minas Gerais, mais especificamente na mi
nha região do Vale do Aço, lideranças políticas de vá
rios partidos, empresários e representantes da side
rurgia nacional estarão participando de ato em defesa
do aço brasileiro contra as taxações impostas pelos
Estados Unidos. As medidas podem representar a re
dução imediata de mais de 6 mil postos de trabalho,
agravando ainda mais o quadro de desemprego e so
frimento dos trabalhadores.

Queremos fazer do encontro na próxima sex
ta-feira, 22 de março, um ato de protesto e, ao mesmo
tempo, cobrar posicionamento incisivo do Governo
brasileiro, que até hoje não se manifestou claramente
contra a política do Governo norte-americano.

O Brasil precisa sensibilizar a Organização
Mundial do Comércio contra o protecionismo dos
Estados Unidos à sua indústria obsoleta de aço. Se
nada for feito no plano da política externa, novas so
bretaxas poderão ser adotadas não somente contra o
aço, mas contra outros produtos competitivos no mer
cado norte-americano.

Nesta semana, também em todo o País, os sin
dicatos ligados à CUT estarão se mobilizando para
protestar contra a pretensão do Governo Fernando
Henrique Cardoso de acabar com os direitos históri
cos dos trabalhadores assegurados na CLT. Diversas
categorias deverão se reunir na quinta-feira, 21 de
março, para mostrar à sociedade, especialmente aos
políticos governistas e sindicatos pelegos, que não
aceitam perder garantias constitucionais como férias,
13° salário e licença-maternidade.

O Governo FHC insiste em implementar a flexi
bilização da CLT e conta, lamentavelmente, com o
apoio de parte dos maiores sindicatos ligados à Força
Sindical. A grande maioria dos trabalhadores brasilei
ros não é organizada ou está associada a pequenos
sindicatos. Portanto, milhões de pais-de-família, res
ponsáveis pela geração da riqueza do País, estarão
sujeitos ao bom humor do patrão ou ao caixa da em
presa para continuarem empregados. Hoje, onde não
há sindicatos fortes, pelo menos continua valendo a
Constituição Federal e a CLT, mas o Governo FHC
quer rasgar a legislação para intensificar o massacre
contra os trabalhadores.
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Na Capital Federal, também vai acontecer, na
terça-feira, a 3a Semana ~Iacional em Defesa e Pro
moção da Educação Púbica. O objetivo é chamar a
atenção da sociedade para a crise no setor educacio
nal, ao contrário do '~ue podemos ver nas propagan
das oficiais. O Governo F:-1C alardeia a abertura de
vagas no ensino médio e superior, principalmente es
timulando a abertura de escolas particulares, mas
corta R$ 25 bilhões adicionais do Plano Nacional de
Educação, que seriam suficientes para erradicar o
analfabetismo e melhorar a qualidade da educação
básica no País.

Educação pública de qualidade, direitos traba
lhistas e defesa da siderurgia são questões que estão
na ordem do dia e afetam diretamente a vida dos bra
sileiros, pois dizem respeito à soberania do País, à va
lorização dos trabalhadort3s e à cidadania do povo.
Por isso, todos os que estão comprometidos com a
Nação devem estar engajados nesta semana de pro
testos em defesa dos interesses do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
-Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira
mente, quero registrar a presença, em Brasília, do
Prefeito de Dourados, Ma'o Grosso do Sul, Sr. José
Laerte Cecílio Tetila, do Partido dos Trabalhadores.
Juntamente com assessores da área de habitação,
S.Exa. está buscando recursos para aquele Municí
pio. Pude acompanhá-lo a algumas audiências reali
zadas com esse objetivo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta se
mana, os movimentos sociais de combate ao racis
mo, comemora a Semana Nacional de Combate ao
Racismo no Brasil. E, por estar intrinsecamente liga
do a essa questão, até pel3 minha natureza humana,
julgo necessária minha i ltervenção nesta tribuna,
para fazer algumas obserJações que julgo imperati
vas com vistas a uma melhor compreensão desta te
mática.

O racismo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, está historicamente enraizado no seio da socie
dade e é uma conseqüênCia da escravidão dos povos
indígenas e africanos, na colonização do Brasil. A cor
da pele, o que não deveria ser, é determinante para o
cidadão ingressar no mercado de trabalho, dando, in
clusive, contornos raciais ao desemprego neste País.

O Brasil deve muito ao povo afro-brasileiro. Os
cidadãos anglo-saxônico-brasileiros estão em falta
com uma comunidade que lhe deu conforto e mante
ve seus privilégios com a mão-de-obra dos nossos
antepassados. Mesmo assim, até hoje as elites domi
nantes fomentam a discriminação racial e tripudiam a
Constituição. Enquanto perdurar esta dívida, este
País não consolidará os ideais preconizados pelo
Estado Moderno e pela Democracia.

O racismo é um mal que interage com o tempo e
que se esconde na hipocrisia e na arrogância de mi
lhões de brasileiros equivocados, que semeiam o
ódio e a intolerância correlata entre os seres huma
nos. Precisamos deletar essa cultura segregacionista
secular contra negros, indígenas e outras etnias.

Tenho consciência de que ainda estamos muito
longe da tão sonhada Pátria fraterna e humanitária
que, com certeza, todos nós deste Parlamento defen
demos, lutamos e queremos. O caminho para isso,
nobres colegas, é a conscientização, é a educação na
acepção mais abrangente da palavra.

O racismo não é um problema existente só no
Brasil. Mas isso não exime a sociedade brasileira, in
clusive este Parlamento da responsabilidade de criar
instrumentos legais para coibir esse crime contra os
negros, os indígenas e os integrantes de outras etnias
que vêm sendo injustiçados ao longo dos 500 anos
deste País.

Com certeza, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venceremos a luta contra o racismo! Enquanto
existir discriminação não haverá trégua.

O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ontem o Município de São
José, Santa Catarina, vizinho a Florianópolis, come
morou o aniversário de 252 anos. A colonização de
São José da Terra Firme iniciou-se em 1750, com 182
casais açorianos. Após 83 anos, em 1833, passou de
freguesia a vila.

São José teve a honra de receber a visita imperi
al de Dom Pedro e de Dona Tereza Cristina, em 1845.
No dia 3 de maio de 1856, a Vila de São José foi ele
vada à categoria de cidade.

São José também foi berço da primeira coloni
zação alemã em Santa Catarina, em 1829. O nome
do Município vem do padroeiro da primeira capela ali
construída. Acredita-se também que os primeiros co-
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lonizadores teriam chegado no dia 19 de março, Dia nada explicam, só confundem e, o pior de tudo,
de São José. nada resolvem.

Hoje, a cidade tem mais de 169 mil habitantes e Veja, Sr. Presidente, como essa atitude do
é o oitavo maior parque industrial de Santa Catarin~. Fundo prejudica excessivamente nosso País. Por
Também comemora a administração do nobre Prefel- exemplo, numa área tão essencial para a saúde pú-
to Dário Berger, que não só propiciou o aumento da blica como é a do saneamento, imagine-se que uma
qualidade de vida da população, mas também execu- empresa municipal consiga em qualquer organismo
tou mais de 1.600 obras e projetos sociais. Ressalto internacional recursos para tocar um projeto amplo.
também o crescimento e o desenvolvimento deste Os recursos conseguidos, pelo critério do FMI, são
grande Município. contabilizados apenas como débito e não, como

Parabenizo o povo josefense pela passagem efetivamente o são, como aquela receita de que se
desta grandiosa data e lhe desejo futuro ainda mais vai valer a Prefeitura para levar adiante o projeto.
promissor. Se houver a necessidade de novo aporte de verbas,

Era o que tinha a dizer. a situação se complica porque, dentro desse estra-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - nhíssimo processo contábil, somente irá agravar o

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado grau de endividamento do País.

Regis Cavalcante. Ora, recursos públicos para saneamento
O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL. básico, uma exigência nacional, inexistem, como

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- aliás inexistem para outras obras de elevado sentido
sidente, Srs. Deputados, em seu discurso durante a social. Já ao Fundo pouco se lhe dá que miséria e
reunião do BID, desta vez realizada em Fortaleza, Ce- exclusão sejam a cada dia maiores em nossa terra.
ará, o Sr. Presidente da República armou-se uma vez Ao Fundo interessa, sobremaneira, que os
mais de sua já conhecida retórica para profligar a superávits primários existam. Daí por que impõe
ação do FMI no tocante à situação dos países emer- uma contabilidade cretina e criminosa, que, a rigor,
gentes e, como tal, imersos em dificuldades de todo o impede investimentos na área social.

tipo. O FMI,,,afirmou S.Exa., "nos trata a todos como No caso, o Sr. Fernando Henrique Cardoso

analfabetos. está cheio de razão. Lamentavelmente, no entanto,
A q~estão. ~té que não. chegou a r~per~utir, tudo não passa de retórica, porque providências

como seria prevlslvel, nos meios de comunrcaçao e, concretas em nenhum instante são adotadas, e o
por isso mesmo, muita gen,te não chegou a e~tender País continua se submetendo a esses ditames
afinal do que se trata~a. E qu.e, no acordo !Irmado perversos. Seria o caso de lembrar a nosso
com o Fun.do, o Brasil assumiu o ~~mpr~ml~~o de Presidente que, em 1959, embora necessitando de
gerar .se~~ldos e cres~entes superavlts prlmarlos, o verbas e mais verbas para manter o ritmo alucinante
q~~ slgnr!lca a ca~acldade de pagar a monstruosa da construção de Brasília, Juscelino Kubitschek
divida eXistente, nao a~enas c~m aquele FMI, mas rompeu com o FMI em protesto contra exigências
sobretudo com a banca Internacional. descabidas da espécie. Esta, Sr. Presidente, Sras. e

Sucede que os critérios impostos pelo FMI Srs. Deputados, é uma boa lembrança.
para cálculo da dívida pública é, para dizer o Era o que tinha a dizer.
mínimo, draconiano, chegando ao ponto de
considerar como débito os recursos amealhados O SR. RICARDO FERRAÇO - Sr. Presidente,
pelas empresas estatais para levar adiante um peço a palavra pela ordem.

projeto comunitário de relevância; e, no mesmo O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
passo, impede que aquela empresa anote, dentro - Tem V.Exa. a palavra.
da rubrica receita, a entrada daqueles recursos. O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES.
Assim, o que temos, de fato, é uma contabilidade Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
capenga, em que as duas colunas clássicas, receita solicito a transcrição nos Anais desta Casa de um ar-
e despesa, não coincidem em seus valores globais. tigo da professora e historiadora Lúcia Hippolito, sob

O Brasil tem seguidamente solicitado ao o título "A maldição positivista", publicado no jornal O
Fundo que reveja esses critérios, e as respostas Globo, edição do dia 6 de março de 2002. A matéria,
dadas pelo FMI a esses apelos é que provocaram de maneira muito profunda e com bastante conteúdo,
do Sr. Presidente a furibunda crítica, já que elas versa sobre o quanto é equivocada e violenta a deci-
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são do Tribunal Superior Eleitoral pela verticalização
das coligações partidárias na política brasileira, não
considerando sua complexidade e heterogeneidade
no âmbito federal, estadual e municipal.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR

A MALDiÇÃO POSITIVISTA

Estava bom demais para ser verdade. Há muito
tempo o início de uma campanha eleitoral não era tão
calmo. Candidaturas se apresentando, palanques es
taduais sendo armados, alianças costuradas,
sobe-e-desce nas pesquisas, tudo dentro do previsto.

Mas tem gente que tem bicho carpinteiro no cor
po' como diria Tia Nastácia. Cutucado pelo POT - en
gana-se quem pensava que o Or. Brizola estava apo
sentado - o TSE caiu no conto da coligação vertical.
Instalou-se o frege. Mais uma vez se abate sobre a
nação a maldição dos "pais fundadores" da Repúbli
ca, cuja formação positivista amarrou o país numa ca
misa-de-força, obrigando à correspondência entre
estruturas federais, estaduais e municipais. Lá vamos
nós fingir novamente que a dinâmica política do Ama
pá é igual à do Rio Grande do Sul. Não é e nem pode
ser.

Em qualquer país federativo, nem sempre o siste
ma partidário nacional se reproduz automaticamente
nos estados. Os diretórios estaduais assumem a feição
e as características da cultura local e, por isso, a dinâmi
ca político-partidária de cada estado é diferente. Não
importa quantos partidos existam ou que nome tenham;
a dinâmica da luta política gaúcha, por exemplo, sempre
foi bipartidária, o mesmo acontecendo na política cario
ca.

Já São Paulo sempre foi pluripartidário, e
terreno fértil para aventureiros de toda sorte. O PFL
de Santa Catarina não é igual ao da Bahia, assim
como o PT de Minas Gerais não é idêntico ao de
Alagoas. E poderíamos ficar aqui eternamente,
enumerando exemplos.

Em que pese o fato de ser nacional, um partido
político não pode ser um alienígena, descolado da
realidade do estado onde mora seu eleitor. Porque
esta é uma verdade da política brasileira: a enorme
força da lógica política estadual, uma das principais
manifestações da vida federativa, que nem a
progressiva centralização, exacerbada a partir dos
governos militares, conseguiu eliminar.

E é natural que assim seja. Quando descemos
ao município, então, as rivalidades políticas são
absolutamente incontornáveis, sai até morte. É quase
impossível para quem faz política municipal engolir

certos acertos feitos pelas cúpulas nacionais, porque
estas não sabem como é dura a vida das oposições
nos municípios.

De outro lado, política de alianças tem esses
percalços. Ninguém se alia para ficar com o que já
tem; o que leva um partido a fazer alianças é
justamente a possibilidade de aumentar seus ganhos
eleitorais. Não é preciso, tampouco, que os aliados
possuam idéias exatamente iguais. Se PFL e PSOB
fossem iguais, não haveria dois partidos, mas um só.
Uma aliança se faz em torno de alguns pontos
programáticos consensuais, algumas linhas de ação
conjunta. No mais, cada um trata de sua vida.

Curiosamente, nossos partidos políticos são naci
onais desde 1945, e a dinâmica eleitoral sempre foi es
tadual e não federal. Estudos realizados com o eleitor
brasileiro mostram que a lógica que preside sua escolha
é aparentemente errática. Muitas vezes, ele vota num
partido ou coligação para deputado estadual e governa
dor, mas pode votar em outro para senador e deputado
federal e num terceiro para presidente. E não há nada
de irracional nessa escolha. Há agremiações partidárias
que se vinculam mais a questões locais, defendem inte
resses muito próximos do dia-a-dia do cidadão. Nesses
partidos, o eleitor vota para vereador e prefeito, até para
governador, mas não entrega a Presidência da Repúbli
ca. Outra lógica interessante, que pertence ao eleitor e
só a ele, é brindar determinados políticos com votações
estrondosas para cargos proporcionais, como deputado
federal, por exemplo, e negar-lhe voto para cargos ma
joritários, como prefeito ou governador.

Capricho de gente temperamental? Não creio,
acredito mais em escolha racional. Para cada
instância de governo, um tipo de partido ou aliança;
para cada cargo em disputa, um tipo de carreira
política. Vai aí uma profunda sabedoria.

A experiência tem mostrado que toda vez que
se amordaça a vontade do cidadão, ele encontra um
meio de escapar. Assim foi quando a ditadura tentou
conter toda a diversidade política do país nos estrei
tos limites do bipartidarismo: criou-se a sublegenda
para acomodar adversários inconciliáveis na Arena e
no MOB. O mesmo aconteceu nas eleições de 82,
quando a ditadura tentou manter a redemocratização
sob controle e inventou o voto vinculado: criou-se o
voto camarão, o voto útil, e a redemocratização veio
assim mesmo.

E não é só na política: alguém conhece iniciativa
mais criativa do que o cheque pré-datado, criado para
contornar a burocracia imposta à concessão de crédi
to ao consumidor?
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Repetindo, há 57 anos os partidos políticos
brasileiros são nacionais. Por que será que até hoje o
eleitorado tem preferido respeitar a lógica da política
estadual? Isto não é imposição dos líderes; ao
contrário, é o reconhecimento da profunda
racionalidade da escolha do eleitor.

Alianças e políticos oportunistas, além de
legendas de aluguel, sempre existirão, não importa o
número de leis proibindo que as pessoas se
comportem mal.

Venho dizendo há tempos, e vale repetir: sistema
eleitoral não transforma cafajestes em cavalheiros. O
verdadeiro aperfeiçoamento democrático está em
deixar o sistema político funcionar. Simples assim.

O eleitor brasileiro tem dado sinais eloqüentes
de crescente amadurecimento, apesar da constante
interferência daqueles que cismam de consertar o
que não está errado. Engenharia institucional não é
para amadores, e eleitor não é criança que precise
ser tutelada.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, volto hoje ao tema da ação americana,
que continua a se processar de maneira insólita e bru
tal, contra um diplomata brasileiro, o Diretor-Geral da
Organização para Proscrição de Armas Ouímicas,
Embaixador José Maurício Bustani.

Hoje, na Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, aprovamos uma moção de repúdio
à ação americana e de solidariedade não só ao
embaixador como a sua gestão.

O Embaixador Bustani foi reeleito por
unanimidade. Ouando entrou na OPAO, aquela
organização tinha 87 membros; hoje tem 145. Em
cinco anos de mandato, o Embaixador Bustani fez
mais de 1.200 mil inspeções sobre armas químicas
no mundo todo. Talvez tenha cometido apenas um
equívoco: autorizou inspeção nos Estados Unidos,
que também têm armas químicas.

O mundo tem 70 mil toneladas de armas
químicas. O Embaixador Bustani, com sua política de
aproximação progressiva e consenso construído
entre as nações, conseguiu destruir um terço dessas
armas, que matam preferencialmente civis. Podem
ser postas em caixas d'água, reservatórios, no ar,
dentro de prédios. É preciso escandalizar a posição
americana.

Ontem, o embaixador americano pediu a cabeça
do Embaixador Bustani, fattando três anos para o térmi
no do seu mandato. Isso não ocorreu nem quando Bou
tros-Ghali, ex-Secretário-Geral da Organização das Na
ções Unidas, caiu em desgraça junto aos Estados Uni
dos e aos países anglo-saxônicos porque ouvia outras
nações. Boutros-Ghali teve a ousadia de falar nas as
sembléias da ONU em francês. O sistema anglo-saxão
não admite que o mundo não tenha senão o inglês
como língua oficial, um esperanto imposto por organiza
ções econômicas predominantes, um sistema de comu
nicação dominante. Não que o inglês não seja uma das
mais belas línguas, mas o mundo é mutticuttural.

Pois bem. Do que os Estados Unidos acusam o
Embaixador Bustani? De nada! De nada! Administração
com estilo que não agrada a Washington. Vejam, Sras. e
Srs. Deputados, se é possível um estilo que não agrada
a Washington poder levar um país, unilateralmente, a
pedir a cabeça do diretor-geral de um órgão multilateral,
com 145 membros, uma das maiores organizações da
ONU.

Ora, o Governo brasileiro tem de tomar uma po
sição clara. Parece-me que já a tomou, pelo discurso
do Embaixador do Brasil na Holanda na reunião de
ontem, mas que continua hoje. Amanhã os Estados
Unidos vão apresentar a moção de desconfiança con
tra o embaixador brasileiro. Se o Governo brasileiro
não instruiu os embaixadores brasileiros nos 41 paí
ses que fazem parte do Conselho Executivo da
OPAO, que está reunido agora em Haia, corremos o
risco de ter pela primeira vez na história das Nações
Unidas um embaixador eleito ser destituído por pres
são de um único país. É claro que é o país mais im
portante do mundo, mas isso não justifica.

Da mesma maneira, o Embaixador José Maurí
cio Bustani precisa da proteção do seu país, porque
teve uma segunda ousadia: chamar o Iraque para
participar das inspeções e admitir as inspeções des
se organismo multilateral da ONU. Os Estados Uni
dos querem invadir o Iraque, estão-se preparando
para isso, mas precisam de uma informação que o
povo americano não tem, ou seja, que o Iraque está
aceitando as inspeções da OPAO. Logo, é um país
que está sendo monitorado pelas Nações Unidas e
pode ser contido no seu interesse de energia atômica
para fins bélicos ou de armas químicas.

Sr. Presidente, a ilusão americana no conflito in
ternacional está-se revelando ineficaz. Vejam o que
está ocorrendo no Afeganistão e nas áreas de conflito
do Oriente Médio. A ilusão com a atrocidade leva a di
plomacia americana a cometer uma brutalidade con
tra um país democrático, multilateralista, pacifista,
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que tem na história das SUdS Constituições, o que tal
vez nenhum país do mundo tenha há tantos anos, ou
seja, a fixação do princípio pacifista, como tem a
Constituição brasileira.

É preciso que a diplomacia brasileira diga ao
Presidente dos Estados Unidos, em Washington, hoje
ainda, antes da reunião de amanhã, que interrompa a
hostilidade contra o Embaixador Bustani. O pretexto
para invadir o Iraque não pode passar por cima de um
país como o Brasil. Esse embaixador na OPAQ tem
contribuído na pacificação dos conflitos
internacionais.

É o apelo que faço à diplomacia brasileira e ao
nosso Governo.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Há na Casa 427 Srs. Deputados.

Convidamos os Srs. Deputados que se
encontram em seus gabinetes ou em outros locais da
Casa a que compareçam urgentemente ao plenário e
registrem sua presença, para que possamos dar
início à Ordem do Dia. Assim estaremos cumprindo o
nosso dever.

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR. Pela
ordem. Pronuncia o segu'nte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, hoje quero externar o
meu apoio aos sabatistas.

Eles merecem todo o nosso respeito; não a
discriminação e o descaso.

Está na hora de colocar em prática o que a Cons
tituição lhes assegura.Normalmente, as universidades
promovem seus vestibularEs no sábado. Os órgãos pú
blicos também promovem seus concursos no sábado.
Com isso, tiram, sem respeitar a Const~uição, o dire~o

dos sabatistas a participarem de seus concursos. Isso
está bem claro no a:t. 50 , Incisos VI e VIII, que dis
põem sobre a inviolabilidade da liberdade de consciên
cia' de crença e culto. O Inciso VI preceitua que "é invi
olável a liberdade de consdência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e ga
rantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto
e a suas liturgias". Já o inciso VIII diz que "ninguém
será privado de direitos po" motivo de crença religiosa
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invo
car para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prest3ção alternativa, fixada em
lei".

Quero, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
chamar a atenção de V.Exas. para o quanto esta
situação é grave. Quantas pessoas, por guardarem o
sábado, perdem concursos, vestibulares e outras
grandes chances de prosperar na vida, simplesmente
porque não se obedece à nossa Constituição!?

Não quero compartilhar minha indignação
somente com os sabatistas. Existem pessoas que
trabalham no comércio, em empresas privadas que
sempre trabalham no sábado, e nunca podem se dar
o luxo de participar de um concurso público em busca
de melhoria de vida ou mesmo prestar o tão sonhado
vestibular, para ingressarem numa faculdade.

Solicito ao Sr. Presidente desta Casa, que
sempre tem cumprido a Constituição e o Regimento,
que se pronuncie, juntamente com as autoridades
competentes, afim de que esta injustiça, este crime
de desobediência à Constituição Federal seja
corrigido.

Para finalizar, quero deixar público meu apoio a
projeto de lei do Deputado Silas Brasileiro, ao qual
parabenizo pela iniciativa, que ora tramita na
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que
estabelece o período para a consecução de exames
destinados ao acesso a cursos superiores.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado
Carlito Merss.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tive o prazer e ao mesmo
tempo a angústia de participar, no último dia 15 de
março, na cidade de Chapecó, oeste de Santa Ca
tarina, de ato de mobilização e de audiência pública
envolvendo cerca de 3.300 agricultores familiares.
Participaram muitos dirigentes sindicais, 20 Prefei
tos, cerca de 30 Vereadores, Deputados Estaduais
e Federais, representantes de diversos partidos e
de movimentos sociais, membros do Ministério PÚ
blico e de outras entidades.

Algo que não era comum no nosso Estado, a
questão da seca, tem-nos trazido problemas gravíssi
mos, principalmente na região que abrange o oeste
de Santa Catarina, o noroeste do Rio Grande do Sul e
o sudeste do Paraná.

A Federação dos Trabalhadores da Agricultura
Familiar da Região Sul, cujo Coordenador-Geral é o
companheiro Dirceu Dresch, elaborou um documento
e está lutando para conseguir, ainda na semana que



AVALIAÇÃO E PROPOSiÇÃO DE MEDIDAS DOS
AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DE

SANTA CATARINA SOBRE A ESTIAGEM

Em ato de mobilização e audiência pública reali
zada do dia 15 de março de 2002, em Chapecó - SC
agricultores familiares, Federação dos Trabalhadores
Rurais da Região Sul, Dirigentes Sindicais, Prefeitos
Municipais, Ministério Público, Organizações da Soci
edade Civil, entre outros, do Estado de Santa Catari
na avaliaram as conseqüências da estiagem que as
sola o estado de Santa Catarina e propõem um con
junto de medidas para amenizar os problemas.

1 - Avaliação das perdas
A forte seca que castiga os agncultores familia

res, especialmente em Santa Catarina, causou signi
ficativas para o milho, feijão e soja, pois as lavouras
em sua grande maioria não são amparadas por ne
nhum tipo de seguro agrícola. Os prejuízos dos agri
cultores com a seca devem alcançar a cifra R$ 140,0
milhões, e grande parte deste prejuízo atinge em che
io os estabelecimentos rurais com base na economia
familiar, segmento com significativo peso econômico
e social na região.

Das 202,28 mil propriedades existentes em
Santa Catarina, 191,76 mil (94%) são familiares. Mes
mo ocupando apenas 60% da área total das proprie
dades do Estado, produzem 92% do leite, 73% da
carne suma, 64% das aves e ovos, 85% do feijão,
97% da mandioca, 84% do milho, 43% da soja e 51%
do trigo.

PELODOCUMENTO CITADO
DEPUTADO CARLlTO MERSS
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vem, audiências nos Ministérios do Desenvolvimento Esperamos que a audiência solicitada pela
Agrário e da Fazenda. FETRAF-SUL seja de pronto atendida pelo Govemo,

Sabemos que hoje há uma diferença muito para.que possa~o~ obter, de uma vez po~ todas, não
grande de autonomia de alguns Ministérios, que nos medidas d.:magoglcas, mas o que os agncultores da
encaminharam uma avaliação e uma proposição de nossa reglao merecem do Governo Federal, como a
medidas sobre o que necessitam os agricultores liberação de recursos, pois grande parte deles teve
familiares no Estado de Santa Catarina devido à perda total.
estiagem. Essa seca, na verdade, trouxe prejuízos Sr. Presidente, ao finalizar, solicitamos a trans-
que alcançam, segundo alguns estudos, cerca de 140 crição nos Anais e a divulgação nos órgãos de comu-
milhões de reais. Grande parte desses prejuízos nicação da Casa do documento "Avaliação e Proposi-
atingem em cheio os estabelecimentos rurais com ção de Medidas dos Agricultores Familiares do Esta-
base na economia familiar, que têm uma significação do de Santa Catarina sobre a Estiagem", firmado em
muito grande na nossa região. audiência pública na cidade de Chapecó, Santa Cata-

Das 202 mil propriedades existentes hoje em rina, em 15 de março, su~scrito por Dirceu Dresch,
Santa Catarina cerca de 94% são familiares. Mesmo Coordenador da Federaçao dos Trabalhadores da
ocupando ap~nas 60% da área total das Agricultura Familiar - FETRAF-SUL.

propriedades do Estado, elas produzem hoje 92% do DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
leite, 73% da carne suína, 64% das aves e ovos, 85% ORADOR
do feijão, 97% da mandioca, 84% do milho, 43% de
soja e 51 % de trigo.

Um levantamento feito pelo próprio Governo de
Santa Catarina, através do ICEPA, conclui que as
maiores perdas para os agricultores catarinenses
foram com o milho, feijão, soja e leite.

Já existe urna crise muito grande nesse setor
em função do quase monopólio de algumas
empresas que estão praticamente inviabilizando a
produção de leite. Atualmente, o preço, em média, é
de 20 centavos por litro, o que traz uma perda de mais
de 6 milhões de reais para os agricultores.

A região oeste de Santa Catarina tem como
base a agricultura familiar, sendo que a agroindústria
é um setor que tem ajudado o Brasil na questão da
nossa dívida - o processo de exportação tem sido im
portante. Mas vai penar muito porque a seca tem re
duzido a produção de suínos e de aves naquela re
gião.

Esse clamor da FETRAF-SUL tem de ser ouvido
em Brasília. A luta da federação é para que, na sema
na que vem, tenhamos, com urgência, uma audiência
não só no Ministério do Desenvolvimento Agrário,
mas principalmente no Ministério da Fazenda, local
onde acabam emperrando todas as possibilidades de
recuperação dos setores.

A agricultura tem sido sistematicamente
abandonada, apesar do discurso demagógico de
alguns líderes que aqui defendem somente o grande
latifúndio. Não podemos aceitar que o modelo que é
orgulho não só de Santa Catarina, mas de todo o Sul
do Brasil, esteja sendo dizimado, principalmente
agora, em função da seca.
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Segundo dados do DESER, a partir dos levanta
mentos preliminares executados pelo próprio Gover
no do Catarinense, através do Icepa/SC, as maiores
perdas para os agricultores catarinenses foram com o
milho. Os agricultores devem deixar de colher

pelo menos 600 mil toneladas nessa safra. Para o
feijão, houve perdas de 24 mil toneladas. Com a soja,
são aproximadamente 25 mil toneladas a menos na co
lheita. De acordo com o mesmo órgão, as perdas con
centram-se na Região Oeste do Estado, a mais atingida
pela seca: aproximadamente 75% das perdas como mi
lho e mais de 70% na cultura do feijão.

Em todo Estado, 96% das 151 mil propriedades
que produzem o milho são familiares e responsáveis
por 84% da produção total no estado (Censo Agrope
cuário 1995/96). Em média, cada propriedade familiar
teve naquele ano uma renda com a venda do milho ao
redor dos R$ 2 mil. Com isso, verifica-se perda em tor
no de R$110,0 milhões com o milho em Santa Catari
na nessa safra significa a perda próxima a R$ 100,0
milhões para os agricultores familiares. Considerando
essa renda média por propriedade, são pelo menos
50 mil propriedades familiares que deixarão de colher
milho nessa safra.

Na produção de feijão são 105 mil produtores fa
miliares de feijão, representando 85% da produção
total do cereal do estado, com uma renda média anual
de aproximadamente R$ 900,0 por estabelecimento.
Os prejuízo foram de aproximadamente R$ 26,3 mi
1hões com o feijão no Estado, significando perdas de
R$ 22,3 milhões para os agricultores familiares e atin
gindo cerca 22 mil propriedades.

Para a soja, considerando que 43% da produ
ção total do Estado vem de propriedades familiares,
os prejuízos causado pela seca de R$ 8,3 milhões.
Representa perda de receita de pelo menos R$ 1,7
milhão para os agricultores familiares, ou a produção
de quase 2 mil propriedades.

Além dessas perdas, aproximadamente 3% das
lavouras de fumo foram atingidas em todo estado, e
mais aproximadamente 33 milhões de toneladas de
leite foram

perdidos. Nesse caso, supondo um preço de R$
0,20/litro, há uma perda de mais R$ 6,6 milhões para
os agricultores.

Apenas com esses produtos, as perdas finance
iras, considerando apenas o quanto os agricultores
vão deixar de receber (desconsiderando o custo com
a implantação dessas culturas), já chegam a mais de
R$ 140 mihões em todo Estado.

2 - As perdas na Região Oeste

Ena Região Oeste onde estão verificando-se as
maiores perdas das lavouras e os maiores prejuízos.
Importante produtora de grãos, carnes e leites e deri
vados, a base da agricultura nesta Região é de propri
edades familiares, que estão sendo

portanto os maiores afetados.
Considerando os 19 principais municípios da

Região, existem 30,6 mil propriedades, das quais
29,64 mil são familiares.

De acordo com o IcepalSC, das 50 mil proprie
dades que responderam o questionário para o levan
tamento dos prejuízos feito por aquela Instituição,
mais de 35 mil propriedades estão localizadas no
Oeste, e em todas elas o nível de perdas por proprie
dade foi de aproximadamente 50% da safra, tanto de
milho quanto de feijão.

No caso do milho, aproximadamente 75% das
perdas, ou 450 mil toneladas, estão se verificando na
Região. Se essas perdas pararem por ai, já é pratica
mente toda produção de 19 municípios da Região,
que foi de 540 mil toneladas na safra passada.

Essas perdas ocorreram principalmente nas pro
priedades familiares, uma vez que das 29 mil proprieda
des familiares da Região, 27 mil produzem milho.

A mesma coisa pode ser dita para o caso do fei
jão, pois mais de 23 mil propriedades na Região pro
duzem o cereal.

Os efeitos da seca trazem reflexos imediatos
para a população urbana, com o aviltamento do poder
aquisitivo do salário do trabalhador e a violência urba
na. Em Santa Catarina serão aproximadamente 75
mil agricultores impactados com a seca, ou aproxima
damente 180 mil pessoas que terão redução de renda
nesse ano e as conseqüências mais imediatas, se
gundo dado.s do DESER, são: aumento do empobre
cimento e vulnerabilidade das famílias nas comunida
des rurais, com aumento do êxodo rural. Segundo o
censo do IBGE (2000). Santa Catarina tem o maior ín
dice de êxodo rural do País com 13,33%, represen
tando a saída de 174.117 agricultores familiares do
campo, numa média de 43.529 por ano: aumento no
preço geral dos alimentos de consumo básico da po
pulação, em especial das carnes e do leite e seus de
rivados. Como conseqüência no encarecimento da
cesta básica de alimentos do trabalhador assalariado,
diminuindo o poder aquisitivo da população:

grande impacto na economia dos pequenos mu
nicípios, devido a sua forte base econômica rural. Por
um lado, estes dados apontam para conseqüências
graves na economia do Estado.. Por outro lado, o go
verno do estado de Santa Catarina não possui políti
ca para enfrentamento desta questão. As medidas
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anunciadas pelo governo do Estado são insuficientes
para resolver o problema, além de terem dificuldades
de chegar ao destinatário. Por exemplo, faz chanta
gem com os agricultores, garantindo crédito só para
quem estiver com o crédito de emergência quitada.

3 - Medidas Propostas

- Formação de seguro renda, no valor R$
2.160,00 por família (um salário mínimo mensal- R$
180,00 por mês - durante um ano), referente à safra
2002, como programa governamental, para garantir a
sustentação das propriedades dos agricultores famili
ares atingidos pela estiagem;

- Anistia total do crédito de custeio de lavoura
para os agricultores que residem no território de
abrangência dos municípios que decretaram estado
de emergência, e que comprovem as perdas, através
de levantamentos oficiais;

- Anistia total da parcela do crédito de investi
mento, referente a 2002, para os agricultores atingi
dos, que residem em municípios que decretaram es
tado de emergência, e que comprovem a perda nas
lavouras, em levantamentos realizados pelos órgãos
competentes do Estado;

- Anistia imediata por parte do Governo do
Estado do crédito de emergência;

- O governo estadual e federal deve adotar um
programa imediato de reflorestamento das matas cili
ares, para proteção dos mananciais de água, bem
como uma política de preservação ambiental efetiva

Deve ser acrescentado as propostas que saíram
da A"udiência Pública.

Atenciosamente, - Dirceu Luiz Dresch, Coor
denador Geral da FETRAF-SUL

O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MENDES (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, felizmente conseguimos superar o qua
dro crítico de escassez de energia, graças à maciça
adesão da sociedade ao programa de racionamento e
às fartas chuvas ocorridas nos últimos meses.

Toda crise tem muito que ensinar àqueles que
se dispõem a aprender com os obstáculos. Enquêtes
realizadas com a população sobre a falta de energia
mostraram que parcela significativa da nossa socie
dade aproveitou esse percalço para adquirir hábitos
de consumo mais econômicos e está disposta a man
tê-los mesmo após o fim do racionamento voluntário.

A crise de energia pode ser uma ótima
oportunidade para começarmos a mudar práticas de
desperdício que, infelizmente, ainda são fortes
marcas de nossa cultura.

O brasileiro não desperdiça só energia; desper
diça água, combustível e uma enorme lista de outros
bens que tendem a tornar-se cada vez mais caros e
escassos. A indústria de reciclagem de materiais,
bastante desenvolvida em diversos países, ainda é in
cipiente entre nós e poderia ganhar grande impulso
com a adoção de medidas simples como a separação
do lixo orgânico do inorgânico nas residências.

A crise energética mostrou à população, de ma
neira bastante traumática, que os recursos naturais
não são inesgotáveis. O usufruto desses bens com
segurança e tranqüilidade por toda a sociedade de
pende de seu gerenciamento correto e responsável
não somente pelos usuários, como sobretudo por
parte dos administradores públicos.

É importante que os brasileiros sejam suficien
temente alertados para o fato de que, embora tenha
mos atravessado o quadro crítico da escassez de
energia, o problema não foi completamente superado.
A situação ainda é gravíssima a médio e longo pra
zos, e o próprio Presidente da Câmara de Gestão da
Crise de Energia Elétrica, Sr. Ministro Pedro Parente,
já admitiu que o risco de racionamento, a partir do
próximo ano, só será afastado caso sejam construí
das, nos prazos previstos, as usinas e linhas de trans
missão que constam do programa de expansão de
energia.

Isso significa, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que o fim do racionamento não é uma
carta branca para que voltemos a consumir energia
de forma exagerada e irracional, nos padrões
anteriores à crise.

A sociedade brasileira precisa fazer esforço sé
rio e conseqüente no sentido de substituir o raciona
mento obrigatório por uma economia voluntária e per
manente. O Governo também tem que fazer a sua
parte, realizando os investimentos programados na
expansão dos sistemas de geração e de transmissão
de energia. Só assim evitaremos que a falta de ener
gia ponha a perder todos os esforços realizados nos
últimos anos para melhorar o desempenho da nossa
economia e a qualidade de vida da população.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, sugiro ao Governo que promova campanhas
educativas em âmbito nacional contra o desperdício,
para o bem da população e do País.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ALDO ARAN TES - Sr. Presidente, peço dos mais importantes pólos científicos do Cen-
a palavra pela ordem. tro-Oeste.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Apesar de tudo isso, a UFG enfrenta sérios pro-
Tem V.Exa. a palavra. blemas. Um deles diz respeito à falta de pessoal técni-

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO. co-administrativo e de professores. Há um déficit de
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, seiscentos professores, sendo que o Ministério da
Sras. e Srs. Deputados, no dia 18 deste mês, a Reito- Educação autorizou concurso para apenas 150 va-
ra da Universidade Federal de Goiás, Profa. Milca Se- gas. O déficit de funcionários passa de oitocentos,
verino, convidou a bancada federal do Estado de Go- sendo que há quase uma década não há concurso
iás nesta Casa e também os Senadores para discutir público. Isso tem comprometido o funcionamento da
a difícil situação pela qual passa aquela instituição. instituição, fazendo com que várias atividades de en-
Também participaram dessa reunião as entidades re- sino e pesquisa sejam prejudicadas, inclusive diver-
presentativas da comunidade universitária, como sos programas de atendimento à comunidade. Até
ADUFG, DCE e o SINT-UFG, além de representantes mesmo a Rádio Universitária está com o seu funcio-
dos diversos departamentos da UFG, bem como alu- namento comprometido, pela falta de técnicos que
nos, professores e funcionários. No encontro, deci- possam operar seus equipamentos.

diu-se por uma ação comum de caráter suprapartidá- Outro problema é a falta de verbas, o que tem
rio em defesa da UFG, que tem sido vítima da política comprometido também o funcionamento do Hospital
de desmonte da universidade pública implementada das Clínicas da Universidade. O HC é um centro de

pelo Governo Federal. referência em atendimento médico no Centro-Oeste.
A Universidade Federal de Goiás é instituição São cerca de 2.500 atendimentos diários, alcançando

de alto nível e tem sido fundamental no desenvolvi- pessoas que vêm de toda a região e também dos
mento de nosso Estado. Conta hoje com cerca de Estados do Norte.

16 mil alunos, sendo 13.083 na graduação, 2.219 Além de prejudicado pela falta de pessoal, o
na pós-graduação e mais setecentos no ensino fun- HC é uma das principais vítimas dos cortes orça-
damental e médio. Quanto ao corpo docente, atual- mentários do Governo Federal neste início de ano.
mente há 1.095 professores do quadro efetivo e 173 Da emenda de 12 milhões de reais para o Hospital
professores temporários, sendo que mais de 70% aprovada pela bancada de Goiás, o Governo cortou
deles têm títulos de mestre e doutor. O quadro efeti- cerca de 10 milhões, sobrando apenas 2 milhões, o
vo de técnicos administrativos conta com 1.889 ser- que é insuficiente para o seu funcionamento. O cor-

vidores. te de verbas prejudicou também todo o restante da
A UFG também é destaque na pesquisa. Hoje, Universidade, impedindo investimentos em in-

são 108 grupos de pesquisa em atividade, congre- fra-estrutura e manutenção dos equipamentos exis-
gando 574 docentes, 614 estudantes e 154 técnicos. tentes. Para se ter uma idéia, a Faculdade de Agro-
No quadriênio 1998/2001, foram publicados mais de nomia da UFG não conta sequer com um trator de
2.500 trabalhos em anais de eventos científicos e rodas para realizar seus experimentos, pois a verba
mais de 1.200 artigos em periódicos nacionais e inter- prevista para a compra desse trator jamais foi libe-
nacionais. No mesmo período, foram defendidas 676 rada pelo Governo. Situações como essa podem
dissertações ou tesES. Neste ano, será a sede de um ser vistas nos demais cursos.
dos mais importantes eVHntos científicos do nosso Tenho consciência de que a situação enfrenta-
País, o Encontro Nacíonétl da Sociedade Brasileira da hoje pela UFG não é diferente da situação das
para o Progresso da CiênGÍa. demais instituições federais de ensino. Segundo

Seu campus se estende também para o interior, dados do MEC e da Associação Nacional de Diri-
nas cidades de Jataí, Goiás, Rialma e Catalão, levan- gentes das Instituições Federais de Ensino Superi-
do desenvolvimento e exercendo influência nas diver- or - ANDI FES, essa redução ocorre nos diversos in-
sas regiões de Goiás. dicadores escolhidos no período 1994/1998. Se ob-

Trata-se, pois, de instituição fundamental para o servarmos o volume de recursos do Tesouro aplica-
desenvolvimento de nosso Estado e também de um dos nas IFES com relação ao PIB, perceberemos
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uma redução de 0,73% do PIB em 1994 para 0,67% Esse fundo, a ser regulado por lei complemen-
em 1998. Se retirarmos as despesas relativas a ina- tar, tem a finalidade de proporcionar a estudantes de
tivos, pensionistas e precatórios, a redução no mes- situação econômica menos privilegiada financiamen-
mo período é de 0,53% do PIB em 1994 para 0,40% to para terem acesso a ensino que lhes assegure uma
em 1998. profissão.

O corte das verbas destinadas às necessidades Os recursos do Fundo serão destinados a finan-
de geração de superávits para o pagamento dos en - ciar 75% dos encargos educacionais cobrados dos
cargos financeiros da dívida tem levado a universida- estudantes por parte das instituições de ensino supe-
de pública brasileira ao estrangulamento. rior, inclusive de cursos preparatórios, bem assim de

educação de cursos técnicos.
A bancada de Goiás não ficará de braços cruza-

dos, vendo a Universidade Federal de Goiás ser O Fundo terá seguro que substituirá os avais
desmontada em nome do "ajuste fiscal" e dos acor- para aqueles estudantes que não tiverem meios de
dos com o FMI. A bancada entrará em contato com apresentá-los. Hoje, para ser beneficiado pelo FIES, o

estudante tem de ter patrimônio, tem de ter avalista;
os Ministérios da Educação, Fazenda e Planeja-

mento, bem como se articulará dentro do Congres- ~~~t:~tZ'ee:~:~;~J~~:~;::ill:;~.tenão atende à ju-
so Nacional para conseguir uma suplementação de

Os financiamentos serão reembolsáveis, averbas para a UFG.
partir do segundo ano de conclusão da graduação

Essa iniciativa está em sintonia com a luta da ou curso técnico profissionalizante, em prazo que
comunidade universitária em defesa da UFG. Esta- corresponda ao dobro do tempo dos respectivos
remos juntos nessa luta, por entender que a UFG é cursos.

um patrimônio científico e cultural de todo o povo Essa proposta de emenda à Constituição, sem
goiano e não dos que fazem parte do quadro dis- descuidar da necessidade de aumentar substancial-
cente, docente e técnico-administrativo daquela mente os recursos para o financiamento a estudantes

instituição. em cursos de graduação superior, focaliza também
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a banca- uma linha consistente de financiamento da educação

da federal do Estado de Goiás, o Partido Comunista profissionalizante, para que os jovens e outras pesso-
do Brasil e, em particular, este Deputado colocam-se as que já estejam no mercado de trabalho, no exerGÍ-
de forma decidida em defesa do ensino público, gra- cio de funções que exigem pequena qualificação,
tuito e de qualidade e da Universidade Federal de possam preparar-se, a fim de ocupar postos de traba-
Goiás. lho com requerimentos de desempenho técnico mais

Muito obrigado. sofisticado, ou até mesmo montar pequenos negóci-

O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente, peço os de produção, comercialização ou prestação de
serviços especializados.

a palavra pela ordem.
A constitucionalização do Fundo emerge da ne-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - cessidade de que a política de valorização da educa-
Tem V.Exa. a palavra. ção profissionalizante se concretize de fato. Como se

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or- sabe, há décadas, autoridades e especialistas em
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, educação e desenvolvimento econômico defendem
Sras. e Srs. Deputados, tenho a honra de comunicar essa idéia, sem que a mesma seja, de fato, colocada
a V.Exas. que dei entrada hoje, na Mesa Diretora, inteiramente em prática, mantendo-se a elitização da
de Proposta de Emenda à Constituição, de minha educação e as barreiras que impedem o acesso ao
autoria e de mais 216 nobres pares, que altera o Ato ensino por parte das camadas mais pobres da popu-
das Disposições Constitucionais Transitórias de lação.
nossa Carta Magna, criando aFundo Constitucio- Além das fontes tradicionais de recursos desti-
nai de Desenvolvimento Educacional e Profissiona- nadas a esse tipo de fundo, acrescentam-se duas ou-
lização da Juventude, com prazo de vigência até tras que podem gerar recursos adicionais importan-
2022. tes - insisto: podem gerar. A primeira corresponde à
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receita líquida proveniente da alienação de mercado
rias perdidas ou apreendidas por desvio, descaminho
ou contrabando, bem como de bens perdidos devido
a sentença condenatória da Justiça Federal, em ra
zão de penalização criminal, como, por exemplo, a re
ferente ao tráfico de drogas. A segunda diz resperto
aos recursos da transferência de 3% do Imposto de
Renda e do IPI para as Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Isto é importante. A PEC prevê que até
10% desses recursos sejam destinados ao financia
mento a estudantes dessas localidades, em reforço
aos recursos do Fundo destinados aos Estados das
referidas regiões.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou
certo de que essa proposta de emenda à Constitui
ção, que atende aos interesses dos estudantes brasi
leiros, merecerá a atenção e o importante apoio de
V. Exas.

Aproveito para agradecer, sensibilizado, a
compreensão que tive de 216 colegas Parlamenta
res - não houve mais assinaturas somente por falta
de espaço -, que apoiaram incondicionalmente a
apresentação dessa PECo Logicamente, a assinatu
ra não significa o apoio irrestrito, mas o sustentácu
lo para que a matéria possa tramitar. Ela irá à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação e,
aprovada sua constitucionalidade, será formada
uma Comissão, que discutirá e certamente aprova
rá esse fundo, que vai representar grande inovação
para o estudante brasileiro.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa seja este pronun
ciamento divulgado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Haroldo
Lima, para uma Comunicação de Liderança, pelo Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, tomamos conhecimento
hoje, na Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional da Câmara dos Deputados, da pro
posta apresentada ontem pelo embaixador ameri
cano que está participando da Organização para a
Proibição das Armas Químicas - OPAQ, em Haia,
na Holanda. A representação americana sugeriu a
imediata remoção do embaixador brasileiro José
Maurício Bustani do cargo de Diretor-Geral daquele

órgão. O Sr. José Maurício Bustani foi reeleito para
essa função no ano de 2000 por aclamação e o seu
mandato irá até 2005.

O embaixador tem exercido posição absoluta
mente profícua à frente do órgão que dirige. Quando
S.Exa. assumiu o cargo, o órgão contava com, aproxi
madamente, 37 países participantes; hoje são 147
membros. O embaixador ampliou muito o diálogo com
os países em torno da meta de destruição das armas
químicas.

Os americanos consideram isso tudo uma posi
ção equivocada, porque o Governo do Presidente
Bush quer a guerra e o massacre. Entretanto, não po
deriam afirmar isso ao embaixador brasileiro. Decla
raram que deveria ser afastado por "má administra
ção financeira, desmoralização do pessoal da área
técnica e iniciativas equivocadas".

Isso tudo é um pretexto. O embaixador José Ma
urício Bustani tem dado diretriz à organização que
preside, independente da diretriz americana. Esta ob
jetivava fazer do órgão um clube a seu serviço, para
preparar a invasão, por exemplo, do Iraque. O embai
xador brasileiro articulou-se com diferentes setores
visando à fiscalização geral, inclusive no Iraque, po
rém sem necessidade de guerra, o que deixou os
americanos sobressaltados. Estes, sob a direção de
Bush, só acreditam na guerra. O método por excelên
cia é esse.

Qual seria a razão de o Governo americano pe
dir a cabeça do embaixador brasileiro? O embaixador
brasileiro disse que era necessária também a fiscali
zação das fábricas químicas existentes nos Estados
Unidos da América do Norte.

Ora, Sr. Presidente, cogrtar que haja fiscalização de
armas químicas nos Estados Unidos é algo que o Gover
no americano não admrte, e eles ainda consideram a hi
pótese uma afronta absolutamente insuportável. Enten
dem necessário investigar o que se está fazendo no res
tante do mundo, no Brasil, na índia, na China, em qual
quer lugar. Se suspertarem que algum país está realizan
do algo que consideram indevido, pensam que o local
deve ser bombardeado, mas admrtir que se fiscalize o
que estão fazendo, mesmo que teoricamente, não é ca
bível, segundo seu ponto de vista. Por essa razão, tive
ram a petulância, a insolência e o atrevimento de solicrtar
formalmente que se fizesse - entre aspas - "a remoção
imediata do embaixador brasileiro".
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Hoje pela manhã, na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, discutimos demorada
mente essa questão e houve unanimidade no sentido
de que deveríamos dar total apoio ao embaixador
Bustani e formalizar protesto contra essa insolência
do Governo americano.

Também encaminhamos ao Itamaraty nosso apoio
e manifestamos nossa expectativa de que a instituição
tome medidas enérgicas com o objetivo de resguardar as
funções do embaixador Bustani à frente da Organização
para a Proibição das Armas Químicas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. WALDIR PIRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem VExa. a palavra.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, um dos instrumentos básicos que a
Constituição Federal instituiu para expressar a partici
pação direta da população no governo democrático e
na legislação democrática foi a iniciativa popular, as
segurando em seu art. 14 que, mediante iniciativa po
pular, plebiscito ou referendo, pode-se traduzir a so
berania do povo brasileiro.

Em função disso, há diversos exemplos de inici
ativa popular, como projetos de lei que tiveram curso
no Parlamento brasileiro e que se tornaram diplomas
legais, produzindo seus efeitos e servindo ao povo
brasileiro.

Recentemente, assistimos na Bahia à Mesa da
Câmara Municipal de Salvador praticar o que consi
dero uma vilania contra as instituições democráticas,
um absurdo. Mandou arquivar projeto de iniciativa po
pular, por vício de forma e em face da recusa do Tribu
nal Regional Eleitoral do Estado. A Mesa dirigente
nunca foi, na atual gestão, que já dura algum tempo,
exemplo de idoneidade, de cumprimento de seus de
veres.

Venho hoje a esta Casa, Sr. Presidente, para
apresentar emenda a projeto de lei para alterar legis
lação federal específica que regula a iniciativa popu
lar na Federação brasileira - Lei n° 9.709 -, exata
mente dois dias antes de a população baiana reu
nir-se em Salvador, num grande ato público, para co
memorar a luta pela água a serviço do bem-estar e da

vida, no sentido de insistir em sua decisão de impedir
a privatização desse bem essencial.

Estabelecemos nesse projeto que se altere a
Lei n° 9.709, para disciplinar a tramitação de todos os
projetos de iniciativa popular na Federação, com prin
cípios gerais norteadores do comportamento de cada
Casa legislativa. Projeto de iniciativa popular não po
derá ser rejeitado por vício de forma em hipótese al
guma.

No caso baiano, a matéria foi assinada por
quase 100 mil cidadãs e cidadãos de Salvador,
para impedir o crime da privatização da EMBASA,
a apropriação particular de bem indispensável à
vida, a água.

Como disse, projeto de iniciativa popular terá
curso sempre, desde que disponha da assinatura
de um Parlamentar federal, estadual ou municipal.
Dessa forma, com a chancela de um Parlamentar,
ficará assegurada a tramitação legislativa do pro
jeto de iniciativa popular, que produzirá seus efei
tos. Com essa medida, aperfeiçoaremos os meca
nismos da democracia, preservando, ao mesmo
tempo, os interesses do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MARCOS CINTRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCOS CINTRA (PFL - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a V.Exa. que receba e autorize divulgação,
nos meios de comunicação da Casa, de abaixo-as
sinado que recebi da Associação Nacional dos
Sindicatos de Micro e Pequenas Indústrias 
SIMPI, no qual reivindicam participação nos Con
selhos Deliberativos do SEBRAE, órgão que existe
exclusivamente em função dessas empresas.

Portanto, passo o abaixo-assinado às mãos de
VExa. e peço que dê divulgação a ele.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Será recebido, nobre Deputado Marcos Cintra. A
publicação e a divulgação serão feitas em conformi
dade com o requerimento de V Exa e o Regimento
da Casa.

ABAIXO-ASSINADO A QUE SE
REFERE O ORADOR
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São Paulo, 7 de dezembro de 2.00 I

Março de 2002

Exmo. Sr.
Deputado Federal ~IARCOSCINTRA
Brasília - DF

Senhor Deputado,

Uma das decisões tomadas ao fmal do IH Seminário Nacional da Micro e
Pequena Empresa, realizado em São Paulo nos dias 6 e 7 de dezembro de
2001, foi a de expor-lhe grave questão legal que envolve nosso segmento
empresarial e solicitar o apoio dos Senhores Deputados, por seu intermédio,
para que a falha seja sanada.

Trata-se da presença de representação da micro e pequena empresa nos
Conselhos Deliberativos do Sebrae, nacional e nos estados, prevista na Lei
8.154 (ver anexo), de 28.12.90, em seu artigo 2.0, com a seguinte redação: "O
serviço social autônomo a que se refere o artigo 8.0 terá um Conselho
Deliberativo acrescido de 3 (três) representantes de entidades nacionalmente
constituídas pela-s micro e pequenas empresas da indústria, do comércio e
serviços e da produção agrícola, respectivamente".

Passados mais de 1O anos da aprovação da Lei, até o momento a mesma não
foi implementada! Fica-se, então, na paradoxal e incrível situação em que o
segmento da nlicro e pequena empresa tem negado o acesso, já garantido por
Lei, ao Conselho Deliberatívo da entidade criada especificamente para apoiá
lo e desenvolvê-lo. Fica; para a sociedade em geral e para os micro e pequenos
empresários em particular, a impressão de que ao segmento que representamos
é negada a capacidade de opinar, mesmo em situação absolutamente
minoritária dentro de um Conselho, sobre o encaminhamento de questões de
seu próprio interesse7 dentro de um órgão cuja existência só se justifica pela
busca de tratamento diferenciado prevista pela Constituição para o nosso
segmento econônlico.
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Entendemos, Senhor Deputado, que é chegada a hora de a questão ser
encaminhada de fonna madura, com o respeito à Lei e aos direitos dos micro e
pequenos empresários, exercitados através de suas entidades de representação
naCIonaIS.

Não nos move nenhuma restrição ao papel do Sebrae. Ao contrário,
valorizamos e apoiamos seus quadros técnicos e diretivos, em escala nacional
e nos Estados, eis que vêm desenvolvendo um papel relevante para a
qualificação e desenvolvimento de nosso segmento econômico, cumprindo
com desvelo suas atribuições. Temos procurado ° diálogo e a ação
cooperativa, do que são exemplos os seminários que vimos desenvolvendo
anualmente, bem como nossas manifestações públicas, em artigos na imprensa
e por outras fonuas.

o certo, contudo, é que não mais se pode conviver com uma situação de
flagrante ilegalidade. Por isso, solicitamos seu apoio para que a questão seja
colocada na Comissão de Economia e tratada formalmente junto à Presidência
da República, por onde passará necessariamente a reestruturação do Sebrae
Nacional, através de uma negociação política que levará à indicação das
entidades que devem representar a micro e pequena empresa no Conselho
Deliberativo, cumprindo-se a Lei e os direitos do segmento. Reestruturado no
plano nacional, os Conselhos Estaduais terão reestruturação automática,
completando-se o quadro previsto na legislação e até agora não implementado.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e
consideração, colocando-nos à sua disposição e de todos os Senhores
Parlamentares para outros esclarecimentos, na expectativa de que o tema tenha
pronto encaminhamento, com o apoio e o interesse que Vossa Excelência
sempre demonstrou com relação ao assunto.
Atenciosamente,

(Seguem-se 6 folhas com assinaturas de 28 dirigentes de entidades
presentes ao In Seminário Nacional da Micro e Pequena Empresa)
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Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169° da
Independência e 102° da República. - FERNANDO
COLLOR, Jarbas Passarinho.

"Art. 8° .
§ 3° PeJa atender á execução da política

de Apoio às Micro e às Pequenas Empresas,
é instituido adicional às alíquotas das
contribuições sociais relativas às entidades de
que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.318, de
30 de dezembro de 1986, de:

a) um décimo por cento no exercício
de 1991;

b) dois décimos por cento em 1992; e
c) três décimos por cento a partir de

1993".

Altera a redação do § 3° do art. 8° da
Lei nO 8.029, de 12 de abril de 1990 e dá
outras providências.
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LEI N° 8.154, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 suplentes terão mandato de dois anos e a
eles não será atribuida qualquer
remuneraçao.

§ 2° O Presidente do Conselho
Deliberativo será eleito dentre seus membros,
para um mandato de dois anos, podendo ser
reconduzido, uma única vez, por igual período.

§ 3° A Diretoria Executiva será
composta por um Presidente e dois Diretores,
eleitos pelo Conselho Deliberativo, com
mandato de dois anos.

Art. 11. Caberá ao Conselho
Deliberativo a gestão dos recursos de que
trata o § 3° do art. 8°.

Parágrafo único. Os recursos a que se refere este
artigo, que terão oomo objetivo primordial apoiar o de
senvolvimento das micro e pequenas empresas por
meio de projetos que visem ao seu aperfeiçoamento
técnico, racionalização, modemização e capacitação
gerencial, terão a seguinte destinação:

a) quarenta por cento serão aplicados nos
Estados e no Distrito Federal, sendo metade propor
cionalmente ao Imposto sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços (ICMS) e o restante proporcional
mente ao número de habitantes, de acordo com as
diretrizes e prioridades regionais estabelecidas pe
los serviços de apoio às micro e pequenas empre
sas de que trata o parágrafo único do art. 9°, em
consonância com orientações do Conselho Delibe
rativo a que se refere o art. 10, § 1°;

b) cinqüenta por cento serão aplicados de
acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Deliberativo a que se refere o § 1° do
art. 10, buscando ter uma atuação em conjunto com
outras entidades congêneres e contribuindo para a
redução das desigualdades regionais;

c) até cinco por cento serão utilizados para o
atendimento das despesas de custeio do serviço so
cial autônomo a que se refere o art. 8°; e

d) cinco por cento serão utilizados para o aten
dimento das despesas de custeio dos serviços de
apoio às micro e pequenas empresas de que trata o
parágrafo único do art. 9°".

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrá-

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1° O § 3° do art. 8° da Lei n° 8.029, de 12
de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

Art. 2° Acrescentem·se à Lei nO 8.029, de 12
de abril de 1990, os seguintes arts. 9°, 10 e 11, re
numerando-se os demais:

"Art. 9° Compete ao serviço social
autônomo a que se refere o artigo anterior
planejar, coordet"lar e orientar programas
técnicos, projetos e atividades de apoio às
micro e pequenas empresas, em
conformidade com as políticas nacionais de
desenvolvimento, particularmente as
relativas às áreas industrial, comercial e
tecnológica.

Parágrafo único. Para a execução das
atividades de que trata este artigo poderão
ser criados serviços de apoio às micro e
pequenas empresas nos Estados e no
Distrito Federal.

Art. 10. O serviço social autônomo a
que se refere o art. 8° terá um Conselho
Deliberativo acrescido de três
representantes de entidades nacionalmente
constituídas pelas micro e pequenas
empresas da indústria, do comércio e
serviços, e da produção agricola,
respectivamente.

§ 1° Os membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal e seus respectivos
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O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, Tudo isto gera insegurança na população, que,
peço a palavra pela ordem. descrente da autoridade, se volta para dentro, enclau-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - sura-se em suas casas, adquire armas para defesa
Tem V.Exa. a palavra. pessoal ou contrata empresas particulares de segu-

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or- rança, como se fosse possível garantir a lei e a ordem
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- pela iniciativa privada.
te, Sras. e Srs. Deputados, na sexta-feira próxima Sr. Presidente, a bandidagem não respeita obs-
passada, participei de uma passeata, com a partici- táculos quando deseja obter resultados. Prova disto
pação de mais de três mil pessoas, contra a constru- são as execuções do promotor que combatia os falsi-
ção de uma casa de custódia na cidade de Magé, ficadores de combustível em Minas Gerais, da direto-
Estado do Rio de Janeiro. Hoje, em Magé, já existe ra de Bangu I, que pretendia impor a linha-dura na
um presídio agrícola e a população da cidade, que é carceragem, e do corregedor paulista que investigava
de aproximadamente 200 mil habitantes, teme que a corrupção na Polícia Federal. Para os bandidos, não
com a construção da casa de custódia a cidade perca há pudor na escolha das vítimas nem importa o mo-
a tranqüilidade, já que, se o presídio for construído, mento de eliminá-Ias. Se eles, se as quadrilhas de
muitos presos da baixada fluminense serão transferi- dentro e fora dos presídios, se os lobbies escancara-
dos para aquele Município. dos, os traficantes, bicheiros, seqüestradores, chaci-

Magé é uma cidade pobre, e muito mais do que nadores, achacadores de marginais ou os jovens car-
presídio, ela está precisando de investimento pesado reiristas do crime organizado não encontrarem obstá-
em saneamento básico, em educação e em outros culos, a sociedade se sentirá perdida diante das on-
setores de infra-estrutura que elevem o nível de vida das de criminal idade.
dos habitantes locais. O povo não aceita que o Gover- Todos eles agem nas barbas das autoridades,
no gaste tanto dinheiro para construir presídio, quan- que até agora se mostraram incapazes de controlar a
do estão precisando de melhorias para a cidade. Se o violência urbana. Em vários lugares, a polícia, por sua
cadeião, como está sendo chamado o complexo peni- formação deficiente e sua exposição à criminalidade,
tenciário, com capacidade para mil pessoas, for mes- é, na verdade, a extensão da violência.
mo construído, irá acarretar graves problemas finan-
ceiros para a economia do Município, além da desva- Se o controle social escapa pelos dedos, tudo
lorização imobiliária. pode acontecer. A polícia tem de enfrentar os desafi-

Sr. Presidente, se olharmos com atenção a ques- os que batem às suas portas todos os dias. Os "bon-
tão da marginalidade, vamos entender e compreender des" são comparáveis não mais à Chicago dos anos
porque às vezes a população de um Município, como a 20, quando quadrilhas se enfrentavam a céu aberto,
de Magé, reluta em aceitar a construção de presídios mas ao faroeste americano do século XIX, quando os
em sua cidade. Os presídios, que, a princípio, foram fei- pistoleiros, em bandos armados, cruzavam as ruas
tos para o bem da comunidade, já que guardariam os das pequenas cidades para desmoralizar a autorida-
elementos que fossem nocivos à sociedade, têm-se tor- de dos xerifes.
nado um tormento para as comunidades onde são im- É necessária a implementação de um plano de
plantados. A ousadia dos bandidos que ataca alvos poli- segurança pública capaz de combater a criminalida-
ciais e a guerra de facções pelo controle do tráfico de de. Só assim o povo não mais precisará fazer passea-
drogas instauram nas grandes cidades clima de guerri- tas contra a construção de presídios.
lha urbana. Não passa um dia sem que policiais sejam O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente,
provocados, com ataques a delegacias ou ''bondes'', peço a palavra pela ordem.
comboios de traficantes para transporte de drogas e ar-
mas ou para roubo de carros, como se a criminalidade O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
desejasse desafiar de vez a autoridade. Tem V.Exa. a palavra.

Há várias explicações para os atos de terroris- O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Pela or-
mo urbano, entre elas o desejo de jovens traficantes demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo
de mostrar serviço aos dirigentes do tráfico e até esta tribuna apenas para fazer o registro da progra-
mesmo um excesso de "mineiração", extorsão de di- mação da Semana de Aniversário do Padre Cícero.
nheiro praticada pela polícia - tese defendida pelo A comunidade de Juazeiro do Norte promoverá
ex-chefe de Polícia Civil Hélio Luz -, que provocaria um grande evento, com feiras, festival de artes, apre-
reação violenta por parte dos marginais. sentações artísticas e palestras, com a finalidade de
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divulgar a figura daquele que foi, sem dúvida, o tau
maturgo do Nordeste.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, numa promoção da ABM 
Associação Brasileira de Municípios, do IBAM - Institu
to Brasileiro de Administração Municipal, da UVB 
União de Vereadores do Brasil e do Correio dos Esta
dos e Municípios, com o apoio da Secretaria de Assun
tos Federativos da Presidência da República, recente
mente realizou-se, aqui em Brasília, o VII Congresso
Brasileiro de Municípios, cujos participantes aprovaram
a Carta Municipalista de Brasília.

O documento reúne recomendações que visam
estabelecer um amplo intercâmbio de idéias e de ob
jetivos entre as esferas governamentais e aprimorar
seu relacionamento, com o intuito de encontrar os
melhores caminhos para os governos municipais en
frentarem os desafios que se apresentam.

As propostas, que foram encaminhadas ao Pre
sidente da República, ao Presidente do Senado Fe
deral, ao Presidente da Câmara dos Deputados e aos
membros do Congresso Nacional, são as seguintes:

1. Estabelecimento de um novo Pacto Federati
vo, no qual se tenham claramente definidas as res
ponsabilidades de cada ente federado e a distribuição
de recursos entre a União, Estados e Municípios, de
forma a atender as obrigações de cada um deles.

2. Apoio ao Projeto de Lei Complementar n°
112/2001, do Senado Federal, que, akerando a Lei
Complementar n° 101 ,dispõe sobre a compensação de
despesas realizadas pelos Municípios oom ações de
competência de outro ente da Federação, cuja definição
será estabelecida pelo Conselho de Gestão Fiscal.

3. Apoio ao projeto de lei, em tramitação na Câ
mara, que institui o Conselho de Gestão Fiscal, pre
visto no art. 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Apoio à reapresentação da proposta de
emenda à Constituição que possibilita a cobrança de
contribuição para o custeio da iluminação pública pe
los Municípios.

5. Transferência aos Municípios de 22,5% da ar
recadação da CPMF, a serem repartidos segundo os
critérios do FPM, com o objetivo de reforçar as ações
municipais na área da saúde.

6. Apoio à instituição de um mecanismo que
possibilite a cobrança, pelos Municípios, do uso do
solo e do espaço aéreo, como forma de ampliar suas
receitas.

7. Apoio para a alteração na legislação do ISS,
transferindo o local de sua incidência para onde é rea
lizada a prestação do serviço.

8. Isenção do IPI na aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários destinados aos Municípios.

9. Apoio ao Projeto de Lei Complementar, em
tramitação no Senado Federal, que limita o compro
metimento das receitas municipais (tributária e trans
ferências constitucionais) para o pagamento das des
pesas com restos a pagar, dívida consolidada ou fun
dada e dívidas mobiliárias em patamares diferencia
dos: 7% para os mil mais pobres; 10% para os segun
dos mil mais pobres; e 13% para os demais.

10. Apoio ao projeto de lei complementar, em
tramitação no Senado Federal, que estabelece a
equalização das transferências do FPM, procedimen
to pelo qual os repasses serão efetuados em razão da
média do valor global do exercício anterior, sendo re
passados os saldos, devidamente corrigidos pelo
IGP-DI, nos últimos dois meses do exercício.

11. Apoio a um projeto de lei complementar que
dê nova redação à Lei Complementar n° 91, com o
objetivo de corrigir as distorções que estão provocan
do prejuízos aos Municípios sujeitos à aplicação do
redutor do FPM.

12. Realização de parcerias entre os Municípios
e o Departamento Nacional de Produção Mineral,
para ampliar a arrecadação da Contribuição sobre
Extração Mineral, cuja distribuição em favor dos Muni
cípios corresponde a 65% do valor arrecadado.

13. Rediscussão dos critérios de pagamento
dos precatórios, mediante exame das PECs em trami
tação no Congresso Nacional, observando-se a
não-distinção entre os precatórios.

14. Direcionamento de recursos do INCRA em
favor dos Municípios, para custear serviços de assis
tência técnica nos assentamentos rurais.

15. Apoio à Proposta de Emenda à Constituição
n° 338/2001, que destina o valor da tributação sobre a
energia elétrica para o Estado onde se efetua a sua
geração.

16. Apoio ao Projeto de Lei do Senado n° 5312001,
que permite o crédito automático da quota municipal do
salário-educação, de forma proporcional ao número de
alunos matriculados no ensino fundamental.

17. Ampliação dos recursos do Governo Federal a
serem transferidos aos Municípios para a manutenção
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das creches; do valor destinado ao Programa de Inte- colegas no sentido de apoiarem as reivindicações da
gração do Trabalho em Saúde (PITS), onde haja cober- Carta Municipalista de Brasília, agradecendo ao Pre-
tura populacional de 75% ou mais pelo Programas de sidente Aécio Neves a atenção dispensada ao VII
Saúde da Família; de 50% do valor destinado ao Piso Congresso Brasileiro de Municípios e o encaminha-
de Atenção Básica (PAB), regulado pela Portaria nO mento das recomendações pertinentes à Câmara dos
51/1998, do Ministério da Saúde; dos recursos governa- Deputados.
mentais a serem disponibilizados pelo BNDES para O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
atender os compromissos a serem assumidos pela apli- peço a palavra pela ordem.
cação de Programas de Demissão Voluntária. O SR PRESIDENTE (Th 't I S . )" _ . _ _. . emls oc es ampalo-

18. Pnonzaçao da modernlzaçao da gestao tn- Tem V.Exa. a palavra.
butária e dos setores sociais básicos, objetivando o
aumento da receita, da eficácia e da transparência na O SR. J~VAIR A~ANT~S (PSDB - GO. ~ela or-
gestão de recursos, assim como simplificação nas demo Pronuncia o seguinte dlscurS?) - Sr. ~resldente,
exigências para participação no programa. Sras. e Srs. Deputados, ocupo hOJe, esta tnbun~ para

19 A .. .. r - d t A 't novamente tratar do problema da ma conservaçao das
. I t'd pOIO ~. ~unlclPa I~aç~o t ,o .ransl

f
?, a s~r nossas estradas. A ausência de pavimentação de quilô-

ImPdan a
G

a a pa Ir
M

a ~~pa~1 açao
f

eCnlca e I~~tncedol- metros de trechos, a grande quantidade de buracos e
ra os overnos UnlClpalS, con orme propOSI o d' . .
C 'd' d li A 't B '1' ed' t f os remen os excessIvos tornam as rodoViaS Irregula-o Igo e ranslo rasl elro, m lan e es orço con- . , A"_

. t E t d DENAJRAN res, causando preJulzos economlcos a Naçao e a morteJun o com os s a os eo. . . .
20 N

- - d PEC ° 89 AI 95 de milhares de pessoas, especialmente os motonstas
. ao aprovaçao as s n s - 19 e A d .

375/2001 d
· - que tem nas estra as seu meio de sustento.

, que re uzem o numero e a remuneraçao . . _
dos Vereadores. Todos os Estados braSileiros, sem exceçao, se-

21. Não aprovação do Projeto de Lei n0 gundo levantam~nto realizado pela revista Guia Qua-
4.147/2001, que se encontra na Câmara dos Deputa- tro Rodas, convivem ~~m esse problema.
dos, em face da cassação da titularidade municipal de .O Est~do de G~las, segundo. levantamento ?a
serviços de saneamento e da proposta de privatiza- referida reVista, pOSSUi a segunda pior malha rodovla-
ção do setor. ria do Brasil; possui 755 quilômetros de rodovias fede-

22. Apoio aos projetos de lei, na Câmara dos De- rais e estaduais em. condições precárias, perdendo
putados, sobre política de saneamento e de resíduos somente para a Bahia.
sólidos de forma integrada, visando a uma efetiva polí- De acordo com os critérios do Guia Quatro Ro-
tica nacional de saneamento ambiental, e que seja das, é considerado precário todo trecho em que, devi-
promovida a Conferência Nacional de Saneamento. do à má conservação, não é possível trafegar a mais

23. Apoio para o imediato cumprimento da Re- de 60 quilômetros por hora. Em relação ao ano passa-
solução n° 65/2000, do Senado Federal, que autoriza do, houve um aumento de 174% dos trechos críticos
o financiamento das autarquias municipais de sanea- em Goiás, o que é gravíssimo do ponto de vista da se-
mento; assim como imediata transferência de recur- gurança.
sos federais para os prestadores públicos de serviços Alguns técnicos e professores de engenharia da
de saneamento, com o objetivo de atacar as graves Universidade Católica de Goiás apontam como causa
epidemias que assolam o País. da precariedade das rodovias federais e estaduais a

24. Tratamento especial aos Municípios, como insuficiência dos recursos para a recuperação das
entidades governamentais, quanto ao recolhimento pistas, a falta de um programa de gerenciamento de
da quota patronal do INSS, fixando-se para eles uma pavimentação que evite a aplicação de técnicas ina-
contribuição de 5%. dequadas na recuperação das estradas bem como a

25. Desenvolvimento de ações no sentido de falta de fiscalização do tráfego, que deve ocorrer de
que os Municípios sejam ouvidos na implementação forma sistemática.
do Plano Nacional de Segurança, para que possam Os especialistas indicam que o problema pode-
ter participação mais efetiva, principalmente nas ria ser resolvido de forma barata e eficaz, a partir de
ações preventivas. meios adequados, como a selagem das trincas do as-

Municipalista convicto, fui Prefeito e conheci de falto. Tal procedimento verifica a infiltração de água no
perto os problemas e dificuldades dos Municípios. Por asfalto e promove a impermeabilização da área.
isso, luto por suas causas e as defendo em todas as Os condutores de veículos pesados, como ca-
instâncias. Sendo assim, faço um apelo aos nobres minhões e ônibus, são as maiores vítimas do proble-
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ma das rodovias. Esses motoristas têm que triplicar a
atenção e exercitar a paciê-ncia para conseguir driblar
os inúmeros buracos no asfalto para permanecer na
rota, sendo que, muitas vezes, precisam deixar a pis
ta e seguir pelo acostamento, o que só aumenta o ris
co de acidentes.

As estradas transforlllaram-se numa verdadeira
via-crúcis para os motori~tas. A travessia demanda
cada vez mais tempo, acarreta danos aos veículos e
onera de forma desnecessária o tráfego de passagei
ros e o transporte de cargas.

Em virtude de sua localização centralizada no
mapa rodoviário nacional e por constituir um dos prin
cipais produtores de gêneros agropecuários, como
carne, feite, grãos e outros, a passagem de veículos
em Goiás é inevitável e ocorre de forma muito mais in
tensa que em outras regi69s, exigindo maior atenção
dos poderes constituídos.

O Governador Marconi Perillo vem tomando di
versas providências para a recuperação de trechos
danificados nas rodovias estaduais, entre as quais
destacamos a consecução de recursos do Banco
Mundial (BIRD) para investimentos no setor, além da
implementação do Programa Nossa Estrada, com re
cursos do BIRD e do Banco Interamericano de De
senvolvimento (BID).

As ações que objetivam resolver o problema
têm meu respaldo, pois essa é uma das minhas mais
constantes e antigas reivindicações nesta tribuna.
Trata-se de um compromisso que assumi e permane
cerei utilizando esta tribuna voltando ao tema quantas
vezes for necessário.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento
seja divulgado no programa A Voz do Brasil por se tra
tar de importante fato.

Muito obrigado.
O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer o
encaminhamento de quatro projetos de lei nesta tarde.
O primeiro deles dispõe sobre a obrigatoriedade de ins
crição, na embalagem e na bula dos medicamentos, a
título de advertência, da existência de substância cau
sadora do que é considerado doping no esporte.

Sabemos que não consta informação sobre
substâncias que provocam doping nas embalagens
dos medicamentos à venda nas prateleiras das far
mácias e drogarias de todo o País. Portanto, os usuá
rios desses medicamentos muitas vezes são penali
zados, na prática do esporte, por não terem acesso a
essa informação.

o segundo projeto proíbe a adoção, para impe
dimento do acesso ao emprego ou de sua manuten
ção, do critério da existência de restrições bancárias.
Há casos de pessoas que vão procurar emprego, mui
tas vezes já há muito tempo desempregadas, mas
não são selecionadas porque seus nomes estão in
clusos em listas negras. Esse projeto de lei proíbe que
se observe esse tipo de critério.

O terceiro projeto proíbe o uso de cerol nas linhas
de pipas em todo território nacional. E o quarto permite
ao contribuinte pessoa física deduzir do Imposto de
Renda o valor pago a título de contribuição provisória
sobre movimentação ou transmissão de valores de cré
ditos e direitos de natureza financeira - CPMF.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Serão recebidos, nobre Deputado Neuton Lima.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB-MT. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, numa grande mobilização,
5 mil pessoas de 46 países, entre banqueiros, deze
nas de Ministros da Fazenda e da Economia, técni
cos, economistas, políticos e diplomatas, e os Presi
dentes do Brasil, do Equador e do Peru, estiveram
presentes ao 43° Encontro Anual do Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento, realizado na cidade de
Fortaleza entre os dias 11 a 13 de março.

O principal enfoque do encontro foi a busca do
combate ao déficit social, dentro do atualmente desfa
vorável contexto econômico da América Latina e do
Caribe, em face de uma econômica estagnada, que
permitiu o aumento da pobreza, da exclusão e do de
semprego.

O BID é o maior órgão de financiamento de pro
jetos de desenvolvimento econômico da América La
tina, e, ao apresentar seu relatório, demonstrou cres
cente preocupação com a estabilidade macroeconô
mica na América Latina, alertando para a existência
de um ambiente de insatisfação com a situação eco
nômica e com o resultado de algumas reformas eco
nômicas e estruturais. A perspectiva do BID é de cres
cimento zero da economia da América Latina e do
Caribe neste ano. Uma recuperação econômica, ain
da que modesta, da região, só em 2003. Em 2001 a
América Latina cresceu em torno de 0,5%.

Aponta ainda o relatório que os países devem
priorizar medidas para reduzir os custos sociais pro
vocados pela estagnação e diminuir a vulnerabilidade
da região. O principal meio para se conseguir isso se
ria o incentivo à formação de poupança interna. Se-



o SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
manifestar nosso integral apoio ao Projeto de Lei n°
6.031/02 referente às mudanças no Plano de Cargos
e Salários dos Servidores do Banco Central do Brasil.

Solicito seja considerado parte de meu pronun
ciamento e transcrito aos Anais da Casa o manifesto
que está sendo entregue hoje aos Parlamentares, as
sinado pelo Sindicato Nacional dos Técnicos do Ban
co Central.

Estivemos recentemente - os Deputados Duilio
Pisaneschi, Vice-Líder do Govemo, José Pimentel e eu
- com a direção do Banco Central do Brasil e seu Presi
dente Armínio Fraga, buscando viabilizar um acordo em
relação às emendas aqui apresentadas. Acreditamos
na sensibilidade do Presidente do Banco Central, que,
no caso, empenhou-se pessoalmente nas negociações
junto aos Ministérios do Planejamento e da Fazenda.
Com isso, acreditamos na possibilidade de votação do
projeto ainda nesta semana, ou na próxima.

Sr. Presidente, amanhã, às 9h30, participaremos
de audiência pública na Comissão de Fiscalização e
Controle, quando discutiremos um tema, eu diria, pouco
conhecido, ou não conhecido desta Casa. Trata-se de
um modelo de empreendimento que, com certeza, de
verá contribuir para o desenvolvimento do País, e que
interessa a esta Casa discutir. Esse modelo está previs
to no nosso Código Comercial, do art. 325 ao art. 328. É
experimentado em vários lugares do mundo, e aproxi
madamente cem pequenos e médios empresários do
nosso País já o adotam, mas neste momento enfrentam
obstáculos, em razão da dificuldade de dirimir dúvidas
sobre a legislação vigente.

Amanhã, nesse encontro, que contará com a pre
sença de membros do Ministério Público, advogados e
empresários de várias partes do Brasil que trabalham
nessa área, teremos a oportunidade de ouvir pessoas
que vivem a experiência dessa modalidade de empre
endimento, que permite, por exemplo, a contratação en
tre uma empresa comercial, chamada sócia ostensiva,
e um sócio oculto, como é denominado na legislação, e
também o trabalho na área de imóveis, que viabiliza fi
nanciamentos a um custo médio anual de 1,66%. Em se
tratando do mercado vigente, é uma conquista da maior
importância. Atualmente, se alguém se dirige ao Siste-

o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
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gundo um estudo feito pelo BID, as reformas feitas até Marçal Filho, § 2° do art. 18 do Regimento
aqui não geraram o crescimento econômico esperado Interno.
e ainda agravaram os problemas de distribuição de
renda e aumentaram a instabilidade macroeconômi
ca, de tal sorte que a América Latina continua vulne
rável ao capital externo e sujeita ao protecionismo
dos países desenvolvidos, o que impede as nações
de aumentarem suas exportações.

Os representantes brasileiros não se descuida
ram, entretanto, de levantar e justificar a necessidade
de financiamentos para 143 projetos, dirigidos princi
palmente às ações essenciais de saúde e educação.
Nesse sentido, o Brasil foi contemplado com quase 2
bilhões de dólares, em protocolos e contratos assina
dos com o BID. Os recursos serão destinados a proje
tos nas áreas do turismo, da educação, do saneamen
to, dos transportes, do desenvolvimento urbano, da
energia e de modernização do Estado. O Nordeste fi
cou com uma fatia de 506 mil dólares, e o Programa de
Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas levou o
maior volume de recursos: 900 milhões de dólares.

Em programas de geração de emprego e renda fi
nanciados pelo BNDES e o Banco do Nordeste serão uti
lizados um bilhão e oitenta milhões de dólares, conforme
garantiu o Ministro do Planejamento, Orçamento e Ges
tão, Martus Tavares. O Estado do Acre conseguiu rece
ber 100 milhões de dólares, por conta de um projeto de
desenvolvimento sustentável para financiar programas
econômicos que explorem os recursos da floresta sem
destruí-Ia. O Estado do Ceará foi contemplado com 240
milhões de dólares para um projeto de turismo local.

A maior sensação, no entanto, Sr. Presidente, foi
a criação, pelo BID, de uma modalidade inédita de
crédito. O banco vai abrir uma linha emergencial de
crédito permanente para países da América Latina e
do Caribe em crise financeira. Serão disponibilizados
de início recursos no valor de 6 bilhões de dólares.
Essa foi a decisão de maior repercussão internacio
nal tomada pelo BID.

Assim sendo, Sr. Presidente, pode-se dizer que
o saldo do Encontro foi extraordinariamente positivo
para o nosso País. Cabe agora apelar para o bom
senso dos grupos contemplados, no sentido de faze
rem jus a essas conquistas e implementarem políti
cas sociais eficientes e efetivas, dentro de um con
senso nacional, obtido a partir do diálogo sobre os
principais problemas e prioridades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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ma Financeiro Imobiliário para adquirir um financiamen- Lei n° 6.031/2002, que trata de mudanças no Plano
to no valor de 100 reais, por exemplo, na área de habita- de Cargos ~ Salários dos servidores do Banco Cen-
ção, vai pagar 350 reais no final de 15 anos. Paga-se um trai do BrasIl.
valor muito maior do que aquele que foi financiado. Nes- A ~.ituação no Bac~n, hoje, é caótica,. e~ r~:.ão
sa modalidade, a exemplo do que acontece com os das polltlcas de pessoallm~lantadas pela In~t1tUl~ao,

consórcios e cooperativas permite-se uma espécie de resul~ando, entre o.utr~s C.OIsaS, na des~o!lvaçB:0 ~
. ' " evasao desses profissionais para outros orgaos pubh-

poupança popu~ar, num sistema .9ue.a!ua I~centlva.nd?, cos e mesmo empresas privadas. Para citar um exem-
al~vancando a area da constr~çao CIVIl, a area de Imo- pio, a unidade do BC em São Paulo corre o risco de
vels: assim como a de produçao de bens de consumo perder mais de 10% de seus quadros só em 2002!
duravel. O resultado dessas políticas combinadas com

Quando nos propusemos a realizar essa au- as falhas existentes hoje no PCS do Banco Central é
diência, nosso objetivo era promover o debate nesta o permanente estado de tensão e mobilização dos
Casa, a fim de que as autoridades encontrassem um servidores. Em razão disso, fizemos paralisações e
caminho para incentivar essa modalidade e garantir greves no ano passado, que motivaram, por parte do
segurança para os que dela participam, evitando Executivo, o e~vio d.? Projeto de Lei n° 6.031/2002.
qualquer prática criminosa ou prejuízo aos que bus- Co~tudo, o projeto na? contemplou as p~opostas ne-
cam esse tipo de empreendimento e até mesmo a g?cladas ent~e as.entidades rel?resentatlvas dos ser-

. .. . . ' . vldores e a dlretona do BC, por ISSO apresentamos as
p~sslblhdade de alguem se apropnar de recursos pu- emendas a fim de aperfeiçoá-lo.
bhco.s, .ao me.smo tempo qu~ se garante a~ merca?o Nestas emendas, procuramos melhorar as con-
braSileiro mais. uma alternativa que possa influenCiar dições do nosso Plano de Saúde (PASBC), valorizar o
na queda dos Juros elevados. cargo de Técnico do Banco Central, garantindo a sua

Nunca é demais repetir que somos o país cam- inserção na modernização da instituição e a isonomia
peão em juros altos do mundo. Modalidades como com os demais cargos, tornar as Carreiras mais atra-
essa, somando-se ao microcrédito, às cooperativas tivas (progressões anuais, redução da jornada de tra-
de créditos e a várias outras opções, não apenas dão balho e gratificações de qualificação mais elevadas),
acesso ao mercado a um conjunto de pessoas que definir os cargos.do BC como.C~rreiras .Exclusivas de
estão excluídas dele como também permitem que te- Esta.do e garantir u~a reposlçao salanal a todos os
nhamos condições de reduzir cada vez mais as taxas servIdores .do BC, ativos e apo~entados. . .
de juros cobradas no mercado. Por isso é com alegria C~mslderando o pequeno Impacto orça~entano

, _ . do conjunto das emendas apresentadas (nao ultra-
que.r~ceberemos o~ ?e~atedores ~ue_estara~, re~lto, passa 10% da folha), e a tranqüilidade que essas
p~rtlc~pando. da audlencla na Comlssao de Flscahza- emendas vão proporcionar à Instituição e a seus ser-
çao Financeira e Controle. vidores, solicitamos a intervenção do Parlamento

Já conversamos com o Presidente da Comissão, Brasileiro, e em especial o apoio de V. Exa , como for-
Deputado Nelo Rodolfo, no sentido de produzirmos ma de garantir a aprovação das referidas emendas, o
uma separata para que o conjunto dos Parlamentares que agradecemos antecipadamente.
possa ter conhecimento mais profundo sobre essa mo- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Solicito às
dalidade de empreendimento e para que possamos in- Sras. e Srs. Parlamentares que se encontram nas de-
fluenciar o Ministério da Fazenda, o Ministério Público e pendências da Câmara dos Deputados e que ainda
o Banco Central, enfim, as várias áreas de atuação no não registraram presença no painel eletrônico da
País, no sentido de construirmos as condições neces- Casa que se dirijam ao plenário para fazê-lo, permitin-
sárias para o funcionamento sem prejuízo daqueles do, assim, alcançarmos quorum e darmos início à
empreendimentos já em operação, ao mesmo tempo Ordem do Dia.
que damos segurança ao povo brasileiro. Notem que embora a lista de presença registre o

MANIFESTO A QUE SE REFERE O número de 438 Deputados na Casa, o painel eletrôni-
ORADOR co registra apenas 218, não chegando, portanto, se

quer próximo ao número real de Deputados na Casa.
MOVIMENTO UNIFICADO DOS SERVIDORES Dessa forma _ repito -, solicito às Sras. e Srs.

DO BANCO CENTRAL Deputados que venham ao plenário registrar presen-
Brasília, 20 de março de 2002 ça para que possamos dar início à Ordem do Dia.

Senhor Parlamentar, Obrigado.
Vimos, por meio desta, solicitar o apoio de V. Exa O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

para as emendas que apresentamos ao Projeto de a palavra pela ordem ao Deputado Feu Rosa.
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DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

o SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a cada dia que passa, au
mentam as pressões sobre o Congresso e o Governo
brasileiro de lobistas que representam os interesses
das gigantes Monsanto, Zeneca e Hoechst, multinaci
onais que coordenam a pesquisa mundial sobre os
transgênicos.

As incertezas são comuns a todos os países do
mundo e as opiniões se dividem em dois grupos.
Alguns cientistas envolvidos nas pesquisas prome
tem variedades de alimentos que podem ser planta
dos sem agrotóxicos, resistentes às pragas e com
uma produtividade maior; frutas que demoram muito
mais para estragar; quase uma centena de novos re
médios, alguns que substituem com perfeição hormô
nios humanos; animais com órgãos especiais e até
mesmo seres humanos capazes de gerar órgãos para
transplantes; preço mais baixos para os alimentos,
acabando com a fome no mundo e multiplicando as
exportações do Brasil.

De outro lado estão os ambientalistas, que, orien
tados por cientistas contrários aos transgênicos, temem
a migração dos genes modificados para outras plantas
(pelo vento, insetos etc.), fazendo com que o homem
perca o controle sobre os frutos da agricultura; levantam
a possibilidade de, com o tempo, a ingestão de transgê
nicos causar mutações imprevisíveis no homem e nos
animais; alertam para o perigo do aparecimento de aler
gias ou resistências a antibióticos; afirmam que os tes
tes atuais são insuficientes para garantir a segurança;
suspeitam de que os efeitos negativos poderiam demo
rar mais tempo para aparecer.

A população brasileira já tem opinião formada a
respeito dessa polêmica e é contra. Pesquisa de opi
nião pública realizada pelo IBOPE, em julho de 2001,
constatou que 74% da população brasileira prefere
consumir um alimento convencional a um transgênico
e 91 % da população acha que esses produtos devem
ser rotulados; 67% da população acha que a proibi
ção ao plantio de produtos transgênícos deve ser
mantida, até que a comunidade científica chegue a

um consenso sobre a segurança dos transgênicos
para a saúde e o meio ambiente.

Outra vantagem apresentada pelos defensores
da liberação dos alimentos geneticamente modifica
dos é quanto ao uso de agrotóxicos na produção. Se
gundo alguns cientistas, esses produtos são mais re
sistentes a pragas e mesmo sem uso de agrotóxico a
produtividade é maior que em lavouras tradicionais. Já
os ambientalistas afirmam exatamente o contrário:
com base em estatísticas do USDA (o Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos), o pesquisador
Charles Benbrook verificou que, em 1999, o uso de
herbicidas no cultivo de milho transgênico foi 9,6% ma
ior do que naqueles em que foi usado milho convencio
naI. Em 2000, esta diferença subiu para 31,5%. Pes
quisas divulgadas em maio de 2001 , pelo mesmo pes
quisador, citam informações não divulgadas pelo
USDA que provam que o uso de herbicidas na soja
transgênica da Monsanto é, em média, 11,4% maior
do que a soja convencional, podendo chegar até 30%.

Quanto aos custos da produção, comparando
as diferenças entre os custos da soja transgênica em
I"inois, nos EUA, com a soja convencional do Mato
Grosso do Sul, está demonstrado que produzimos
por 373,80 dólares o hectare, contra 611,70 dólares
nos Estados Unidos.

Diante das poucas pesquisas e da falta de res
postas a tantas perguntas, fica evidenciado que a po
sição mais prudente a ser tomada em relação aos
transgênicos é aquela adotada pelos países da Co
munidade Européia: antes de se liberar a produção,
exigir pesquisas mais aprofundadas, que ofereçam
respostas mais seguras em relação ao impacto sobre
o meio ambiente e sobre a humanidade do plantio e
consumo de alimentos com modificações genéticas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra pela ordem ao Deputado Lincoln Portela.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, parcela considerável dos
brasileiros, há algumas dezenas de anos, vem convi
vendo com uma realidade semelhante a dos países
mais miseráveis da África: a fome quase absoluta, que
leva ao mais alto grau de desnutrição e também à mor
te. A diferença é que lá o problema é a falta de comida;
aqui, sobra comida, mas falta justiça social.

Para efeitos de estatística, os estudiosos das or
ganizações internacionais estabeleceram dois critérios,
duas grandes linhas divisórias. A primeira é a linha de
pobreza, que mede o grau de desenvolvimento huma
no, ou a qualidade de vida, avaliando se a renda familiar
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é suficiente para cobrir os gastos com alimentação, mo- hoje, ainda são 14,5%. Essas pessoas não conse-
radia, transporte e vestuáric. A segunda é a linha de mi- guem fazer parte da engrenagem econômica do País
séria, ou de indigência. Ela determina o número de pes- porque não produzem nem consomem. As lentes
soas que não possuem renda suficiente para cobrir os míopes da economia brasileira não os enxergam. São
gastos com alimentação, a mais básica das necessida- discriminados.
des humanas. Tomando esses dois parâmetros, desco- Em termos de ação social, fala-se muito, mas se
brim~s um Brasil com um qllad~o ~ioeconômico muito faz muito pouco. É necessário que se mobilize toda a
peculiar: temos cerca de 53 mllhoes de pessoas vlven- Nação brasileira, dos políticos à sociedade civil.
do abaixo da linha da pobmza: dentre elas, 23 milhões E f h d'
são consideradas indigentes. ra o que eu In a a Izer.

Essas pessoas "matematicamente" consideradas O SR. PRESIDENTE (Marçal Filh~) - Concedo a
miseráveis têm experimentado realidade semelhante à palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado WIlson Santos.
da Etiópia, e uma nova palavra já começa a fazer parte O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or-
do seu vocabulário: kwashiorkor. Essa estranha pala- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Depu-
vra refere-se a um tipo ele d =snutrição extrema que leva tado Marçal Filho, colegas Deputados e Deputadas,
à morte. Para se ter uma idéia de sua gravidade, ela faz venho hoje a esta tribuna prestar uma homenagem à
com que uma criança de trÊs anos e meio tenha peso e primeira Capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santís-
tamanho de um bebê de apenas oito meses, corno é o sima Trindade, fincada às margens do lendário Rio
caso de uma criança do Va:e do Jequitinhonha, cuja si- Guaporé, e tecer alguns comentários sobre o proces-
tuação mereceu destaque em uma excelente reporta- so histórico de formação dessa cidade e de consoli-
gem feita pela revista Veja sobre os paradoxos da po- dação das fronteiras ocidentais deste País.
breza brasileira, em janeir.o de~te ano. _. Em 1752, recém-chegado a Mato Grosso para

Estudos da Organlzaç~o_das Naç.oes, U~ldas ser o primeiro Governador da então Capitania de
apontam que e~l~ter~ 830 mllho~s de mlserave;s no Mato Grosso, o coronel português D. Antônio Rolim
planeta. A partlclpaçao do BraSil representa 3}1o do de Moura Tavares escolheu a margem direita do Rio
problema ,"!,~ndi~l; ou seja, ,é ~ vezes ~aior do que a Guaporé para fundar aquela que seria a Capital de
nossa partlclpaçao no comercIo mundial. Mato Grosso - e Mato Grosso a que me refiro é o ter-

A situação do B~a~il deve s~r avaliada toman- ritório hoje composto pelos Estados de Mato Grosso
do-se por base a condlçao dos palses com renda per do Sul, Mato Grosso e Rondônia, que juntos compu-
capita semelhante à nossa, que são México, Bulgá- nham um só Estado.

ria, Chile e Costa Ric~. ~enhum deles possui taxa de Muitos perguntavam por que não instalar a Capital
pobreza como a braSileira " em Cuiabá, que já existia há 33 anos, uma cidade que

~oroutro I~do, se o.lharmos o rankmg de palses havia fornecido à Coroa Portuguesa 150 toneladas de
que vivem abaiXO da linha da p,ob.reza, e~c.ontra- ouro e em 1720 era maior que São Paulo e maior que
mo-n~~ ~o lado ?e, Bot~ua'la, ~epubllca Domln.lcana, Salvador, então Capital da Colônia. Moravam em Cuia-
~auntanla ~ GUln~, palse~; cUJa re~d.a per caplta va- bá 20 mil brasileiros, envolvidos na exploração diuturna
na entre 15}1o ~ 50 }lo,da r~nd~ braSileira. Esses dado~ do ouro de aluvião, de ótima qualidade. Mas, em razão
fazem do BraSil o pais mais nco do mundo com a mal- de aspectos geopolíticos, o Governador preferiu fundar
ar taxa de pobreza. . uma vila. A área escolhida precisaria abrigar o aparelho

Outro aspecto que torna a realidade desses bra- estatal: Governo Polícia fiscais etc. Os rios seriam na-
si/eiros ~nda mais cruel é o fato de que el:s pratica- vegados. Os Go~ernos t~riam corno atribuição doar as
men!~ nao con.seguem tomar parte no fenomeno da chamadas sesmarias, estimulando a migração de por-
mobilidade socIal. . . tugueses e brasileiros para Mato Grosso, a fim de povo-

a BraSil expenmentou um bom cresclmen!o ar a região.
econômico nas últimas décadas e encontra-se hOJe N - V'I Bit I t
entre as maiores economias do mundo. De 1977 para asceu entao I a e a, que on em comp e ou
cá, o Produto Interno Bruto aumentou 85%, o número 250 anos.
de domicílios com televisão subiu 150%, o total de re· Nove Governadores viveram em Vila Bela, todos
sidências com telefone triplicou e a frota de veículos eles portugueses, sete militares e dois civis. Dos nove,
mais do que triplicou. Entretanto, esse desenvolvi- dois acabaram morrendo vítimas de doenças tropicais
mento não tem conseguid'J alcançar os mais miserá- - muito provavelmente malária, febre amarela ou leish-
veis. Há 25 anos eles somavam 17% da população; maniose - e foram enterrados em Vila - Bela.



O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Eurípedes Miranda

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT 
RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, espero que hoje fa
çamos justiça aos policiais militares do ex-Território
de Rondônia. Desde a Legislatura passada, à época
da reforma administrativa, temos tentado de todas as
formas - conversamos nos Ministérios e no Palácio
do Planalto - que esses policiais fossem incorpora
dos pela União. Aconteceram várias reuniões com o
então Ministro Bresser Pereira. Existia uma emenda
constitucional da reforma administrativa, aprovada na
Comissão, que o Ministro solicitou que fosse suprimi
da, porque esses policiais seriam incorporados admi
nistrativamente. Este fato porém não aconteceu.

Agora, recentemente, houve a primeira votação
dessa proposta de emenda constitucional. Aguarda
mos hoje a segunda votação da Proposta de Emenda
à Constituição n° 289-B, de 2000, que "acrescenta o
art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, incorporando os Policiais Militares do extinto
Território Federal de Rondônia aos Quadros da
União". Espero que não aconteça nenhum fato que
venha retardar ainda mais esse processo. Essa vota
ção só não aconteceu ainda em virtude das obstru
ções acontecidas nas semanas anteriores.

Sr. Presidente, a mesma situação aconteceu em
ex-Territórios Federais, que hoje são Estados, criados
depois do Estado de Rondônia. O que se deseja para
os nossos policiais militares é a incorporação que já
deveria ter acontecido há muito tempo.

Não tenho a menor dúvida de que hoje havere
mos de ver essa proposta de emenda constitucional
votada em segundo turno, para em seguida ser enca
minhada ao Senado Federal. Depois poderemos ver o
sonho desses policiais postos em prática, pois há
anos que eles, através de comissões, têm percorrido
os corredores do Congresso Nacional, visitando os
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Sr. Presidente, nesse período destacou-se a atua- Grosso. Lá na ponta, no extremo ocidental do Brasil,
ção de um Governador, de nome Luís de Albuquerque Vila Bela representou o alargamento e a consolida-
de Mello Pereira e Cáceres, que viria a fundar várias ci- ção das fronteiras brasileiras. Deixo meu abraço
dades: Corumbá, às margens do Rio Paraguai, no dia àquele povo.
21 de setembro de 1778, que se chamou inicialmente Parabéns, Vila Bela, pelos seus 250 anos! Faço
Albuquerque; Cáceres, em 6 de outubro de 1778, um votos de que mais 250 anos se comemorem de uma
pouco mais acima, inicialmente chamada de Vila Maria; história que orgulha a todos nós.
e Poconé, em 21 de janeiro de 1781. Construiu também Muito obrigado Sr Presidente
dois importantes fortes: mais ao sul, o Forte de Coim- ' . '. ,
bra; mais ao noroeste, o Forte Príncipe da Beira, hoje no O SR. ~RESIDENTE (Marçal FI!h.o) - P~r~bens,
território de Rondônia. Deputado WIlson Santos, pela memona prodIgIosa e

L . d Alb ' t'd h' t' pelo resgate que faz da história de nosso Mato Gros-
U1S e uquerque e I o por nossos IS ona- d M t G d S I. . so e e nosso a o rosso ou.

dores como o mais bnlhante dos Governadores que
administraram a Capitania de Mato Grosso. Governou
por dezessete anos.

Chamo a atenção dos senhores para um episó
dio notável. Naquela região de Vila Bela nasceu o Qu
ilombo do Quariterê, ou Quilombo do Piolho, fundado
por um escravo chamado José Piolho. Depois de mor
to o escravo, sua esposa, Tereza de Benguela, suce
deu-o. Talvez tenha sido essa a primeira e única expe
riência no Brasil de um quilombo, constituído por mi
lhares de quilombolas, governado por uma mulher. E
ela governou de forma tão magistral que, mais de du
zentos anos depois, o carnavalesco Joãosinho Trinta
embriagou-se da história, foi a Vila Bela aprofundar
seus conhecimentos e fez com esse tema sua estréia
na Viradouro de Niterói, com um dos mais belos car
navais que já produziu, levando a escola ao vice-cam
peonato com o enredo "Tereza de Benguela, uma Ra
inha Negra no Pantanal".

Tereza era uma mulher fantástica. Analfabeta,
organizou o quilombo de forma que os homens ficas
sem responsáveis pela segurança, pela caça e pela
pesca. Definiu estrategicamente a educação das cri
anças e o espaço das mulheres. Constituiu o conse
lho com o qual governaria o quilombo. Essa mulher foi
fantástica.

Encerro minha fala fazendo uma grande home
nagem ao belo povo de Vila Bela, que, depois da
transferência da Capital para Cuiabá, passou a ter
praticamente 100% da sua população constituída por
negros. Os negros preferiram permanecer em Vila
Bela, Sr. Presidente, enfrentando todas as dificulda
des da selva - a febre amarela, a leishmaniose, a ma
lária, a varíola -, a se deslocar para Cuiabá, onde con
tinuariam sofrendo o mais profundo dos males, a dis
criminação, a escravidão. Vila Bela é das únicas cida
des do Brasil que têm hoje algo em torno de 80% de
negros em sua população.

Registro neste momento nosso reconhecimento
do papel histórico de Vila Bela, e não só para o Mato
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gabinetes dos Deputados Federais e dos Senadores
da República, pedindo que façam por eles o que já
aconteceu com outros ex-Territórios Federais, onde
as Polícias Militares foram incorporadas pela União.

Por que em Rondônia não aconteceu ainda
esse fato? É desprestígio? É má vontade? Diria, sem
medo de errar, que houve má vontade na legislatura
passada, quando ocorreu a apreciação e a aprovação
da reforma administrativa, pois ali constava a incorpo
ração desses policiais. Mas, a pedido do então Minis
tro Bresser Pereira, foi retirado, porque ele prometeu
que essa incorporação ocorreria de forma administra
tiva. Tal fato não ocorreu.

Mas hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen
tares, estou contente, porque consta da Ordem do
Dia essa emenda constitucional que deverá ser vota
da. Não tenho dúvida de que os Parlamentares desta
Casa, como sempre fizeram, haverão de fazer justiça
aos policiais do ex-Território de Rondônia, possibili
tando que essa emenda seja encaminhada para o Se
nado Federal, apreciada e votada.

o Sr. Marçal Filho, § 2 0 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Wilson San
tos, 4 o Suplente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Wa~er Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há pouco assisti a parte do discurso do
Senador José Sarney. Chamou-me atenção uma fra
se proferida por S.Exa. O Senador não é muito afeito
a ataques frontais. Notabilizou-se pela sua conduta
light. Foi incisivo ao afirmar que em conversa com um
amigo, embaixador de outro país, este havia dito que
o clima no Brasil havia mudado muito. Segundo esse
embaixador, o ar respirado aqui se assemelha muito
àquele respirado nos piores períodos do governo Fuji
mori, do Peru.

Essa afirmação do Senador José Sarney denun
cia o quadro que vamos enfrentar daqui para frente.

A megaoperação para divulgar processos,
ações contra Deputados, desde que estejam no cami
nho, começou há muito tempo.

Hoje, os jornais divulgaram um episódio que
ocorre na fazenda do Deputado Inocêncio Oliveira. A
Polícia foi ao local e descobriu que na fazenda do De
putado Federal, Líder de um partido que dá sustenta
ção à base do Governo, era praticado o trabalho es
cravo.

Faço novamente um desafio: não é possível que
uma base expressiva deste ~rlamento fique com
medo de fazer apuração de fatos como esse. Têm-nos
cobrado permanentemente nos corredores se o PT vai
propor a CPI do Grampo. Podemos até propor, já assi
namos. Ontem eu estava com a lista dos Deputados da
Bahia para tentar coletar assinaturas. Já estamos can
sados daquela história de coletar assinaturas, assinam
os Deputados do PT, do PCdoB e até alguns do lado de
lá assinam, mas na tese de plantar dificuldade para co·
Iher facilidade. Se estão dispostos a fazer apuração, co
loquem o dedo na ferida, assinem a CPI, e acabem com
essa reclamação de corredor, essa choramingas de
que há grampo, de que estão vasculhando vidas, de
que há uma extrapolação.

Talvez na diplomacia alguns digam agora, lendo
o discurso, que esse Governo se parece com o de Fu
jimori. É preciso sair da diplomacia e ir para a prática,
para a ação contundente.

Se há questionamentos, o melhor mecanismo
para enfrentá-los chama-se processo de apuração, e
não conheço outro modelo de apuração que esta
Casa possa adotar senão a Comissão Parlamentar
de Inquérito; é o modelo mais eficaz para apurar se o
Governo está usando a máquina para interferir no
processo eleitoral.

Aliás, quem veio lá de dentro conhece muito
bem. Quando cobrei a citação de membros do PFL,
sobre a operação na Lunus, perguntei se, quando
eram aliados, a operação era avisada. A Polícia Fede
ral mandava recados dizendo: "Limpa a área". Foi isso
o que aconteceu? Alguém tem que dizer isso. Não é
possível continuarmos com essa prática.

Agora, no corredor, perguntavam-me: "Nesse
mar turvo, votam-se os destaques da CPMF ou não?
O Senado vai votar isso ou não vai votar mais?"
Cria-se um clima em torno de um projeto como se ele
fosse o único instrumento capaz de servir de pressão,
o que é lamentável, porque inibe outra fonte de funci
onamento no Congresso Nacional.

Temas apurações a fazer; vamos fazer a argüi
ção do BNDES sobre a operação Lunus; temos proje
tos de cunho social relevantes que devem ser apreci
ados, como a criação da Universidade do Vale do São
Francisco para atender todo o povo daquela região;
temos o debate sobre os planos de carreira dos servi
dores públicos do Judiciário, do Ministério Público e
dos funcionários desta Casa. Enfim, temos uma série
de debates importantes a serem feitos.

Qual o problema de a pauta ir adiante e, parale
lamente, atuarmos na perspectiva de apurar concre
tamente a participação da estrutura do Governo nes-



Tomara que não seja verdade, porque o homem
público tem que primar pela sua conduta.

O SR. ANDRÉ BENASSI-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de fazer um comentário sobre o que foi dito pelo
Deputado Walter Pinheiro. O Ministério Público está
desenvolvendo ação de apuração. Isso não tem nada
a ver com política; se houver, é muito grave.

O Ministério Público merece a confiança dos
brasileiros.
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sa operação de informações para interferir nesse ou Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minha
naquele candidato? presença, hoje, nesta tribuna, tem o propósito de pa-

Agora há pouco o Senador José Sarney disse rabenizar a Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
outra coisa inusitada. S.Exa. disse que o processo sil - CNBB pelo desenvolvimento da Campanha da
contra a Roseana não foi montado há três anos, como Fraternidade, que, neste ano, tem como tema "Frater-
muitos diziam, foi feito agora, está com data de 2002. nidade e Povos Indígenas", sob o lema "Por uma Terra

Sr. Presidente, se isso é verídico, se o processo sem Males".
foi montado, está revelada mais ainda a necessidade Os brasileiros jamais poderão esquecer as atro-
de se apurar se houve esse tipo de esquema. A partir ci?a?~s cometi~a.s contra o~ ín~ios ~o lo~go de nossa
de agora, poderemos ter a situação de um estar com Hlstona: genocldlo, escravlzaçao, Invasoes de suas
medo do outro. Será que a matéria publicada hoje no t~rras.' ali~i~me~to, repressão cultural e religiosa, en-
jornal é para dizer ao Deputado Inocêncio Oliveira fim, dlscnmlnaçao.
que ele não pode ir muito longe, porque existem algu- A "Declaração Solene dos Povos Indígenas",
mas fazendas por trás? Será que é um aviso? escrita em 1975, na cidade de Porto Alberni, que en-

Espero deixarmos de lado algumas atitudes e contramos no :Texto-Base - 2002", retrata, e muito
partirmos para uma ação. Corno disse o velho Char- bem, essa realidade:
les Chaplin, no discurso de "O Último Ditador": fala- "Quando a terra-mãe era nosso ali-
mos em demasia e sentimos bem pouco. Talvez este- mento,
ja faltando atitude por parte daqueles que ainda se jul- quando a noite escura formava o
gam de oposição. nosso teto,

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para- quando o céu e a lua eram nossos
béns, Deputado Walter Pinheiro, V.Exa. sempre lúcido. pais,

Em Mato Grosso, temos combatido bravamente quando todos éramos irmãos e irmãs,
o trabalho escravo. Alguns fazendeiros vão buscar quando nossos caciques e anciãos
trabalhadores em Alagoas, em Capela e na região do grandes líderes,
sisal no seu Estado, Riachão do Jacuípe. Quando eu quando a justiça dirigia a lei e a sua
era Deputado Estadual, estive naquela região devol- execução,
vendo mais de oitocentos baianos que eram arregi- aí outras civilizações chegaram!
mentados, com um monte de promessas, para traba- Com fome de sangue, de ouro, de
Ihar nos canaviais de Mato Grosso, onde mal se ali - terra e de todas as riquezas,
mentavam. Alguns até morriam. Trazendo numa mão a cruz e na outra

Era uma prática comum há algum tempo em a espada, sem conhecer
Mato Grosso. Hoje, quando soube da notícia de práti- Ou querer aprender os costumes de
ca de trabalho escravo na fazenda do Deputado Ino- nossos povos, nos classificaram abaixo dos
cêncio Oliveira, no Estado do Maranhão, fiquei espan- animais, roubaram nossas terras e nos
tado. levaram para longe delas, transformando

em escravos os filhos do sol.
Entretanto não puderam nos eliminar e
Nem nos fazer esquecer o que

somos...
E mesmo que nosso universo inteiro

seja destruído
Nós sobreviveremos por mais tempo

que o império da morte!"

O Bispo Dioceseano de Jundiaí, D. Amaury
Castanho, empenhou-se mais uma vez na reflexão
sobre o tema da Campanha da Fraternidade, inclusi
ve, mediante um gesto concreto, ao publicar interes
sante artigo no jornal O Verbo, da Diocese de Jun
diaí, São Paulo; ano 6; n° 128; primeira quinzena de
março de 2002. Nesse artigo, ele relata viagem que



Muito obrigado.

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) -Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB 
PA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de re
querer aos nobres pares urgência na apreciação do
Projetos de Lei nOs 5.440-A, de 2001, de autoria do
Ministério Público, e 5.314-A, de 2001, de autoria do
Poder Judiciário, que tramitam nesta Casa. Este últi-
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fez, em julho de 1957, ao lado de um grupo de uni- mo reestrutura as carreiras dos servidores do Poder
versitários e professores do Curso de História da Judiciário da União, e aquele reestrutura a Carreira
atual PUC de Campinas, a uma aldeia do povo xa- de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público
vante, ao norte de Mato Grosso (Aldeamento de da União, e tratam da revisão do Plano de Cargos e
Sangradouro), mais ou menos a 2 mil quilômetros Salários dessas carreiras, tendo sido elaborados a
de Princesa D' Oest'3. partir de discussões envolvendo administrações e

Permaneceram no local, nos limites da floresta servidores, eivados, portanto, de plena legitimidade,
amazônica, durante vários dias, entre a aldeia e a mis- tendo sido aprovados por unanimidade nas Comis-
são dos padres e religiosas salesianos de D. Bosco. sões em que tramitaram.

Os homens da aldeia passavam o dia caçando Os servidores do Judiciário Federal e do Minis-
e, na volta, colocavam tüdo em comum. Conta, D. tério Público Federal precisam ser valorizados, com
Amaury Castanho, que, quando a caça e a pesca cor- projetos de profissionalização que evitem a evasão de
riam bem, havia comida p:lra todos; quando retorna- pessoal qualificado dos quadros do serviço público.
vam de mãos vazias, o que era raro, todos permaneci- Precisam também de retribuição salarial compatível
am com fome. com a natureza e a complexidade dos cargos que

O Bispo Diocesano de Jundiaí impressionou-se exercem, e os projetos em comento, entre outros
com o senso comunitário, a solidariedade e a partilha avanços, corrigem disparidades salariais entre esses
entre os povos indígenas. "Não há, entre eles, ricos e servidores e os dos demais Poderes.
pobres. Tudo é comum, são solidários na paz e na Além da solução das distorções salariais exis-
guerra" - diz ele. Destaca, ainda, em seu artigo que: tentes nos quadros de pessoal, com a valorização
"No caso dos povos indígenas, temos muito a apren- maior dos cargos efetivos em relação às funções co-
der. Porém, não é menos verdade que eles têm direito missionadas, que não contam com nenhum tipo de in-
a maior segurança, melho' saúde, informações, edu- cremento, é preciso atentar para a condição dos ser-
cação e outros benefícios que já usufruímos". vidores em início de carreira, que recebem os meno-

Portanto, ao renovar meus cumprimentos a to- res salários, promovendo, assim, justiça salarial, ne-
dos aqueles que participaram da elaboração e da rea- cessária, em última análise, para a melhoria da pres-
lização da Campanha da Fraternidade 2002, concluo tação jurisdicional.
meu pronunciamento inserindo trecho do documento Solicito o voto favorável de meus ilustres pares a
que lhe serve de base, no aspecto "Agir": estes projetos, que se encontram na mesa do Sr. Pre-

sidente, também, por ser de vital importância para o
"Superando todas as desigualdades e

País o aprimoramento das políticas e diretrizes do Po
discriminações, estamos formando novas ba-

der Judiciário e do Ministério Público, notadamente no
ses na construção de um mundo mais huma-

que tange à gestão de seus recursos humanos, com a
no e justo. E o fato de sermos diferentes,

solução imediata das distorções relacionadas à ques
como homens e mulheres, como povos e

tão remuneratória dos integrantes das carreiras.
culturas, enriquece a todos e fortalece a
perspectiva de solidariedade contra a imposi- São aspectos importantes dos projetos a pro-
ção de uma cultura única, de um modelo de gressão e a promoção funcional, a valorização dos
desenvolvimento imposto e de um modo de servidores, a instituição de tratamento salarial com-
relacionamento baseado na desigualdade". patível com outras carreiras do Poder Executivo, a

eqüidade dos vencimentos dos cargos em face da
complexidade e responsabilidade de suas atribuições
e a garantia aos aposentados e pensionistas das
mesmas prerrogativas dos servidores em atividade.

O Poder Executivo Federal, por meio de diversas
medidas provisórias, reestruturou, organizou e criou
carreiras no âmbito das Administrações Direta, Indireta,
Autárquica e Fundacional, do que são exemplos as car
reiras de Auditor do Tesouro Nacional, Auditor Fiscal da
Previdência e Auditor Fiscal do Trabalho.

Além das carreiras de nível superior, também
por intermédio de medidas provisórias, várias outras
carreiras de grau médio foram beneficiadas, como
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Escrivão de Polícia Federal, Técnicos da Receita Fe- regulamentação da economia, legislação trabalhista,
deral e Técnicos de Finanças e Controle. Cumpre infra-estrutura, custo do financiamento e infra-estru-
mencionar, de pronto, que já foram aprovadas ou es- tura social, e destaca outros, considerados prioritári-
tão em fase final de votação no Congresso Nacional os pelo setor produtivo industrial.
os planos de carreira do Tribunal de Contas da União, Ao lado da reforma tributária, que continua sen-
do Senado Federal e desta Casa, com adequações do a grande reivindicação do setor, a Agenda Legisla-
compatíveis com as propostas apresentadas, nos tiva 2002 relaciona como prioridades proposições re-
projetos ora em comento, para as carreiras do Judi- lacionadas à reforma da legislação trabalhista, ao sis-
ciário e do Ministério Público da União. tema nacional de gerenciamento de recursos hídricos

Logo, aprovando a reestruturação das carreiras e à legislação de falências e concordatas.
do Judiciário e do MPU, estaremos fazendo justiça a Outras proposições consideradas importantes
esses servidores, assim como fez o Executivo, que já dizem respeito ao meio ambiente, à inovação tecnoló-
reestruturou suas carreiras, como dissemos, por meio gica e à biotecnologia, entre as quais se destacam a
de medidas provisórias. política nacional de resíduos sólidos, os incentivos à

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce- pesquisa e inovação tecnológica, a produção e co-
do a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Murilo mercialização de alimentos geneticamente modifica-
Domingos. dos e o saneamento básico.

O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Pela Desde sua primeira edição, a Agenda Legislati-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va da Indústria contemplou 386 proposições, sendo
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar o aniver- que 61 foram transformadas em normas jurídicas,
sário da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, 190 foram arquivadas e as 135 restantes ainda estão
Mato Grosso, transcorrido no dia de ontem. Primeira tramitando.
Capital do nosso Estado, Vila Bela ainda preserva Como Parlamentar, considero a Agenda uma
suas origens, tradições e, acima de tudo, sua cultura. excelente contribuição para o conhecimento do posi-

Assim, fica registrado o aniversário dessa im- cionamento da setor produtivo em relação aos princi-
portante cidade histórica do nosso Estado, na qual pais temas em tramitação no Congresso Nacional.
gostaria de ter estado no dia de ontem, embora não Muito obrigado.

tenha sido poss~~el em razão de compromissos já fir- O SR. FIORAVANTE _ Sr. Presidente, peço a
mados em Brasllla. palavra pela ordem.

Nos~os parabéns e votos de sucesso a todo o O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) _ Tem
povo de Vila Bela. V Ex I
'. . a. a pa avra.

Muito obngado, Sr. Presidente, nosso compa-
nheiro e batalhador, Deputado Wilson Santos. .0 SR. FI.ORAYANTE (PT-RS. Pe~a ordem. Pro-

E E E (W'I S ) M· nuncla o segUinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sras. e
. O SR. PR SID N~ I son antos - urto Srs. Deputados, registro nesta Casa a greve nacional

o~ngado, Deputado Munlo. Um abraço ao povo de que está sendo organizada pela Central Única dos
Vila Bela., . Trabalhadores _ CUT para a próxima quinta-feira, 21

O SR. DARCISIO PERONDI - Sr. Presidente, de março, em defesa dos direitos trabalhistas e contra
peço a palavra pela ordem. o Projeto de Lei n° 5.483, de 2001 (no Senado Federal

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem é o Projeto de Lei Complementar n° 134, de 2001),
V.Exa. a palavra. que f1exibiliza o art. 618 da Consolidação das Leis

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela Trabalhistas - CLT.
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- O projeto estabelece injustamente, contra os
dente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna trabalhadores, a lei do mais forte, fazendo as negocia-
para comemorar o lançamento da Agenda Legislativa ções e acordos trabalhistas terem validade acima do
da Indústria 2002. A Agenda foi lançada hoje em al- que diz a lei. Ora, Sr. Presidente, é colocara pescoço
moço na Confederação Nacional da Indústria, evento do trabalhador brasileiro na guilhotina, quando se
que contou com a presença de um grande número de sabe que são poucos os sindicatos e os trabalhado-
empresários e Presidentes de Federações, entre ou- res com força suficiente para negociar com seus pa-
tras autoridades. trões. Os sindicatos serão forçados a aceitar a chan-

A Agenda possui diversos ternas considerados tagem dos patrões para preservar o emprego dos
importantes pela indústria, como sistema tributário, seus trabalhadores.
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O projeto, por si só, é polêmico até mesmo na seja registrada e divulgada pelos órgãos de comuni-
base governista que, mesmo assim, preferiu se subju- cação desta Casa.
gar às determinações do Palácio do Planalto, o que O SR. MARÇAL FILHO -Sr. Presidente, peço a
resultou numa aprovação apertada nesta Casa. palavra pela ordem.

É de conhecimento corrente que a flexibilização O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
da CLT não traz nenhuma modernização à legislação V. Exa. a palavra.
trabalhista, não dá fôlego aos pequenos e médios O SR. MARÇAL FILHO (PMDB _ MS. Pela or-
empresários nem diminuirá o Custo Brasil. Em hipóte- demo Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Depu-
se alguma o Governo aceita discutir, por exemplo, a tado Wilson Santos, Sras. e Srs. Deputados, ontem
redução dos juros cobrados pelas instituições finan- recebemos a visita, no Congresso Nacional, do Prefe-
ceiras e controlados pelo Banco Central. A redução ito _ que pertence aos quadros do Partido dos Traba-
dos juros, essa, sim, diminuiria o Custo Brasil, além Ihadores _, da minha cidade, Dourados.
de favorecer o financiamento de investimentos nas S.Exa. esteve reunido com toda a bancada fede-
empresas de pequeno porte. ral, no intuito principal de pedir esforço por parte dos

Mais do que qualquer benefício ao trabalhador - Parlamentares na liberação de recursos para compra
coisa que o Governo nunca conseguiu mostrar, apesar de equipamentos para a Santa Casa de Dourados,
de ter torrado 2,5 milhões de reais em propaganda -, a que está com a data prevista de inauguração para o
flexibilização das leis trabalhistas atende a uma imposi- próximo dia 5 de abril.
ção do FMI, que vê aí mais uma maneira de o Govemo Cheguei a esta Casa no final de 1996. De lá para
arrecadar recursos para cumprir os acordos de paga-

cá tenho pedido reiteradas vezes recursos para a re-
mento da dívida firmados com o Fundo. tomada das obras da Santa Casa de Dourados, para

Essa não é a primeira investida do Governo Fe- a conclusão das obras que estavam paralisadas há
deral contra o trabalhador brasileiro. Já foi inventado o quatro anos. E, graças ao Ministério da Saúde, graças
contrato temporário de trabalho, que não reduziu em ao Ministro José Serra, que disponibilizou recursos
nada o desemprego no País. Aliás, pensar que a redu- para a Santa Casa de Dourados, hoje, a obra física
ção dos direitos dos trabalhadores reduzirá o desem- estrutural está totalmente concluída.
prego é uma visão limitada de quem apenas se inte- Sabedores de que, para funcionar, a Santa
ressa na defesa do capital financeiro. E num momento Casa de Dourados necessita de equipamentos, eu e
em que o desemprego é ameaça constante ao traba- o Deputado João Grandão apresentamos emenda
Ihador, FHC se esmera em favorecer o mais forte. coletiva ao Orçamento de 2002, visando a destinar re-

O próprio Presidente FHC admitiu que o projeto cursos para esse fim. Os recursos ainda não foram li-
que flexibiliza a CLT foi elaborado para atender à berados, mas temos certeza de que isso ocorrerá,
pressão feita por grandes empresários brasileiros, pois conhecemos o Dr. Barjas Negri desde que estava
muitos deles testas-de-ferro de empresas multinacio- à frente da Secretaria-Executiva do Ministério da Sa-
nais, seus financiadores de campanha. úde, e S.Exa. sempre atendeu muito bem a nós e ao

O desemprego só será reduzido quando houver Estado de Mato Grosso do Sul.
uma política eficiente de fortalecimento da agricuttura Agora, o que nos causa estranheza - e disse-
e da indústria nacionais e, principalmente, quando a mos isso ao Prefeito - é o fato de a Secretaria de Saú-
taxa de juros permitir novos investimentos a partir dos de do Estado de Mato Grosso do Sul ter anunciado a
órgãos públicos de fomento, que até hoje se limitaram inauguração dessa Santa Casa, sem que a mesma
a financiar ou projetos falidos ou a compra de empre- estivesse equipada. O Prefeito veio nos pedir que dili-
sas nacionais, com destaque para as micro, pequena genciássemos no sentido de agilizar a liberação des-
e média empresas. ses recursos, mas já tínhamos recebido convite da

O respeito aos direitos dos trabalhadores é uma Secretaria de Saúde do Estado para participar da ina-
garantia que lhe dará segurança e, por conseqüência, uguração. Ou seja, coloca-se o carro à frente dos
maior produtividade - coisa a que esse Governo pouco bois. Primeiro, a inauguração; depois, os equipamen-
se dedicou, se considerarmos que a produtividade tam- tos. Inaugura-se uma obra que não vai funcionar em
bém passa por respeito aos direitos básicos, além do fj- sua plenitude.
nanciamento e incentivo à educação e formação técnica. Segundo o Prefeito, na Santa Casa de Doura-

Peço, Sr. Presidente, que a greve nacional que dos, com capacidade para mais de 150 leitos, funcio-
ocorrerá no próximo dia 21, organizada pela CUT, nará apenas o ambulatório, para realização de con-



Março de 2002 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quinta-terra 21 09481

sultas, um aparelho de ultra-som e um de Raios X. O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela or-
Não haverá internações, pronto-socorro ou realiza- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
ção de cirurgias. A Santa Casa será inaugurada no Srs. Deputados, venho à tribuna fazer dois apelos aos
dia 5 de abril, mas funcionará apenas como um posto ilustres pares. Há três semanas, apresentei projeto de
de saúde, realizando consultas e alguns exames bá- lei complementar, visando a destinar 10% do que as en-
sicos, que já são feitos em Dourados pelos hospitais tidades filantrópicas deixam de recolher em impostos à
prestadores de serviços do SUS e pela própria Prefei- concessão de bolsas de estudo e 10% à assistência so-
tura, em seus postos e centros de saúde. Portanto, cial e saúde. Inclusive, tomei a iniciativa de colher as du-
sua inauguração agora é desnecessária. zentas assinaturas, para que o projeto tramite em regi-

O povo de Dourados e de toda aquela região, de me de urgência urgentíssima. Mas não considero a mis-
mais de 700 mil habitantes, necessita é de um hospi- são cumprida, e, por isso, peço a todos os pares que in-
tal referência, que funcione plenamente, onde pos- sistam junto à Presidência da Casa, a fim de que esse
sam serfeitas internações e exames de alta complexi_ projeto de lei logo seja analisado e aprovado pela Câ

mara dos Deputados.
dade, evitando-se o deslocamento até Campo Gran-
de, Capital do Estado. Além desse, Sr. Presidente, tenho mais um ape-

Io a fazer. Apresentei também projeto de lei que visa a
Portanto, vemos que há precipitação em se ina- reabrir o prazo de adesão ao REFIS, o que seria im-

ugurar um hospital onde não haverá internações, ci- portantíssimo para a recuperação das empresas do
rurgias e pronto-socorro funcionando. Isso deixa a po- País, uma vez que muitas delas devem mais em tribu-
pulação da região de Dourados estupefata, estarreci- tos do que o seu valor histórico e venal.
da, pois aguardava com grande expectativa o funcio- Milhares de empresas não puderam aderir ao
namento da Santa Casa. Todos estão boquiabertos REFIS, e quotidianamente recebo vários telefonemas
diante dessas informações. e mensagens eletrônicas para que o prazo de adesão

Esperamos que a Secretaria de Saúde do Esta- a esse programa seja reaberto. Por isso, solicito aos
do reveja seu posicionamento e aguarde a liberação nobres pares e aos Srs. Líderes que insistam junto ao
de recursos do Ministério da Saúde, para que boa Sr. Presidente da Casa, para que possamos discutir e
parte dos leitos da Santa Casa estejam em condições aprovar o projeto de lei de reabertura do REFIS.
de ser disponibilizados para a população, o pron- Muito obrigado, Sr. Presidente.
to-socorro funcione e o hospital possa realizar exa- O Sr. Wilson Santos, 4° Suplente de
mes de alta complexidade. Essa Santa Casa deverá Secretário, deixa a cadeira da presidência,
funcionar também como hospital-escola, dando su- que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho, §
porte ao curso de Medicina da Universidade Federal 2° do art. 18 do Regimento Interno.
de Dourados. É necessário o pleno funcionamento do
seu pronto-socorro, para que os estudantes façam re- O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) -
sidência médica. Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Orlan

do Desconsi.
Louvamos a iniciativa do Prefeito de Dourados,

ao tomar essa atitude de vir a Brasília pedir verbas O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela
para que tal se concretize. S.Exa., assim como a ban- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cada, compreendeu perfeitamente a preocupação de Sras. e Srs. Parlamentares, cidadãs e cidadãos brasi-
não frustrarmos a população, que já não agüenta leiros, protocolei há pouco Projeto de Lei n° 6.367, de
mais. Já houve exemplos na nossa cidade de obras 2002, que estabelece procedimentos para coibir a co

brança, por prestadores de serviços de saúde, direta-
hospitalares que foram inauguradas, mas que não mente aos usuários do Sistema Único de Saúde ou
funcionam, ou funcionam precariamente e não aten-

aos seus responsáveis.
dem à expectativa da comunidade.

O projeto diz o seguinte:
Muito obrigado, Sr. Presidente.

'~rt. 1° O prestador de serviços de sa-
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para- úde do Sistema Único de Saúde (SUS) que

béns, Deputado Marçal Filho. Sem dúvida, a saúde cobrar diretamente dos usuários ou de seus
tem sido prioridade na atuação de V.Exa. nesta Casa, responsáveis por serviços prestados, res-
em defesa do seu querido Mato Grosso do Sul. sarcirá o valor cobrado aos mesmos, imedi-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Concedo atamente após comprovação do feito pelo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Osvaldo Biolchi. serviço de controle, avaliação e auditoria do
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Sistema Municipal de Saúde, independente
mente das sanções penais e administrativas
cabíveis.

§ 1° Entenc'e-se por cobrança direta
aos usuários :io SUS ou a seus
responsáveis, quaisquer valores cobrados,
por pessoa física ou jurídica, por
atendimentos de saúde, incluindo gastos
com insumos, medicamentos, exames,
transporte e outres procedimentos de apoio
ao diagnóstico e à terapia, assim como
serviços profissionais e hotelaria,
ressalvada a opção formal dos mesmos por
atendimento em condições particulares, de
caráter privado.

Art. 3° As infrações de ameaçar a
cobrança ou cobrar dos usuários ou de seus
responsáveis pela utilização dos serviços de
saúde no Sistema Único de Saúde serão
punidas, sem pre;uízo das sanções penais
cabíveis, com as seguintes penalidades:

I. advertência;

11. multa;
111. suspensão temporária ou definitiva

de prestação de serviços de saúde ao SUS.
Art. 5° Para fins de aplicação das

penalidades descritas nos itens I, 1/ e 111 do
artigo anterior ser.i considerado:

§ 1° Para a infração de ameaçar de
cobrança o usuário ou seu responsável nos
serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde a pena é advertência e multa de um
salário mínimo reflional.

§ 2° Para as infrações de cobrança do
usuário ou de seu responsável nos serviços
de saúde do SiE:tema Único de Saúde a
pena é multa de dez vezes o valor cobrado
indevidamente.

Art. 6° - Os valores arrecadados com
as penalidades previstas no artigo anterior
desta lei serão depositados no Fundo
Municipal df} Saúde.

Art. 7° A responsabilidade objetiva
decorrente de in/ração disposta nessa lei;
quando ocolfida fi/) âmbito de uma instituição
caracterizada como pessoa jurídica
prestadora de sen1iços de saúde ao Sistema
Único de Saúde, será da instituição.

Art. 8° Nc caso de reincidência,
aplicar-se-á a penalidade de multa de 25
vezes o valor do montante cobrado

indevidamente do usuário ou de seu
responsável.

Art. 9° O procedimento administrativo
para apuração da existência ou não da
cobrança indevida deverá manter o caráter da
celeridade e do respeito à ampla defesa e do
contraditório, não ultrapassando o período de
trinta dias, podendo ser prorrogado por igual
período mediante solicitação motivada e
fundamentada ao gestor municipal do
Sistema Único de Saúde.

Art. 10. O procedimento administrativo
de execução das penalidades deverá ser
concluído no prazo de trinta dias, respeitados
o direito à ampla defesa e do contraditório. "

Sr. Presidente, muitas instituições de saúde
prestam serviço com altíssima qualidade, ética e
respeitando as leis e os usuários. Temos recebido
denúncias de que prestadoras de serviços médicos
têm cobrado dos usuários do SUS, o que a lei não
autoriza.

Por isso, apresentamos este projeto de lei.
Queremos dizer ainda que apresentamos proje

to que busca pôr fim à renúncia como fuga. Ouvimos
da sociedade brasileira muitas reclamações sobre
aqueles políticos que, quando denunciados por falta
de decoro parlamentar ou improbidade administrati
va, na fase da investigação, se utilizam da renúncia
para manter seus direitos políticos e poder candida
tar-se novamente, como são os casos dos três Sena
dores que renunciaram recentemente.

Queremos que esse projeto seja debatido e vo
tado o mais rápido possível. A sociedade brasileira
clama pela aprovação dessa nossa proposição, que,
com toda certeza, terá o apoio desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero ressaltar a impor
tância das prévias no Partido dos Trabalhadores.

Os companheiros Lula e Eduardo Suplicy fize
ram disputa nacional. Posicionei-me a favor do com
panheiro Lula por entender que, no momento deste
embate, é a grande candidatura contra os candidatos
que estão aí, principalmente o que representa o impe
rialismo no Brasil, José Serra.

É fundamental o passo que se deu dentro do
Partido dos Trabalhadores, como também a unidade
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que se criou. O Senador Eduardo Suplicy, imediata- O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) - Tem
mente, se colocou à disposição da candidatura do V.Exa. a palavra.
companheiro Lula. O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.

Quero ressaltar também que dentro do Partido Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
dos Trabalhadores há debate com relação às alianças. Sras. e Srs. Deputados, esteve em visita ao Brasil, nas

A Corrente Socialista dos Trabalhadores _ CST, últimas semanas, o Sr. Jean Ziegler, denominado Re-
da qual faço parte, tem posicionamento contrário à lator Especial da ONU sobre Direito à Alimentação,
aliança com o PL e com o PSB de Anthony Garotinho. em missão oficial solicitada pelo Secretário de Estado

dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça brasi-
De forma alguma o Partido dos Trabalhadores leiro, que cumpriu agenda organizada pelo Governo

poderá aliar-se ao PL e ter como vice de Lula o maior brasileiro.
empresário têxtil do País. Isso não contribui para le-
varmos, como tenho certeza de que vamos levar, Lula Porém, Jean Ziegler também realizou encontros
a ser eleito Presidente do Brasil. com entidades e movimentos sociais, como os Movi

mentos da Via Campesina, e quis visitar assentamen-
Nosso candidato é um trabalhador, fez parte do tos de reforma agrária no Nordeste.

Sindicato dos Metalúrgicos, dirigiu greves memoráve- Agora, ao divulgar o que viu, Ziegler afirmou que
is contra a ditadura militar e, com o surgimento do Mo- o Brasil "vive em estado de guerra socia/': caracteri-
vimento Sindical combativo no País, trouxe a criação zado pela constatação de que aqui são assassinadas
da Central Única dos Trabalhadores. cerca de 40 mil pessoas ao ano. O índice de 15 mil

É fundamental que o PT tenha unidade com o pessoas/ano já caracteriza estado de guerra civil. Dis-
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a se ainda que cerca de um terço da população brasilei-
FETAG, a CONTAG, para levarmos Lula à Presidên- ra passa fome e que o Brasil será denunciado à ONU
cia da República. como violador do pacto número um, que trata do direi-

Não podemos aceitar a aliança com o PL, do to à alimentação.
Deputado Medeiros, que nesta Casa se movimentou Outra revelação do Relator, em entrevista coleti-
para aprovar a retirada de conquistas dos trabalhado- va em São Paulo, foi de que o Governo pediu que a
res, que agora em São Paulo faz acordo com o em - missão não fosse ao Maranhão, Estado que reúne os
presariado para aprovação no Congresso de altera- piores indicadores sociais do País. Segundo Ziegler, a
ções na CLT. justificativa do Governo ao pedir a suspensão da visi-

Portanto, não achamos que é a aliança que inte- ta foi de que "...a Governadora interpretasse mal nos-
ressa ao companheiro Lula. O que dirão os compa- sa inspeção, achando que tivesse cumplicidade com
nheiros que estão aí há anos combatendo Medeiros e o Governo Federal". Porém, o Relator afirmou que
a Força Sindical, que, na verdade, está atrelada ao teve encontros com entidades civis que lhe repassa-
sindicato patronal? Não podemos aceitar isso. Vamos ram documentos que comprovam o desvio de verbas
conclamar a Direção Nacional do partido a não fechar destinadas ao combate à pobreza, ao trabalho escra-
qualquer aliança com o Partido Liberal. Isso vai trazer vo e infantil no Maranhão e que tais documentos
problemas. A água jamais se mistura com o óleo. constarão do relatório final.

Sr. Presidente, o PT, que tão bem vem defen- Talvez a mais importante manifestação do Rela-
dendo os trabalhadores, não se pode misturar com o tor seja a confirmação daquilo que há muito tempo vi-
PL. É impossível essa união, porque, de um lado, está mos denunciando: o fracasso do modelo de reforma
Medeiros, da patronal, de outro, José de Alencar, agrária brasileira. O Relator disse que "a reforma
grande patrão deste País que explora os trabalhado- agrária simplesmente não progride". E, além disso,
res dentro de suas fábricas e, de maneira alguma, po- elogiou movimentos sociais como o MST: "No meu re-
derá representar o pensamento do Partido dos Traba- latório final, quero homenagear esses movimentos,
Ihadores. que deveriam servir de exemplo para o mundo".

Conclamamos os companheiros Lula e José Dir- Por tudo isso, o Palácio do Planalto já está fa-
ceu, que dirigem tão bravamente o PT, a não comete- zendo uma campanha de desqualificação da missão

da ONU, classificando o Relator como louco e deso
rem esse ato, porque ele vai voltar-se contra nós. nesto.

Muito obrigado. Sr. Presidente, enquanto denunciamos esses
O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a números, o Governo usa a imprensa brasileira para

palavra pela ordem. nos tachar de radicais, e nos acusar de torcermos
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pelo quanto pior, melhor. Agora que se defrontou com
um relatório de uma entidade como a ONU, confir
mando tudo aquilo que sempre dissemos, entrou em
desespero. Louco e desonesto é o Governo FHC, que
enquanto tudo isso acontece, dá 200 milhões do
BNDES para pagar as contas da Globo - só para ci
tar um exemplo.

Qualquer país sério, que não tivesse esta im
prensa governista, chapa-branca, teria colocado o
Governo contra a parede e informado a sociedade so
bre esses fatos. Mas a grande maioria da população
só ficou sabendo pelo rádio e pela televisão que por
aqui andou um europeu louco, que foi embora falando
mal do Brasil, como se houvesse uma conspiração de
fora contra o Governo brasileiro.

Por aqui, graças à imprensa, segue-se a vida
normal, como se nosso grande problema fossem os
grampos telefônicos.

Muito obrigado.
O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, participei, hoje, de uma
feira de irrigação na cidade de Araguari, juntamente
com o Secretário de Agricultura do Estado de Minas
Gerais e o Secretário-Executivo do Ministério da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento.

Nesse encontro, vimos um Brasil evoluído, pro
gressista e civilizado, e tivemos a satisfação de discu
tir a aplicação racional da água na agricultura, de
grande importância para o País.

Muito obrigado.
O SR. PAULO BRAGA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. PAULO BRAGA (PFL-BA. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desejo externar, do alto desta
tribuna, minha insatisfação com o momento econômi
co atual, em que, pelas mais diversas formas de con
dutas econômicas condenáveis, há propagação, em
todo o território nacional, da constituição de cartéis,
sem que o Poder Público use de instrumentos essen
ciais ao combate a essa prática criminosa contra a so
ciedade brasileira.

Vejo-me diante de uma reclamação registrada
junto ao Ministério da Justiça, diga-se, Secretaria Na-

cional de Direito Econômico, órgão responsável pelo
equilíbrio dos princípios econômicos vigentes num or
denamento da livre concorrência, cujo princípio está
consagrado na Magna Carta de 1988.

Meus senhores, minhas senhoras, quero, desta
tribuna, fazer valer minha voz contra esse iminente
sistema cartelizador da nossa combalida economia,
que, respaldado pela inércia do Poder Público, jul
ga-se no direito de massacrar setores econômicos
que sempre contribuíram para o engrandecimento do
nosso Brasil.

Não obstante os abusos de preços praticados
pelas montadoras de automóveis contra a sociedade,
tais setores sentem-se herdeiros de uma verdadeira
consciência supraconstitucional. Quando agrupados
em organizações maleáveis, desafiam a nova ordem
econômica vigente no País.

A formação de cartéis, espelhada em práticas
ilícitas e antidemocráticas, não condiz com a tradição
política, econômica e social instaurada pela Constitui
ção de outubro de 1988, fundada em princípios eco
nômicos modernos, prerrogativa dos grandes regi
mes democráticos da atualidade.

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, deparo-me com uma representação junto ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, cuja
missão pública é zelar pela moralidade econômica
em regime de livre concorrência.

Mas, diante do descaso do Poder Público, te
mos a idéia de que nada se pode fazer para se evitar a
propagação de empresas que, concorrentes na apa
rência, unem-se e formam cartéis com o objetivo de
massacrar o consumidor e as distribuidoras, ao impo
rem preços abusivos. Podem se autodenominar cons
trutoras da desordem e da anarquia econômica, tra
ços contrários aos regimes de livre concorrência.

Sabemos que, num Estado Democrático de Di
reito, a supremacia da lei deverá estar acima de to
dos. Esse posicionamento, parece, não está ao alcan
ce das grandes montadoras instaladas no território
brasileiro.

Impõem-se acima de todos e da lei. E, mais gra
ve, o Poder Central parece-nos inerte, sem meios de
coibir essa condenável prática de combinação de pre
ços, para o domínio econômico de certos setores da
economia.

Não quero, desta tribuna, malograr aqueles gru
pos econômicos que contribuem para o desenvolvimen
to da Nação, mas sobretudo condenar aqueles que co
locam-se acima da lei e da ordem econômica, por confi
ar na falta de estrutura fiscalizadora do Estado.
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Exalto, deste Parlamento, a brilhante iniciativa devemos trilhar um caminho diferente do atual, para
da Federação Nacional de Distribuição de Veículos erradicar a fome de 50 milhões de brasileiros, o de-
Automotores - FENABRAVE, ao manifestar seu des- semprego, a falta de renda e a violência.
contentamento em face da formação de cartéis pelas Nas próximas eleições, como bem diz Cristo-
granéles montadoras de veículos brasileiras, junto ao vam Buarque, teremos a última chance de apresentar
Ministério da Justiça. projeto que complete nossa independência, interrom-

Na condição de Parlamentares representantes da pida quando nomeamos um imperador português;
sociedade, temos o dever de, sob a independência des- quando abolimos a escravidão, mas não demos terra
te Parlamento, repugnar as mais diversas formas de ex- aos escravos nem asseguramos escolas a seus fi-
ploração econômica, elaborando instrumentos essenci- lhos; quando deixamos de distribuir o produto da ri-
ais ao convívio democrático em um Estado de Direito. queza criada com nosso trabalho.

Se este Parlamento denegar à sociedade seu di- Sr. Presidente, é preciso concluir o processo de
reito de reprimir essa prática criminosa, que se propaga redemocratização, após tantos anos de ditadura, pois
por omissão do Governo Federal, estaremos em co- ainda não fizemos as mudanças necessárias para en-
mum desacordo com os mais rígidos princípios econô- frentar o quadro de tragédia e miséria brasileiras.
micos e sociais outorgados pela Magna Carta de 1988. Diz o Prof. Cristovam Buarque que a pobreza é

Não podemos cruzar nossos braços sem nada fa- uma questão social; superá-Ia é obrigação ética de to-
zer em benefício da sociedade e das pequenas organi- dos. Com os recursos disponíveis no Orçamento, ela
zações. Buscamos, nos ideais democráticos, a fórmula poderia ser erradicada, no máximo, em quinze anos.
da longevidade de nossa principiante democracia. To- Predomina, no Brasil, a falta de decisão política.
davia, devo manifestar minha indignação ao ver que, É preciso fazer bom uso dos recursos ociosos, espe-
ineficazmente, o Poder Público se nega a tomar as pro- cialmente da mão-de-obra pobre e desempregada, a
vidências a contento, beneficiando esses grupos crimi- fim de que produza bens e serviços essenciais. É im-
nosos que buscam, no seio da insensatez, a exploração perativo desenvolver um programa de incentivos soci-
da sociedade, sem que, contra eles, nada se faça. ais capaz de erradicar a miséria.

Não buscamos o confronto. Não acreditamos em Convido os Srs. Parlamentares e o povo brasitei-
supremacia sobre o Estado. Buscamos, sim, uma convi- ro a refletirem sobre o artigo do Prof. Cristovam Buar-
vência igualitária, em que todos respeitem as institui- que. O futuro Presidente da República tem de condu-
ções, as leis, os regimes e sobretudo a Constituição, zir o País de modo que, em quinze anos, nenhum bra-
pois, sem ela, retrocederemos aos regimes totalitários. sileiro passe fome.

Esperamos mais eficiência do Poder Público no Era o que tinha a dizer.
combate à pr~tica crimino~~ de formação d~cartéis. O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) _

Nos regimes democratlcos modernos nao se con- .
b · rt tA' -' . Concedo a palavra o nobre Deputado Arnaldo Fanace e mais esse compo amen o. conVlvenCla nos SIS-. o'

temas de livre concorrência são atributos indispensáveis de Sa, de acord? c~m o art. 95~ § 7 , do Regimento
à consolidação das grandes empresas. São estas que Interno. S.Exa. dlspoe de dez minutos..
contribuem para a consagração de uma grande Nação. O SR. ARNALDO FARIA DE SA (PTB - SP.

Era o que tinha a dizer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente, Deputados, na tarde de ontem, o Presidente Aécio

peço a palavra pela ordem. Neves respondeu à questão de ordem relativa ao in-
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) - Tem terstício para votação entre o primeiro e o segundo

V.Exa. a palavra. turnos da proposta de emenda constitucional que tra-
O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN. ta da nova cobrança da CPMF.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Digo "nova" propositadamente. A atual extin-
Sr~s. e Srs. Deputados, ~ maioria dos ~ra.sileiros an- guir-se-á no dia 17 de junho e a nova só poderá vigo-
sela por eleger um Presl~ente da Republlca que ve- rar noventa dias após a aprovação, em segundotur-
~ha comp!et~ras etapas In~cabadas do processo de no, no Senado Federal. Isso implica solução de conti-
Independencla ~ desenvolvimento do Pais. nuidade, fazendo da CPMF instituída pela PEC que

O. Prof. Cnstovam Buarque, um dos expoent~s ora apreciamos uma nova cobrança.
do Partido dos Trabalhadores, aponta, em artigohOJe. . _
publicado no Correio Braziliense, a grande preocu- . O Presl~ente da .Casa, reformand.~ declsao an-
pação do povo com problemas cruciais como a fome, tenor do P~eslde~t~ Mlchel.Temer: ~d~ltlu que a ~on-
a miséria, a doença, a subordinação dos interesses tagem do InterstlclO podena ser iniciada a partir da
nacionais ao imperialismo e a falta de perspectiva da votação do mérito da matéria e não após a votação da
democracia. Diz que a maior qualidade desta é man - redação final em primeiro turno. Dessa forma, o Presi-
ter a chama da esperança e que nós, da Oposição, dente Aécio Neves alterou decisão anterior.
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Lembro que a decisão do Presidente Michel Te- riferia pleitear o voto popular, voto esse que, com ra-
mer foi tomada contra posição que havíamos levanta- ras exceções, é negado na hora em que um ou outro
do. Naquela oportunidade, na redação, alterou-se o aqui se manifesta.
mérito que tinha sido votado na reforma administrati- Nesse exemplo da contribuição, dita provisória,
va. Para dar guarida a essa alteração de mérito, sobre movimentação financeira - porque provisória
S.Exa. proferiu aquela decisão. Ocorre que aquela não é, e isso está provado -, com o pretexto de que a
decisão não era interessante. Ao sabor de nova vota- economia passará por dificuldades, acaba-se impon-
ção, há uma nova determinação. do uma cobrança àqueles que, compulsoriamente, na

É duro observar que, apesar de pautarmos o Re- boca do cofre, vão retirar recursos que estão deposi-
gimento Interno como nossa Bíblia e de cumprirmos tados na rede bancária.
textualmente o que ele estabelece, ao sabor de interes- Lógico que não concordei com a decisão de
ses do Poder Executi'/o e de outros setores do Governo S.Exa., o Presidente e, respeitosamente, recorri à Co-
Federal, ele pode ser flexib'lizado para cá ou para lá. missão de Constituição e Justiça e de Redação. É cer-

Aliás, isso também ocorreu na época em que vo- to que quando a Comissão de Justiça se manifestar já
távamos a reforma da Pre\i idência. Àquela PEC, apre - o fará a destempo; já terá, lamentavelmente, produzido
sentamos vários destaques para votação em separado, os seus efeitos aquela decisão, que, tomada no mo-
com os quais conseguimos impedir que a reforma sur- mento imediato, sem sopesar, sem calma, sem avalia-
rupiasse direitos. O que aconteceu? Houve uma a~era- ções mais complexas, não poderá ser mudada.
ção regimental no sentido de que os DVS só pudessem Aí, lamentavelmente, o mal estará feito, como mui-
ser apresentados por bancadas e, mesmo assim, de tas vezes acontece, e simplesmente aquilo que seria o
forma limitada. Era a negaçüo do valor individual do Par-exercício de um direito regimental, que é a apresentação
lamentar, mas a maioria da Casa manteve-se silente e de uma questão de ordem, acaba, na maioria das vezes,
aceitou essa mudança no Regimento. caindo no vazio. Isso ocorre porque a grande maioria da-

Na verdade, como di~se agora há pouco, em bri- queles que compõem o Parlamento terminam aceitando
Ihante pronunciamento, o e;{-Presidente da República e a decisão que emana do conjunto, como se o conjunto
ex-Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sar- fosse o todo. Mas reafirmo que não é.
ney, quando foram prender os comunistas, todos se cala- Representamos aqui 27 Estados; regiões dite-
ram por não serem comunistas; quando foram prender os rentes dentro do mesmo Estado; siglas diferentes, de
judeus, calaram-se aqueles que não eram judeus; quando origens diferentes. Essa diferença deveria ser o amá/-
prenderam os católicos, calaram-se os que não eram ca- gama de um conjunto de decisões que pudessem
tólicos; e quando o remanescente foi preso, não tinha mais atender efetivamente ao interesse da maioria da po-
ninguém que pudesse reclamar. Lamentavelmente, aca- pulação brasileira.
bará acontecendo isso ao Parlamento brasileiro. Foi por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-

Os Parlamentares acompanham as orientações mentares que, de maneira tenaz, persegui a aplica-
que constam do painel, emanadas por seus líderes. ção do Regimento em todos os momentos da vota-
Muitos deles acorrem ao plenário perguntado o que ção da CPMF. Lembro-me inclusive que, quando ter-
está sendo votando e como devem votar. Não há um minava a votação da última das emendas do primei-
acompanhamento permanente do que está sendo ro turno da CPMF, queriam votar simbolicamente a
discutido e, às vezes, quando alguns usam o Regi- redação final, e a quase totalidade da Casa concor-
mento Interno, parece que o fazem de maneira exces- dou com isso. Insurgi-me, exigindo que a redação fi-
siva, como eu o faço. Mas eu exijo apenas o que está nal voltasse à Comissão Especial. Naquela noite de
no Regimento. quarta-feira, há três semanas, muitos acharam que

Sei que muitas vezes incomodo. Muitos não gos- eu tinha sido impertinente.
tam porque querem votar por votar, para ir embora, para Nesse meio tempo, sobreveio a crise política, a
que acabe a sessão e pos~;am encerrar a sua jornada, crise da tempestade em copo d'água, das tricas e fu-
como se aqui fossem simples operários. Até o somos, tricas - na verdade, a tempestade é muito mais do
mas um operariado de responsabilidade. Não se pode, que um copo d'água; as tricas e futricas são muito
na pressa, no afã de querer ir embora, votar de qualquer mais complexas.
maneira para se desvencilhar de um compromisso. A minha indignação com referência à decisão

Esse compromisso é muito maior do que se da questão de ordem se deu porque não podemos
pode imaginar, e quem ve:o para cá não veio obriga- admitir como algo válido que o voto dado aqui, em
do. Veio porque foi às praÇ3s públicas, às ruas da pe- plenário, esteja dissociado do voto que recebemos
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lá na urna, no momento da eleição. Jamais poderia
dizer que me elegeria sem o voto dos que para cá
me trouxeram.

Aguardo serenamente a decisão da questão de
ordem. Nem sei se aqui ainda estarei quando ela vier
a ser decidida, talvez já estejamos em outro mandato,
mas pelo menos poderei dizer que lutei pela dignida
de do Parlamento.

P.ntido
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o Sr. Osvaldo Sobrinho, § 2 0 do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Aécio
Neves, Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, preferên

cia para a votação do Destaque para a Votação em
separado n° 4, da bancada do PTB (referente ao art.
88, da PEC nO 407, de 2001), sobre os demais desta
ques.

Sala das Sessões, 20 de março de 2001. - De
putado João Paulo, Líder do PT - Professor Luizi
nho, Vice-Líder do PT.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por so
licitação do Líder do Governo, estou retirando o re
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Professor Luizinho, o requerimento é de autoria de
V.Exa. O PT, então, retira o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento de destaque da bancada do Blo
co Parlamentar PDT/PPS, no seguinte teor:

Sr. Presidente.
Requeremos, nos termos do art. 161, §

2°, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, Destaque para Votação em
Separado com o objetivo de suprimir o art.
85, acrescentado ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias pelo art. 4° da
Proposta de Emenda à Constituição n°
407-C, de 2001.

Sala das Sessões, 19 de março de 2002.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
presença registra o comparecimento de 308 Senho- Parlamentar PDTIPPS.

res Deputados. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se encaminhar a favor do DVS, concedo a palavra ao

passar à apreciação da matéria que está sobre a ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
mesa e da constante da Ordem do Dia. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Item 1: Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Continuação da votação, em segundo Deputados, esse DVS é extremamente importante,
turno, da Proposta de Emenda à Constitui- porque permite que possamos efetivamente discutir a
ção n° 407-C, de 2001, que "altera os arts. questão fulcral da proposta de emenda à Constitui-
100 e 156 da Constituição Federal e o art. ção. Com essa proposta quer-se impor a cobrança da
81 do Ato das Disposições Constitucionais CPMF como se fosse uma continuidade daquela que
Transitórias, e acrescenta arts. 84, 85, 86, está vigendo atualmente. Ora, sabemos que o perío-
87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucio- do de validade da CPMF que está sendo cobrada se
nais Transitórias". encerra em 17 de junho, e, para continuar a cobrança,

a prorrogação desse prazo já deveria ter sido aprova
da, em segundo turno, no Senado, até a data de se
gunda-feira desta semana. Portanto, o que estamos
votando não será prorrogação. Estamos votando algo
equivocado. Não estamos votando a prorrogação da
CPMF, mas uma nova CPMF, criando uma situação
no mínimo estranha, porque queremos garantir, com
a votação do texto, que todas as movimentações via
mercado acionário sejam isentas da CPMF, mas as
demais operações, as movimentações financeiras do
trabalhador brasileiro, da dona de casa, do pequeno
empresário etc. serão tributadas.

Querem desesperadamente a manutenção des
se tributo, que rende por dia 55 milhões de reais. Para
o bolo da arrecadação tributária, esse dinheiro é im
portante. Para a manutenção do pagamento da taxa
de juros e da dívida estratosférica, dizem que é indis
pensável. Mas esquecem que este Congresso apro
vou, no final do ano passado, a CIDE - Contribuição
de Intervenção do Domínio Econômico, com previsão
para determinada faixa de arrecadação; no entanto, já
foi comprovado que a CIDE arrecadou mais do que o
dobro do previsto. Mesmo tendo a CIDE alcançado
essa arrecadação superavitária, o Governo não abre
mão da parcela da CPMF, e quer que essa parcela
seja custeada apenas pela camada mais humilde da
sociedade, da chamada classe média para baixo, até
a classe paupérrima. Certamente, muitas pessoas
não se dão conta disso, e talvez nem tenham lido na
totalidade o texto que está sendo votado. Quando mu
ito leram a ementa, ou acompanharão a decisão ema
nada de suas Lideranças.

Srs. Deputados, o texto que estamos votando é
verdadeiramente atroz, e não adiantará lamentar
amanhã, depois de aprovada essa matéria. O mo
mento de agir é agora. O momento de tentar alterar
esse texto, impedindo essa perversidade, é o da vota-
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ção, ainda na Câmara dos Deputados, dos destaques
apresentados à PEC da CPMF. Na certeza de que
muitos terão oportunidade de fazer uma última refle
xão, tentaremos impedir a aprovação definitiva da
proposta de emenda à Constituição que trata da
CPMF, uma contribuição provisória que não é provi
sória coisa alguma, já se tornou permanente.

A CPMF surgiu para tão-somente suprir as ne
cessidades da saúde pública, quando Adib Jatene
percorreu incansavelmente esta Casa e o Senado di
zendo que essa contribuição seria a salvação da Saú
de, pois tornaria possível garantir um atendimento mí
nimo de saúde. Lamentavelmente, estamos consta
tando hoje que, depois de duas prorrogações, esse
dinheiro que seria destinado à saúde não trouxe saú
de alguma à população; acabou, isto sim, sendo des
viado para garantir a saúde financeira da elite econô
mica, que está esperando avidamente por mais e
mais recursos. Não a saúde financeira daquele que
está sem emprego, mas a dos magnatas que fazem o
jogo do capital.

É hora de dizer certas coisas que talvez incomo
dem, machuquem, mas, enquanto é tempo, persisti
remos na luta.

Não à CPMF!

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra como autor da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa. po
derá pronunciar-se após o próximo orador inscrito
para falar favoravelmente ao destaque. Parece-me
mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar a votação, tem a palavra o nobre Deputado
Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na realidade, o deba
te sobre a CPMF trouxe, principalmente a partir desse
destaque, a necessidade de compreendermos a ativi
dade comercial e a atividade econômica em diversas
frentes. O pleito aqui sustentado por meio de emenda
à Constituição surgiu porque uma determinada ativi
dade da sociedade tem encontrado dificuldades a
partir da cobrança da CPMF, como se a essa ativida
de se devesse conceder um tratamento exclusivo e di
ferenciado. Refiro-me à operação de bolsas.

É óbvio que o capital pode fazer a sua opção de
investimento, aqui ou acolá, onde as facilidades se
apresentem. Muitos dizem que diversas empresas
têm feito a opção de se retirarem da Bolsa de Valores
e buscar novos mercados. Ora, isso poderia até ser
algo para se apreciar; mas, e a atividade comercial? E

a atividade industrial? Elas também poderiam ponde
rar que parte expressiva dos recursos estaria sendo
consumida com o pagamento da CPMF, que na maio
ria das vezes é suportado pelo consumidor, via preço
do produto, ou descarregado exatamente na
mão-de-obra, resultando na escalada do desempre
go. Se não há como sustentar um custo, nobre Depu
tado Fernando Gabeira, repassa-se esse custo para o
preço da mercadoria, ou se elimina esse custo dis
pensando mão-de-obra para tentar manter-se em ní
veis estáveis de lucratividade.

Ora, se essa alegação é verdadeira, podería
mos discutir, no art. 85, quais as possibilidades de
isenção da cobrança do imposto, ou até se há mesmo
necessidade de manutenção da CPMF como instru
mento de fiscalização. Pergunto se, no lugar da isen
ção, poderíamos manter a cobrança da CPMF, com
devolução em seguida, para não perdermos a oportu
nidade de, com a cobrança, obter informações que
nos permitam, no processo de cruzamento de uma
com outra, fazer o combate à sonegação. Aliás, é bom
lembrar que a sonegação tem caminhado a passos
largos no Brasil, não só pela ausência de mecanis
mos de controle como também pelo próprio esvazia
mento da estrutura de fiscalização no País.

É óbvio, Sr. Presidente, que se dermos esse tra
tamento diferenciado estaremos penalizando sobre
tudo os desgraçados - como disse o Deputado Arnal
do Faria de Sá -, os miseráveis, os que passam difi
culdades. Podem até dizer que esses não têm conta
bancária; mas chegaríamos, com certeza, aos assa
lariados, que já pagam Imposto de Renda e também
pagarão os 0,38 % da CPMF, sem direito a qualquer
tratamento diferenciado. Creio que essa medida,
além de abrir o perigoso precedente de um tratamen
to diferenciado para uma atividade, quebra o princípio
constitucional da igualdade.

E repito o que eu disse no primeiro turno, quan
do fomos derrotados: há nessa votação até um equí
voco de nossa parte, ao não permitirmos que, em vez
de estabelecer a simples isenção, seja feita a cobran
ça da CPMF sobre as operações em Bolsa de Valo
res, ainda que o valor seja posteriormente devolvido.
Nesse caso, haveria isenção, haveria tratamento dife
renciado, privilegiado, mas também se permitiria que
a massa de recursos movimentados pela Bolsa de
Valores estivesse ao alcance de um instrumento que
pode ser eficaz para a fiscalização, por ser mais preci
so, com o cruzamento de informações.

Sr. Presidente, o destaque tem o claro objetivo
de suprimir do texto esse privilégio, esse absurdo que
patrocina, na realidade, a movimentação de recursos



Portanto, é o momento de dizer "não" a esse pri
vilégio para o sistema financeiro, que quer explorar o
País, e não conceder a imunidade pretendida pelos
grandes bancos e investidores. Se não concedemos
essa imunidade aos pequenos produtores, aos pe
quenos consumidores, aos pobres deste País, por
que, afinal de contas, este Congresso vai concedê-Ia
ao grande sistema financeiro?

Vamos votar "não" a esse texto, vamos suprimir
o art. 85 da emenda à Constituição que aqui aprova
mos. Façamos pelo menos uma parcela de justiça.
Não vamos isentar os mais pobres, muito menos os
mais ricos deste País, nem os que aqui investem, os
grandes bancos e as corretoras.

Muito obrigado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inici
almente, peço desculpas a V.Exa. e aos companhei
ros por estar indignado. Talvez na minha indignação
eu possa cometer algum equívoco.
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sem fiscalização assegurada, com rigor, com acom- gue, mencionando que o fim da CPMF para aplicação
panhamento sistemático e correto, por parte da Rece- em ações, no entanto, facilitará a vida dos grandes
ita, dos valores movimentados naquele estágio de ne- bancos e beneficiará as corretoras de valores. Ora,
gócios ou na relação com outras ações patrocinadas atualmente as corretoras já têm isenção, mas os
do lado de fora. grandes bancos valem-se de uma manobra contábil

Poderíamos até discutir a chamada operação para se utilizarem das corretoras e com isso aumen-
intrabolsa, em que se poderia fixar claramente se ha- tarem seu lucro operacional.
veria ou não a possibilidade de bitributação, de dupla Essa imunidade que se vota aqui em momento
incid~nc.ia de um mesrr1? impos!o S?bre o mesmo algum servirá para uma política desenvolvimentista,
contnbUlnte e sobre movlmentaçoes Internas de um mas apenas para o sistema financeiro internacional e
papel para o outro, mas nunca, em hipótese alguma, os grandes bancos, que mais uma vez aumentarão
a liberação total de um setor, taxando-se os outros. sua lucratividade, certamente ultrapassando os 11 bi-

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos o voto Ihões de reais obtidos em 2001.
fav?rável ao desta.q~~, ~a perspectiva de repar:r, pri- O Governo quer que o Imposto de Renda incida
m~~ro, ~ err~ do ~nvlleglo; segundo, o erro de nao per- sobre as cadernetas de poupanças. Devemos lem-
mltlr a flscahzaçao. .

. . brar que a CPMF atmge os pequenos trabalhadores
O SR. PRESIDENTE (Aeclo Nev~s) - Concedo brasileiros em todas as transações financeiras que fa-

a ~alavra ao D~putado F~r.nando CoruJa, para enca- zem. Para eles não há imunidade nem isenção. Entre-
mlnhar a votaçao da matena. tanto, queremos dar imunidade para os grandes ban-

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. cos e grandes investidores apoiados numa falácia, e
Sem revisão do ?r?d~r.) - Sr. President.e, ~ras. e Srs. não é só a Oposição que o diz, mas também o Presi-
Deputado~, aqUl.la fOI aprovada em pnmelro t~rno? dente da Associação Brasileira das Companhias
prorrogaça~, .~als uma. vez,. da CPMF~ a~~ra d.lscut~- Abertas _ ABRASCA. Não é um Deputado do PDT, o
mos a po_sslbl.lldad~ de inclUir n~ Co~stltUlçao a ImUnl- Deputado Sérgio Miranda, que o diz; são aqueles que
dade - nao a Isençao - para aphcaçoes em Bolsas de estão envolvidos com o setor que denunciam a falá-
Valores e compensações bancárias, permitindo que cia.
algumas operações passem a ser isentas da CPMF. O
argumento básico do Governo é o de que, havendo
maior investimento nas Bolsas, haverá mais empre
gos. Alega que o movimento nas Bolsas hoje é peque
no porque a CPMF, por ser uma carga alta, faz com
que os investidores se dirijam para Nova Iorque.

Vejamos o que disseram os próprios investido
res: ao jornal O Globo, em entrevista inclusive citada
aqui pelo Deputado Sérgio Miranda, o Presidente da
Associação Brasileira das Companhias Abertas 
ABRASCA declarou, primeiro, que a não-cobrança da
CPMF foi compensada pelo aumento do Imposto de
Renda de 10% para 20%. O Governo retirou a CPMF
com uma mão, mas impôs o aumento do IR com a ou
tra. Em segundo lugar, afirmou o mesmo cidadão que
o efeito da isenção da CPMF nas Bolsas deverá ser
praticamente nulo; para ele, a isenção não atrairá no
vas empresas e novos investidores para o mercado
de capitais.

Da mesma forma, à Folha de S.Paulo, o Sr. Ro
naldo Magalhães, Diretor da Sul América Investimen
tos, salientou, no dia seguinte à aprovação da CPMF
em primeiro turno, que a isenção só representa um
custo a menos em relação ao exterior, mas não fará o
mercado reagir, e a retomada do mercado de capitais
só ocorrerá com a queda da taxa de juros. E prosse-
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Primeiramente, relatarei a VExa. o ocorrido,
para que VExa. possa avaeiar o tamanho da minha in
dignação. Em 1992 tive uma desavença com uma
Procuradora do Ministério Público Federal, e ela re
presentou contra mim ao Supremo Tribunal Federal,
que pediu licença a esta Casa para me processar. A
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e
este Plenário negaram a licença. Mas neste momen
to, Sr. Presidente, um oficial de justiça está à porta do
plenário para me notificar de um processo sobre o
qual a Câmara já se manifestou.

Quando votamos o fim da imunidade parla
mentar, certamente queríamos um novo contexto
para esta Casa. No entanto, ao acabar de encami
nhar a votação de uma matéria extremamente im
portante, fui abordado por um funcionário meu com
a informação de que o oficial de justiça queria que
eu saísse imediatamente do plenário para me en
tregar a citação.

Ora, Sr. Presidente, assim não dá para ser
Parlamentar. Eu não quero privilégio algum, não
quero vantagem alguma, mas não aceitarei que o
meu mandato seja con~.purcado dessa maneira.
Não tenho mais condição de manifestar-me no dia
de hoje. VExa. tem de temar uma providência, já,
agora. VExa. é Presidente de uma das Casas do
Poder Legislativo. V.Exa. já havia sido alertado pelo
Deputado José Roberto Batochio de que o Supre
mo Tribunal Federal começaria a adotar esse tipo
de procedimento.

Sr. Presidente, não quero que me defenda, mas
que defenda o Parlamento. Não quero um favor seu.
Quero apenas que defenda o Parlamento. Não dá
para ser Parlamentar, não dá para ter tranqüilidade
para decidir sabendo que à porta me espera um ofici
ai de justiça. Não vou atendê-lo, não porque tenha
medo, não porque tenha receio. Não vou atendê-lo
por zelar pela dignidade do meu mandato, que não
me pertence.

Sr. Presidente, lembro a V.Exa. que esse pro
cesso nasceu porque defendi os aposentados em
1992, no triste episódio dos 147% de reajuste. É por
isso que estou sendo processado. Esta Casa sobera
namente já decidiu, na CCJR e neste plenário, que eu
não sofreria esse processo. Peço licença a V.Exa. e a
meus pares para expressar minha indignação. Assim
o Parlamento vai sucumbir!

Exijo que o Procurador desta Casa tome provi
dências. Solicito a VExa que faça imediatamente
contato com o Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral. É preciso ter mais respeito com esta Casa, mais
respeito com o Parlamentar, não só comigo, mas com

meus pares, que daqui para a frente não saberão o
que podem fazer, não saberão de que forma podem
atuar, porque certamente estarão sujeitos a meras
decisões burocráticas da Justiça, enquanto ficamos
empenhando nossa convicção pessoal na atividade
parlamentar.

É duro, Sr. Presidente! Alguns até me disseram:
"Não diga nada, pois poderá ser atingido". Não, Sr.
Presidente, eu não tenho medo. Tenho um mandato e
vou exercê-lo em praça pública, nesta Casa, no Su
premo Tribunal Federal ou em qualquer lugar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Gostaria
apenas de responder ao Deputado Arnaldo Faria de
Sá, na certeza de que a tranqüilidade retornará ao no
bre Parlamentar, que tem prestado serviços extrema
mente relevantes à Casa. Antes de falar da tribuna,
S.Exa. já me havia comunicado o caso. Compreendo
a indignação do Deputado, mas nem por isso perderei
a serenidade, até porque estamos na busca da inter
pretação definitiva do que aqui foi decidido por ampla
maioria.

A lei a que se refere VExa., Deputado Arnaldo
Faria de Sá, que diz respeito ao novo conceito de imu
nidade parlamentar, é, pelo menos na compreensão
deste Presidente, e acredito na dos que votaram favo
ravelmente à matéria, um instrumento de defesa do
Parlamento. Obviamente, não estamos falando de
abusos e incompreensões. Em razão da interpreta
ção equivocada, a meu ver, da Justiça - do Supremo
Tribunal Federal, em especial - solicitei aos Deputa
dos Ibrahim Abi-Ackel e José Roberto Batochio, e ao
Procurador desta Casa, Deputado Ricardo Izar, que
formulem uma proposta visando impedir definitiva
mente ações como essa, que não vêm ao encontro
dos sentimentos e intenções do Legislador.

Portanto, da mesma forma já que houve essa
ação, que me parece indevida, estamos empenhados
na busca de um texto que defina situações como esta
para impedir que o Parlamentar seja questionado por
suas palavras, opiniões e votos.

Pelo que fui informado, o oficial de justiça já não
se encontra nos arredores do plenário. Eu já havia so
licitado ao Secretário-Geral que fizesse um contato
providenciarei isso imediatamente - com o Presiden
te do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de sa
nar, a meu ver, a dúvida de interpretação que está
possibilitando à Justiça agir de forma diferente da que
aqui foi definida pelo Legislador.

VExa. tem, e sabe disso, a solidariedade não
apenas deste Presidente, mas da Casa. Estamos
aprimorando nosso processo legislativo. Creio que,
graças às contribuições que estamos recebendo dos



O SR. PROFESSOR lUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam
bém fui procurado em meu gabinete por um oficial de
Justiça.

Gostaria de propor a VExa. que, por intermédio
da Presidência, do Corregedor ou de outra autoridade
designada competente por esta Casa, não permita
que oficiais de Justiça entrem nesta Casa para pro
mover ação sobre qualquer Parlamentar. Sugiro a
VExa. que o faça, enquanto não há resolução, por in
termédio da Presidência ou do órgão designado por
VExa., seja a Corregedoria ou quem possa ser.

Eu também fui procurado em meu gabinete por
um oficial de Justiça. Não podemos conviver aqui
dentro assim. Se for por intermédio da Presidência,
há pelo menos uma norma inicial e uma orientação. E
o mais grave é que ao buscar o processo constatei
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ilustres Parlamentares aos quais me referi, e certa- Federal nega a aplicação do art. 53 da Constituição
mente de outros, que também ajudarão na definição da República Federativa do Brasil.
dessa matéria, superaremos situações como esta, e Sr. Presidente, vou propor a V.Exa. uma resolu-
V Exa. e todos os Parlamentares poderão ter tranqüili- ção no sentido de que qualquer notícia de processo
dade para trabalhar. criminal iniciado que tramite no Supremo Tribunal Fe-

Para finalizar, Deputado Arnaldo Faria de Sá, re- deral por crime de opinião, palavra ou voto, indepen-
itero que compreendo que o novo Conselho de Imuni- den~emente da manifestação do Parlam~~tar, .que ?
dade não é instrumento que coloca vulnerável o Par- partido ao qual ele pertença peça ao Plenano a Imedl-
lamento' ao contrário, ele fortalece a instituição. Por ata suspensão, o imedi~to sobrestamento do proces-
isso, far~mos com que seja respeitado, dentro do es- so no referido tribunal. E o único mecanismo que nos
pírito que norteou a decisão dos Parlamentares quan- restou.
do de sua criação. A Constituição agora só nos reserva a possibili-

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Pre- dade de suspender o proce~so.ou, então, de e.s~re-

sidente, peço a palavra pela ordem. ~er.mos.~ova emenda constitucional para redefinIr a
Inviolabilidade parlamentar no art. 53.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem " . .
V Ex I Se bem me OUVIU V.Exa., Sr. Presidente, e precl-

. a. a pa avra. I so que haja resolução da Mesa Diretora da Casa ou
O SR. JOSE ROBERTO BATOCHIO (Blo- da Presidência no sentido de que, havendo qualquer

co/PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. notícia de processo criminal contra Parlamentar, por
Presidente, quero apenas confirmar que, de fato, opinião, palavra ou voto, seu partido deva ser aciona-
VExa. havia solicitado a mim e aos Deputados que do para representar ao Plenário, que votará o sobres-
nomeou um estudo a respeito de providências que tamento do processo. Essa é a única maneira disponí-
poderiam ser adotadas para evitar que o Supremo Tri- vel ao Congresso para fazer cumprir o art. 53.
bunal Feder~1 ~e~xe de acatar a no~a redação do art. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
53 da ConstltUlçao ~ed~r~l, ~ue. diZ que o~ Deputa- a referência de V Exa às ações tomadas por este Pre-
dos e ~e.~adores sao Invlolavels por quaisquer de sidente e aguardo que V. Exa. formalize a proposta.
suas OptnlOes, palavras e votos. O SR. PROFESSOR lUIZINHO -Sr. Presiden-

O ~upremo Tribunal Fed~ral não dev~ ter ?ificul- te, peço a palavra pela ordem.
dades dl~nte do te~t~.:.Sr. Presidente, que e ~UltO c1a- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Bem rapi-
ro - "quaisquer oplnloes" do Parlamentar. Sao todas . . . .

"- - h' I d"d" - . damente, Deputado Professor LUlZlnho, pOIS precIso
as ~ptnIOes, nao a qu~ quer_ UVI a: nao ~uero ouvir dar início ao processo de votação. Temos cinco vota-
quaisquer d: s~as razoes; nao quero ouvir nenhuma ções nominais que precisarão ser encerradas ainda
de suas razoes . hoje. Durante o processo de votação nominal, permiti-

A Constituição, feita pelo povo brasileiro, de rei a V.Exas. se manifestarem.
quem somos representantes, estabeleceu, no seu art.
53, que somos invioláveis por quaisquer opiniões, e o
Supremo Tribunal Federal não pode querer legislar a
pretexto de interpretar esse artigo, que é muito claro.
Já diziam os romanos: in claris cessat interpretatio;
ou seja, não há interpretação a fazer no que é claro.

O Supremo Tribunal Federal não quer cumprir a
legislação que o povo brasileiro instituiu acerca de
imunidade parlamentar.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, recente
mente, que os Ministros não aceitam, não querem,
não recebem a nova redação do art. 53. Querem con
tinuar a decidir que a inviolabilidade por opiniões, pa
lavras e votos só ocorre caso se derem aqui dentro,
no recinto da Câmara dos Deputados, ou, se fora da
qui, por razões ligadas ao exercício do mandato. Por
tanto, com essa interpretação, o Supremo Tribunal
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que se tratava de instrução; não se tratava sequer de
determinação de Ministro, mas de funcionários do se
gundo escalão do Supremo que estão enviando ofici
ai para inquirir Deputado. Não é possível.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou exa
minar se é possível- é claro, respeitando a legislação
- criar limites ou um trâmite diferenciado para o que
ocorre hoje em relação a essa matéria.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Eu não
vou estender esse debate, porque há matérias extre
mamente relevantes a serem votadas.

O SR. CABO JÚLIO - Eu já tive de apresentar a
minha defesa no Supremo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Cabo Júlio, eu darei a oportunidade para que V.Exa.
possa falar rapidamente no momento em que iniciar
mos a votação nominal. Peço paciência a V.Exa., De
putado, porque há vários Parlamentares pedindo a
palavra para falar sobre a mesma matéria.

Tenho responsabilidade neste instante de dar
continuidade à votação dos destaques da CPMF. Em
seguida, haverá votação nominal, quando os Parla
mentares poderão manifestar-se. Esta é a decisão da
Presidência, e eu peço aos Parlamentares compreen
são. V.Exa. será o próximo a ser chamado, meu ilustre
conterrâneo, Deputado Cabo Júlio.

O Sr. Presidente (Aécio Neves) - Vou submeter
a votos o seguinte dispositivo destacado:

Art. 4°: .

Art. 85. A contribuição a que se refere o art. 84
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as não incidirá, a partir do trigésimo dia da data de pu
blicação desta Emenda Constitucional, nos lança
mentos:

I - em contas correntes de depósito especial
mente abertas e exclusivamente utilizadas para ope
rações de:

a) câmaras e prestadoras de serviços de com
paração e de liquidação de que trata o parágrafo úni
co do art. 2° da Lei n° 10.214, de 27 de março de
2001;

b) companhias securitizadoras de que trata a
Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997;

c) sociedades autônomas que tenham por obje
tivo exclusivo a aquisição de créditos oriundos de
operações praticadas no mercado financeiro;

11- em contas correntes de depósitos, relativos a:

a) operações de compra e venda de ações, rea
lizadas em recintos ou sistema de negociação de bol
sas de valores e no mercado de balcão organizado;

b) contratos referenciados em ações ou índi
ces de ações, em suas diversas modalidades, ne
gociados em bolsas de valores, de mercadorias e
de futuros;

111 - em contas de investidores estrangeiros, re
lativos a entradas no País e a remessa para o exterior
de recursos financeiros empregados, exclusivamen
te, em operações e contratos referidos no inciso 11
deste artigo.

§ 1° O Poder executivo disciplinará o disposto
neste artigo no prazo de trinta dias da data de publica
ção desta Emenda Constitucional.

§ 2° O disposto no inciso I deste artigo aplica-se
às operações relacionadas em ato do Poder Executi
vo, dentre aquelas que constituam o objeto das referi
das entidades.

§ 3° O disposto no inciso 11 deste artigo aplica-se
somente a operações e contratos efetuados por inter
médio de instituições financeiras, sociedades correto
ras de títulos e valores mobiliários, sociedades distri
buidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades
corretoras de mercadorias.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDC? (Pausa.)

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota PTN? (Pausa.)

Como vota o PST? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
(Pausa.)

O SR. CABO JÚLIO (PST-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - O PST vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PST
vota "sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL? (Pau-
sa.)

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

Sr. Presidente, queremos, rapidamente, alertar
esta Casa: as Bolsas já são isentas. Quando a im
prensa diz que estamos votando isenção de Bolsa,
está mentindo.

As Bolsas são isentas, mas o que se está isen
tando é o aplicador. No caso, não há isonomia com o
aplicador na poupança. Procura-se tergiversar e ma
nipu�ar a opinião pública como se a crise das Bolsas
fosse de responsabilidade da CPMF, o que não é ver-



O PT vota "não" a esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB?

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pensando
na geração de emprego e entendendo que muitos in
vestidores estão aplicando em outras Bolsas, como
as do Japão e Nova Iorque, o PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB, Líder Hauly?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB está preocupado com o mercado de capitais
-dez milhões de trabalhadores investem em ações.

Quem defende o trabalhador o defende na ínte
gra, não só nas questões salariais, mas também na
possibilidade de ganhos aplicados em fundos de pen
sões ou diretamente, no mercado acionário. Quando
digo trabalhador, eu me refiro também ao de classe
média que aplica na Bolsa.

E mais: retirando do texto o que está aí vai atin
gir a construção civil, porque também a securitização
dos recebíveis atinge de morte aquele setor.
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dade. A crise das Bolsas reflete a crise da política É preciso desonerar os investimentos para criar
econômica. novos postos de trabalho.

O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "não". O PPB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSL? vota o PT?

O SR. L1NCO~~ PORTELA (Bloco/P~L-MG. O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP Pela or-
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. P~esldente, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, assim
o Bloco Parlamentar PUPSL entende que ISSO pode como no primeiro turno, temos posição clara sobre a
gerar ~mpregos. desoneração das aplicações em Bolsas de Valores.
. ~ preciso que as Bolsas de Valores tenha~, No entanto, conforme consta do relatório, o art.

Sim, hberda?e para trabal~ar des~ .forma: assim 85 incluiu uma série de outras operações - não ape-
~omo .os aphcad~res .. O capital brasileiro es!a sendo nas as operações em Bolsas de Valores -, inclusive
Investido no exterior. E um absurdo o que esta aconte- operações com índices decorrentes da Bolsa mais ín-
cendo na Bolsa de Valores. dice de futuros na Bolsa Mercantil &de Futuros além

Por e,ssa razão, ,? B~?co Parlamentar PUPSL de empresas de securitização e outros tipos d~ ope-
vota conscientemente sim . rações do mercado financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como No nosso entendimento não se justifica deso-
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS? nerá-Ias da CPMF, enquanto ~ trabalhador, o assala-

O SR. EM~R_SON KAPAZ (Bloco/PPS~SP Pela riado, vai pagar a contribuição.
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, o P rt t f . - . I. . _ .. d P o an o, se osse a Isençao pura e slmp es-
PPS, respeitando a poslçao contraria o DT, vota t d _. t b I d - de" . " men e as operaçoes In ra o sa, as operaçoes
sim. investimento em ações para dinamizar o mercado de

As Bolsas, ao contrário do que disse o Deputa- capital e fortalecer o mercado de capitais do Brasil, o
do Sérgio Miranda, não estão isentas da CPMF. Isso é PT votaria tranqüilamente de acordo com o texto do
um engano. Relator, mas, infelizmente - na Comissão votamos

As corretoras que operam na Bolsa não pagam contrariamente ao texto -, vamos votar pela supres-
CPMF porque seria bitributação. Quando compramos -sao.
ação de uma corretora, essa corretora não paga
CPMF, porque já pagamos através dela.

Corretoras de instituições financeiras estão
isentas dentro do sistema de operação.

Essa confusão não pode continuar. Hoje, todo
investidor paga e a isenção trará recursos, liquidez
e financiamento do desenvolvimento para todos
nós, empresários, empregadores e financiadores
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Liberada
a bancada do Bloco Parlamentar PDT/PPS.

Como vota o PTB?
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - O PTB vota "não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
com o Relator, mantendo o texto.

Temos a convicção de que essa matéria deso
nera as Bolsas, propicia novos investimentos e, com
isso, novos postos de trabalho - necessidade maior
do Brasil no momento.
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Quero fazer um aleita a todos os defensores
dos trabalhadores. Realmente, a decisão é importan
te, há muita discussão equivocada sobre o tema.

Cometemos um erro gravíssimo em tributar o
mercado acionário. Hoje éi. BOVESPA, para sobrevi
ver, precisa do novo mercado, da isenção da CPMF.

Foi importante a decisão que o BNDES tomou
de financiar, através do BNDESpar, apenas as em
presas que estiverem no novo mercado. E novo mer
cado significa garantia ao investidor de que haverá
fiscalização, transparência e que o minoritário será
respeitado. É uma nova etapa da Bolsa de Valores no
Brasil.

Sras. e Srs. Parlamentares, é importante man
termos o texto. Estou muito preocupado com a manu
tenção, porque há um pouco de equívoco.

A matéria é muito sensível e delicada. Por isso
faço um apelo às ba.ncadas que têm dado sustenta
ção ao Governo no sentido de que mantenham o tex
to. Isso é importante para a melhoria da Bolsa de Va
lores, fundamental para capitalizar as empresas, a
construção civil, a indústria brasileira.

Votamos "sim", Sr. Prasidente, pela manutenção
do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mantendo a mesma posição do primeiro turno, o Par
tido da Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Governo?

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O Governo encami
nha o voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.
O SR. PRESIDENTt: (Aécio Neves) - A Presi

dência faz um apelo aos Srs. Parlamentares no senti
do de que permaneçam em plenário. Teremos, além
desta, pelo menos mais trÊs votações nominais sobre
a mesma matéria, além c<e outras que poderão ser
deliberadas hoje.

Portanto, a permanência dos Parlamentares em
plenário e a vinda dos demais é de fundamental im
portância para concluirmo;; a votação ainda hoje.

O SR. RICARDO IZAR -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PTB-SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sobre o pro
cesso de votação, fazemos um apelo à nossa Lide
rança para que libere a bancada do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouvirei o
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, foi afirmado que as bolsas
não são isentas. Lerei para VExas. parte do art. 8° da
Lei n° 9.311:

"AIt. 8° A alíquota fica reduzida a zero:

111 - nos lançamentos em contas
correntes de depósito das sociedades
corretoras de títulos, valores mobiliários e
câmbio, das sociedades distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, das sociedades
de investimento e fundos de investimento
constituídos nos termos dos alts. 49 e 50 da
Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, das
sociedades corretoras de mercadorias e dos
serviços de liquidação, compensação e
custódia vinculado às bolsas de valores de
mercadorias e de futuros, e das instituições
financeiras não referidas no inciso IV do alt.
2°, bem como das cooperativas de crédito,
desde que os respectivos valores sejam
movimentados em contas correntes de
depósito especialmente abertas e
exclusivamente utilizadas para as operações
a que se refere o § 30 deste artigo".

Na verdade, estamos isentando, dando imuni
dade tributária a um benefício fiscal inscrito na Cons
tituição. Estamos equiparando o aplicador na bolsa a
igrejas, partidos políticos, entidades filantrópicas. É
um aplicador que está recebendo essa imunidade tri
butária. As bolsas já são isentas.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.
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O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela do povo, no caso dos Deputados, ou do Estado, no
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fa- dos Senadores.
lando pela Liderança do PT8, solicito uma correção Houve época em que essa discussão se estabe-
no painel: a bancada do PTB libera os seus Deputa- leceu entre a Comissão de Justiça e o Supremo Tribu-
dos. nal Federal, ou seja, dessa discussão há precedente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está libe- E o Supremo Tribunal Federal, com a redação anteri-
rada a bancada do PTB. A Presidência agradece. or - que era menos fechada que a atual -, entendeu

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, que deveria arquivar as tentativas de processo contra
peço a palavra pela ordem. Deputados pelas opiniões, palavras e votos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Imagino que sobrestar o processo é pouco, é
V Ex I a uma concessão que se faz à diretriz constitucional.. a. a paavr .

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or- Então, julgo que esse assunto deva ser tratado numa
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta- discussão institucional, com o Presidente do Supre-
ria de fazer uma reclamação. Por isso, peço a atenção mo Tribunal Federal, porque assim foi feito em época
de VExa., porque se trata de assunto, no meu enten- passada.
dimento, grave. Meu site, como o de outros Deputa- Eu agradeço. Encaminharei material por escrito
dos da Casa, foi invadido por uma empresa que pas- a V.Exa. Compreendo que sempre existe por parte
sou uma mensagem da venda de um produto do setor dos companheiros, inclusive de minha parte, necessi-
elétrico, uma empresa de nome Panamax. Essa em- dade de falar ao Presidente da Casa. Mas o que pre-
presa passou um e-mail desteDeputadoparamimtendopediraVExa.• Sr. Presidente, é uma mudança
mesmo. de rito no tratamento dessa questão.

Quero encaminhar à Mesa documento que trata O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa.
deste assunto que, no meu entendimento, repito, é está correto, Deputado Miro Teixeira.
grave. Estão utilizando espaço privado de comunica- O SR. MIRO TEIXEIRA - No precedente, foi o
ção via Internet da Câmara dos Deputados para fazer Presidente da Câmara dos Deputados que conversou
publicidade, revelando, entre outras coisas, a vulnera- com o Presidente do Supremo Tribunal Federal relati-
bilidade do sistema. Como uma empresa pode entrar vamente ao texto da Constituição.
no sistema e fazer esse tipo de procedimento, à reve- A Constituição é clara: o titular de mandato par-
lia dos Deputados? lamentar não pode ser processado pelas suas opi-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço a niões, palavras e votos. E hoje, no texto aprovado,
VExa. que encaminhe o documento imediatamente à consta que o Parlamentar não pode ser processado
Mesa. Também considero o assunto grave e o enca- por conta de quaisquer de suas opiniões, palavras e
minharei ao 10 Secretário, para que investigue e, obvi- votos.
amente, impeça essa vulnerabilidade do sistema. Se esse texto não for suficiente para o Supremo

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, Tribunal Federal reconhecer a inexistência de tipo pe-
vou encaminhá-lo à Mesa e peço uma rigorosa apura- nal pela exclusão de antijuridicidade, então teremos
ção por parte desta Casa. que mexer até no texto constitucional.

Muito obrigado. O sobrestamento, como ocorre no caso de mui-
O SR. MIRO TEIXEIRA- Sr. Presidente, peço a tos companheiros nossos, será pouco, porque, a par-

palavra pela ordem. tir do momento em que o Parlamentar deixar o man-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem dato, esse feito prosseguirá.

V.Exa. a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A propos-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, des- ta de V.Exa., nobre Líder e Deputado Miro Teixeira,
culpe-me voltar ao tema da inviolabilidade, suscitado vem ao encontro do sentimento desta Presidência.
pelo nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá. Além de acolher sugestões de alguns eminentes ju-

Não se trata de discussão nova na Casa, mes- ristas desta Casa, que buscam alternativa à continua-
mo sob a égide do texto antigo da Constituição, por- da incompreensão do Supremo sobre qual teria sido
que inviolabilidade sempre protegeu o mandato par- a real intenção do legislador - a meu ver, clara no tex-
lamentar, que sempre esteve protegido pelas opi- to aprovado -, este Presidente, nos próximos dias,
niões, palavras e votos emitidos pelo representante procurará, institucionalmente, o Presidente do Supre-
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mo Tnbunal Fed~ral, ~ara buscar_reparar, no meu en- nacionais e cria condições para a captação de recur-
tender, um deSVIO de Interpretaçao. SOS, estimulando a poupança interna. Nos países capi-

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, talistas mais desenvolvidos, o cidadão comum, o pe-
peço a palavra pela ordem. queno poupador, aplica nas bolsas. É um equívoco

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem acreditar que a bolsa de valores é um jogo. Muito pelo
VExa. a palavra. contrário. Nas bolsas, perde quem faz aplicação de

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. curto prazo, d~ ri~o. ~Ias são extremamente úteis às
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. empresas ~aclonals.e as t.:mpresas que estão investin-
Deputados, quero comunicar que os funcionários do do ~o BraSIl. Com a Isençao da CPMF, as bolsas serão
Banco Central estão em greve devido à incompreen- um In~trum~~to de capitalização barato e a sociedade
são da direção do Banco, particularmente do seu Pre- podera partiCipar do desenvolvimento nacional.
sidente. O PSDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente,

No ano passado, esses mesmos funcionários na confiança ~e que, com a aprovação desta matéria,
entraram em greve. Houve um processo de negocia_ estaremo.s ~stlmulando ainda mais o pequeno investi-
ção, que culminou num projeto. Neste ano, eles vie- dor, POSSibilitando o retorno de um volume de negóci-
ram a esta Casa discutiro projeto e fazer as propostas os ~as bolsas de São Paulo ~ do Rio de Janeiro com-
avançarem. patlvel com a nossa economia.

Na semana passada, a direção do Banco tentou Com~ é n~c.essário quorum qualificado para
coagi-los, bem como lideranças desta Casa, que es- esta votaçao, sollclt~mos aos Srs. Parlamentares que
tão fazendo um trabalho árduo, dizendo que não po- venham v~tar. ~r~clsamos de 308 votos "sim". Cada
deriam vir ao Congresso Nacional fazer lobby. um deles e m~lto Importante:

Repudio a atitude do Presidente do Banco Cen- Sr. PreSidente, aproveito a oportunidade para
traI. Sabemos da importância e da capacidade des- agradecer a presenç~ ao De~ut~do Vittorio Medioli,
ses funcionários. Em vez de massacrar trabalhado- que, .embo~a ten~a Sido hospitalizado por causa de
res, o Presidente do Banco Central deveria incentivar uma Infecçao, deiXOU o hospital e veio a esta Casa vo-
os funcionários ao trabalho. Há, inclusive, acordo com tar, acatando solicitação desta Liderança.
liderança desta Casa para resolver a situação dos O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
funcionários do Banco Central. A esperança é de que peço a palavra pela ordem.
esse acordo seja no sentido de garantir-lhes seus O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
proventos. VExa. a palavra.

Sr. Presidente, deixo registrado todo o meu re- O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS-RS. Pela or-
púdio à atitude do Presidente do Banco Central e meu demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
apoio ao movimento dos companheiros do Banco Srs. Deputados, a isenção da CPMF para as bolsas
Central. Suas reivindicações são justas e legítimas. de valores é de extrema importância para o Brasil.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço Não se trata de ser a favor ou contra o Governo, este é
a palavra pela ordem. um projeto para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Houve grande evasão de recursos para outros
VExa. a palavra. mercados, por isso é preciso estarmos conscientes

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB _ BA. Pela or- da importância ~essa isenção para a geração de em-
demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, solici- pre~os no Br~s.11. ~ntend~mos os argumentos dos
tamos aos Deputados do PSDB que venham votar. partidos co~tranos a medida, mas basta analisar os
Ontem somamos 88 votos "sim" e gostaríamos de re- demonstrativos d~ Bolsa d~ .Valore~ de São Paulo
petir nesta votação resultado semelhante. Estamos para constatar quao necessana ela e.
decidindo a possibilidade de ampliação dos investi- Muito obrigado.
mentos no Brasil. A isenção da CPMF para as bolsas O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
de valores é extremamente importante para isso. Mui- dente, peço a palavra pela ordem.
ta.~ das nos~as e':np~esas estão lançando seus pa- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
pels no extenor, pnnclpalmente em Nova York, em ra- V.Exa. a palavra.
zão da tri~~taçãomenor. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-

A atIVIdade das bolsas. de valores é muito impor- RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
tante para a nossa economia. Fortalece as empresas dente, Sras. e Srs. Deputados, algumas discussões



o SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU ROSA
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, aproveito a oportunidade para solicitar à
bancada do PPB que acorra ao plenário. Estamos fa
zendo uma votação de suma importância para o País.
Trata-se da desoneração das bolsas de valores. Isso
significa geração de novos postos de trabalho, mu~o
importantes neste momento para a economia e para
os trabalhadores brasileiros.

Por isso, o PPB solicita à sua bancada que acor
ra ao plenário e aqui permaneça, pois ainda teremos
três votações da mesma importância.

O PPB recomenda o voto "sim".

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.
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deveriam ser mais técnicas. O Governo poderia ter político, pois não estimula o mercado de capitais, so-
enviado a esta Casa o percentual de empresas com bretudo o acionário.
capital registrado acima de 1 milhão de reais que apli- Atualmente, as empresas se capitalizam nas
ca~ em. bolsas ~,e v~lore~. Assim não estaríamos bolsas de valores, fazendo dos investidores seus par-
aqUi pratIcando o achlsmo. ceiros. A isenção é importante principalmente para o

Está claro que pequenos e médios empresários pequeno investidor. Note-se que, recentemente, com
não aplicam em bolsas de valores, capitalizadas pe- a abertura do mercado de ações, os trabalhadores
los grandes investidores. Estamos, na verdade, pro- puderam comprar ações de importantes companhias
movendo uma isenção tributária para os grandes in- do País com recursos do Fundo de Garantia do Tem-
vestidores - este é o ponto central da matéria. po de Serviço.

Quisesse o Governo que a questão fosse discu- Como ficariam esses partidos se confrontados
tida com seriedade, teria facilmente apresentado um com a realidade de que, em vez de estimular, estão
levantamento do capital social das empresas que in- cassando, isto sim, as condições para o pleno desen-
vestem nas bolsas de valores. volvimento do mercado de capitais?

É evidente que a aprovação desta matéria pro- Sr. Presidente, o PMDB reitera sua firme posi-
move - repito - isenção tributária para os grandes in- ção de apoio ao desenvolvimento do mercado acioná-
vestidores, e quem for favorável a essa medida deve rio, com todos os estímulos que pudermos criar para
assumi-lo publicamente. Valer-se do argumento de a capitalização econômica fe~a na base da participa-
que o benefício será dos pequenos e médios investi- ção efetiva do investidor nas empresas, e convoca
dores não me parece de acordo. seus Deputados a acorrer ao plenário, para que pos-

Faço este registro porque entendo que devemos ~a~os vencer esta votação e manter o projeto na sua
. _ inteireza.

defender nossas poslçoes com clareza: o que esta-
mos apreciando é, a rigor, um programa de isenção
para os grandes investidores de capitais no Brasil.

Muito obrigado.

O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Liderança do PMDB convoca os Deputa
dos do partido a vir ao plenário votar - esta matéria é
de suma importância para o País - e solicita a todos
que aqui permaneçam, pois haverá quatro sucessivas
votações nominais esta no~e. A orientação do partido
é contrária à aprovação deste destaque, de grande
amplitude, pois elimina inteiramente o art. 85 e, dessa
forma, todas as isenções ali estabelecidas.

Considero bem-vinda a reavaliação do assunto,
como sugere o Líder do PTB, que, ao perceber a rele
vância da matéria, mudou a orientação e liberou sua
bancada para votar "sim".

Partidos que sempre se comportaram com seri
edade nos momentos de discussão e votação de ma
térias como esta terão dificuldade para explicar à so
ciedade brasileira a aprovação do pernicioso desta
que em votação. Além disso, na hipótese de virem no
futuro a assumir tarefas governamentais, a aprovação
deste destaque caracterizará um determinado projeto
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O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo- A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço
co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. a palavra pela ordem.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não se trata ape- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
nas de justificativas estatísticas e do aspecto social, VExa. a palavra.
como a geração de emprego para os operadores de A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Pela or-
bolsa de todo o Brasil. Além da questão do mérito, demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, estou
precisamos pensar na articulação. O BlocoPUPSL, sentindo fatla de alguns companheiros do PSDB no
com seus 28 Deputados, jú encaminhou sua posição, plenário. Peço-lhes que venham com a máxima ur-
através do Deputado Lincoln Portela. gência.

Encaminhamos onteTl contra a prorrogação da O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estamos
CPMF. E, já que não queremos a CPMF, muito menos todos saudosos desses companheiros do PSDB e
a queremos nas bolsas. dos demais partidos que ainda não vieram cumprir o

Faço um apelo aos membros do PL e do PSL dever do voto, seja ele qual for.
para que venham ao plenário - falta apenas meia dú- A Presidência apela aos Srs. Parlamentares que
zia de Deputados do nosso Bloco - e votem "sim", se encontram em outra dependência da Casa que ve-
como encaminhou o Líder Lincoln Portela e agora nham imediatamente votar e que permaneçam em
também este Deputado. plenário. Além desta votação em curso há mais três

O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, peço votações nominais para que esta matéria seja conclu-
a palavra pela ordem. ída ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala-
VExa. a palavra. vra pela ordem.

O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT-MA. Pela O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es- VExa. a palavra.
tão reunidos em Marabá, [:0 Pará, milhares de garim- O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Pela ordem.
peiros, não apenas de Serra Pelada, como também Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apro-
de outras zonas de mineração. Eles estão discutindo veitar esse momento de intervalo de final de votação
seus problemas pacificamente, sem nenhum tipo de para sugerir aos colegas da Comissão de Minas e
provocação. Notícias que circularam de que eles iriam Energia que convidem o Presidente do BNDES para
invadir a Vale do Rio Doce, interromper a ferrovia de explicar os 7,5 bilhões de reais que estão sendo enca-
Carajás fazem parte de mé'.nobras dos adversários de minhados para as companhias de energia elétrica,
sua comunidade para perturbar aquela extraordinária com base nas perdas do período de racionamento.

reunião democrática. O consumidor brasileiro já paga, desde o ano
As direções das entidades dos mineradores da- passado, 2,9% a mais na conta de luz residencial; e

quela região estão reunidas no Pará, enviando um as indústrias, o comércio e setores ligados à pessoa
apelo ao Governo Federal para que intervenha nesse jurídica, 7,9%. Ora, estava previsto que esse aumento
problema e dê soluçôes imediatas às demandas que seria realizado durante cerca de 36 meses. Hoje, sou-
vinham sendo feitas há vários anos por aquela comu- bemos pelo jornal Folha de S.Paulo que ele será es-
nidade. Uma delas é a constituição imediata de uma tendido por mais 9 meses, além dos 36 inicialmente
comissão interministerial que possa analisar e enca- previstos, compondo assim o pagamento de uma su-
minhar solução para os graves problemas da comuni- posta perda relacionada ao racionamento.
dade de mineradores do ~rasil. Ora, Sr. Presidente, quem efetivamente perdeu

Sr. Presidente, outra reivindicação é que seja com essa situação foi a população. Com o raciona-
iniciado imediatamente um recadastramento para mento, quem perdeu qualidade de vida foram as pes-
que se conheça perfeitamente a extensão, a autentici- soas nas suas residências; no comércio e na indústria
dade e o volume daqueles trabalhadores na socieda- perdeu-se muito em termos de produção e produtiv~-

de brasileira. dade. Agora vem o Banco Nacional de Desenvolvl-
Faço um apelo ao Governo Federal para que en- mento Econômico e Social suprir, com um emprésti-

vie com urgência a lv1arabá um delegado com pode- mo de cerca de 7,5 bilhões de reais, o setor privado
res para ouvir as reivindicações daqueles trabalhado- empresarial, que, por isso mesmo, deve correr riscos,
res e priorize as soluções na sua agenda. e a população é quem vai pagar a conta por mais de 3

Era o que tinha a dizer. anos. Aos três anos acrescentaram mais 9 meses. O
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dinheiro que está no BNDES e que deveria ser aplica- privilegiar o grande capital em nosso País, principal
do na indústria e no comércio, produzindo mais em - beneficiado com essa medida.
prego, infelizmente está sendo utilizado para cobrir O segundo é para convidar todos os integrantes
um tal de déficit de gerenciamento. desta Casa para a audiência pública a ser realizada

Sr. Presidente, peço à Comissão de Minas e amanhã, às 9h30min, no Plenário 9, pela Comissão de
Energia que realize audiência pública em que repre- Fiscalização e Controle. Na oportunidade, vamos tratar
sentantes da sociedade civil, através dos institutos da modalidade de funcionamento, na área empresarial,
que cuidam da defessa do consumidor, estejam pre- de sociedade em quotas de participação. Estarão pre-
sentes, a fim de que o Presidente do BNDES explique sentes várias lideranças e autoridades que atuam nes-
a importância estratégica que tem ao fornecer 7,5 bi- sa área que constitui, com certeza, uma nova forma de
Ihões de reais como empréstimo para uma situação investimento no setor de móveis e imóveis.
dessa natureza. É muito importante a presença de membros

A sociedade brasileira não pode mais pagar tri- desta Casa. Por isso, reforçamos o convite não só
butos indiretos - já está pagando através de determi- para os Parlamentares, mas para todos quantos se in-
nadas compensações provisórias fiscais. Quem pa- teressem pelo assunto.
~ou, pe~o racionamento foi a fa~í1i~ brasil~ira; não foi a O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
Industrla ou a empresa que privatizou o sistema ener- palavra pela ordem.

gético brasileiro. . O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. PreSidente, VExa. a palavra.

peço a palavra pela ordem. ,. li O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - em Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, estou apre-

VExa. a palavra. sentando à Mesa requerimento pedindo informações
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela sobre as últimas decisões da Polícia Rodoviária Fe-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con- dera!.
voco nossa bancada e todas as bancadas de susten- Q b t t d f' I' -- , . ueremos sa er quan os pos os e Isca Izaçao
taçao do Governo a comparecerem ao plenarlo, por- d P I" R d .,. . t . t I d .

.. t a o ICla o OVlarla eXls em InS a a os, quais os
que estamos .co~ quorum mUito baiXO para vo ar motivos ocasionaram o funcionamento parcial desses
emenda COnS!ltuclonal. . . _ postos, quais medidas serão adotadas para garantir

Sr. PreSidente, ~ultos companheiros estao na segurança para os motoristas que trafegam nessas
?asa.ou.em seus gabinetes e a presença de S.Exa~. rodovias _ constantemente ameaçados de roubos,
e ~U1tO ~mportante, porque a margem de ~oto esta seqüestros e mortes _ e que medidas serão adotadas
mUito balxa_e ~ presença d,esses co~panhelros, para para viabilizar o retorno à normalidade dos postos es-
essa votaçao Import,ante, e necessarla.. tratégicos desativados, especialmente, os localizados

O SR. DARCISIO PERONDI - Sr. PreSidente, na malha viária federal de Minas Gerais.
peço a palavra pela ordem. Na BR-381 de Belo Horizonte a Governador

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Valadares, foram' desativados dois postos da Polícia
VExa. a palavra. Rodoviária Federal. O Governo, através do Ministério

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela da Justiça, argumentou que essa medida visa à con-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li- tenção de gastos com funcionários.
derança do Governo convoca os Srs. Parlamentares a Neste momento lamentável de violência em nos-
comparecerem ~? plenário, porque há necessidade 50 País, entendemos que está havendo negligência por
de quorum qualificado. parte do Governo, porque ele deveria ampliar os postos

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente, da Polícia Rodoviária Federal, não só para dar mais se-
peço a palavra pela ordem. gurança às pessoas que trafegam nas rodovias federais

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem brasileiras, como também para controlar o volume de
VExa. a palavra. cargas pesadas que passam muitas vezes sem contro-

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT-PI. Pela ordem. le, danificando e inviabilizando boa parte da malha ro-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo fazer doviária brasileira, especialmente as estradas por onde
dois comunicados. trafegam veículos pesados.

O primeiro diz respeito à matéria em votação. O Fazemos um apelo ao Governo no sentido de
Partido dos Trabalhadores votará "não". Não se pode que melhor equipe esse serviço, ao invés de abando-
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ná-Io, para que possa auxiliar e dar segurança à po
pulação brasileira nas estradas.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo re
gistrar minha preocupação com fatos acontecidos
no Município de Camaragibe, região metropolitana
do Recife. São fatos que se apresentam dentro do
contexto da violência geral que se abate sobre o
País e particularmente fortes na região metropolita
na da capital de Pernambuco.

Refiro-me a assaltos e outros abusos pratica
dos por vândalos, fatos que, em particular, têm a ver
também com o Partido dos Trabalhadores.

Sr. Presidente, o Presidente do Partido dos
Trabalhadores em Pernambuco, Paulo Santana, é
Prefeito do Município de Camaragibe. Nos últimos
vinte dias, cinco postos de saúde foram assaltados,
e os equipamentos mais caros foram levados. Por
coincidência ou não, trata-se da área em que mais
se tem destacado a nossa administração, ou seja, a
área da saúde. Esses fatos somam-se a algo mais
preocupante ainda: o Prefeito Paulo Santana tem
recebido ameaças por telefone, e a sede do Partido
dos Trabalhadores no Município de Camaragibe on
tem foi assaltada. Estranhamente, levaram somente
as CPUs dos nossos computadores. Monitores e ou
tros acessórios foram desprezados.

Tudo isso nos deixa muito preocupados. A posi
ção dos membros do Partido dos Trabalhadores em
Pernambuco tem sido de tranqüilidade, mas de mu~a

firmeza. Pretendemos continuar levando avanços
àqueles Municípios que governamos, em particular no
Município de Camaragibe, onde, com certeza, pela
administração correta, séria e avançada fe~a pelo
nosso Prefeito, contrariamos alguns interesses. A nos
sa firmeza de propósito em continuar nessa nossa po
sição tem exigido das autoridades pernambucanas a
apuração dos fatos. Temos recebido, por parte do Go
vemo do Estado, que no plano político é nosso adver
sário, interesse e empenho em apurar os fatos.

As autoridades policiais estaduais comparece
ram ao Município, e o Secretário de Defesa do Esta
do tem se colocado pessoalmente à disposição da
Prefeitura de Camaragibe, para investigar e solucio
ná-los. Esperamos que essa disposição, reafirmada
com a presença de tais autoridades e a afirmação

de vontade do Governo, efetivamente culmine com
a apuração dos fatos e punição exemplar daqueles
que estão não apenas destruindo a propriedade pú
blica, mas também ameaçando os que têm tido a
coragem de administrar para o povo e com o povo.

Era o registro que tinha a fazer.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, a votação teve início às 18h19min.
Portanto, há mais de quarenta minutos. Peço a
V.Exa. que encerre a votação, porque o tempo foi
suficiente e principalmente tendo em vista que tere
mos mais quatro votações nominais nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Logo
encerrarei. Agradeço a V.Exa. o alerta.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de aproveitar este espaço para fazer uma co
municação que considero não muito agradável.

Hoje estive no Ministério Público Federal. Estou
extremamente preocupado com a grande proliferação
dos cursos de ensino superior neste País. Faculdades
e mais faculdades têm sido abertas, muitas delas sem
a devida autorização. Nos ú~imos anos foram abertos
mais de 1.015 cursos. O Conselho Nacional de Edu
cação autorizou, por intermédio de sua Câmara de
Ensino Superior, o funcionamento de mais de 517 cur
sos. Mais de um milhão e meio de alunos foram aten
didos. Perto de 5 bilhões de reais foram movimenta
dos nos últimos dois anos só na área do ensino supe
rior.

Sr. Presidente, não que eu não queira que mais
jovens tenham acesso ao ensino superior, mas não
podemos permitir que esses cursos continuem sendo
abertos sem autorização, sem critério e sem fiscaliza
ção. Felizmente, a Ordem dos Advogados do Brasil
começou uma grande mobilização, para tentar inviabi
lizar a abertura de alguns desses cursos de Direito.
Na última prova para concessão de carteira da OAB,
em alguns Estados o índice de reprovação chegou a
70%, em virtude da péssima qualidade do ensino ofe
recido.
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Na verdade, a educação neste País virou uma mento Interno. Apesar de já termos votado a maté-
grande mercadoria, em que alguns enriquecem, ria uma vez, temos de colocar em plenário quorum
sem se preocupar com a qualidade do ensino. Por qualificado. Acho que temos de mudar o Regimento
isso, os membros da Comissão da Educação, Cultu- Interno. Quem quiser mexer no texto depois da pri-
ra e Desporto vão fazer uma grande mobilização, meira votação é que terá de colocar em plenário
para tentar evitar o funcionamento desses estabele- quorum qualificado. Esse é um problema da demo-
cimentos que oferecem cursos sem qualidade, en- cracia brasileira. Temos de votar a matéria uma,
ganam os estudantes, tomam seus recursos e lhes duas, três vezes, para manter a posição...

oferecem diploma que não tem valor. Portanto, faço este protesto e sugiro que modi-
Sr. Presidente, era registro que tinha a fazer. fiquemos o Regimento Interno. Estamos sendo pres-

Precisamos tomar providências urgentes para resolver sionados para encerrar a votação, pois sabem tra-
essa situação junto ao Conselho Nacional de Educa- tar-se de um jogo de número de Parlamentares em
ção. plenário. Temos quorum de 427 Parlamentares em

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- plenário, mas trata-se de emenda constitucional,
dência pergunta se algum Sr. Parlamentar que este- matéria que requer quorum qualificado, e não de
ja em plenário ainda não cumpriu com o dever do uma lei ordinária, cuja votação depende de maioria
voto. Se não o fez, a Presidência apela para que o simples.
faça imediatamente. Por isso, repiso um tema antigo: vamos mudar

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente, o Regimento Interno. Quem quiser modificar o texto,
peço a palavra pela ordem. depois de votado em primeiro turno, terá que colo-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem car em plenário quorum qualificado.

V.Exa. a palavra. O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela or- peço a palavra pela ordem.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
derança do PMDB secunda V.Exa. ao convocar V.Exa. a palavra.
seus Parlamentares ao plenário. Os Deputados do O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or-
PMDB que ainda não votaram, por favor, venham demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-
registrar seus votos, já que esta votação requer taria de dizer ao Deputado Luiz Carlos Hauly que já
quorum qualificado e é da maior importância. existe comissão onde foram votadas as modifica-

o PMDB recomenda o voto "sim". ções no Regimento Interno. Portanto, o problema
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço não está no Regimento, e, sim, na responsabilidade

a palavra pela ordem. dos Deputados em estarem aqui no horário correto

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem para votar.
V.Exa. a palavra. Deveríamos aprovar dispositivo dizendo que o

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem. Deputado que não estiver aqui para votar será puni-
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, penso do com corte nos vencimentos, ou algo assim.

estar na hora de procedermos à contagem dos vo- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
tos. O painel registra 426 votos. Talvez seja hora dente, peço a palavra pela ordem.

de conferir o resultado e proceder às outras vota- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem
ções. V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agrade- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo-
ço a V. Exa. o alerta, Deputado João Magno.

co/PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden- Sr. Presidente, quero solicitar a atenção de V.Exa.

te, peço a palavra pela ordem. ao encaminhamento que fiz sobre fixação de tempo
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem após anúncio do início da votação. Temos de ter

V.Exa. a palavra. esse limite de tempo para a votação.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Encaminhei projeto de resolução nesse senti-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- do, mas entendo que deve haver negociação polí-
te, gostaria de fazer um protesto a respeito do Regi- tica.



Portanto, é preciso que toda a sociedade bra
sileira se mobilize contra a violência doméstica e
que tomemos medidas sérias contra a praticada
com crianças nos lares.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM: 322
NÃO: 104
ABSTENÇÃO: 01
TOTAL: 427
É MANTIDO O DISPOSITIVO DESTACADO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Portanto, é conveniente encerrar a votação.
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Reitero que se~ia um avanço para esta Casa fi- sileiro que exija do Governo americano tratamento
xar um tempo, após anunciada a votação. Essa medi- melhor para a citricultura brasileira.
da até prote~eriaa Presidéncia e poderia ocorrer du- Veja bem. Durante 25 anos, pagamos ao Go-
rante a gestao de V.Exa. verno americano 492 dólares por tonelada de suco

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, de laranja exportada. Agora pagamos 412 dólares
peço a palavra pela ordem. por tonelada. Fizemos um cálculo e constatamos

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem que nos últimos 25 anos os produtores de suco de
V.Exa. a palavra. laranja brasileiros pagaram ao Governo americano 4

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. bilhões e 927 milhões de dólares de sobretaxa.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Não bastasse isso, Sr. Presidente, o Governo
esse destaque foi propos~o pelo PDr, que também da Flórida criou taxa para subsidiar a comercializa-
entende que já se passou bastante tempo. ção e produção de suco nos Estados Unidos.

Alguns Deputados r:ensam que é preciso ha- Portanto, é necessário que o Governo brasilei-
ver quorum para aprovar a matéria. Ora, é preciso ro aja com rigor em defesa do citricultor brasileiro.
haver quorum para votar matérias, que não preci- M't b' d

. UI o o nga o.
sam necessanamente ser aprovadas.

. . O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
MUitas vezes, o GOlferno so quer colocar em dência vai encerrar a votação.

votação o projeto quando tem convicção de que .
será aprovado. Precisamos votar para ver se será O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. PreSidente,
ou não aprovado. peço a palavra pela ordem.

Os Parlamentares que não estão no plenário O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
certamente não estão interessados na aprovação V.Exa. a palavra.
dessa emenda. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, temos recebido várias denúncias de vio
lência doméstica contra a criança. Estamos im
pressionados com a quantidade de crianças até
12 anos que estão sendo violentadas dentro de
suas casas, em 50% desses casos pelos próprios
pais ou padrastos.

Também estamos impressionados com a violên
cia na forma de espancamento. Crianças de 10 anos
estão sendo espancadas ou esfaqueadas pelos seus
pais.

O SR. NELSON! MARQUEZELLI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP.
Pela ordem. Sem re'Jisão do orador.) - Sr. Presiden
te, faço apelo aos Deputados do PTB que se encon
tram na Comissão de A!Jricultura e Política Rural
para que se dirijam ao plenário, porque a votação
vai encerrar-se em alguns minutos.

Sr. Presidente, hoje pela manhã apreciamos
várias moções na Comis'>ão de Agricultura e Polí
tica Rural. A grande pre:>cupação do momento é
com a criação da ALCA. No interior de São Pau
lo, especialmente na regão de Ribeirão Preto, Pi
rassununga e Rio Preto, essa preocupação é ain
da maior, pois lutamos para exportar cada vez
mais, principalmente suco de laranja, um dos
mais importantes fat()re~; na balança de exporta
ção do Estado.

Lamentavelmente, cada vez que tentamos
adentrar no mercado americano, sofremos restri
ções rigorosas quanto à qualidade do nosso suco e
ao preço. Enfim, a proteçÊlo ao suco de laranja ame
ricano é tão grande que éipelamos ao Governo bra-
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Proposlçílo: PEC N° 407/2001 - OVS POT/PPS 
ARTIGO 85 (ARTIGO 4°)

InIcio Votação: 2010312002 18:19

Fim Votação: 201031200219:17

Resultado da Votação
Sim 322
Não 104
Abstençílo 1

Total da Votaçílo 427

Art. 17 1

Total Quorum 428

Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:29

Orientação
PFL -Sim
PSOB-Sim
PMDB·5im
PT- Não
PPB -Sim
PlB - Liberado
POTIPPS • Liberado
PUPSL-Sim
PSBIPCOOB - Não
PST-Sim
GOV.-Sim

RORAIMA
Alceste Almeida
Almir Sá
Luciano Castro
Salomão Cruz

Total Roraima: 4

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço
Or. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale
Asdrubal Bentes
Baba
Oeusdelh Panloja
Elcione Barbalho
Giovanni Queiroz
Haroldo Bezerra
José Prianle
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Socorro Gomes
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

Total Pará: 15

AMAZONAS
Francisco Garcia
Silas Câmara
Vanessa Grazzjotin

Total Amazonas: 3

RONOONIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura

Partido

Pl
PPB
PFL
PFL

PSOB
PL
PPB
PTB
PSOB
PFL

Partido

PSOB
PMDB
PT
PFL
PMOB
POT
PSOB
PMDB
PTB
PSDB
PT
PL
pedoB
PFL
PSDB

PFL
PTB
PCdoB

PPS
PMDB

Bloco

PUPSL

PUPSL

Bloco

POT/PPS

PUPSL
PSB/PCOOB

PSB/PCOOB

POT/PPS

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Voto

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Nao
Sim
Sim

Sim
Sim
Não

Não
Sim
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Eurlpedes Miranda POT POT/PPS Não
Expedito Júnior PSDB Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim

Oscar Andrade PL PUPSL Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSDB Sim

João Tota PPB Sim

José Aleksandro PSL PUPSL Sim

Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Nao

Sérgio Barros PSOB Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Edmundo Galdino PSOB Sim

Freire Júnior PMOB Sim

Igor Avelino PMOB Sim

KátiaAbreu PFL Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Paula Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7
Partido Bloco Voto

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gasta0 Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMOB Sim
Remi Trinta PL PUPSL Sim
Roberto Rocha PSOB Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Anrbal Gomes PMDB Sim
Amon Bezerra PSOB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Eunicio Oliveira PMOB Sim
Inácio Arruda PCdoS PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSOS Sim

Marcelo Teixeira PMOB Sim

Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSDB Sim

Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDS Sim

Roberto Pessoa PFL Sim

Rommel Feijó PSDB Sim

Séraio Novais PSB PSB/PCDOB Não
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Vicente Arruda PSOB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí
Átila Lira PSOB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themistocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Nl!Io

Total Piauí: 10

Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PTB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
MúcioSá PTB Sim
Ney Lopes PFL Sim
Salomão Gurgel PDT POTIPPS Nl!Io

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAlsA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abllio PSOB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PTB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSOB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitao PSOB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PSDB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS PDTIPPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Nl!Io
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PSDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PSDB Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PT Nl!Io
Ricardo Fiuza PPB Sim
Salatiel Carvalho PMOB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Nl!Io

Total Pernambuco: 23
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ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não

Divaldo SurLagy PST Sim
Hele.,ildo Ribeiro PSDB Sim

Luiz Dantas PTB Sim

Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regi:; Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas; 6

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PTS Não
Tânia Soarel; PCdoS PSB/PCDOB Não

Total Sergip'~; 8

BAH~A

Ariston Andrade PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
EujáGio Simces PL PL/PSL Sim
Félix Mendonça PTS Sim
Jaime Femaldes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques WagC1er PT Não
João Carlos 3acelar PFL Sim
João Leão PPB Sim
Joni~al Luca:l Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José LOJren,;o PMDB Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junio' PSDB Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário NegrolOonle PPB Sim
Milton Barbo,a PFL Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo G,}rmano PFL Sim

Roland Lavigne PMDB Sim

Saulo Pedro:la PSDS Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Walcir Pires PT Não

Walt'3r Pinheiro PT Não

Total Bahia: 29

MINAS GERr..IS
Aécio Neves PSDB Art. 17

Arac:3ly de Paula PFL Sim

Cabo Jülio PST Sim

Carlos Mosc lni PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim

Partido Bloco Voto
MINAS I3ERo\lS
Custl>dio Maltos PSDB Sim
Danilo de Castro PSOB Sim
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Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diníz PMDB Sim
Genésio Bernardino PMDB Sim
Gilmar Machado PT Não
Hélio Costa PMDB Não
Herculano Anghinetli PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Não
José Militão PTB Não
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Lúcia PMDB Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Lello PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Não
Osmãnio Pereira PSOB Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMOB Ni'lo
Saulo Coelho PSOB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Não
Virgllio Guimarães PT Não
Vittorio MedioU PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 48

ESP!RITO SANTO
Feu Rosa PSOB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Max Mauro PTB Não
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim

Partido Bloco Voto
EspíRITO SANTO
Rita Camata PMDB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSOB Sim
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Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Genésio Bernardino PMDB Sim
Gilmar Machado PT Não
Hélio Costa PMDB Não
Herculano Anghinetli PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Não
José Militão PTB Não
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Porteia PSL PUPSL Sim
Mareio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Lúcia PMDB Sim
Mário Assad Júnior PL PLlPSL Sim
Narcie Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Sim
Olímpio Pires PDT PDT/PPS Não
Osmãnio Pereira PSOB Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PLlPSL Sim
Rafael Guerra PSOB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMOB Não
Saulo Coelho PSDB Sim
Sérgio Miranda PCdeB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Não
Virgflio Guimarães PT Não
Vittorio Mediolí PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zezé Perrelta PFL Sim

Total Minas Gerais: 48

EspiRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Max Mauro PTB Não
Ricardo Ferraço PPS POT/PPS Sim

Partido Bloco Voto
EspíRITO SANTO
Rita Camata PMDB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim

Total E&pírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
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José Genolno PT Nao
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Nao
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMD~ N~o

Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcos Cintra PFL Sim
Medeiros PL PL/PSL Sim
Mendes Thame PSDB Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Nao
Ricardo Izar PTB Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSOB Sim
Teima de Souza Pl Não
VadãoGomes PPB Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé Indio PMDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 59
Partido Bloco Voto

MATO GROSSO
Celeita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTS Sim
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PSDB Sim

lotai Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSBIPCDOB Nao
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Osório Adriano PFL Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Wigberto Tartuce PPB Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOS Não
Barbosa Neto PMOB Sim
Euler Morais PMDB Não
Geovan Freitas PMOB Sim
°Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúeia Vânia PSDB Sim
Luiz Bitlencourt PMOB Sim



09518 Quinta-kira 21 DIA RIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Manjll de 2002

Nor'Jerto Tdxeira PMDB Sim
Pecro Cha\65 PMDB Sim
Roberto Ba'estra PPB Sim
Ronaldo Ceiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMD8 Sim
Manoel Vitério PT Não
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa SerTano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Per,ro Pedr:>ssian PPB Sim
Waldemir IIloka PMD8 Sim

lotai Mato Grosso do Sul: 7

PAI~NÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affons'J Camargo PSDB Sim
Ale;, Canziani PSDB Sim
Basflio Villani PSD8 Sim
Chi,;o da Pr incesa PSDB Sim

Partido Bloco Voto
PAHANÁ
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. qosinha PT Não
Flávio Arns PT Não

Gustavo FrlJet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMD8 Sim
Josoi Borba PMD8 Sim

JOsrí Carlos Martinez PTB Sim

Lui2. Carlos Hauly PSDB Sim

Moacir Micheletlo PMDB Sim

Nelson Mel rer PPB Sim

Odi!io Balbilolti PSDB Sim

Oliveira Filho PL PUPSL Sim

Osrllar Serraglio PMDB Sim

Padre Roqle PT Não

Ricard,) Bal ros PPB Sim

Ruben 5 Bu.mo PPS PDI/PPS Sim
Santos Filh,) PFL Sim

Totll Paraná: 22

SAHTi\CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Edinho Bez PMOB Sim

Edison Andrino PMOB Não

Eni Voltolini PPB Sim

Fernando Coruja PDT PDT/PPS Não

Gerváuio S,lva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João:> Matos PMDB Sim

João Pizzol 3lti PPB Sim

Luci Choine cki PT Não

Paulo Gouvêa PFL Sim

Pedro Bitlencourl PFL Sim

Renato Vianna PMDB Sim

Serafim Ve'lzon PDT PDTIPPS Não

Viconle Calopreso PSDB Sim

latIl Santa Catarina: 15

RIO GRANI>E DO SUL
Adão Preito PT Não

Airton Dipp por PDT/PPS Não



Março de 2002 DIARIO DA ('AMARA. DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 09519

Alceu Collares POT POT/PPS Não

Ana Corso PT Não

Augusto Nardes PPB Sim

Cezar Schirmer PMOB Abstenção
Clovis IIgenfritz PT Não

Darcísio Perondi PMOB Sim

Esther Grossi PT Não

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Não

Fetter Junior PPB Sim

Fioravante PT Não

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Não

Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Orlando Desconsi PT Não
Osmar Terra PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL Sim
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Não
Roberto Argenta PHS Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMDB Sim
Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 24



"Requeremos, nos termos do § 2 do
art. 161 do Regimento Interno, destaque
para votação em separado do inciso /I do
art. 85, constante da redação dada pelo art.
4° da Proposta de Emenda à Constituição n°
407-A, de 2001".

Sala das Sessões, em 19 de março de
2002.

Haroldo Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o Deputado Sérgio Miranda falará pela
Liderança do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Miranda para enca
minhar a votação.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acatamos a
sugestão do Deputado Rodrigo Maia e mantivemos o
inciso' do art. 85, que libera o Sistema de Pagamen
tos Brasileiro, o Sistema de Financiamento Imobiliário
e a negociação de recebíveis. Todas as negociações
nesses sistemas financeiros e na Bolsa mantêm-se li
beradas. O que estou pretendendo retirar é o inciso 11,
que dispõe sobre as contas correntes de depósito, a
aplicação individual.

Srs. Deputados, quais são meus argumentos?
Primeiro, não há isonomia. Por que outros aplicado
res financeiros, como os de caderneta de poupança,
também não são isentos? Ao contrário. O Governo
anunciou, na imprensa, que quer cobrar deles Impos
to de Renda. Por que os aplicadores em títulos públi
cos, que dão liquidez ao mercado, também não?

Segundo: quem vai pagar a conta que, somente
neste ano, gira em torno de 400 milhões de reais e,
anualmente, varia entre 800 e 900 milhões? A área
social? A emenda do Deputado?

Terceiro: não é por causa da CPMF que a Bolsa
brasileira vai mal, mas devido à política econômica.
Se o Brasil não cresce, como as empresas podem dar
lucro? As Bolsas brasileiras tiveram alta de 26%, em
dólar - a terceira do mundo -, valendo a CPMF.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a Os capitais de empresas abertas estão se fe-
mesa requerimento de destaque do Bloco Parlamen- chando por causa da desnacionalização. Por que a
tar PSB/PCdoB: TELESP fechou? Porque sua proprietária, a Telefôni

ca, está aberta na Espanha. Por que a BIOBRÁS fe
chou seu capital? Porque foi comprada por uma em
presa norueguesa que o tem aberto na matriz.

Quarto e únimo: Srs. Deputados, a grande van
tagem da CPMF - talvez a única - é seu poder fiscali
zador. Por que retirar a fiscalização de todos os apli
cadores na Bolsa, inclusive de mercados e futuros?
Não tem sentido. Se hoje o setor não é dominado pelo
crime ou pelo tráfico, ele o será, porque estará prote
gido.

São argumentos sólidos. Encontrei contra-argu
mentos que não têm solidez. Por exemplo, que a CVM
fiscaliza as empresas. Quem vai fiscalizar a conta dos
aplicadores, hoje a cargo da CPMF? Cantar loas às
Bolsas de Valores é não entender que elas custam
caro, não as pequenas e médias empresas de capital
aberto que nelas atuam.

Srs. Deputados, estamos abrindo precedente
perigoso.

O Governo diz que quer proteger as Bolsas;
para nós, o setor produtivo é mais importante.
Enquanto houver CPMF, não haverá reforma tributá
ria. É farisaísmo defender ambas.

Srs. Deputados, no inciso 11, mantivemos a isen
ção para o SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro,
para o SFI - Sistema de Financiamento Imobiliário e
para negociações de recebíveis. Excluímos apenas o
aplicador financeiro na Bolsa, como pessoa física ou
jurídica.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, para enca
minhar contrariamente ao destaque.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, uma das formas de se alcançar a socializa
ção no capitalismo é o mercado acionário. Assim tem
sido nos países desenvolvidos como os Estados Uni
dos, por meio dos fundos de pensões ou da aplicação
direta, e na Europa.

A Bolsa, portanto, é o caminho para a socializa
ção dos lucros. Por isso, o discurso do colega que me
antecedeu é equivocado.

A reforma agrária faz parte da essência do capi
talismo, que defende propriedades menores, mais efi
cientes e produtivas.

Hoje, no Brasil, 10 milhões de trabalhadores, di
retamente ou por meio de fundos de pensão, aplicam
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na Bolsa de Valores. O Deputado Sérgio Miranda tem tados, o Deputado Sérgio Miranda esclareceu a inten-
razão: a Bolsa, como entidade, é isenta, mas o aplica- ção do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB ao apresentar
d - a emenda ora discutida.or, nao.

A legislação brasileira é avançada no que se re- Convido os colegas para fazermos uma reflexão
fere ao mecanismo de fiscalização da origem e do cri- mais ampla: avalia-se o bom governante pela capaci-
me de lavagem de dinheiro. Além do COAFI, temos dade de administrar, respeitados os limites da lei e as
todo o aparato do sistema tributário e do Código Civil. prioridades da população.
Portanto, estamos bem amparados nesse sentido. O Governo Fernando Henrique Cardoso é a ne-

Sr. Presidente, quero insistir em que há equívo- gação dessa afirmativa; prova disso é o mecanismo
co de interpretação. Um dos caminhos para se defen- arbitrário das medidas provisórias. Se somarmos o to-
der o trabalhador e a socialização do capital é o forta- tal editado nos últimos oito anos, veremos que ele é
lecimento da Bolsa. O BNDES vai apoiar as empresas maior que o de toda a história do País. Além disso, foi
no novo mercado, por intermédio do BNDESPAR. um governo baseado no casuísmo - haja vista a
Isso é importante. CPMF.

Vamos isentar as Bolsas da CPMF. Se não o fi- O Deputado que me antecedeu declarou que
zermos, as empresas vão deixar de investir no Brasil esse imposto não existe na Europa nem nos Estados
e procurar os mercados dos Estados Unidos ou da Unidos. Quero acrescentar que ele não é cobrado em
Europa, onde não existe esse imposto. nenhum país do mundo.

Vamos fortalecer nosso mercado de capitais.
Chamo a atenção desta Casa para uma novidaEsse financiamento tem baixo custo para a empresa,

de nessa prorrogação da CPMF: as isenções. E é pre-
que dividirá seus lucros com os acionistas. ciso analisar seu significado. A isenção é um trata-

Sr. Presidente, encaminho, mais uma vez, con - mento diferenciado, privilegiado, para um determina-
trariamente à proposta. Voto "sim", pela manutenção do setor. Esse tratamento poderia ser dado aos apo-
do texto, para que não incorramos no mesmo equívo- sentados, aos pobres assalariados, que estão viven-
co que cometemos ao criar a CPMF. No IMF, já havía- do o período de maior arrocho salarial do País. Mas é
mos retirado a tributação da Bolsa. Logo depois, ela exatamente o contrário, Sr. Presidente: os maiores
foi reintroduzida, e aí está o resultado. beneficiados são os grandes investidores. O Governo

Portanto, vamos consertar nosso erro. não está preocupado com os 75.200 estabelecimen-
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a tos comerciais que decretaram falência e fecharam as

palavra pela ordem. portas; o Governo não está preocupado com as in-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem dústrias, com os pequenos empresários, que estão

V.Exa. a palavra. inadimplentes, um setor que está agonizando. São
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. aqueles que fazem investimentos de alto risco que es-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB soli- tão preocupando o Governo.
cita à sua bancada que permaneça em plenário, pois Agora, pergunto: de que lado está esta Casa?
teremos mais três votações. Como vamos votar? Do lado dos grandes investidores

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente, peço ou vamos cometer mais uma injustiça cruel com a
a palavra pela ordem. grande maioria de trabalhadores brasileiros, que vive

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem massacrada por essa CPMF? Quantos estão regis-
V.Exa. a palavra. trados no SERASA porque as migalhas que tinham

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela or- foram sugadas pela CPMF e os seus cheques volta-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da ram?
mesma forma, o PMDB ressalta a seus Parlamenta- Sr. Presidente, gostaria de deixar bem claro que
res a importância de ficarem em plenário, tendo em não podemos ferir o art. 5° da Constituição. Essa isen-
vista que faremos outras votações nominais. ção, além de imoral, é inconstitucional. O art. 5° diz

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo que todos são iguais perante a lei. É o princípio da
a palavra à nobre Deputada Miriam Reid, última ora- igualdade. Agora querem que a CPMF seja cobrada
dora inscrita para encaminhar favoravelmente ao des- só dos pequenos, dos médios e dos pobres; os gran-
taque. des terão suas contas correntes protegidas. Será que

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Sem re- é pela possibilidade de cruzamento dos dados com o
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Imposto de Renda?



O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL vota "sim".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo encaminha o voto "sim".

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PTB libera a sua bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.

o SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo
co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Co
erentemente, vota "sim" o Bloco Parlamentar PUPSL.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
agora trata-se apenas do inciso 11 do art. 85, que diz
respeito especificamente à imunidade para os investi
dores nas Bolsas.

A argumentação do Governo de que com isso
vamos retirar as empresas das Bolsas de Nova Iorque
e trazê-Ias para o Brasil e, assim, aumentarão os índi
ces de emprego, parece-nos, no mínimo, falaciosa. Já
que queremos dar imunidade, que sejam beneficia
dos os setores produtivos. Sempre se disse que era
preciso acabar com o capital especulativo e investir
no setor produtivo deste País. É isso o que importa.

Portanto, nós, do PDT, encaminhamos o voto
"não", mas como o PPS participa do Bloco, deixamos
a questão em aberto.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
vota "sim".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota "não".

Art. 85 ..
1- .
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Durante todos esses anos em que a CPMF foi aos Srs. Parlamentares para o fato de que estamos
cobrada, o Governo não se preocupou com o merca- mantendo os outros incisos do art. 85.
do financeiro, só agora esti se preocupando. Não po- Estamos retirando apenas o inciso 11, que trata
demos admitir isso, caros ~olegas. das contas correntes, das contas individuais. Vota-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estare- mos "não".
mos todos nos palanques este ano. Que explicação
daremos ao povo brasileiro votando essa covardia,
essa arbitrariedade de isenção para os grandes in
vestidores?

Para terminar, já quero antecipar minha posição
e a do nosso partido na votação seguinte. Por que
isentar a movimentação financeira do capital estran
geiro? Será que vamos manter essa postura colonial
de país subjugado aos interesses estrangeiros em
detrimento dos direitos do povo?

Tivemos uma diferença muito pequena na vota
ção: 308 a 322 votos.

Se vinte Deputados colocarem a mão na cons
ciência neste momento e pensarem no povo brasilei
ro, podemos virar o jogo e impedir mais uma injustiça
brutal e cruel com a maioria do povo brasileiro, os
grandes necessitados, as grandes vítimas desse mo
delo econômico cruel e arbitrário, que está derrotado.
Prova disso é a pesquisa do IBOPE, que já está sen
do divulgada, segundo a qual o candidato do Governo
já caiu para 14%, e os Deputados que o acompanha
rem cairão junto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o seguinte oispositivo destacado:

Art. 4° ..

II - em contas correntes de depósito,
relativos a:

a) operações de compra e vendas de
ações, realizadas em recintos ou sistemas
de negociação de bolsas de valores e no
mercado de balcão:> organizado;

b) contratos referenciados em ações
ou índices de ações, em suas diversas
modalidades, ne'J0ciados em bolsas de
valores, de mercadorias e de futuros;

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informo
aos que quiserem manter o texto que deverão enca
minhar o voto "sim"; os que quiserem apoiar o desta
que, deverão votar "não".

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.

PeJa ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PSBiPCdoB vota "não" e alerta



Essa é a nota da bancada do Partido dos Tra
balhadores sobre a forma como foi tratado o Relator
Especial da ONU, Sr. Jean Ziegler, por ter relatado,
única e exclusivamente, aquilo que é óbvio no País.

Não vimos, em momento algum, órgãos do Go
verno fazer qualquer manifestação dessa natureza
quando Jean Ziegler falou sobre a Bolsa Alimentação.
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Queiram seguir a orientação do visor de cada tão grandes que aqui na Câmara, sua
posto. própria base parlamentar foi obrigada a

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comuni- reconhecer que ele havia passado dos
co ao Plenário que teremos, além da votação em cur- limites e negou sua chancela àquele acordo
so, duas outras em relação a essa matéria, e ainda lesivo aos interesses nacionais.
consta da pauta uma PEC que visa solucionar o pro- Também no episódio da sobretaxação,
blema do funcionalismo do ex-território, agora Esta- por parte do governo americano, do aço
do, de Rondônia. Sobre ela, parece-me, há entendi- brasileiro, não se ouviu da parte do governo
mento, mas é preciso um quorum de 308 Deputados o protesto enérgico que o protecionismo
por se tratar de matéria constitucional. americano requeria. Ouviu-se apenas um

Portanto, é absolutamente fundamental a per- tímido gemido, típico de quem já não toma a
manência dos ilustres colegas em plenário até o tér- soberania nacional como valor inegociável.
mino da pauta prevista para esta noite. Agora, quando um funcionário

O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, peço internacional faz contestações óbvias sobre
a palavra pela ordem. nossa trágica realidade social, assiste-se a

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem um festival de insultos destinados a passar
V.Exa. a palavra. a impressão de que o Governo quer salvar a

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela or- "~onra" nacional: O p'lanalto imit~ assim a
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o ditadura que mvest~a no am~/f?ama e
PMDB solicita aos Deputados que venham ao plená- apresentava como traldore~ da patna tantos
rio e que aqui permaneçam para as sucessivas vota- q~a~to~ ou~~vam den~nclar a tortura e a
ções. vlolencla erigidas em metodo de governo.

Na votação em curso, o PMDB recomenda o Parece claro que o Governo FHC quer
voto "sim". apresentar como celerado quem ousa

O SR. ORLANDO FANTAZZINI- Sr. Presiden- apontar nossas chagas sociais. Busca ainda
te, peço a palavra pela ordem. criminalizar quem chama a atenção para o

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem fato de que a abertura indiscriminada de
nosso mercado, que nos é imposta pelos

V.Exa. a palavra. , t' t' I dpalses cen ralS, es a onge e ser um
O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT--SP. Pela or- dogma para eles. Pelo contrário,

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou fa- americanos e europeus não vacilam em
zer a leitura de uma nota da bancada do Partido dos adotar medidas protecionistas sempre que
Trabalhadores sobre a polêmica criada em torno do isso lhes interessa. O neoliberalismo como
Relator especial da ONU, Jean Ziegler: dogma é coisa de coloniais tucanos.

'~ ira do governo contra Jean Ziegler, Diante deste quadro, a bancada do PT
relator da ONU para a questão da fome no afirma que a inserção autônoma do Brasil
Brasil, acusado de louco, desonesto e irres- no mundo requer relações respeitosas com
ponsável, porque constatou o óbvio: o Brasil todas as nações, ação independente em
é um pais injusto, faminto e violento; con- todos os fóruns internacionais e defesa
trasta vivamente com a subserviência do firme de nossos interesses sem que isso
governo brasileiro em relação aos Estados signifique resvalar para a demagogia
Unidos em todos os fóruns e episódios. consubstanciada num patriotismo de

Com efeito, a subserviência do fachada que mal disfarça uma profunda
Planalto ao governo Bush é tão pronunciada subserviência ao capital internacional. "
que ele tem aceito que o Chanceler Celso
Lafer passe por revistas humilhantes, sendo
obrigado a tirar os sapatos cada vez que,
por dever de ofício, precisa se encontrar
com alguma autoridade americana.

Mais ainda, no episódio do acordo
sobre a utilização da base espacial de
Alcântara, se esmerou em fazer concessões
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Bastou apontar aquilo que é público e notório neste O SR. CARLlTO MERSS (PT-SC. Pela ordem.
País para ser destratado, desacatado. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, foi anterior, meu voto foi de acordo com a orientação da
aprovada uma moção em desagravo ao desacato e bancada.
desrespeito a essa autoridade da ONU, esse Relator O SR. ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente,
especial, que merece o respeito desta Casa e do peço a palavra pela ordem.
Congresso Nacional. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

Muito obrigado, Sr. Presidente. V Ex I. a. a pa avra.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela

palavra pela ordem. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem tou extremamente preocupado. No Estado do Pará,

V.Exa. a palavra. no Município de Marabá, houve o deslocamento de
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. mais de 10 mil garimpeiros das mais diversas regiões

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB con- do Estado e do vizinho Maranhão, com o objetivo de
voca sua bancada para comparecer ao plenário, pois se manifestarem a respeito do problema dos garimpe-
haverá esta e mais duas outras votações. O nosso en- iros de Serra Pelada. Aliás, esta Câmara já votou um
caminhamento é pelo voto "sim". projeto de decreto legislativo, encaminhado ao Sena-

Solicito à bancada que permaneça em plenário, do, sobre o problema do garimpo de Serra Pelada.
pois, repito, haverá mais duas votações. Depois de várias injunções políticas, foi formado

O Partido Progressista Brasileiro vota "sim". no Ministério de Minas e Energia, através do DNPM,
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço um grupo interministerial para estudar alternativas de

a palavra pela ordem. solução para o problema dos garimpeiros de Serra
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem Pelada, grupo este que reuniria o Ministério da Justi-

V Ex I ça, o Comunidade Solidária, o Governo do Estado do. a. a pa avra.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela Pará e o próprio Ministério de Minas e Energia. Ocor-

ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, es- re que, já decorrido tanto tempo, ainda não temos no-
tou acompanhando pela imprensa, e nos últimos dias tícias da formalização desse grupo interministerial.
com mais intensidade, a preocupação do Presidente Preocupa-me sobremaneira a mobilização que
da República em ter uma legislação própria que pos- lá está ocorrendo. Cerca de 15 mil homens estão
sa livrá-lo de um futuro processo na Justiça. Isso de- acampados no Município, extremamente tensos e em
manda, evidentemente, um trabalho do Ministério PÚ- busca de alguma resposta. O Governo Federal deve
blico e da Nação, que está acompanhando dois Go- uma resposta àqueles garimpeiros, seja favorável a
vernos e, ao final deste último, tem essa preocupa- todos os seus pleitos, seja contrária. O pior é não ter
ção. Quem não deve não teme. Não há por que uma havido, até então, uma manifestação oficial do Gover-
legislação própria, eximindo o Presidente da Repúbli- no. Não atuo naquela área do meu Estado, mas estou
ca de, no final do seu mandato, ser processado como preocupado, já que temos recebido insistentes telefo-
qualquer cidadão comum. nemas de pessoas que estão nesse acampamento.

Queremos o fim do privilégio e que se estabele- Aproveito este momento para solicitar o apoio
ça definitivamente o julgamento de todos aqueles que de V.Exa., Sr. Presidente, no sentido de que o Ministé-
possam demonstrar, como não pôde aqui no Con- rio de Minas e Energia dê alguma orientação sobre os
gresso Nacional, através da CPI da Corrupção, aquilo caminhos que estão sendo tomados para a criação
que havia sido denunciado. Não pôde? Que vá à Jus- desse grupo interministerial, a fim de dar uma aten-
tiça. Se não há nada, é evidente que a Justiça não irá ção àqueles milhares de homens que estão no Muni-
julgá-lo nem condená-lo. cípio de Marabá.

Vamos acabar com o privilégio e estabelecer um Era o que tinha a dizer.
novo momento da política no Brasil: com ética e senti- O SR. MARCELO BARBIERI- Sr. Presidente,
mento de cidadania para com o País. peço a palavra pela ordem.

O SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
a palavra pela ordem. V.Exa a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB-SP. Pela
V.Exa. a palavra. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas



O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ocupamos a tribuna para fazer uma afirmação que se
faz necessária, mesmo porque sabemos todos que
no cotidiano, e no mundo da política muito mais, uma
mentira dita mil vezes vira verdade. Imaginem a pró
pria verdade repetida. É nesse sentido que queremos
repetir a verdade, para evitar que a mentira prospere,
propague-se e consolide-se.

Temos votado a CPMF, contra a qual o PDT e,
pelo que sei, o PSB e o PCdoB têm-se posicionado
claramente. As razões temos declinado aqui, princi
palmente pelo fato de ser um imposto cumulativo e,
além disso, não ser destinado à saúde. No discurso, é
para a saúde; na prática, não. O dinheiro é sempre
desviado. Vinte bilhões de reais vieram para Brasília,
foram garimpados nos Municípios, deveriam ficar
com os doentes, mas não vão para a saúde.

Apresentamos uma emenda garantindo 22,5%
do valor arrecadado com a CPMF para os Municípios
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votações anteriores, votei de acordo com as orienta- e 21,5% para os Estados, mas a maioria desta Casa
ções do meu partido. rejeitou-a com os votos dos Deputados que a estão

Fiz no Pequeno Expediente pronunciamento a aprovando agora.
respeito do Governador Itamar Franco, do Estado de A imprensa toda tem dito - e este é o ponto que
VExa, Sr. Presidente, que declinou da possibilidade quero enfocar - que a CPMF, de certa forma, fez com
de disputar a Presidência da República pelo PMDB. que a esquerda e a direita se unissem em favor do
S.Exa. estava sendo apoiado por nós e por vários Governo e que, com sua cantilena, fôssemos seduzi-
companheiros de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande dos a votar a favor da CPMF, o que está fazendo a
do Sul e de Minas Gerais. Por motivos pessoais, o Go- Oposição. Ontem e hoje vi o Bóris Casoy, dentre vári-
vernador optou por não mais se candidatar à Presi- os âncoras dos telejornais, dizendo que a Oposição
dência da República. sucumbiu à cantilena do Governo e caiu no canto da

Meu pronunciamento registra a estatura de sereia.
Itamar Franco. Durante sua participação em um mo- Alto lá! Menos o PDT, o PCdoB e o PSB. Não te-
men10 trágico da vida nacional, eu estava neste nho procuração para falar por esses outros dois parti-
Congresso, assim como VExa, Sr. Presidente, e dos, mas falo pelo PDr e sei que eles são aliados
pude vê-lo assumir a Presidência da República, en- nossos nessa causa. Há uma diferença, o PT está
tregando o País a outro governante em condições apoiando a CPMF, tem as suas razões, mudou de dis-
maravilhosas de crescimento, de desenvolvimento curso, tem as suas compreensões. Eu não quero nem
e de estabilidade. entrar no mérito, mas queremos deixar claro perante

O Governador Itamar Franco tem desempenha- a Nação brasileira que o PDT não sucumbiu ao canto
do um papel magnífico à frente do Governo do Estado da sereia, não negociamos, não votamos a favor, não
de Minas Gerais. Solidarizo-me com Itamar Franco, apoiamos e não estamos aprovando a prorrogação
membro do nosso partido, o PMDB. Deixo claro que o da CPMF, que não passa de um caça-níquel que tira o
nome de S.Exa. era essa a grande opção que tínha- dinheiro dos Municípios, dos Estados. Traz o dinheiro
mos. Foi escolhida uma Comissão para discutir quem para Brasília e deixa os Municípios e os Estados com
será o possível candidato do PMDB em junho deste doentes, pessoas que precisam, em hospitais mal
ano. equipados, até sem ambulâncias, enfim, sem condi

ções de prestar os serviços de saúde aos seus habi
tantes.

É lamentável que o Governo garimpe o dinheiro
nos Municípios e não o devolva, para que eles pos
sam prevenir as doenças e tratar dos doentes. Com a
CPMF, o Governo vai lá, traz o dinheiro e esquece-se
dos doentes. É algo até curioso.

Se fosse prorrogada a CPMF, queríamos que
pelo menos deixassem algum recurso para os Muni
cípios. Mas não, eles trazem para Brasília todo o di
nheiro, nem se lembram dos doentes e ainda por cima
desviam os recursos arrecadados com a CPMF para
pagar a dívida externa ou qualquer outra coisa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT-PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que,
ontem, no momento da votação da CPMF, por um
erro, abstive-me. Na verdade, minha posição política
é a mesma do partido. Portanto, acompanho o partido
na votação da CPMF, votando "sim".
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Muito obrigado.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, primHiramente, quero mostrar ao De
putado Pompeo de Mattos à Casa e à sociedade bra
si�eira a maior prova de que o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB é contra a CIJMF: o DVS que ora esta
mos votando é do nosso bloco.

Em segundo lugar, pedi a palavra para reforçar
a posição do Deputado Zenaldo Coutinho. S.Exa. pe
diu imediata solução para o problema que aflige os
garimpeiros de Serra Pelada.

Essa foi a última decisão do Governo Collor e
ainda está vigorando. Um burocrata do Ministério de
Minas e Energia resolveu determinar num despacho
que a lei votada por este Congresso a respeito de
Serra Pelada não tem força de lei e não pode ser apli
cada. E o Presidente da R apública suspendeu a apli
cação da lei. Um decreto lagislativo que votamos por
unanimidade e que suspendeu a eficácia desse ato
do Governo Collor está presentemente no Senado
Federal em mãos do Sena.dor Bello Parga.

Gostaria que S.Exa. que pensou em trazer de
volta a Lei da Mordaça, não esquecesse desse proje
to de decreto legislativo e votasse no sentido de resol
ver a questão dos garimpEliros de Serra Pelada.

E mais: que o Governo cumpra o acordo que
fez neste plenário e resolva o problema através de
um grupo interministerial, que até hoje não foi
constituído.

Era o que tinha a diz-er.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) _. Sr. Presidente, solicito, à
bancada do PSDB, àqueles que ainda não vieram vo
tar e os de outras bancadas que estão votando favo
ravelmente à matéria que venham imediatamente ao
plenário, para que possamos o mais rapidamente ter
minar essa votação 3 iniciar as demais.

O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT-RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
reafirmo a posição coerente do PDT, que sistematica
mente vem votando contra a prorrogação da CPMF,
imposto que seria provisório e que se está tornando
perpétuo. Trata-se de questão de suma importância
para nós, que defendemos uma reforma tributária
para valer neste País.

Impôs-se a CPMF para se arrecadar mais di
nheiro para a Saúde. Sr. Presidente, hoje fui com uma
parente ao Hospital Universitário de Brasília, da Capi
tal Federal, que deveria ser uma referência nacional.
Lá estava um especialista, com curso de pós-gradua
ção na Inglaterra, atendendo aos pacientes pobres do
SUS, e ele não contava com as mínimas condições
para realizar seu trabalho.

Para contar o mínimo, ali não havia sequer um
receituário para o médico prescrever o remédio. O
aparelho de imunofluorescência utilizado para exa
mes está quebrado há muito tempo.

Os arautos do Governo dizem que a CPMF é
boa, porque está garantindo os recursos necessários
para que a saúde pública continue se desenvolvendo.
Ora, a saúde pública está a desejar, começando pelo
atendimento prestado aos milhares de pobres que
vão ao Hospital Universitário de Brasília.

Sr. Presidente, hoje, na Comissão de Segurida
de Social, da qual faço parte, tivemos que retirar de
pauta um projeto de lei cujo objetivo era que o Siste
ma Único de Saúde garantisse medicamentos aos
pacientes do SUS atendidos nos ambulatórios. Sabe
mos que apenas 60 milhões de brasileiros têm condi
ções de comprar remédios. Para que o povo brasileiro
receba atendimento integral, é preciso que o Governo
dê os recursos necessários, a fim de que os pacientes
do SUS, necessitados, recebam também os remédi
os.

Lamentavelmente, tivemos que retirar o projeto
de pauta, sob a alegação de que não poderíamos
contrariar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sr. Presidente, denuncio tais fatos exatamente
nessa oportunidade em que se aprova esse imposto
para arrecadar dinheiro para a saúde.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem, nobre Deputado Salomão Gurgel.

O SR. FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FIORAVANTE (PT-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
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lamentares, na semana passada, no Rio Grande do quela região, para que invistam em postos de saúde e
Sul, sindicatos representativos dos agricultores de saneamento básico.
pequenas propriedades reuniram-se na Câmara Mu- Ora, isso é uma brincadeira! O dinheiro é dos
nicipal de Vereadores de Passo Fundo com o objetivo trabalhadores, não é do Governo! Portanto, para o
de discutir a estiagem que avassala a agricultura do Governo investir em saneamento e na agricultura,
Estado, em especial das pequenas propriedades. tem de parar de pagar a dívida externa; tem de parar

Para aquele encontro da Federação dos Traba- de isentar CPMF das bolsas de valores e não retirar
Ihadores na Agricultura Familiar da Região Sul - dos pobres garimpeiros que foram expulsos de Serra
FETRAF-Sul, sindicato que representa a categoria de Pelada e hoje vivem em situação de penúria.
todos os agricultores do Sul do Brasil, foi enviado con- Pedimos ao Senado Federal que vote imediata-
vite para o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do mente o projeto que devolve a área de Serra Pelada
Abastecimento. Ao evento não compareceu nenhum aos companheiros garimpeiros.
Ministro, sequer um Secretário ou um funcionário re- Em segundo lugar, que a Caixa Econômica Fe-
presentando o Ministério. deral devolva aos garimpeiros o que lhes pertence.

Por sua vez, os agricultores do Sul do Brasil Dou todo meu apoio e o do Partido dos Trabalhadores
continuam mobilizados, porque não aceitam a pro- aos garimpeiros nessa difícil luta. Hoje, milhares de-
posta do Governo de conceder apenas a quantia de les estão acampados em Marabá.
1~O. r~ais, em d~as parcel~s de 60 reais, pa~~ t~ntar Esses valorosos companheiros vieram várias e
minimiZar os efeitos da estiagem que, como Ja diSse, várias vezes a Brasília fazer suas reivindicações e até
são muito sérios. agora não foram atendidos. Por esse motivo decidi-

as agricultores, por meio da FETRAF-Sul, têm ram pela mobilização e acamparam em frente ao
solicitado uma audiência ao Ministério da Agricultura, INCRA, em Marabá. Exigem uma posição do Governo
buscando o diálogo para solucionar o impasse. Po- Federal, da Caixa Econômica Federal e do Congres-
rém, até o momento, não receberam resposta de so Nacional em relação às suas reivindicações.
S.Exa. o Sr. Ministro Pratini de Moraes. O SR. EDlNHO BEZ - Sr. Presidente, peço a

Espero que o Ministro da Agricultura tenha pelo palavra pela ordem.
menos a dignidade de receber uma entidade como O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
essa para debater tão importante e preocupante V.Exa. a palavra.

tema, a ~stiag~m no Rio Grande do Sul. O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem.
MUito obrigado. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
'0 SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra Sras. e Srs. Deputados, a entrada em vigor do novo

pela ordem. Código de Trânsito Brasileiro, há pouco mais de três
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem anos, significou um novo alento para nossa socieda-

V.Exa. a palavra. de, na esperança de melhorar o nível de segurança
O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão das nossas ruas e rodovias.

do orador.) - Sr. Presidente, quero expressar a preo- Os resultados positivos logo fizeram-se sentir.
cupação de trabalhadores do nosso Estado, milhares Em 1998, o número de acidentes de trânsito em nos-
de garimpeiros cansados de esperar a decisão deste sas rodovias federais foram de aproximadamente 120
Poder e da Caixa Econômica Federal. Eles jogaram mil, o que significa uma redução de 4,4% em relação
sua vida em Serra Pelada durante anos e a CEF se a 1997. Redução ainda maior verificou-se no número
apoderou do valor correspondente ao paládio, que de mortes por acidentes de trânsito: 12,7%. Mesmo
são milhões de reais, e também da decisão do Gover- assim, 6.801 pessoas perderam a vida nas rodovias
no do Estado, Almir Gabriel, juntamente com o Gover- federais em 1998.
no Federal, de expulsá-los de Serra Pelada. Após mo- Desde então, os números continuam caindo, po-
bilizações nesta Casa, conseguimos aprovar o proje- rém muito lentamente. Dados da Polícia Rodoviária
to que devolvia aquela área para os garimpeiros con- Federal informam que ocorreram, em 1999, pouco
tinuarem a exploração. mais de 117 mil acidentes, com 6.588 mortes, en-

A direção da Caixa Econômica Federal, primei- quanto que, em 2000, foram 110 mil acidentes nas ro-
ro, se nega a pagar o que é direito dos garimpeiros a dovias federais, em que morreram 6.525 pessoas.
fim de investir no que decidir. Já estão dizendo que Trata-se de uma redução ainda muito tímida, ve-
esse dinheiro poderá ser destinado aos Prefeitos da- rificada em termos de média nacional. Em algumas
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Unidades da Federação, senhoras e senhores, se- guro para todos os cidadãos. À época da tramitação
quer houve redução. do atual Código de Trânsito Brasileiro falava-se que

É o caso do meu Estado, Santa Catarina, onde o era imperioso aprovar-se uma lei severa para diminuir
número de mortes por acidentes nas rodovias federa- a violência de nosso trânsito. Isto foi feito: temos uma
is cresceu 3%, passando de 566, em 1999, para 580, legislação de trânsito digna do Primeiro Mundo. Cabe,
em 2000, o que corresponde a quase 9% do total na- agora, mobilizar a sociedade e exigir dos órgãos res-
cional. A situação é dramática, principalmente se con- ponsáveis pela fiscalização o cumprimento da lei.
siderarmos a extensão relativamente pequena da Era o que tinha a dizer.

malha viária federal em Santa Catarina, mas ainda O SR. ORLANDO DESCONSI- Sr. Presidente,
perigosa, como o trecho sul, Palhoça/Passo de Tor- peço a palavra pela ordem.
res, na qual estamos lutando pela duplicação, que
aos poucos está saindo. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

As despesas decorrentes desse cenário são al- V.Exa. a palavra.
tíssimas. O Ministério da Saúde estima que, de cada O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or-
três mortes violentas ocorridas no País, uma é causa- dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
da por acidente de trânsito. São cerca de R$ 2,2 bi- Srs. Deputados, no Rio Grande do Sul os produtores
Ihões anuais gastos pelos hospitais públicos com o de leite se encontram em situação limite. Por isso, rei-
tratamento de vítimas de acidentes de trânsito. Isso vindicam preço justo, para que continuem nessa im-
sem contar os custos sociais dos casos de invalidez portante atividade econômica para nosso Estado e
permanente, que afetam pessoas muitas vezes no para nosso País. Caso isso não aconteça rapidamen-
auge de sua vida produtiva. te, muitos deles terão de abandoná-Ia.

Alguns motivos são comumente apontados para Há cinco anos 1,8 milhão de famílias viviam da
a manutenção desses índices tão elevados: má con- atividade leiteira; hoje, são só 950 mil famílias, ou
servação das rodovias e dos veículos, ao lado de im- seja, o número reduziu pela metade. E a meta das
prudência e negligência dos condutores. Estudo de multinacionais é fazer com que esse número chegue
uma organização americana, "Insurance Institute for a 300 mil famílias apenas.
Highway Safety", divulgado no final do ano passado, O preço médio do litro de leite está em torno de
mostra que nada menos de 90% dos acidentes ocor- R$ 0,19, R$ 0,20. Umas das empresas propôs au-
rem por imprudência dos motoristas, percentual que mentar 24%, o que equivale a R$ 0,02. Esses R$
os especialistas brasileiros endossam. 0,02, numa cidade como Santo Cristo, de 11 mil habi-

Esse diagnóstico não é recente e serviu de ori- tantes, representa 60 mil reais/mês a mais na ativida-
entação para o legislador quando da elaboração do de econômica do Município.
Código de Trânsito Brasileiro. Esperava-se que uma É inconcebível que o Governo Federal continue
lei severa tivesse o condão de automaticamente fazer
decrescer os índices de acidentes. Contudo, os fatos alheio a esse problema que atinge milhares e milha-

res de famílias em nosso País. É importante que o
mostram que os motoristas não estão dando a devida
importância aos preceitos da lei de trânsito. preço mínimo cubra os custos de produção e que se

revogue a Portaria n° 56, que exclui ainda mais os pe-
A falta de pessoal e equipamentos para que se quenos produtores.

possa fazer uma fiscalização efetiva é um outro pro-
blema. O Governo tem de agir tabelando o produto em

Outro item a ser considerado diz respeito ao um preço mínimo que cubra efetivamente os custos
modelo de fiscalização empregado, na maioria das de produção e deixe para os produtores margem de
vezes, pelas Polícias Rodoviárias, tanto Federal, 30%, a fim de que a atividade se torne viável. Só as-
como Estaduais. Munidos de radares antigos, até sim essas famílias continuarão produzindo esse ali-
mesmo descalibrados, os policiais ficam escondi- mento, que é dos mais importantes, eu diria mesmo
dos em pontos estratégicos com o fim exclusivo de essencial, e deveria chegar à mesa de todas as famíli-
multar os motoristas. Não se vê o empenho em rea- as, pelo menos daquelas que têm crianças.
lizar operações de fiscalização ostensiva, nos loca- Essa não é a realidade brasileira, porque 52 mi-
is de maior incidência de acidentes, visando a edu- Ihões de brasileiros não ganham o suficiente para
car os condutores. comprar sequer um litro de leite.

Senhoras e senhores, temos ainda um longo ca- Sr. Presidente, os produtores estão lutando e
minho a percorrer na direção de um trânsito mais se- esperam que o Ministério da Agricultura e o Governo



"Senhor Presidente,
Comunico a V Exa. e, por seu alto

intermédio, à Câmara dos Deputados, que
esta Presidência convoca sessão conjunta a
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Federal tomem providências urgentes no sentido de O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço a
resolver esse impasse. palavra pela ordem.

Era o que tinha a dizer. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente, VExa. a palavra.

peço a palavra pela ordem. O SR. MAURO LOPES (PMDB-MG. Pela or-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-

V.Exa. a palavra. tação anterior, acompanhei a orientação da bancada.

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC. Pela O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta sidente, peço a palavra pela ordem.
Casa inúmeras vezes faz observações à programa- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
ção das nossas televisões e rádios. Muitos progra- VExa. a palavra.
mas, infelizmente, estimulam realmente a violência. O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo-
Graças a Deus, há também programas de qualidade, co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
que vêm melhorar a integração da sociedade e cha - Presidente, o Deputado Delfim Netto foi preciso quan-
mar a população a expressar seus valores regionais. do fez o relato dessa proposta de emenda à Constitui-

Como exemplo disso temos o programa Fan- ção, inclusive do art. 85, item 11.
tástico, da Rede Globo de televisão, que vem reali- Embora o PL não faça parte da base do Gover-
zando concurso para escolher a top model do Brasil. no - o Deputado que me antecedeu convocou os
Mais de cem mil candidatas participam. membros da base governista -, o partido encaminhou

No próximo fim de semana, será a decisão. No a votação contra a CPMF, através deste Deputado.
final, a população de cada Estado poderá participar, No caso específico, por uma questão também
votando na sua candidata. Temos uma catarinense da de coerência e para avançarmos na não incidência
qual todos nós, catarinenses, nos orgulhamos. Certa- da CPMF nos negócios das bolsas de valores, para
mente, estaremos participando da escolha da mais incrementarmos a geração de empregos dos opera-
bela candidata. dores brasileiros nas bolsas de valores, o PL faz um

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero tecer apelo aos seus companheiros que estão em seus
um pequeno elogio a V.Exa. por sua participação na gabinetes no sentido de participar também dessa
reunião da CNI de hoje, ocasião em que VExa. rnani- votação.
festou a sua grandeza e a grandeza desta Câmara. O PL não faz parte da base do Governo, mas

Muito obrigado. neste momento vota "sim" e pede a seus companhei-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço ros que venham ao plenário a fim de que ajudem a

as referências de VExa., Deputado Serafim Venzon. concluir esta votação.
Creio que a presença da Câmara dos Deputados na Muito obrigado.
reunião, com um número muito expressivo de Parla- O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala-
mentares, mostra a compreensão exata que temos vra pela ordem.
d~s nossas r~_sponsabilida~e. Repetirei a fra~e. que O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem
disse na reumao: se o BraSil avançou nestes ultlmos VExa. a palavra.

anos _e~ qu~stões fundamentais, so~retu~o na área DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU ROSA
economlca,.ISSO certamente se deve a açao do Con - aUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
gresso Nacional. . POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. PreSidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Antes de
peço a palavra pela ordem. d' . - M d' h'

O SR PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem ar prosseguUT~e.ntoa sess~o, est,a. e~ a con ec~-

V E I
· mento ao Plenarlo do seguinte OfiCIO do Ilustre Presl-

. xa. a pa avra. dente do Senado:
O SR. D.U~L10 PISANESCHI (PT~-SP. Pel~ or- OF. n° 7212002 _ CNBrasília, em 20 de março de

dem. Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, a Llde- 2002.
rança do Governo convoca os Deputados da base go
vernista para que venham ao plenário a fim de iniciar
mos a votação. Temos ainda duas importantes vota
ções. Precisamos de quorum de três quintos dos Srs.
Deputados.
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realizar-se amanhã, dia 21 do corrente,
quinta-feira, às quatorze horas, no Plenário
do Senado Federal, destinada à votação do
Projeto de Resolução do Congresso
Nacional n° 5, de 2001, que "Dispõe sobre a
apreciação, pelo Congresso Nacional, das
Medidas Provisórias a que se refere o art.
62 da Constituição Federal, e dá outras
providência$. "

Na oportunidade, renovo a VExa.
protestos de estima e distinta consi
deração."

Assina o Senador Rumez Tebet, Presidente do
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na verda
de, o Presidente Ramez Tebet atende a um chama
mento desta Casa a fim de que esta matéria seja re
gulamentada o mais rapidamente possível. Portanto,
a partir desta convocação do Presidente do Senado
Federal, feita em comum acordo com o Presidente
desta Casa, fica cancelada a sessão da Câmara dos
Deputados que ocorreria no mesmo horário, já que
presumo seja fundamental e prioritário definir a trami
tação das medidas provisórias.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WALTEB PINUEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos feito
reiteradamente o mesmo apelo durante as votações,
e na votação anterior ocorreu a mesma coisa. O nú
mero de votantes registrado no painel não é alterado
há mais ou menos dez minutos. Não é mais possível
esse tipo de espera.

Os Deputados têm obrigação de permanecer
em plenário. Não se pode, em hipótese alguma,
punir os Deputados presentes, obrigando-os a
aguardar os Parlamentares que por aqui passaram
e resolveram sair para fazer alguma coisa. Essa é
urna forma desleal, porque os que permanecem
em plenário são punido3 pelos que passam por
aqui, votam e vão embora..

Na primeira votação, votaram 428 Deputados.
Não é possível que 410 pessoas fiquem à disposição
dos Deputados que resol'feram deixar o plenário. A
questão não é ganhar ou perder a votação, mas respe
itar os Parlamentares presE'ntes em plenário. (Palmas.)

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que encerre a vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Walter Pinheiro, não há questão de ordem a ser resol
vida. Na verdade, fica registrado o desabafo de VExa.
como um alerta aos Parlamentares.

Gostaria também que todos os Parlamentares
estivessem votando essas matérias, mas a definição
do tempo da votação, infelizmente ou não - VExa.
sabe disso -, é prerrogativa da Presidência, que a uti
lizará na tentativa de manter as coisas no limite do ra
zoável.

Obviamente não tenho de aguardar o mesmo
tempo ou número da última votação, mas, nessa e em
outras votações, a intenção da Presidência sempre foi
no sentido de que o número de votantes se aproxi
masse o máximo possível do número de Parlamenta
res presentes na Casa.

O SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Deputa
do Asdrubal Bentes está com a palavra. Em seguida
concederei a VExa., Deputado Haroldo Lima.

O SR. HAROLDO LIMA - Eu era o próximo e
VExa. o colocou na frente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não, De
putado. Agora é o Deputado Asdrubal Bentes, em se
guida o Deputado Jovair Arantes e depois VExa.

O SR. HAROLDO LIMA - Tudo bem, mas
VExa. o colocou na frente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quem de
fine a ordem é o Presidente, Deputado Haroldo Lima.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aguardei pacientemente a minha vez e espero que o
colega também tenha paciência de ouvir a minha voz
em defesa dos garimpeiros de Serra Pelada.

Ainda há pouco recebi do Presidente da Câma
ra de Vereadores de Marabá um apelo patético para
que nós, da bancada, e esta Casa, agíssemos junto
ao Governo Federal, para que este adotasse provi
dências imediatas e urgentes a fim de solucionar pro
blema criado pelos garimpeiros, ainda decorrente de
decisão absurda, arbitrária, abusiva e ilegal do então
Presidente Fernando Collor de Mello.

Sr. Presidente, VExa. é testemunha da luta que
venho travando nesta Casa em defesa dos garimpei
ros, desde a Assembléia Nacional Constituinte. Já se
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vão dezesseis anos. E aqueles garimpeiros que ainda ções - o que é demais -, houvéssemos concluído to-
tinham forças para subir a cava com o saco de casca- das as votações.
lho na cabeça, em busca do ouro, atingiram hoje a ter- Minha indignação não é inédita. Sr. Presidente,
ceira idade. No entanto, a insensibilidade do Poder sempre me revoltei contra o que acontece nesta Casa
Público vem fazendo com que esses homens sofram em determinadas votações, quando o direito do Par-
e convivam com desesperanças e desenganos. lamentar é infringido com atitudes arbitrárias. Basea-

Fazemos um apelo, Sr. Presidente - e pedimos do em que V Exa. espera uma hora e meia os Deputa-
o apoio de VExa. -, para que o Senado vote com ur- dos votarem? Podem dizer que não esperou uma
gência decreto legislativo já aprovado por esta Casa e hora e meia, mas não o fez porque não quis. Esperou
que devolve a cava de Serra Pelada aos garimpeiros. uma hora e dez minutos. Podia esperar mais 20 minu-

Que seja constituída comissão interministerial- tos. Agora, pode esperar mais 40, 50 minutos. Basea-
até agora não passou de mera promessa para enga- do em que VExa. acha que devemos aprovar essa ati-
nar os garimpeiros - para tirá-los de Brasília e devol- tude?

vê-los às suas terras. Faço, portanto, essa reclamação. VExa. descul-
Sr. Presidente, o movimento é ordeiro e pacífico. pe-me a ênfase, mas o conteúdo de minha reclama-

Dez mil garimpeiros estão acampados e aguardam ção é correto. Apelo a V.Exa. para que tenha uma ati-
decisão imediata. E nós tememos que a paciência se tude democrática com os Deputados desta Casa. Ati-
esgote. Afinal, paciência tem limite. tude democrática que, de passagem, tem faltado um

O apelo que faço desta Casa ao Sr. Presidente pouco. Desde que assumi a Liderança, VExa. não
da República e ao Sr. Ministro de Minas e Energia é convocou reunião do Colégio de Líderes para discutir
para que constituam essa comissão interministerial questões importantes. O Colégio de Líderes foi muito
já, a fim de debater com os garimpeiros a solução dos prestigiado na época de Ulysses Guimarães. Posteri-
seus graves problemas. ormente, o Deputado Luis Eduardo Magalhães aca-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito bou o Colégio de Líderes, e o Deputado Michel Temer
bem, Deputado. o recuperou em certa medida. Agora, extinguiu-se no-

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço vamente. Felizmente, ainda há tempo, V.Exa. pode se
a palavra para uma reclamação. recuperar amplamente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Apelo para V.Exa.no sentido de que fique atento
VExa. a palavra. à necessidade de se estabelecer junto aos membros

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. Re- desta Câmara dos Deput~dos atitude r~~peitosa no
c1amação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desdo~ramento da~ votaçoes e democratlca na con-
VExa. acabou de responder ao Deputado Walter Pi- vocaçao dos organismos da Casa.
nheiro, dizendo que S.Exa. não estava levantando Muito obrigado.

uma questão de ordem. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está re-
Então, eu quero me apoiar no art. 96, que prevê gistrada a reclamação de VExa.

a possibilidade de a qualquer instante. se levantar O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
uma recl~~~ção, para, com tod<:> o respelto.e serena- palavra ela ordem.
mente, dirigir-me a VExa., a fim de manifestar-me p ..
contra essa metodologia que nos faz esperar mais de O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Tem
uma hora para que hajaquorum qualificado e seguro. VExa. a palavra.
Agora, já estamos a 44 minutos, salvo engano, nessa O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
segunda votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB con-

Essa situação estabelece, entre VExa. e os De- voca sua bancada para que acorra ao plenário a fim
putados, relação que não é de respeito, porque VExa. de que terminemos esta votação tão importante.
está na defesa do quorum qualificado de que o Go- Sr. Presidente, tenho grande respeito pelo De-
vemo precisa, infringindo os compromissos que os putado Haroldo Lima e não tenho procuração alguma
Deputados têm. para defender V.Exa. Contrariamente à posição do

Diversos Deputados assumiram compromissos Deputado, quero dizer que, em outras matérias de in-
para as 20h30, na expectativa de que, começando a teresse das Oposições, VExa. também aguardou pa-
Ordem do Dia às 15h, como determina o Regimento, cientemente pelo quorum necessário, com a clareza
e respeitando-se o limite de 30 minutos para as vota- com que tem conduzido os trabalhos desta Casa.



O SR. VIVALDO BARBOSA - Vou aguardar
primeiro V.Exa. encerrar a votação.

O SR. SAULO PEDROSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência convoca os Srs. Parlamentares para que ve
nham imediatamente votar, porque vai encerrar a
votação.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, sábado próximo e segunda-feira, esta
remos, respectivamente, no Rio Grande do Sul e em
São Paulo, em audiência pública, discutindo o Projeto
de Lei n° 3.198, de 2000, que trata do Estatuto da Igual
dade Racial, de autoria do Deputado Paulo Paim. Visita
remos o Governo do Estado e a Assembléia Legislativa
e vamos debater o Estatuto com as ONGs e com toda
a comunidade de Porto Alegre e de Campinas.

Contamos com a presença de todos os Srs. De
putados para esse evento, que discutirá tão importante
projeto de lei, que esperamos seja aprovado no plená
rio no Dia da Consciência Negra.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
quero dizer que me somo ao esforço de V.Exa. no
sentido de aguardar o quorum, até porque a matéria
é importante e de interesse da Casa. Não estou com
pressa. Também porque daqui há alguns dias tere
mos na pauta matéria que versa sobre autorização
plebiscitária para a criação do Estado de Carajás e,
logicamente, precisaremos de quorum qualificado.
Vou contar com os companheiros e com a benevo
lência da Presidência.
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Diversas vezes fui convocado à sua sala para Quero ainda somar-me aos pronunciamentos
discutir pautas, votações... dos Deputados Asdrubal Bentes e Neiva Moreira so-

O SR. HAROLDO LIMA - V.Exa. é convocado, bre a questão dos garimpeiros que estão acampa-
mas os outros não. dos - mais de 10 mil homens e mulheres - em Ma-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado rabá, no esforço de se criar uma comissão intermi-
Haroldo Lima, respeite o orador da tribuna, seu cole- nisterial em busca de solução para seus problemas.
ga de Colégio de Líderes. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO - Temos sido convoca- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
dos para discutir pautas e matérias de importância dência indaga se algum Sr. Parlamentar que esteja
para todo o País. em plenário ainda não votou. A Presidência vai encer-

Quero deixar registrado o meu respeito pelo co- rar a votação.
lega Haroldo Lima. Estou apenas politicamente con- O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
traditando S.Exa. peço a palavra pela ordem.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
O SR. HAROLDO LIMA _ É recíproco. encerrar a votação, concedo a palavra ao Deputado

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Agradeço Vivaldo Barbosa.
a VExa. e tenho certeza de que o Deputado Haroldo O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT-RJ.
Lima, Parlamentar experiente que é, com um pouco Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
mais de convívio conosco - S.Exa. chegou há pouco te, gostaria de fazer uma questão de ordem sobre o
na Liderança do partido -, haverá de, ao final, pelo encerramento do processo de votação, por isso es-
menos compreender a isenção deste Presidente em perarei primeiro V.Exa. encerrá-lo.
todas as matérias que foram submetidas ao Plenário O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa.
até agora. pode fazer a questão de ordem, Deputado. Vou en-

Creio que o testemunho de Líderes da Oposição cerrar a votação oportunamente.
na verdade transforma-se no conforto maior deste
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra V. Exa. , Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/POT-PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero dizer a V.Exa. que na verdade...

O SR. HAROLDO LIMA - Já faz cinqüenta mi
nutos, Sr. Presidente. Como vai ser? Quanto minutos
vamos ficar esperando? V.Exa. tem que dar uma res
posta, Sr. Presidente, não é possível.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há um
Deputado na tribuna, Deputado Haroldo Lima. V.Exa.
permita também que esse Parlamentar possa falar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa
do Giovanni Queiroz.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
dência vai encerrar a votação.

O Deputado Arnaldo Faria de Sá vai votar?
O SR. HAROLDO LIMA - Já votou.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en

cerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência vai anunciar o resultado:

Proposição: PEC N° 407/2001 - DVS PSB/PCdoB
INCISO 11, ARTIGO 85° (ARTIGO 4°)

Início Votação: 2010312002 19:37

Fim Votação: 2010312002 20:29

Resultado da Votação
Sim 311
Não 99
Abstenção 1

Total da Votação 411

Art. 17 1

Total Quorum 412

Quinta-teira 21 09533

VOTARAM:

SIM: 311
NÃO: 99
ABSTENÇÃO: 01
TOTAL: 411

É MANTIDO O DISPOSITIVO DESTACADO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:29

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB·Sim
PT· Não
PPB-Sim
PTB • Liberado
PDTIPPS - Liberado
PUPSL-Sim
PSBIPCDOB - Não
PST-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PL PUPSL Sim
Almir Sá PPB Sim
Luciano Castro PFL Sim
Salomão Cruz PFL Não

Total Roraima: 4

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PL PUPSL Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

I Total Amapá: 6
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo V,31e PS08 Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Não
Deusdeth Panlojs PFL Sim
Elcione Ba:-balho PMDB Sim
Giovanni Cueiroz PDT POT/PPS Não
Haroldo Bt'zerra PS08 Sim
José Prian'e PMDS Sim
Josué Benglson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDS Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PL/PSL Sim

Socorro Gomes PCdoS PS8/PCD08 Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinhc PSDB Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL Sim

Silas Câmara PT8 Sim

Vanessa Grazziolin PCdo8 PSS/PCD08 Não

Total Amazonas· 3

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS PDTlPPS Não

Confúcio Moura PMD8 Sim

Euripedes Miranca PDT PDTlPPS Não

Expedito Júnior PSD8 Sim

Marinha Raupp PMDB Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Oscar Andrade PL PL/PSL Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 8

ACRE
Ildefonço CordeirJ PSDS Sim

João Tota PPB Sim

Márcio Bitlar PPS PDT/PPS Não

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Bal ros PSDB Sim

Total Acre· : 6

TOCANTINS
Antônio Jcrge PTB Sim

Edmundo Galdino PSDB Sim

Freire Júnior PMOS Sim

Igor Avelino PMDB Sim

Kália Abreu PFL Sim

Paulo MOllrão PSOB Sim

Total Toc"ntins: 6 o

MARANHÃO
Albérico Filho PMOS Sim
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSD8 Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PL PUPSL Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSDB Sim
Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Rommel Feij6 PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 17

PIAuf
Átila Lira PSDB Sim
8. Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Sim
Themistocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piaui : 10

RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira PTB Sim
Laíre Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Salomão Gurgel POT POT/PPS Não

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFl Sim
Armando Abílio PSOB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Enívaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Carlos Batata PSDB Sim

Clemenlino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Ferro PT Não

Inocêncio Oliveira PFL Sim

João Colaço PSDB Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PSDB Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim

Osvaldo Coelho PFl Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PT Não

Ricardo Fiuza PPB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Não

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não

Divaldo Suruagy PST Sim

Helenitdo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PUPSL Sim

Luiz Dantas PTB Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PTB Sim
Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Ariston Andrade PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Lu iz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nilo Coelho PSOB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PMDB Sim
Saulo Pedrosa PSOB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 28

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
Aracely de Paula PFL Sim
Cabo Júlio PST Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Genésio Bernardino PMDB Sim
Gilmar Machado PT Não
Hélio Costa PMDB Não
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Jaime Martins PFL Sim
João Magalhães PMDS Sim
Joí3o Magno PT Ní30
José Milití30 PTB Não
Lael Varella PFL Sim
Lincoln POlieJa PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo liIloreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leí30 PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Não
Osmãnio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Hodriglles PL PUPSL Sim
Rafael GUllrra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu QL'eiroz PTS Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Fe,lipe PMDB Não

Saulo Coelho PSDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não

Silas Brasileiro PMDB Sim

Tilden Santiago PT Não

Virgllio Guimarães PT Não

Vittorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Total Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTS Sim

José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim

Marcus Vicente PPB Sim

Max Mauro PTS Não

Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim

Rita Camata PMDB Sim

Rose de Freitas PSDB Sim

Total Espirito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Cardoso PSS PSB/PCDOB Não

Arolde de Olivein PFL Sim

Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim

Candinho Mattos PSDB Sim

Carlos Nader PFL Sim

Carlos Santana PT Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Dino Fernandes PPB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
IMio Rosa PFL Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
João Mendes PFL Sim
João Sampaio POT POT/PPS Não
Jorge Bittar PT Não
Jorge Wilson PSOB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luisinho PPB Sim
Luiz Ribeirq, PSOB Sim
Márcio Fortes PSDB Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Não
Miro Teixeira POT PDT/PPS Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo Feijó PSOB Sim
Reinaldo Grípp PL PUPSL Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Santos PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Não
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Não

Total Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Kandír PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio POT POT/PPS Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS POT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim
João Paulo PT Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
José Aníbal PSOS Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genolno PT Não
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Não
Julio Semeghini PSOB Sim
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PFL Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Mendes Thame PSDB Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Uma PMDB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PTB Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Não
Salvador Zimbaldi PSOB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
VadãoGomes PPB Sim

Wagner Rossi PMDB Sim

Wagner Salustiano PPB Sim

Xico Graziano PSDB Sim

Zé indio PMDB Sim

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 58

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Uno Rossi PSDB Sim

Murilo Domingos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTS Sim

Pedro Henry PPB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim

Teté Bezerra PMDB Sim

Wilson Santos PSDB Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Alberto Fraga PMDB Sim

Geraldo Magela PT Não
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Osório Adriano PFL Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Não
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB Sim
Manoel Vitório PT Não
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PSDB Sim
Basílio Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Não
Flávio Arns PT Não
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDS Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odllio Balbinotti PSDS Sim
Oliveira Filho PL PLlPSL Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Osmar Serraglio PMOB Sim
Padre Roque PT Não
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS POT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim

Total Paraná: 22

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja PDT POT/PPS Não
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB Sim
João PizzolaUi PPB Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzon POT POT/PPS Não
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE 00 SUL
Airton Oipp POT POT/PPS Não

Alceu Collares PDT POT/PPS Não

Ana Corso PT Não

Augusto Nardes PPB Sim

Cezar Schirmer PMOB Abstenção

Clovis IIgenfritz PT Não

Darcísio Perondi PMOB Sim

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Não

Fetter Junior PPB Sim

Fioravante PT Não

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Marcos Rolim PT Não

Orlando Oesconsi PT Não

Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim

Pompeo de Mattos por POT/PPS Não

Roberto Argenta PHS Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Wilson Cignachi PMOB Sim

Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 22



"Requeremos, nos termos do § 2° do
art. 161 do Regimento Interno, destaque
para votação em separado do inciso 11I do
art. 85 constante da redação dada pelo art.
4° da Proposta de Emenda à Constituição n°
407, de 2001".

"Art.85 ..
11I - em contas de investidores

estrangeiros, relativos a entradas no País e
a remessas para o exterior de recursos
financeiros empregados, exclusivamente,
em operações e contratos referidos no
inciso" deste artigo. "

Sala das Sessões, em 18 de março de
2002.

Haroldo Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para enca
minhar a votação, concedo a palavra ao Deputado Babá.

O SR. BABÁ (PT-PA. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, este destaque trata de algo que já re
ferimos ontem, quando nos posicionamos frontal
mente contrários à manutenção da CPMF, embora
votando de acordo com a orientação da bancada do
PT, seguindo a disciplina partidária.

É este o texto do dispositivo destacado:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda
há pouco o Deputado Luiz Carlos Hauly defendeu a
posição do Governo, alegando que a cobrança da
CPMF impedia que investidores estrangeiros trou
xessem seu dinheiro para o Brasil, estimulando-os a
investir nos Estados Unidos.

Isso é uma grande inverdade. Sabem por quê?
Porque os investidores estrangeiros vêm ao Brasil é
para saborear os 19% de juros anuais que o Governo
brasileiro lhes oferece. Não investem no capital pro
dutivo, não investem no pequeno produtor nem nas
pequenas empresas nacionais. Querem única e ex
clusivamente levar nossos lucros para o exterior. Os
Estados Unidos só pagam 4% ou 5% de juros anuais
aos especuladores, por isso eles vêm para este país,
para o Brasil, navegar nos juros altos.

Alguns dizem que eles podem deixar de investir
aqui. Ora, o BNDES os financia. O processo de priva
tização é exemplo disso, dinheiro público oferecido ao
capital multinacional, para que se apoderasse das
nossas telefônicas e das nossas empresas de ener-
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a gia elétrica. E agora estão querendo devolver as em-
mesa requerimento de destaque assinado pelo Bloco presas que compraram na Bahia e no Maranhão, que
Parlamentar PSB/PCdoB: não estão sendo rentáveis.

O Governo brasileiro fez os pobres consumido
res residenciais colaborarem com a campanha de
economia de energia e agora estende a cobrança da
taxa de seguro até 2005.

Estão com a razão os companheiros do Bloco Par
lamentar PSBlPCdoB. É uma vergonha que o pobre do
trabalhador tenha de pagar a CPMF, enquanto o grande
empresário multinacional fica isento da cobrança. Mas é
isso mesmo o que tem fe~o o Governo Femando Henri
que Cardoso, que prejudica os trabalhadores para bene
ficiar o cap~al estrangeiro, deixa de investir na reforma
agrária e pune também os pequenos produtores rurais,
que não têm recursos para garantir sua produção. Mas o
Govemo beneficia a Parmalat, que está destruindo os tra
ba�hadores da nossa indústria de leite; beneficia a Telefô
nica de Espanha, que só vem aqui para auferir lucros ab
surdos.

Senhoras e senhores, não podemos aceitar
que, por meio desse inciso, novamente o capital fi
nanceiro internacional seja beneficiado.

Os trabalhadores precisam perceber que o Gover
no de Fernando Henrique Cardoso, que está há o~o

anos no Poder, ano passado enviou a esta Casa uma
proposta orçamentária que previa apenas 12 bilhões de
reais para investimento no País inteiro. Com as emendas
dos Parlamentares, chegou-se a 18 bilhões, mas agora o
Governo já ameaça cortar 12 bilhões. Enquanto isso, os
juros e amortizações das dívidas intema e externa pas
sam dos 100 bilhões de reais.

Não podemos beneficiar com essa proposta vergo
nhosa empresas como Esso, Shell, Telefônica, multinaci
onais que só querem sugar o sangue dos trabalhadores
brasileiros. Elas já têm lucros absurdos, e só geram em
pregos na Europa e nos Estados Unidos, deixando de
semprego e miséria no nosso País.

Sr. Presidente, somos favoráveis ao destaque
apresentado pelos companheiros do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB, para dizer "não" a essa proposta
vergonhosa.

O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. RICARDO RIQUE (PSDB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei "sim".



09544 Quinla-kira 21 DIARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Março de 2002

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Rodrigo Maia, para encami
nhar a votação.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a princípio eu não estava inscrito para defender a
manutenção desse inciso do relatório do Deputado Del
fim Netto, mas depois de ouvir o Deputado Babá, não me
posso calar. O representante do PT não entendeu o que
estamos votando. O dispos~ívo não trata de taxa de juros.
Refere-se apenas à aplicação dos investidores estrange
iros nas Bolsas de Valores do País.

O inciso 111 é claro:

'~rt.85 .
111 - em contas de investidores

estrangeiros, relativos a entradas no País e
a remessas para o exterior de recursos
financeiros empregados, exclusivamente,
em operações e contratos referidos no
inciso /I deste artigo".

Atenção, nobres Deputados, nós não podemos
politizar a discussão sobre o inciso, cuja derrubada
impedirá a aplicação de recursos estrangeiros nas
Bolsas de Valores brasileiras.

Por que o PT é contrário a isso? O PT é contrário à
compra, pelos investidores estrangeiros, de ações das
empresas brasileiras? Isso é inacred~vel. Será que es
tão preferindo que os investidores brasileiros apliquem
seus recursos nos ADRs da Bolsa de Nova Iorque?

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra ao Deputado Sérgio Miranda, para encami
nhar favoravelmente ao destaque.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, este é o último destaque do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

Ao art. 85 não fizemos destaque. A maioria defen
deu a manutenção do inciso I, que diz respeito ao SPB,
ao SFI e aos recebíveis. Perdemos o inciso 11, que se re
fere às contas correntes dos investidores brasileiros.

Apresentamos a V. Exas. o contexto do art. 3°: os
investidores estrangeiros beneficiados não trarão re
cursos ao Brasil para investimento direto. Na verdade,
estamos isentando os investidores estrangeiros cla
ramente especulativos. Trata-se do hot money, do
smart money, o dinheiro esperto que chega aqui
para promover a especulação. A Bolsa de Mercadori
as e Futuros é basicamente especulação; não há re
cursos para investimento externo direto.

Sras. e Srs. Deputados, se assim agirmos, va
mos penalizar os investidores do processo produtivo
e das empresas; vamos conceder benefício fiscal aos

investidores do hot money, do dinheiro quente que
chega às nossas terras, rapidamente gera ganhos e
depois se retira. Esse é apenas um aspecto.

Eis o segundo aspecto: ouvi dizerem que no
Brasil há controle das contas correntes. Não há! O
País é um dos paraísos fiscais do mundo, lavanderia
de dinheiro proveniente do narcotráfico, do contra
bando e do crime organizado. Ora, aprovando esse
dispositivo, vamos aumentar ainda mais essa possibi
lidade, porque o dinheiro não terá a fiscalização pro
porcionada pela cobrança sobre a movimentação fi
nanceira.

Srs. Deputados, tenhamos razoabilidade na
apreciação do terceiro item. Vamos impedir o privilé
gio agressivo, em detrimento daqueles que investem
no setor produtivo. Digo agressivo porque libera da
fiscalização tão necessária aporte de dinheiro estran
geiro, tanto na entrada quanto na saída, o que garan
tiria ao País a condição nefasta de paraíso fiscal, de
lavanderia internacional do narcotráfico.

Esse é o apelo que faço aos homens razoáveis
desta Casa. Vamos votar "não", derrotar, pelo menos,
esse inciso e garantir a vitória do destaque.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio neves) - Vou sub
meter a votos o seguinte dispositivo destacado:

Art. 4° ..

Art. 85 ..
1- ..
11- ..
111 - em contas de investidores

estrangeiros, relativos a entradas no País e
a remessa para o exterior de recursos
financeiros empregados, exclusivamente,
em operações e contratos referidos no
inciso 11 deste artigo.

§ 1° O Poder Executivo disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de trinta dias
da data de publicação desta emenda
constitucional.

§ 2° O disposto no inciso I deste artigo
aplica-se somente às operações
relacionadas em ato do Poder Executivo,
dentre aquelas que constituam o objeto
social das referidas entidades.

§ 3° O disposto no inciso 11 deste artigo
aplica-se somente a operações e contratos
efetuados por intermédio de instituições
financeiras, sociedades corretoras de títulos
e valores mobiliários, sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários
e sociedades corretoras de mercadorias.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o seguinte dispositivo destacado:

(INSERIR DISPOSITIVO DESTACADO)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouço
os Srs. Líderes. Votarão "sim" os que quiserem
manter o dispositivo.

Como vota o PSDC? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o PST? (Pausa.)

O SR. CABO JÚLIO (PST-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PST
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PLlPSL?

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Bloco Parlamentar PLlPSL vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a bancada está liberada para esta
votação, mas o PDT entende ser absurda a
pretendida imunidade que se quer assegurar, na
Constituição, às contas dos investidores
estrangeiros.

Encaminhamos o voto "não", para suprimir o
inciso 111 do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PTB?

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PTB libera a sua bancada para esta
votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
diversamente do que entendeu o Deputado
Rodrigo Maia, o PT não é contrário ao investimen
to de estrangeiros em empresas brasileiras.
Entendemos que, no momento, o impeditivo ao

investimento de estrangeiros em ações de
empresas brasileiras não é a CPMF, mas a elevada
taxa de juros e a paralisia de nossa economia,
fatores que não estimulam a formação de
ambiente favorável ao aporte de recursos em
setores produtivos. É evidente que se investe
preponderantemente em renda fixa, aplicação
muito mais segura e com remuneração superior.
Essa é a natureza do problema da economia
brasileira.

Entendemos que não faz sentido conceder
imunidade fiscal sem que haja qualquer tipo de
ganho, seja para a economia brasileira, seja para
segmentos expressivos da sociedade.

Por isso, o PT encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PPB?

O SR. LUISINHO (PPB-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB, Deputado Wagner Rossi?

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
este assunto já foi exaustivamente debatido. No
entanto, há repetição tediosa da argumentação da
Oposição a cada destaque, reiterando os mesmos
chavões, as mesmas posturas que estamos
cansados de observar. Ela, na verdade, faz com
que a votação se torne difícil.

Toda a estratégia da Oposição se baseia na
intenção de dificultar o alcance do quorum para
deliberação, porque sabe qual é a vontade
majoritária desta Casa em relação ao assunto;
trata-se de questão simbólica. A modorra de
argumentos repetitivos, de frases feitas que se
acumulam neste País a mancheias durante anos,
não para mudar a opinião pública, já claramente
definida em todas as votações, arrasta as
deliberações para mais tarde e faz com que falte o
quorum necessário.

Não queremos que amanhã, com o resultado
que não é definitivo, porque a matéria será
também apreciada pelo Senado Federal, tenha-se
visão exatamente oposta à da decisão da Maioria.

Eu não fiz nenhum encaminhamento longo,
mas ouvi dezenas deles, repetitivos, absoluta
mente iguais e absurdos, numa demonstração de
falta de conhecimento específico que realmente
agride aqueles que têm um mínimo de noção da
área.
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No entanto, neste momento, a base de
sustentação do Governo está reunida para tomar
decisão sobre a matéria, porque, ao que parece, a
votação vai ser, a partir de agora, obstruída.

Consulto os companheiros da base de
sustentação do Governo sobre se esta foi a
decisão tomada. Se fOI, o PMDB vai acompa
nhá-Ia, até para não permitir que, equivocadamen
te, faça-se a leitura de qle estamos desestimulan
do a participaçãC' do capital estrangeiro no
mercado de capitais brasileiro e para não fazer
coro àquelas aberrações econômicas que
cansamos de ouvir na noite de hoje, com toda a
paciência que nos é peculiar, assim como aos
outros companheiros da base do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PPB?

O SR. ODElMO LEÃO (PPB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ninguém mais do que nós
quer votar essa matéria, importante para o
equilíbrio econômico do País, para o ajuste fiscal e
para a geração de empregos.

O Relator, nobre professor e Deputado Delfim
Netto, estudou a matéria e apresentou o seu
relatório. Qual é o problema? Quorum baixo. Se for
colocada em votação a matéria, e perdermos,
automaticamente, a redação será mudada.
Acontecendo isso, ela retorna à Comissão
Especial. De qualquer forma, estamos perdendo
tempo com a discussão. Portanto, é preferível
aguardar o quorum necessário para votar a
matéria.

O PPB está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB?

O SR. WAGNER ROSSI (pMDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
partir deste momento, o PMDB, ao lado dos
companheiros da base de sustentação do
Governo, entra em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
com muita tristeza, o PSDB está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido da Frente Liberal é independente e

declarou que votaria a favor das proposições
importantes para o País.

Acusa-se o partido de ter obstruído e
impossibilitado a votação desta matéria até o
momento. O PFL, hoje, está unido. Desde o início
da votação, o seu Líder está presente, junto com a
bancada. Constrange-me muito dizer que somos
da base de sustentação.

O SR. HAROLDO LIMA - Muito bem,
Deputado Inocêncio Oliveira!

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Essa
matéria é fundamental. É a abertura do mercado
de capitais, do mercado de ações, da Bolsa de
Valores brasileira ao capital estrangeiro.

Por isso, Sr. Presidente, o PFL está presente
para votar. Não queremos mais uma vez ser
responsabilizados pelo fato de a matéria não ser
votada. (Muito bem!) O PFL vai votar "sim".
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota a Liderança do Governo?

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, estamos
diante de situação de fato. O quorum tem
baixado seqüencialmente a cada votação, e as
horas avançam. Votar matéria que, no fundo, diz
respeito à participação do capital estrangeiro na
Bolsa de Valores, com quorum baixo, é correr o
risco de perder, dando sinalização muito ruim ao
nosso mercado.

Sr. Presidente, o Governo vai votar "sim",
mas reconhece a dificuldade existente para
serem atingidos os 308 votos necessários à
manutenção da redação original.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Darei
a palavra, em seguida, ao ilustre Líder do PT.

Gostaria apenas de fazer rápida considera
ção. Julgo-me no dever de fazê-Ia, até para que
sirva de orientação a alguns dos meus nobres
pares. Cabe ao Presidente da Casa, obviamente,
respeitar e acatar o encaminhamento dos Srs.
Líderes partidários, mas esclareço que me
empenhei, sim, para que fosse concluída a
votação desta matéria na noite de hoje,
independentemente de posição de mérito. A
minha posição é conhecida, mas sei separar as
coisas. Fiz isso na qualidade de Presidente da
instituição.

A partir deste sábado a pauta da Câmara dos
Deputados ficará trancada até que sejam aprecia-
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das a medida provisória do setor de energia elétri- Estamos prontos. Por isso, quero deixar claro
ca - extremamente complexa, cujo debate deman- que nossa posição é pela votação.
dará algum tempo, creio eu - e outras quinze que O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -
se sucederão. Portanto, peço aos Srs. Parlamentares que sigam

Definimos esse novo sistema. Devemos ter a orientação dos seus Líderes.
consciência de que da nossa agilidade dependerá O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Pre-
a nossa liberdade para colocar em pauta matérias sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
que interessam à sociedade brasileira. Por mais seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
que haja incompreensão de um ou de outro em re- tema eletrônico.
lação ao esforço deste Presidente, não tenham dú- Está iniciada a votação.
vida de que acima das minhas posições partidári- Queiram seguir a orientação do visor de cada
as, acima da convicção de mérito que possa vir a posto.
ter - e devo ter em relação às mais diversas matéri- O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente,
as -, sou Presidente desta instituição. E é em defe- peço a palavra pela ordem.
sa dela que quis ver a pauta liberada, para delibe- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
rarmos sobre matérias relativas à segurança públi- V.Exa. a palavra.
ca, às reformas tributária e política, entre tantas O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela

outras. ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sras. e Srs. Deputados, tenho em mão a planilha

Portanto, já que esta é a orientação dos Srs. da votação passada.
Líderes, a Presidência solicita a todos os Srs. O PSDB compareceu com 90,3% dos seus
Deputados que tomem seus lugares para que se Deputados - quase maciçamente; deu 84 votos fa-
dê início à votação pelo processo eletrônico. voráveis. O segundo grande partido com maior

O SR. JOÃO PAULO- Sr. Presidente, peço a presença foi o PPB, com 87,5%; o PMDB com
palavra pela ordem. 71,9%, e o PFL, 70,8%.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Agradeci pessoalmente ao Deputado Vittorio
V. Exa. a palavra. Medioli, que estava internado e pegou o avião em

Belo Horizonte para aqui votar, porque nosso
O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. interesse era encerrar a votação hoje, com o apelo

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sobre o a esta Casa pela sua responsabilidade em uma
processo de votação, quero resgatar o que matéria tão importante.
expressei há duas semanas. Infelizmente, essa matéria precisa de 308

Estabeleci, em nome da bancada do PT, votos favoráveis. Se, porventura, fosse rejeitada,
acordo com o Líder do Governo e partidos da base como muito provavelmente seria, com 304 ou 305
de votar favoravelmente ao conteúdo da CPMF, votos, implicaria votação da redação final amanhã.
ressaltando a questão da Bolsa desde o início. De toda forma, perderíamos esta semana.
Além disso, a bancada do PT está presente a este Diante dessa realidade, infelizmente, com a
plenário desde a semana retrasada, disposta a presença praticamente unânime do PSDB, fomos
votar. obrigados a votar pela obstrução, com a certeza de

Então, não quero sair esta noite como o que o partido cumpriu seu dever com a presença
responsável, como o mordomo no filme. Não maciça de todos os Srs. Deputados.

somos responsáveis pelo atraso da votação, como O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente,
nos tentam imputar nesta noite. Queremos votar, peço a palavra pela ordem.
estamos aqui com cinqüenta Deputados,
queremos manter o acordo e o cumpriremos até o O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
final. Votaremos no mérito, ressalvado o destaque V.Exa. a palavra.
da Bolsa, muito claro. E faremos debate neste O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela or-
plenário para que a Casa vote o último destaque demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
contrariamente ao destaque do PTB, para fazer bancada do PPB é composta de 48 Deputados.
com que a guerra fiscal tenha um paradeiro no que Quarenta e dois votaram favoravelmente; dois,
diz respeito ao ISS. contrariamente. Houve somente quatro faltas, ou



O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem, para contra
ditar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, respeitosamente, quero contraditar a
questão de ordem levantada pelo nobre compa
nheiro José Genoíno, porque somente se houver
consenso geral - e S.Exa. disse isso de passa
gem - a matéria não terá que retornar à Comis
são Especial. Se um dos destaques for aprovado,
mesmo sendo supressivo, ele suprimirá um inciso
ou um artigo. Aí, terá de ocorrer renumeração, e
quem poderá fazê-Ia é a Comissão Especial.

Portanto, quero contraditar a questão de
ordem do Deputado José Genoíno, em tese,
porque ainda não aconteceu nenhuma
supressão. Mas, em havendo a supressão, a
matéria obrigatoriamente terá que voltar à
Comissão Especial por causa da renumeração.
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seja, mais de 90% da bancada compareceu e vo- O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente,
tou a matéria. O problema não é o PPB. Quero peço a palavra para uma questão de ordem.
repetir que o PPB registrou que se perdêssemos O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
a próxima votação a matéria seria modificada. E, V.Exa. a palavra.
em sendo modificada, voltaria à Comissão Espe-
cial e só haveria deliberação sobre ela após a Se- O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Questão de
mana Santa. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

formulo esta questão de ordem a V.Exa. para
Por isso, o PPB quis resguardar a matéria e esclarecimento ao Plenário.

votar com o relatório do Deputado Delfim Netto.
Esta votação diz respeito a uma supressão.

Foi essa a posição do nosso partido. Portanto, estamos votando destaque que, se

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente, aprovado, suprime texto da emenda
peço a palavra pela ordem. constitucional. Sendo supressivo, pelas

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem constantes resoluções da Mesa, ouvidos por
V.Exa. a palavra. unanimidade os Líderes partidários, não é

necessário que a matéria retorne à Comissão
O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela Especial.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
as questões regimentais permitem o comporta- Portanto, considerando que se trata de
mento que assumimos. destaque supressivo, como foi dito aqui, não é

exigência regimental que a matéria retorne à
O PMDB esteve presente maciçamente, Comissão para a redação do vencido, pois assim

votando como base de sustentação do Governo estaríamos atrasando a decisão para depois da
numa matéria muito importante porque sinaliza o Semana Santa. Já existe precedência na Casa, já
mercado. Não podemos permitir que esse tipo de existe regulamentação, de que num amplo
trabalho que tenta levar a votação à exaustão dê acordo, sendo emenda supressiva, é possível
sinal trocado ao mercado. consenso, e não precisaríamos remeter a

Todos sabemos que esta matéria vai ser redação do vencido à Comissão Especial.
votada após a Páscoa e que o destaque será Solicito informação a V.Exa. a respeito, Sr.
derrotado, como todos os anteriores o foram. Presidente.
Todavia, Sr. Presidente, temos de lembrar que só
se tomou essa decisão respeitando a orientação
do Líder Arnaldo Madeira, que, aliás, teve
atuação extraordinária na noite de hoje, porque
qualquer resultado que não fosse a derrubada
dos destaques levaria a votação para depois da
Páscoa, já que teria de haver a redação do
vencido, que exigiria quorum igual a este. Se
não o estamos obtendo hoje, amanhã certamente
não o teremos. Foi por isso que o PMDB, ao lado
do PSDB, do PPB, do PTB e dos companheiros
da base, louvando a atitude do PFL, que esteve
presente e votando conosco em todas as
votações, decidiu pela obstrução, que é
absolutamente regimental e tem sido usada
seguidamente pela Oposição.

Portanto, antecipo que não deve haver
alegria nenhuma por parte da Oposição, porque
depois da Páscoa vamos derrubar os dois
destaques remanescentes, sinalizando que aqui
se respeita a vontade soberana do povo
brasileiro pelo progresso e pelo desenvolvimento
do nosso País.



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo somente convocar a bancada do Partido
dos Trabalhadores para exercer o voto e comuni
car à Maioria, que está em obstrução, que ela
não tem argumentos para fazê-Ia. Ela possui nú
mero de Parlamentares para exercer a maioria e
praticar a votação que se está esperando. Enfati
zamos que, lamentavelmente, a irresponsabilida
de da Maioria impede a votação desta noite.
Estamos cumprindo nosso papel e lamentamos
que ainda tenhamos que ouvir argumentos da
base do Governo tentando justificar a protelação
por conta da incapacidade de manter seus Par
lamentares no plenário e exercer a maioria, em
função das exigências que há para votação tão
importante.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não
há dúvida em relação ao voto de V.Exa., até por
que está registrado nas notas taquigráficas, De
putado Haroldo Lima.

Sr. Presidente, estamos aqui, e o povo
brasileiro está vendo nossa participação, que
estamos cumprindo nosso acordo, exercendo
nossa função de legislar, dela não nos
abstraindo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem, nobre Deputado Fernando Ferro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com
a palavra o Líder Odelmo Leão.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, com muita
tranqüilidade, digo que o PPB tem
responsabilidade. Mais de 90% de sua bancada
está aqui e votou as matérias. Repito: nosso
cuidado é porque o destaque a ser votado neste
momento não teria os votos suficientes para que
pudéssemos manter o relatório. Não mantendo,
como V.Exa. bem ouviu, não haveria
concordância. Não havendo concordância, a
matéria voltaria à Comissão Especial.

o SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO - (PT-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, como eu disse,
exatamente essa precondição...

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É ver
dade. V.Exa. citou a precondição.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Coloquei como
precondição o consenso, mas quero dizer que, da
nossa parte, da do Partido dos Trabalhadores,
não haveria dificuldade para que houvesse con
senso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Louvo
a posição de V.Exa., Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Portanto, estamos
trabalhando sem obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - La
mento que o consenso não possa ser obtido, por
que não tenho dúvida de que ganharíamos todos
nós, sobretudo o Parlamento.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A con- dente, na primeira votação, evidentemente, votei
tradita do Deputado Arnaldo Faria de Sá, por si com o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
só, já responde ao Deputado José Genoíno.

Não há consenso em relação à matéria.
Haveria possibilidade do não-retorno da matéria
à Comissão se houvesse o consenso da Casa.
Não havendo, vale o que está escrito no
Regimento Interno: havendo modificação do texto
aprovado anteriormente, a matéria retoma à
Comissão para a redação final.

Se houvesse o entendimento do Plenário,
isso não precisaria ocorrer, mas o nobre
Deputado Arnaldo Faria de Sá, em sua
manifestação, mostra que não há consenso.

A SRA. DOLORES NUNES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. DOLORES NUNES (PMDB-TO.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, nas votações anteriores, votei com a
bancada do PMDB.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-



O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Infelizmente, Líder Odelmo Leão, em rela
ção às próximas semana.s, não se trata de urgên
cia constitucional. Concordo com V.Exa. Muitas
delas podem e deverão ser retiradas, indepen
dentemente da opinião deste Presidente. Falo es
pecificamente das medicias provisórias que já es
tão vigorando, cujos efeitos estão também valen
do para todo o País. Obviamente, em relação à
medida provisória, não há nenhum instrumento
de retirada a esta altura. Por isso meu esforço
junto a V.Exa. - não foi maior que o de V.Exa. 
para que pudéssemos concluir a votação da ma
téria hoje. Não sendo possível, vamos fazê-lo o
mais rapidamente possível.
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Ouvi bem quando V.Exa. disse da O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
preocupação que tem com relação a matérias V.Exa. a palavra.
que trancam a pauta em razão da urgência O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB-CE.
urgentíssima. Ora, Sr. Presidente, estou ouvindo Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
e vendo pela imprensa que no Senado Federal dente, queremos reafirmar nossa posição. Esta-
está se retirando a urgência urgentíssima da mos votando contrariamente à matéria. Estamos
matéria relativa à CLT, para que lá possa tramitar aqui com 100% da nossa bancada para votar, em
com tranqüilidade a matéria que trata da CPMF. conjunto com o PSB, que também está aqui.
Poderá também o Governo, com muita
tranqüilidade, retirar as urgências que aqui estão. Deixamos claro para o povo brasileiro, que
Votaremos a CPMF no plenário, votaremos a acompanha a sessão desta Casa, que
redação final e, logo em seguida, as matérias que acompanhou o debate aberto em relação à
estão sob regime d'a urgÊlncia. votação da CPMF e a nossa posição contrária ao

conjunto da votação, que não podemos colocar
Portanto, não podemos concordar com essa em seus ombros o ônus que este Governo vem

alegação. Reafirmo qUE o PPB está aqui, com criando para nossa Nação ao tributar nosso povo.
sua bancada, para votar a matéria. Não foi por Desde já, comunicamos ao Plenário que
culpa do PPB que a matéria não foi votada. apresentaremos emenda constitucional estabele-

O SR. PRESII>ENTE (Aécio Neves) - Louvo cendo imunidade para os aplicadores em pou-
o esforço do Líder Odelmo Leão não apenas pança no nosso País. Peço o concurso do nobre
nesta, mas na votação d'3 todas as matérias, para Prol. Delfim Netto para defender os pequenos e
o comparecimento da sua bancada. Sou médios poupadores em bolsa, a fim de que tam-
testemunha pessoal desse esforço permanente, bém tenham imunidade. Estamos concedendo
independentemente do mérito da matéria. imunidade a investidores estrangeiros, à movi

mentação do capital especulativo, que vem aqui
usurpar nosso dinheiro, passar dois ou três dias,
saindo sem deixar nenhuma contribuição, ne
nhum tributo. Saem do nosso País livres, leves e
fagueiros.

Sr. Presidente, queremos dizer ao povo
brasileiro que o Governo não teve competência
para colocar sua base, ou o que resta da sua
base, no plenário para votar. Quero ver na TV
Globo o comentário de Arnaldo Jabor em rela
ção ao PFL, que ficou aqui para votar a matéria,
juntamente com os Deputados da Oposição..

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sen
do notória a ausência de quorum para delibera
ção, a Presidência encerra esta votação.

O SR. PRESIDENTE (AÉCIO NEVES) 
mesa vai anunciar o resultado.

É ADIADA A VOTAÇÃO DO DISPOSITIVO
DESTACADO, POR FALTA DE QUORUM, DEVIDO
À OBSTRUÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ADÃO PRE1TO (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o meu partido.

O SR. MÚCIO SÁ (PTB-RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o PTB.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

VOTARAM:

Sim:
Não:
Abstenções:
Total:

74
92
07
173
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 407/2001 - DVS PSB/PCdoB-
INCISO 111, ARTIGO 85° (ARTIGO 4°)

Início Votação: 20/03/2002 20:56

Fim Votação: 20/03/2002 21: 11

Resultado da Votação
Sim 74
Não 92
Abstenção 7

Total da Votação 173

Art. 17 1

Total Quorum 174

Obstrução 56

Presidiram a Votação: Aécio Neves - 17:29

Orientação
PFL -Sim
PSOB - Obstrução
PMDB - Obstrução
PT - Não
PPB - Obstrução
PlB - Liberado
POT/PPS - Liberado
PUPSL-Sim
PSB/PCOOB - Não
PST-Sim

Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Obstrução
Badu Picanço PL PUPSL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 4

PARÁ
Babá PT Não
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Giovanni Queiroz POT PDT/PPS Não
Haroldo Bezerra PSDB Obstrução
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Obstrução
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Obstrução
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCOOB Não
Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 10

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 2

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Não
Eurípedes Miranda POT POT/PPS Não
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PL PUPSL Sim

Total Rondonia : 4

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSDB Obstrução
João Tota PPB Obstrução
Márcio Bittar PPS POT/PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Obstrução
Oolores Nunes PMOB Abstenção
Edmundo Galdino PSDB Obstrução
Igor Avelino PMDB Obstrução

Total Tocantins: 4

MARANHÃO
Elíseu Moura PPB Obstrução
João Castelo PSDB Obstrução

José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Não

Neiva Moreira PDT POT/PPS Não

Nice Lobão PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Não
Remi Trinta PL PUPSL Obstrução

Roberto Rocha PSDB Obstrução

Total Maranhão: 8

CEARÁ
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não

José Pimentel PT Não
Léo Alcantara PSDB Obstrução

Moroni Torgan PFL Não

Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim

Roberto Pessoa PFL Sim

Rommel Feijó PSDB Obstrução

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Não

Total Ceará: 8

PIAuí
B.Sá PSDB Obstrução
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Partido Bloco Voto
PIAuí
Heráclito Fortes PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Obstrução
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Obstrução
Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Lavoisier Maia PFL Sim
Salomão Gurgel PDT PDT/PPS Não

Total Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PTB Obstrução
Domiciano Cabral PSDB Abstenção
Inaldo Leitão PSDB Obstrução
Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 5

PERNAMBUCO
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Obstrução
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Múcio Monteiro PSDB Obstrução
Pedro Corrêa PPB Obstrução
Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Não

Total Pernambuco: 9

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Divaldo Suruagy PST Sim
Luiz Dantas PTB Obstrução
Olavo Calheiros PMD8 Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Não

Total Alagoas: 5

SERGIPE
Augusto Franco PSD8 Obstrução
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Obstrução
Jorge Alberto PMDB Obstrução
José Teles PSDB Abstenção
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PTB Sim
Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe: 7

BAHIA
Ariston Andrade PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMD8 Obstrução
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluiil PFL Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Não
Reginaldo Germano PFL Não
Saulo Pedrosa PSDB Abstenção
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 15

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
Aracely de Paula PFL Sim
Cabo Júlio PST Sim
Custódio Mattos PSDB Obstrução
Danilo de Castro PSDB Abstenção
Eduardo Barbosa PSDB Obstrução
Gilmar Machado PT Não
Hélio Costa PMDB Não
Jaime Martins PFL Sim
João Magno PT Não
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Odelmo Leão PPB Obstrução
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Não

Paulo Delgado PT Não

Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim

Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não

Tilden Santiago PT Não

Virgllio Guimarães PT Não

Total Minas Gerai:; : 22

EspíRITO SANTO
João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Sim

José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Max Mauro PTB Não

Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim

Rita Camata PMDB Obstrução

Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não

Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Carlos Santana PT Não
Dino Fernandes PPB Obstrução
Fernando Gabeira PT Nao
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PFL Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
João Mendes PFL Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Não
Jorge Bittar PT Não
Laura Carneiro PFL Sim
Luisinho PPB Abstenção
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Não
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Não

Total Rio de Janeiro: 22 .:..'l

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Obstrução
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Obstrução
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Não
João Paulo PT Não
José de Abreu PTN Obstrução
José Genofno PT Não
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcos Cintra PFL Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Mendes Thame PSDB Obstrução
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Orlando Fantazzini PT Não
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PTB Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB Obstrução
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Teima de Souza PT Nao
Vadão Gomes PPB Abstenção
Zé Indio PMDB Sim

Total São Paulo: 35

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Obstrução
Murilo Domingos PTB Obstrução
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Wilson Santos PSDB Obstrução

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Obstrução
Geraldo Magela PT Não
Pedro Celso PT Não

Total Distrito Federal: 4

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Não
Geovan Freitas PMDB Não
Luiz Bittencourt PMDB Obstrução
Nair Xavier Lobo PMDB Obstrução

Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim

Total Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB Obstrução

Manoel Vitório PT Não

Marçal Filho PMDB Obstrução

Marisa Serrano PSDB Obstrução

Nelson Trad PTB Sim

Pedro Pedrossian PPB Obstrução

Waldemir Moka PMDB Obstrução

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim

Affonso Camargo PSDB Obstrução

Dr. Rosinha PT Não

Flávio Arns PT Não
José Carlos Martinez PTB Sim

Oliveira Filho PL PLlPSL Sim

Rubens Bueno PPS PDT/PPS Obstrução

Santos Filho PFL Sim

Total Paraná: 8

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Merss PT Não
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Não
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
João Pizzolatti PPB Obstrução
Paulo Gouvêa PFL Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Renato Vianna PMOB Obstrução
Serafim Venzon POT PDT/PPS Não

Total Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL
Adão Preito PT Não
Airton Dipp POT PDT/PPS Não
Alceu Collares POT POT/PPS Não
Ana Corso PT Não
Cezar Schirmer PMDB Obstrução
Clovis IIgenfritz PT Não
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Não
Luis Carlos Heinze PPB Obstrução
Marcos Rolim PT Não
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMOB Obstrução
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Roberto Argenta PHS Sim

Total Rio Grande do Sul: 13



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresen
tação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SRS:

JUQUINHA E OUTROS - Proposta de Emenda
à Constituição - Iluminação Pública acrescenta o art.
149-A à Constituição Federal art. 149-A. Os Municípi
os e o Distrito Federal poderão instituir contribuição,
na forma da lei, para o custeio do serviço de ilumina
ção pública, observado o disposto no art. 150, 111 . Pa
rágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição
a que se refere o caput na fatura de consumo de
energia elétrica." (PEC n° 504/02).

ANIVALDO VALE E OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição - Altera o art.46 da Constitui
ção Federal para incluir na composição do Senado
Federal os ex-presidentes da República como sena
dores natos, sem direito a voto. (PEC n° 505/02).

CARLOS NADER - Requerimento - Votos de
Louvor Vih-Ver. (REQ n° 83/02).

LUIZ RIBEIRO - Projeto de Lei - Dispõe sobre o
pagamento de meia-passagem ao aluno a partir dos
12 (doze) anos de idade cursando a Educação Básica
e o Ensino Superior no uso de transporte terrestre e
dá outras providências. (PL nO 6.344/02).

Projeto de Lei - Acrescenta incisos I e II ao § 1°
do art. 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n°
9.394/96. (PL n° 6.345/02).

Projeto de Lei - Estabelece as Instituições fi
nanceiras de natureza bancária, financeira e de crédi
to que possuem serviços de atendimento em Caixas
Eletrônicos, a obrigatoriedade e manterem perma
nentemente um funcionário durante seu funciona-
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O SR. PRESIDENTE (AÉCIO NEVES) - Em Portanto, é preciso que façam uma reflexão no
conseqüência está adiada a continuação da votação sentido de que não temos o direito de continuar tiran-
desta matéria (Proposta de Emenda à Constituição n° do do povo brasileiro aquilo que ele não tem. Chegou
407-D, de 2 (Proposta de Emenda à Constituição n° a hora de esta Casa posicionar-se do lado da grande
289-C, de 2000). maioria, que vive massacrada pelo atual modelo eco-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Sr. Presi- nômico. Foi providencial o adiamento, porque senti
que os Deputados começaram a refletir, a fazer o que

dente, peço a palavra pelé\ ordem. pedi, a pôr a mão na consciência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Tenho certeza de que, na semana que vem, de-
V.Exa. a palavra. pois do contato com as bases, os Deputados voltarão

mais afinados com a população e mais distantes da
política econômica arbitrária e retógrada implantada
neste País, a qual, a cada dia, está sendo desmasca
rada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de fazer um registro que entendo ser da
maior importância.

Já fui informado pelo Procurador da Casa, De
putado Ricardo Izar, ele que V. Exa. tomou algumas
providências em relação ao episódio ocorrido com
este Parlamentar. QrJero agradecer-lhe a pronta pro
vidência tomada quanto à determinação de como os
oficiais de Justiça poderão transitar nesta Casa.

Também fui informado de que V.Exa., Sr. Presi
dente, já pediu audiüncia ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal, para resolver definitivamente a
questão.

No meu caso particular, é um processo de 1992,
que já tramitou na CCJ e no Plenário da Casa. Portan
to, a decisão da Presidência é extremamente impor
tante.

Cumprimento V.Exa. e aproveito para dizer que
medidas como essa nos dão a certeza de que o Presi
dente da Casa, quando provocado, toma providênci
as em defesa da instituição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não fiz
mais que minha obrigação, Deputado.

A SRA. MIRIAM REIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. MIRIAM REIO (Bloco/PSB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero declarar meu voto "não" e pedir aos Deputa
dos que estão em obstru<:ão que aproveitem o pró
ximo feriado, que tem um significado muito especial,
para fazer uma reflexão.

O feriado da SE.mana que vem é em comemora
ção à libertação do povo de Israel, que ficou por 400
anos escravo no Egito. O povo brasileiro tem 500 anos
de escravidão, e chE·gou o ano da sua libertação.
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mento, onde houver esse dispositivo e dá outras pro- Projeto de Lei - "Concede aposentadoria espe-
vidências. (PL n° 6.346/02). cial aos 25 anos de serviço para auxiliares de enfer-

Requerimento - Requer a constituição de Co- magem e atendentes de enfermagem." (PL n°
missão Especial para examinar o uso indevido de pa- 6.357/02).
cientes como cobaias humanas.(REQ n° 84/02). Projeto de Lei - "Estabelece indenização por

WALTER PINHEIRO - Projeto de Lei - Veda a dano moral decorrente do extravio, ou da perda defini-
cobrança de tarifa mínima por empresas públicas ou tiva de bagagem:' (PL n° 6.358/02).
privadas, a qualquer título, alterando a lei que dispõe Projeto de Lei - "Modifica o inciso VII do art. 5° e
sobre o regime de concessão e permissão de servi- acrescenta parágrafo ao art. 6° da Lei n° 8.313, de 23
ços públicos.(PL n° 6.347/02). de dezembro de 1991, e dá outras providências".(PL

WALTER PINHEIRO E OUTROS - Projeto de n° 6.359/02).
Lei - Dispõ.e sobre a cap~cit.açã.? técnica .e operacio- Projeto de Lei - "Modifica o parágrafo único do
n~l,~as emlssoras.de radlo~lf,u~ao educativa e comu,- art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho, e dá
nltana e dos canais comunltanos de IV a cabo, e da outras providências". (PL n° 6.360/02).
outras providências. (PL nO 6.348/02). P . t d L' "E t b I .. d. " rOJe o e el - s a e ece o exerclclo a pro-

ALCESTE ALMEIDA - Projeto de Lei - Projeto fissão de taxistas e dá outras providências." (PL n°
dispondo sobre ensino musical.(PL n° 6.349/02). 6.361/02).

_ LUIZ .RI~EIRO ~ ~UTROS - Projeto de Res?~u- ODELMO LEÃO E OUTROS - Proposta de
çao - InstitUIu Comlssao Parlamentar de Inquento E d C t't' - Alt At d D' .. . . , . . men a a ons I U1çao - era o o as ISPOSI-
para Investigar a responsabilidade de posslvels Irre- _ ... . , ., . .

I 'd d t'd I DNER t'l' - do çoes Constitucionais Transltonas, introduzindo artl-gu an a es come I as pe o na u I Izaçao . F d C . . I d DI'
ISS d d I C .,. d R d' gos que cnam o un o onstltuclona e esenvo VI-

arreca a o pe as oncesslonanas as o oVlas '" . - d J
F d . (PRC ° 231/02) mento Educacional e Proflsslonallzaçao a uventu-

e erals. n '. .. de.(PEC n° 506/02).
TILDEN SANTIAGO - Projeto de Lel- Define a .. ..

Guarda Compartilhada (PL n° 6.350/02). _WALDI~ ~IRES - Projeto de Lei - Modifica a re-
CLEMENTINO COELHO _ Re uerimento _ So- daçao da Lei n 9.709, de !8 de ~ovembro d~ 1~98,

• • • A q . . que regulamenta a execuçao do disposto nos inCISOS
1I~lta ao Presidente da Camara,. o ~mvlo d~ propoSI- I, 11 e 111 do art. 14 da Constituição Federal, para agili-
çao, pendente de parecer, a comlssao segUlnte.(REQ t't - d . t di' d ... t'
n0 85/02) zar a raml açao .os P~oJ~ os e el e IniCia Iva popu-

. , lar e dar outras dlsposlçoes.(PL n° 6.362/02).
JOSE CARLOS COUTINHO- Requerimento de ..

Informação - "Solicita informações ao Sr. Ministro de WILSON SANTOS. - .ProJeto de
o

Lei Comple-
M'n E gia sobre os aumentos de combustível mentar- Regulamenta o inCISO I, do § 1 ,do art. 43 da
e la:sp~ov~~nci~s que estão sendo Tomadas para Constituição Federal.(PLP n° 295/02).
conter a progressão de tais aumentos." (RIC n° NEUTON LIMA - Projeto de Lei - Dedução de
4.259/02). IR sobre o valor pago na CPMF. (PL n° 6.363/02).

Projeto de Lei - "Isenta os motorista de utilitári- Projeto de Lei - Proíbe o uso de cerol nas linhas
os leves de transporte alternativo, do pagamento de das pipas. (PL n° 6.364/02).
IPI, e da outras providências." (PL n° 6.351/02). Projeto de Lei - Proíbe a adoção de restrições

Projeto de Lei - "Revoga o art. 4° da Lei n° bancárias como critério impeditivo ao acesso à rela-
6.515,de26dedezembrode1977." (PLn06.352/02). ção de emprego ou a sua manutenção. (PL n°

Projeto de Lei - "Modifica a Lei nO 9.536, de 11 6.365/02).
de dezembro de 1997." (PL n° 6.353/02). Projeto de Lei - Dispõe sobre a obrigatoriedade

Projeto de Lei - "Autoriza municípios a forma- de inscrição na embalagem e na bula dos medica-
rem consórcio para implementar política comum de mentos de advertência da existência de substância
desenvolvimento:' (PL nO 6.354/02). considerada doping no esporte. (PL n° 6.366/02).

Projeto de Lei - "Estabelece a jornada de traba- ORLANDO DESCONSI E ORLANDO
lho dos empregados em estabelecimentos de servi- FANTAZZINI - Projeto de Lei - Estabelece procedi-
ços de saúde." (PL n° 6.355/02). mentos para coibir a cobrança de prestadores de ser-

Projeto de Lei - "Modifica o art. 39 da Lei n° viços de saúde diretamente aos usuários do Sistema
4.886, de a redação do art. 59 da Consolidação das único de Saúde - SUS ou aos seus responsáveis. (PL
Leis do Trabalho." (PL n° 6.356/02). n° 6.367/02).
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WALDEMIR MOKA - Projeto de Lei 
PROJETO DE LEI N° , DE 2002 (Do Sr. Waldemir
Moka) Dispõe sobre a obrigatoriedade de cadastra
mento dos usuários de telefonia celular da modalida
de pré-paga. (PL n° 6.368/02).

Projeto de Lei - PROJETO DE LEI N° , DE 2002
(Do Sr. Waldemir Moka) Determina a obrigatoriedade
de cobertura da cirurgia de vasectomia pelas empre
sas de planos de saúde. (PL n° 6.369/02).

GUSTAVO FRUET E WAGNER ROSSI - Re
querimento de Sessão Solene - Requer a prorroga
ção da Sessão Ordinária da Câmara dos Deputados
do dia 24 de junho de 2002, a fim de homenagear a
Rádio Clube Paranaense pelos seus 78 anos. (ROS n°
57/02).

JOÃO PAULO - Requerimento de Informação 
Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da
Saúde sobre pagamento de pesquisa de opinião.
(RIC n° 4.260/02).

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Senhor Secretário de Estado de Comunica
ção de Governo sobre pagamento de publicidade.
(RIC n° 4.261/02).

ALDIR CABRAL - Projeto de Lei - Acrescenta
artigo à Lei n° 15, de 31 de dezembro de 1973 - Lei de
Registros Públicos, criando a certidão de divórcio. (PL
n° 6.370/02).

MILTON MONTI - Projeto de Lei - Acrescenta
novo parágrafo ao art. 2° da Lei 10.219/2001, que Cria
o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à
educação - "Bolsa Escola". (PL n° 6.371/02).

DAMIÃO FELlCIANO - Projeto de Lei - Torna
obrigatória a doação de cadeira de rodas ao portador
de deficiência física carente, pelo Sistema Único de
Saúde - SUS. (PL n° 6.372/02).

ROBERTO PESSOA - Requerimento - Requer
voto de pesar pelo falecimento do senhor Bartolomeu
Chaves da Cunha. (REO n° 86/02).

ROBERTO ARG ENTA - Projeto de Lei - Dispõe
sobre a regulamentação da profissão de empregado
chacareiro. (PL nO 6.373/02).

JOÃO PAULO E OUTROS - Projeto de Decreto
Legislativo - "Susta a aplicação do disposto no § 1°
do art. 4° na Instrução Normativa n° 55, objeto da Re
solução n° 20.993, de 26 de fevereiro de 2002, publi
cada no Diário da Justiça de 12 de março de 2002, ex
pedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que regula
menta o art. 6°, da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de
1997." (PDC n° 1.626/02).

JOÃO MAGNO - Requerimento de Informação
- Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça, Aloí
sio Nunes, sobre o fechamento de postos da Polícia
Rodoviária Federal nas rodovias federais. (RIC nO
4.262/02).

MORONI TORGAN - Requerimento - Requer a
apensação dos projetos sobre crimes contra seqües
tro, abaixo relacionados, para aprovação em caráter
de urgência. (REO n° 87/02).

JOVAIR ARANTES - Projeto de Lei - Acrescen
ta artigo ao Código de Trânsito Brasileiro tornando
obrigatório a gravação do nome e do tipo sangüíneo
do proprietário, no capacete de segurança para moto
ciclistas e afins. (PL n° 6.374/02).

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Blo-
co/PDT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, gostaria de registrar minha preocu
pação com o fato de discutirmos e votarmos matéri
as que, realmente, penalizam a população brasilei
ra, como é o caso do projeto que está sendo apreci
ado hoje.

Eu gostaria também de lamentar que, mais uma
vez, os policiais militares do ex-Território de Rondônia
estão sendo penalizados. Aliás, isso está ocorrendo
desde a Legislatura passada, quando houve má von
tade por parte do Governo em resolver o problema na
reforma administrativa.

Espero que seja votada brevemente, em segun
do turno, a PEC dos policiais militares de Rondônia,
que desejam ver resolvido seu problema o mais rápi
do possível.

Muito obrigado.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fa
zer referência a esta sessão, em que tentamos re
solver de vez o assunto da CPMF, através dos des
taques.



o SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (PFL-MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a pax americana, imposta ao
mundo pelo poder irresistível das armas do big brot
her do Norte, está revelando-se com todo o cinismo e
crueza com as recentes atitudes do Sr. Bush, o ho
mem simplório que sonhava ser cow-boy e acabou
presidente.

Lá, como cá, pagam-se os compromissos furti
vos de campanha às custas do contribuinte. O proble
ma avoluma-se quando se descobre que é o resto do
mundo, somos nós, a periferia vendida por seus líde
res que pagamos as contas do poderio imperial, ali
mentamos os obesos americanos às custas da fome
de africanos, asiáticos e - ficamos sabendo agora 
brasileiros.

O Sr. Bush, desde que assumiu a cadeira que
seria de AI Gore, em eleição típica de republiqueta la
tino-americana, vem dedicando-se a desrespeitar e
jogar no lixo os tratados internacionais. É a volta do
Big Stick, a política do porrete do exPresidente Roo
sevelt.

Rasgou o Protocolo de Kyoto, cuspindo na cara
dos ambientalistas. Jogou no lixo o Tratado de limita
ção de Mísseis Balísticos Intercontinentais e reviveu o
plano lunático do escudo antimísseis, a Guerra nas
Estrelas do extremista de direita Ronald Reagan.
Tudo para atender às indústrias de armas, que res-
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É lamentável que, depois da crise do PFL com o pondem pelo grosso do PIB americano e contribuíram
PSDB, o Congresso Nacional esteja paralisado. É la- dedicadamente para sua campanha.
mentável também que o Governo informe a todo ins- Para atender ao segmento do petróleo, em que
tante que o País perderá 400 milhões de reais pelo sua família fez fortuna, autorizou o oleoduto do Alas-
fato de não termos votado até hoje a prorrogação da ca e está conduzindo uma guerra no Afeganistão,
CPMF. país em que os Estados Unidos pretendem, de há

A Oposição está cumprindo de forma pertinente muito, fazer passar outro oleoduto, que lhes dará
sua função, marcando presença e votando a todo ins- acesso ao petróleo da Ásia Central. O grande obstá-
tante. O Governo tentou votar a CPMF, mas faltaram culo, os talibãs, foram convenientemente removidos.
votos dos Deputados da base para aprovar assunto Tenta enfiar-nos goela adentro a ALCA, pela
que poderia ter sido flexibilizado, pois prejudica os se- qual teremos todo o direito de comprar o que os Esta-
tores médios da produção, o empresariado brasileiro dos Unidos quiserem vender, mas só venderemos o
e até mesmo os trabalhadores. que seus lobistas deixarem.

Portanto, Sr. Presidente, fazemos apelo à Mesa Torcem para a desintegração completa da
da Câmara dos Deputados para que, na semana pos- Argentina, até há pouco seu parceiro preferencial, es-
terior ao feriado da Semana Santa, inclua os desta- perando que sua queda arraste o MERCOSUL e dei-
ques na pauta, para concluirmos de vez a votação da xe o Brasil mais submisso, se é que isso é possível.
matéria. Agora mesmo, para proteger sua decrépita e

ineficiente indústria siderúrgica, o paladino da globali
zação afrontou o mundo com as novas barreiras e so
bretaxas na importação do aço. O Brasil, que, de tanto
se dobrar, já ficou com a espinha curvada, mais uma
vez se ajoelha, não reage.

O Ministro Celso Lafer diz que prefere um mau
acordo a uma boa briga, mas não se trata de acordo,
e sim de imposição, ultimato, decreto do novo César.
Roma falou, está falado.

Enquanto os estivadores de Santos discutem
um boicote aos navios dos Estados Unidos que che
gam ao Brasil, do outro lado da cerca a poderosa
PETROBRAS, estatal que, nos últimos tempos, se
especializou em aumentos de gasolina, faz o jogo do
inimigo. Segundo notícia do Jornal do Brasil, não
contestada, acaba de assinar contrato de 100 mi
lhões de dólares para construção, nos Estados Uni
dos, por operários americanos, de novos módulos
para plataformas de petróleo, usando apenas o sub
sidiado aço americano.

Enquanto os americanos suspendem quais
quer contratos com a falida Enron e a Arthur Ander
sen, há ainda negócios não completamente explica
dos envolvendo suas subsidiárias no Brasil, a
PETROBRAS,oBNDES.

Ao mesmo tempo, o Sr. Bush aponta sua arti
lharia para um diplomata brasileiro, o embaixador
José Maurício Bustani, Secretário-Geral da Organi
zação para a Proscrição de Armas Químicas - a
OPAQ. O que se comenta em Genebra, nos corredo
res da ONU, é que o brasileiro apenas cumpriu à ris
ca o seu mandato, ou seja, realizou inspeções não
somente em países "inimigos" dos senhores do mun-



"O caso do embaixador brasileiro é o
mais escandalos 'J, mas não é o único.
Ontem, a Alta Comissária de Direitos Huma
nos da ONU, Mary Robinson, disse que não
disputará a eleição para mais um mandato à
frente da comissão, devido à oposição que
o governo norte-americano faz a suas inicia
tivas. A comunidade internacional está as
sustada. 'Os Estados Unidos não podem re
mover um funcionário internacional todas as
vezes que ele ngo agradar', se queixa um
diplomata africano. "

Em outra iniciativa polêmica, que sofre oposição
até dentro dos Estados Un:dos, o Sr. Bush renegou as
garantias expressas, dadas por escrito, no Tratado de
Não-Proliferação de Armas Nucleares, a todos os paí
ses signatários, entre os quais o Brasil. Os america
nos haviam assumido o compromisso solene de ja
mais empregar armas nucleares contra os países
aderentes ao tratado e que renunciassem a desenvol
ver tais artefatos. Agora, o jornal Los Angeles Times
divulgou a nova doutrina secreta do Governo Bush,
que coloca qualquer país do mundo na mira de suas
bombas atômicas. Pior pa:a os inocentes, os neobo
bos, os caipiras que acreditaram na palavra dos ame
ricanos.

Essa, Srs. Deputados, é a paz dos poderosos.
Aprendamos a lição.

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. JOÃO EDUARDO DADO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra..

O SR. JOÃO EDUARDO DADO (Bloco/PDT-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de registrar que votei contra a possibilidade
de o capital estrangeiro ficar imune ao pagamento da
CPMF, que é paga por cada cidadão brasileiro.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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do, mas também em fábricas de armas químicas dos O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
Estados Unidos. Para culminar, nosso representante Tem V.Exa. a palavra.
é contra a idéia apocalíptica de Bush e seus falcões O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL-AL. Pela or-
de atacar o Iraque. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

Para vários embaixadores do Brasil na Europa, fazer apelo ao Ministro dos Transportes, em nome de
a pressão é um "escândalo internacional", já que ele muitas famílias brasileiras e no meu próprio, para que
foi eleito por unanimidad(: para comandar a OPAO. tome providências em relação ao caos em que se en-
Como assinala o Correio Braziliense: contram as estradas brasileiras.

Há quatro meses, perdi meu querido pai em aci
dente na BR-1 01. Antes disso, eu já havia denunciado
o fato e cobrado providências.

O trecho de Alagoas da BR-104 está um caos.
Na curva da melancia, morrem pessoas todas as se
manas, e o DNER assiste às mortes passivamente,
quando poderia providenciar um corte, uma barreira
ou uma mudança no traçado da curva. Isso custaria
uma migalha, muito menos que o prejuízo causado
pelo roubo de precatórios recentemente denunciado.

O Ministério dos Transportes permanece insen
sível ao problema. Será preciso que morra a mãe ou o
pai do Ministro?

Sr. Presidente, estou indignado. Já enviamos
ofícios ao Ministério e abordamos o tema na tribuna,
mas de nada adiantou. O DNER tem conhecimento
dos números divulgados pela imprensa, mas não
toma qualquer atitude. É uma vergonha!

O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, terminamos a semana com
um resultado positivo para a população: não acabou o
segundo turno de votação da CPMF.

Com a pauta trancada por medidas provisórias,
a matéria não poderá ser apreciada na semana que
vem. Portanto, não poderá transitar no Senado Fede
ral, também em dois turnos.

Já definimos que, pelo menos a partir de 18 de
junho deste ano, não haverá cobrança do imposto.
Pena que a vitória não seja permanente. Ao final,
quando as articulações do Governo superarem as
tempestades em copo d'água, as tricas e futricas, há



O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB-MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro com muita satisfação que o Governo do Esta
do inaugurou mais uma obra no Bairro Morada do
Ouro, em nossa querida Cuiabá.

No mês passado, como resultado de emendas
parlamentares ao Orçamento da União, foram aber
tas creches, centros comunitários e outras institui
ções sociais. Apesar de sermos autores dessas
emendas, não pudemos estar presentes às cerimôni
as, em razão das importantes votações realizadas
nesta Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- COMPARECEM MAIS OS SRS:

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, corroboro as palavras do Deputado
Arnaldo Faria de Sá, mesmo sendo de outro partido.
Hoje foi um dia cheio de atividades políticas, envol
vendo a parte governista e não governista do
PMDB.

Destaco as declarações do Senador José Sar
ney em relação à filha Roseana Sarney e à lisura das
eleições. S. Exa. não as faria se não tivesse certeza.
Apresentou dados graves, que estremeceram esta
Casa e o Senado.
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a lamentável possibilidade de que a emenda volte à Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero convi-
vigência. dar os Srs. Deputados para fazer uma caminhada da

No primeiro turno, impedi que a votação da re- porta da Câmara até o Itamaraty, a fim de chamar a
dação final fosse simbólica. A matéria retornou à Co- atenção do povo brasileiro para as medidas protecionis-
missão Especial e à apreciação do Plenário, em se- tas dos Estados Unidos contra o aço brasileiro. Atos se-
gundo turno. As Lideranças da base do Governo dizi- melhantes começam a ser planejados em todo o País.
am que votariam para ganhar ou perder os dois des- Na sexta-feira, haverá um às 10h, em Ipatinga. Na Bai-
taques, achando que se encerraria a votação. Eu as x~da ~a~tista, o~de se localiza a COSIAt\ - Companhia
alertei de que isso não aconteceria porque, se algum Slderurglca Paulista, ocorrerá outro.
destaque viesse a ser aprovado, a matéria teria de re- Por último, comunico que as Deputadas se
tornar à Comissão Especial. mobilizarão amanhã, junto com os membros da

O Líder do PPB, Deputado Odelmo Leão, perce- Mesa da C0m.issão de Direitos Humanos, lidera-
beu que cometeriam um equívoco e passou a obstruir a das pelo Presidente, Deputado Orlando Fantazzi-
votação, levando os demais partidos a fazê-lo - o PFL ni, no sentido de defender uma nigeriana condena-
manteve sua independência. Por isso, a matéria teria de da à morte por apedrejamento. Mesmo tendo sido
retornar à Comissão Especial, mesmo se votada. estuprada e tendo dado à luz, ela foi considerada

Ao se darem conta disso, não insistiram. A popula- culpada por crime de adultério.
ção pode ficar aliviada, ainda que momentaneamente, O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
até porque esse dinheiro não serve para a saúde, que viagem à Polônia, ofereceu guarida à nigeriana. Ten-
está um caos - basta ver a dengue. taremos também sensibilizar o embaixador daquele

S P 'd t t d I' . país para o problema. Temos de defender não só a

O
r. res~ en e

t
, ef~tos'ha~ora'la sengdue poJ Itl,- mulher brasileira, mas as de todo o mundo que não

ca. pronunclamen o el o oJe pe o ena or ose d' . '
Sarney mostrou que a it - d B '1' . po em s~r ~bJe~o de preconceito nem pagar por ele

. s ,uaçao o r~sl e mais com a propna Vida.
complicada do que pensavamos, ao Vislumbrar a ..
possibilidade de convidar a ONU e a OEA para MUito obngada.
acompanhar as próximas eleições. Isso seria des
gastante para o País.

Chamou-me a atenção no discurso de S.Exa. a
denúncia de que a ABIN tem a chave das urnas ele
trônicas. Esse fato é extremamente grave e precisa
ser apurado. Se for verdadeiro, temos de aprofundar
as investigações sobre o assunto.

A Páscoa chegou! Tomara que o coelhinho fique
bastante tempo.
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RORAIMA

Saloml!lo Cruz

Presentes de Roraima: 1

AMAPÁ

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes

Presentes de Amapá : 3

PARÁ

Asdrubal Bentes
Babá
Elcione Barbalho
Giovanni Queiroz
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Presentes de Pará: 8

AMAZONAS

Francisco Garcia
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin

Presentes de Amazonas : 3

RONDONIA

Agnaldo Muniz
Nilton Capixaba

Presentes de Rondonia : 2

ACRE

José Aleksandro
Marcos Afonso

Presentes de Acre : 2

TOCANTINS

Freire Júnior
Igor Avelino
Kátia Abreu
Paulo Mourão

Presentes de Tocantins: 4

MARANHÃO

Eliseu Moura
José Antonio Almeida
Neiva Moreira

Presentes de Maranhão : 3

CEARÁ

Arnon Bezerra
Eunicio Oliveira
Inácio Arruda
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 8

PIAui

Heráclito Fortes
Paes Landim

Presentes de Piauf : 2

mARIO DA ('AMARA DOS DEPIJlADOS
Partido

PFL

PL
PTB
PSOB

PMOB
PT
PMOB
PDT
PMDB
PTB
PSDB
PSDB

PFL
PTB
PCdoB

PPS
PTB

PSL
PT

Partido

PMOB
PMOB
PFL
PSOB

PPB
PSB
POT

PSDB
PMDB
PCdoB
PSOB
PMOB
PSOB
PSB
PSDB

PFL
PFL

Março de 2002
Bloco

PUPSL

POT/PPS

PSB/PCDOB

POT/PPS

PUPSL

Bloco

PSB/PCOOB
PDT/PPS

PSB/PCOOB

PSB/PCOOB
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RIO GRANDE DO NORTE
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Lavoisier Maia
Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 2

PARAIBA

Marcondes Gadelha

Presentes de Parafba : 1

PERNAMBUCO

Carlos Batata
Fernando Ferro
João Colaço
Joel De Hollanda
José Chaves
José Múcio Monteiro
Maurilio Ferreira Lima
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Severino Cavalcanti
Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Divaldo Suruagy
João Caldas

Presentes de Alagoas : 2

SEIjGIPE

Cleonãncio Fonseca
Jorge Alberto
Pedro Valadares
Sérgio Reis

Presentes de Sergipe : 4

BAHIA

Coriolano Sales
Haroldo Lima
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
José Lourenço
Nilo Coelho

Presentes de Bahia : 6

MINAS GERAIS

Cleuber Carneiro
Danilo de Castro
Eliseu Resende
Gilmar Machado
Herculano Anghínetti
Ibrahim Abi-Ackel
João Magalhães
José Militão
Maria Lúcia
Mauro Lopes

Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Osmãnio Pereira
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Vittorio Medioli
Walfrido Mares Guia

Presentes de Minas Gerais: 20

PFL
PFL

PFL

PSDB
PT
PSDB
PFL
PMDB
PSOB
PMOB
PFL
PPB
PT
PPB
PDT

Partido

PST
PL

PPB
PMDB
PSB
PTB

PMDB
PCdoB
PFL
PFL
PMDB
PSOB

PFL
PSOB
PFL
PT
PPB
PPB
PMDB
PTB
PMDB
PMDB

PSDB
PT
PSDB
PPB
PTB
PL
PMDB
PCdoB
PSOB
PTB

PDT/PPS

Bloco

PUPSL

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PUPSL

PSB/PCDOB
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EspíRITO SANTO

José Carlos FonseGa ..Ir.
Rita Camata
Rose de Freitas

Presentes de Espírito Santo : 3

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Eurico Miranda
lédio Rosa
Jorge Bittar
Márcio Fortes
Milton Temer
Miriam Reid
Miro Teixeira
Rodrigo Maia
Vivaldo Barbosa

Presentes de Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Madeira
De Velasco
Fernando Zuppo
Iara Bernardi
João Eduardo Dado
José Anibal
José de Abreu
José Dirceu
Luiza Erundina
Medeiros
Mendes Thame
Michel Temer
Orlando Fanta=ini
Ricardo Berzoini
Salvador Zimbaldi
Silvio Torres
Teima de Souza
Xico Graziano

Presentes de São Paulo : 20

MATO GROSSO

Uno Rossi

Presentes de Mate> Gro:sso : 1

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz
Osório Adriano
Pedro Celso
Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal ". 4

GOIÁS

Barbosa Neto
Geovan Freitas
Juquinha
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Norberto Teixeira

Presentes de Goiils : 6

Dl.ÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PFL
PMDB
PSDB

Partido

PSB
PFL
PSB
PL
PT
PPB
PFL
PT
PSDB
PT
PSB
PDT
PFL
PDT

PSDB
PT
PSDB
PSL
PSDC
PT
PDT
PSDB
PTN
PT
PSB
PL
PSDB
PMDB
PT
PT
PSDB
PSDB
PT
PSDB

PSDB

PCdoB
PFL
PT
PPB

Partido

PMDB
PMDB
PL
PSDB
PSDB
PMDB

MarçO de 2002

Bloco

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB
PL/PSL

PSB/PCDOB
PDT/PPS

PDT/PPS

PL/PSL

PDT/PPS

PSB/PCDOB
PL/PSL

PSB/PCDOB

Bloco

PL/PSL



M;mill de 2002

MATO GROSSO DO SUL
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Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian

Presentes de Mato Grosso do Sul : 3

PARANÁ

Abelardo Lupion
Basílio Villani
Chico da Princesa
José Borba
Padre Roque
Ricardo Barros
Santos Filho

Presentes de Paraná : 7

SANTA CATARINA

Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Orlando Desconsi
Osmar Terra

Presentes de Rio Grande do Sul: 2

PSOB
PTB
PPB

PFL
PSOB
PSOB
PMOB
PT
PPB
PFL

PDT
PSDB

PT
PMDB
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DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS:

RORAIMA
Francisco Rodrigues

Luis Barbosa

Robério Araújo

Total de Ausentes: 3
AMAPÁ
Evandro Milhomen

Jurandil Juarez

Tota' de Ausentes: 2
PARÁ
Gerson Peres

Renildo Leal

Total de Ausentes: 2
AMAZONAS

Átila Lins

Euler Ribeiro

Luiz Fernando

Total de Ausentes: 3
ACRE
Zila Bezerra

Total de Ausentes: 1
MARANHÃO

Paulo Marinho

Sarney Filho

Total de Ausentes: 2

CEARÁ
Adolfo Marinho

Almeida de Jesus

Manoel Salviano

Total de Ausentes: 3

Partido

PFL

PFL

PL

PSB
PMDB

PPB

PTS

PFL
PFL

PPB

PTB

PFL
PFl

PSDB

PL
PSDB

Bloco

PLlPSL

PSB/PCDOB

PUPSL
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Partido Bloco
RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB

Total de Ausentes: 1
PARAíBA

Efraim Morais PFL

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

Luciano Bivar PSL PUPSL

Marcos de Jesus PL PUPSL

Total de Ausentes: 2
ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB

José Thomaz Nonõ PFL

Total de Ausentes: 2
BAHIA

Benito Gama PMDB

Francistônio Pinto PFL

Geddel Vieira Lima PMDB

Gerson Gabrielli PFL

João Almeida PSDB

Leur Lomanto PMDB

Luiz Alberto PT

Nelson Pellegrino PT

Yvonilton Gonçalves PFL

Total de Ausentes: 9
MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB

Glycon Terra Pinto PMDB

Mário de Oliveira PST

Total de Ausentes : 3
EspíRITO SANTO

Magno Malta PL PUPSL

Total de Ausentes: 1
RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB

Comélio Ribeiro PL PLlPSL

Eber Silva PST

Francisco Silva PST PLlPSL

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB

Luiz Sérgio PT

Total de Ausentes: 6
SÃO PAULO

Angela Guadagnin PT
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - para amanhã, quinta-feira dia 21, às 9 horas com a
Encerro a sessão, convocando outra extraordinária seguinte.

ORDEM DO DIA

URGJ:NCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Disr;ussão

1
PROJETO DE LEI Nl> 4.493, DE 2001

(DA SRA. SOCORRO GOMES)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nl>

4.493, de 2001, que estabelece a Notificação
Compulsória da Violêncid Contra a Mulher atendida
em Serviços de Urgência e Emergência e criação da
Comissão de Monitoramento da Violência Contra a
Mulher no Ministério da Saúde e nas Secretarias
Estaduais de SalJde. Pendente de pareceres das
Comissões: de Seguridêlde Social e Famllia; e de
Constituição e Justiça e ce Redação.

2
PROJETO DE LE.I Nl> 6.059, DE 2002

(DO SR. CHIQ'JINHO FEITOSA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nl>

6.059, de 2002, que acrescenta aUnea ao inciso' do
art. 23 da Lei nl> 8.977, do 06 de janeiro,da,1995. que
dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo~-para incluir
canal reservado ao Supremo Tribunal Federal.

I - COMISSÕES PERMANENTES

Pendente de pareceres das Comissões: de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Infonnática; e da
Constituição e Justiça e de Redação.

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nl> 196-A, DE 1994

(DO SR. JACKSON PEREIRA)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução nl> 196, de 1994, que altera a redação do
inciso VI, do artigo 32, da Resolução nl> 17, de 1989
Regimento Interno da Câmara dos Dep.... 'dos.
Pendente de pareceres da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação e da Mesa.

Tendo apensado o PRC nl> 25/95.

4
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nl> 206, DE 2001

(DA SRA. ANA CORSO)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução n 2 206, de 2001, que cria na Câmara dos
Deputados um espaço para exposição permanente
de fotos das ex-deputadas federais. Pendente de
pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação e da Mesa.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

LOCAL. Plenário 01 do Anexo 11
HORÁHlO: 09130min

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Esclarecer a existência de interferência polítIca na realiza ção de diligência policial de busca e apreensão,
requerida pele Ministério Público" autorizada pelo Poder Judiciário, realizada em 01.03.2002, na
empresa Lunwj Serviços e Participações S.A., em São Luís - MA.

Convidado: Agdio Monteiro - Diretor da Poiicla Federal

LOCAL. Anexo 11, Plenário 01
HORÁRIO: 1111

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA ART. 64 CF

PROJETO DE l_E I N° 6.037/02 - do Poder Execullvo - (MSC 1/2002) - que "da nova redação ao art. 21
da Lei 9650, dI' 27 de maio de 1998, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Banco
Central do 3ras,l, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOS~ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pelé' constitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa deste, da EMP-1fO, da EMP-2/0, da
EMP-3/0, da EIV'P-4/0, da EMP-5/0, e da EMP-6/0. com emendas.
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B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas ComIssões - Art. 2411:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.749/01 • do Sr. João Matos - que "institui o Dia Nacional da Adoção."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGlIO
PARECER: pela constitucionalidade. juridicldade e técnica legislativa.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4" sessão
Última Sessão: 22103/02

Substitutivo (Ar!. 119. 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da ConstItucIonalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 1.888/96 - da Sra. Rita Camata - que "estabelece requisitos para a concessão, por
instituições públicas, de financiamento, crédito e beneficios similares"
RELATOR; Deputado CORIOLANO SALES

Decurso: 5" sessão
Última Sessão: 21/03102

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da ConstItucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.865/01 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "cria uniões partidárias.'
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

B • Da Análise da ConstItucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 2.628/00 - do Sr. Marcos Afonso • que "allera o arl. 244 da Lei nO 9.503. de 23 de
setembro de 1997, minimizando a penalidade para a condução de motocicleta, motoneta e ciclomotor
com os faróis apagados.'
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1· sessão
Última Sessão: 27103102

Substitutivo (Art. 119, " e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI N" 3.196/00 - do Sr. João Paulo - que "disp õe sobre a obrigatoriedade dos fabricantes
de aparelhos celulares alertarem seus usuános sobre a possibilidade de danos à saúde." (Apensado: PL
3665/2000)
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

Decurso: 2 8 sessão
(Jltima Sessão: 26103102

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABA/XO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.220/01 - do Senado Federal - (PLS 673/199$)- que "altera a redação do art. 43
da Lei nO 8078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), instituindo a Certidão
Negativa de Débitos (CND), a ser expedida por bancos de dados e cadastros. estabelecendo prazo para
correção de registros inexatos e exclus ão de registro de inadimplêcia regularizada, e instituindo a
gratuidade de acesso, retificação e atualização de dados requeridos pelo consumidor." (Apensado: PL
3966/2000)
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

Decurso: 4 8 sessão
Última Sessão: 22103/02

Projetos de Lai (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.671/98 - do Sr. Jair Meneguelli - que "disciplina a instalação, uso e manutenção
de sistemas de injeção de combustível, sondas de controle de mistura, conversores catalíticos, sistemas
de escapamento de gases em veículos automotores e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE LEI N" 5.047/01 - do Sr. João Herrmann Neto - que "modifica a Lei rf 8078, de 11 de
setembro de 1990. que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências", proibindo a
veiculação de propaganda contendo mensagem subliminar"
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

PROJETO DE LEI N° 5.259/01 - do Sr. Lincoln Portela - que "altera a redação do art. 39 da Lei nO 8.078,
da 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

PROJETO DE LEI N" 5.313/01 - do Sr. João Sampaio - que "estabelece a obrigatoriedade da realização
de análise técnica da qualidade da água para consumo humano e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

PROJETO DE LEI N° 5.542/01 - do Sr. Lamartine Poselia - que "dispõe sobre a proibição de cobrança
em estacionamento de estabelecimentos públicos e privados."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

PROJETO DE LEI N" 5.678/01 - do Sr. Jorge Pinheiro - que "modifica a Lei nO 9472, de 16 de julho de
1997, estabelecendo direitos do assinante no caso de mudança no número do telefone ou no respectivo
prefixo."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

PROJETO DE LEI N° 5,714/01 - do Sr. Márcio Biliar - que "institui normas para instalação de
empreendimentos destinados à comercialização de combustiveis."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE LEI N" 5.815/01 • do Sr. Orlando Fantazzini - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das
empresas exploradoras de serviço de radiodifus ão de sons e imagens tornarem disponível serviço
gratuito de atendimento telefônico à população para os fins que menciona."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

Decurso:S 8 sessão
Última Sessão: 21/03/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N" 4.295/01 • do Sr. Salatiel Carvalho - que "dispõe sobre a oferta e as formas de
afixação de preços de produtos e serviços para o ConSumidor." (Apensado; PL 4396/2001)
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:Sasessão
Última Sessão: 21103102

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N' 2.073199 - do Sr. Marcos de Jesus - que "dispôe sobre a reserva de imóveis,
construidos por programas habitacionais, à mulher sustentáculo de tam ília e d á outras
providências." (Apensado: PL 2488/2000)

RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA

PROJETO DE LEI N' 2.595/00 - do Sr. Glycon Terra Pinlo . que "dispõe sobre a manutenção de
elevadores em edificios residenciais e comerciais e da outras providências." (Apensados: PL 3644/2000
e PL 4701/2001)
RELATOR: Deputado Z É /NDIO

PROJETO DE LEI N' 4.758/01 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "dispõe sobre as operações do Fundo
Constilucional de Financiamento do Nordeste • FNE e sobre a reduçã o do imposto sobre a renda na
Região abrangida pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE."
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI N' 5.454/01 - do Senado Federal - (PLS 46911999) - que "institui dirtetriz a ser
observada pela União, pelos Estados c Municípios na implementação de programas habitacionais."
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 5.491/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 4.759,
de 20 de agosto de 1965. que dispõe sobre denominação de Instituições Federais de Ensino Superior."
RELATOR: Deputado WILSON CIGNACHI

PROJETO DE LEI N° 5.499/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre propriedade urbana em
loteamento irregular."
RELATOR: Deputado CLOVIS ILGENFRITZ

PROJETO DE LEI N° 5.576/01 - do Sr. Romel Anizio - que "dá nova redação ao inciso 111, do art. 5°, da
Lei 7827, de 1989, que "regulamenta o art. 159, inciso I, alinea "c·, da Constituição Federal, institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o fundo Constitucional de Financíamento do
Nordeste - FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - f CO. e cã outras
providências"."
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI N° 5.701/01 - do Sr. Mauro Benevides - que "altera a Lei 10.177, de 12 de janeiro e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado SÉRGIO NOVAIS

PROJETO DE LEI N° 5.804/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "regulamenta a aplicação de recursos
em a;:ões e serviços públicos de saúde, a que se refere ao art. 77, § 20

, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias."
RELATOR: Deputado ZÉ INDlO

PROJETO DE LEI N" 5.912/01 • do Senado Federal - (PLS 188/2001) - que "assegura a Instalação de
Municípios criados por Lei Estadual."
RELATOR: Deputado WILSON CIGNACHI
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RE_CEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE
AMANHA (DIA 22103/2002)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.034/02 - do Poder Executivo -(MSC 39/2002) - que "altera o parágrafo único do
art. 31 da Lei ,-{' 9.069, de 29 de junho de 1995. que dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário
Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das

obrigações pala o REAL, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DecUfSo:5~sessão

Última Sessão: 21103/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJE.TO DE LEI N° 5.731/01 - do Sr. Augusto Nardes - que "dispõe sobre a faculdade de as empresas
de seguros privados e capitalização aderirem ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições (Ias Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES."
RELATOR Deputado MÚCIO sA

PROJETO DE LEI N' 5.785101 - do Sr. Dino Fernandes - que "torna obrigatório o uso de garralOes
descartáveis n.i comercialização de água mineral em todo o território nacional e sua re9ularização do
uso dos garrafC'es junto ao órgão competente do Ministério da Saúde."
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO

PROJETO DE LEI N° 5.823/01 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "altera o inciso VIII do art. ':f' da Leí ri'
9294, de 15 d.j julho de 1996, que "Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumigeros. beb'das alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art.
220 da Constitt.ição Federal"."
RELATOR: Deputado VIRGIUO GUIMARÃES

PROJETO DE LEI N" 5.932/01 - do Sr. João Paulo - que "estabelece o peso máximo para o saco de
cimento."
RELATOR: Deputado FERNANDO DINIZ

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1 S sessão
Última Sess ão: 27/03/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.847/00 - do Sr. Wilson Santos - que "altera o § 2° do art. 1° da Lei n° 8685, de 20
de julho do 1993."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE _EI N° 2.175/96 - do Sr. Vilmar Rocha - que "altera a redação do artigo 2° da Lei n" 5.173,
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de 27 de outubro de 1966, modificando a área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM e prorroga o prazo fixado pelo artigo 59 da Lei nO 7.450, de 23 de dezembro de
1985, modificado pela Lei n° 8.874, de 29 de abril de 1994."
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO

PROJETO DE LEI N° 3.277/00 - do Sr. Germano Rigotto - que "dispõe sobre a suspensão da exigência
do crédito decorrente de contribuições previdenciárias, nas condições em que especifica, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

PROJETO DE LEI N° 3.673/00 - do Sr. Lúcio Alcântara - (PLS 54/1999) - que "dispõe sobre a concessão
do seguro-desemprego aos trabalhadores da pesca, durante o per iodo de defeso, e dá outras
providências." (Apensados: PL 4987/2001 e PL 4458/2001)
RELATOR: Deputado BENITO GAMA

Decurso:3 B sessão
Última Sessão: 25/03/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N" 542/99 • do Sr. Paulo José Gouvêa - que "institui benefício fiscal à concessão de
bolsa de estudo, a crianças carentes, por parte de escolas particulares."
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI N° 1.186/99 • do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe sobre a precedência da
administração fazendária e de seus servidores fiscais sobre os demais setores administrativos."
RELATOR: Deputado JOÃO EDUARDO DADO

PROJETO DE LEI N° 5.155/01 - do Sr. Jorge Alberto - que "dispõe sobre a equalização de juros pelo
Tesouro Nacional nos empréstimos feitos a microempresas e empresas de pequeno porte com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT."
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 5.644/01 - do Sr. Max Rosenmann - que "altera a Lei nO 10147, de 21 de dezembro
de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, nas operações
de venda dos produtos que especifica."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlT ÃO

PROJETO DE LEI N" 5.700/01 • do Sr. Roberto Argenta - que "dispõe sobre a exclusão, do campo de
incidência da CPMF. das movimentações representativas de opera ções de Bolsas de Valores."
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N' 5.778/01 - da Sra. Socorro Gomes - que "determina a obrigatoriedade da
participação do Minislério A:Jblico nos processos envolvendo execuções judiciais e extrajudiciais de
mutuários da casa própria por parte dos Agentes Financeiros operadores do Sistema Financeiro da
Habitação."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 427/95 • UBALDINO JUNIOR - que "destina as receitas financeiras dos prêmios
prescritos ou acumulados da Loteria Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria de />(Jmeros (Loto,
Sana e Sena Especial) ao Programa Comunidade Solidária." (Apensados: PL 1822/1996, PL 264511996,
PL 3835/1997 e PL 4213/1998)
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.407/96 - do Sr. Eduardo Jorge· que "veda a dedução de despesas médicas de
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qualquer espécie na apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas."
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

PROJETO DE LEI N° 4.750/98 - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - (MSC 3/1998) - que "dispõe sobre
a criação de cargos de confiança e funções comissionadas no âmbito do Ministério Público Federal. e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 2.586/00 - do Sr. Marcos Afonso - que "dispõe sobre o fornecimento, pelo Sistema
Único de Saúde - SUS, de transporte, alimentação e pousada aos pacientes, cujo tratamento se realizar
fora do local de seu domicilio."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROJETO DE LEI N° 2.707/00 - do Poder Executivo - (MSC 390/2000) - que "altera o art. 1° da Lei rf
9.961, de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS."
RELATOR: Deputado JOSÉ LOURENÇO

PROJETO DE LEI N° 3.001/00 - do Sr. Paulo Octávio - que "altera os arts. 1°, 6°, 7° e 10 da Lei nO 8.025.
de 12 de abril de 1990. que "dispõe sobre a alienação de imóveis residenciais de propriedade da União,
e dos vinculados ou incorporados ao FRHB, situados no Distrito Federal, e dá outras
providências·.· (Apensado: PL 3472/2000)
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

PROJETO DE LEI N° 3.245/00· do Sr. Ricardo Ferraço - que "estabelece Programa de Desenvolvimento
das Regiões Centro e Sul do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DIVALDO SURUAGY

PROJETO DE LEI N° 4.015/01 - do Poder Executivo - (MSC 29/2001) - que "concede pensão especial
aos herdeiros de Frei Tito de Alencar Lima."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 4.016/01 - do Poder Executivo - (MSC 30/2001) - que "concede pensão especial a
Mário Kozel e Terezinha Kozel."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N' 4.330/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "assegura a concessão de beneficio
mensal às famílias que adotarem menor portador do vírus HIV."
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI N° 4.898/01 - do Sr. Nelson Pellegrino - que "altera a Lei 8.080, de 19 de setembro de
1990 a fim de inserir capítulo sobre atenção a saúde dos dependentes de drogas,"
RELATOR: Deputado PEDRO EUGtNIO

PROJETO DE LEI N' 4.942/01 - PODER JUDICIÁRIO - que "cria funções comissionadas e cargos de
provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 28 Região da Justi ça do
Trabalho e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI N' 5.496/01 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - que "dispõe sobre a incid ência do
Imposto de Renda sobre os ganhos líquidos auferidos em opera ções realizadas nas bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhadas, revogando o art. 50 da Lei rf 9.959, de 27 de janeiro da
2000."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N' 5.502/01 - do Sr. Antonio Cambraia - que "unifica o recolhimento do desconto
mensal do Imposto de Renda, para contribuintes com mais de uma fonte pagadora,"
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N' 5.549/01 - do Sr. Marcelo Teixeira - que "faculta ao mutuário do Sistema
Financeiro da Habitação escolher a seguradora do seu interesse."
RELATOR: Deputado JOS É LOUREN ÇO
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A • Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N" 3.094/00 - do Sr. Coronel Garcia - que "regulamenta o art. 144 da Constituição
Federal para disciplinar a organiza ção e o funcionamento dos órgãos respons áveis pela segurança
pública e dá outras providências." (Apensado: PL 3308/2000)
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

LOCAL: Plenário 9 do Anexo 11
HORÁRIO: 9h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

- "Sociedade em conta de participação como alternativa de
investimentos na área de imóveis e móveis".

EXPOSITORES:

Or. JOSÉ LUIZ MELO Auditor Autônomo;
Or. MARCOS OZI Advogado;
Or. ELZIÁRIO BARBOSA NETO - Economista.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE
AMANHÃ (DIA 22/03/2002)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI NO 5.736/01 - do Sr. Wilson Santos - que "institui o Fundo de Apoio aos Serviços de
Iluminação Pública - FASIP."
RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO

PROJETO DE LEI N° 5.818/01 - do Sr. Telmo Kirst - que "altera a Lei nO 9478, de 06 de agosto de 1997
(Polftica Energética) e dá outras provid ências."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1 a sessão
Última Sessão; 27/03/02

Substitutivo (Art. 119, " e §1°)

AS PROPOSIÇÕE~)ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N' 5.147/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "dispõe sobre o florestamento das
margens dos reservatórios de hidrelétricas."
RELATOR: Deputado LUCIANO ZICA

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: ~?a se$são
Última Sessão: 26/03/02

Projetos de Lei (Art.119, I e §1°)

PROJETO DE LEI J\I o 4.969/01 - do Sr. Jos é Carlos Coutinho - que "modifica o art. 19 da Lei n" 6.815, de
19 de agosto de 1930, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigração. e dá outras providências."
RELATOR: Deputara MARCELO BARBIERI

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1 a sessão
Última Sessi;o: 27/03/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI tJ° 749/99 - do Sr. Dino Fernandes - que "dispõe sobre o acesso aos medicamentos
para os servidor/:!s públicos."
RELATOR: Deputad.J DR. BENEDITO DIAS
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PROJETO DE LEI N° 2.984/00 - do Sr. Geraldo Magela - que "dispõe sobre a profissão de Técnico em
Nutrição e Dietética, regula o seu exercício, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N° 4.962/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a proibição de venda de
refrigerantes em escolas de en.sino fundamental."
RELATOR: Deputado SALOMAO GURGEL

PROJETO DE LEI N° 5.196/01 - do Sr. Armando Abílio - que "altera a Lei 8.899, de 29 de junho de 1994,
para dispor sobre a gratuidade para doadores de sangue no transporte interestadual."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI NO 5.392/01 - da Sra. Laura Carneiro - que "altera a Lei rf' 8069, de 13 de julho de
1990, Estaduto da Criança e do Adolescente."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N' 5.420/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece aposentadoria e o
adicional de insalubridade e periculosidade para a profissão de ascensorista."
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.438/01 - do Sr. Magno Malta - que "institui o Programa Nacional da Prevenção e
Recuperação de Dependentes Químicos."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.477/01 - do Sr. Givaldo Carimbão - que "acrescenta inciso ao art. 8' da Lei nO
7713, de 22 de dezembro de 1988, alterado pela lei r" 9250, de 26 de dezembro de 1995, para
estabelecer a Isenção de imposto de renda para aposentados com 70 anos de Idade ou
mais." (Apensados: PL 5638/2001 e PL 5585/2001)
RELATOR: Deputado EULER MORAIS

PROJETO DE LEI N° 5.479/01 - do Sr. Osório Adriano - que "altera o art. 2° da Lei 5081 de 24 de agosto
de 1966 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI NO 5.482/01 - do Sr. José Linhares - que "altera dispositivos da Lei nO 8212, de 24 de
julho de 1991, para dispor sobre a caracterização de entidades beneficentes para fins de isenção de
contribuições para o financiamento da Seguridade Social."
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE lEI N° 5.494/01 - do Sr. Léo Alcântara - que "torna gratuita a procuração pública para fins
de recebimento de benefícios previdenciários."
RELATOR; Deputado CLEUBER CARNEIRO

PROJETO DE LEI N' 5.498/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre verbas específicas
para assistência ao menor carente."
RELATOR: Deputado ENI VOlTOLlNI

PROJETO DE LEI N' 5.519/01 - do Sr. Paulo Octávio - que "concede Pensão Especial ao Senhor
Rosental Ramos da Silva e dá outras providências."
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI N° 5.535/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "torna obrigatória a existência de
ambulância e de profissionais da área de saúde nos postos da Polícia Rodoviária Federal."
RELATOR; Deputado LAMARTINE POSELLA

PROJETO DE LEI N° 5.536/01 - do Poder Executivo - (MSC 108212001) - que "submete à deliberação do
Congresso Nacional projeto de lei que "Cria o Conselho Nacional do Idoso""
RELATOR; Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 5.537/01 - do Sr. Lamartine Poselia - que "dispõe sobre a realização do teste anti
HIV em todas as doadoras de leite materno aos bancos de leite humano."
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RELATORA: Deputada UDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 5.540/01 - do Sr. Lamartine Posella - que "dispõe sobre a criação do Serviço de
Atendimento à Mulher - SAM, no âmbito das Delegacias Circunscricionais, para o atendimento imediato,
às mulheres v ilimas de violência e maus tratos e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 5.541/01 - do Sr. Lamartine Posella - que "dispõe sobre o atendimento especial às
mulheres em situação de violência, em toda a rede de prestação de serviços de saúde pública elou
privada e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 5.545/01 - do Sr. Dr. Hélio - que "altera os arts. 75 e 151 da Lei n° 8213, de 24 de
julho de 1991, para prever a concessão de pensão de valor equivalente ao valor máximo dos beneficios
previdenci árias aos dependentes do segurado cadastrado que falecer em virtude da inexist ência de
õrg ãos ou tecidos para transplante."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N" 5.547/01 - da Sra. Teima de Souza - que "destina recursos do Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza para o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.557/01 - do Sr. Ricardo Berzoini - que "determina a obrigatoriedade de
divulgação, pelas empresas, das medidas de apoio aos portadores de necessidades especiais."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 5.558/01 - do Sr. Marcus Vicente - que "altera a Lei nO 8.899, de 29 de junho de
1994, estendendo ao idoso o benefício do passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual."
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N' 5.598101 - do Sr. Jose Carlos Coutinho - que "permite ao proprietário de imóvel
rural abater do Imposto de Renda os gastos com produtos farmacêuticos adquiridos para seus
trabalhadores. "
RELATOR: Deputado LAMARTINE POSELLA

PROJETO DE LEI N° 5.601/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre abatimento na
declaração do Imposto de Renda Pessoa Fisica, aos pais de deficientes físicos e mentais."
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N' 5.605101 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "requer a presença de médicos
homeopatas nos hospitais e servi ços públicos oficiais."
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI N" 5.608/01 - do Sr. Oliveira Filho - que "obriga a instalação de sinais sonoros em
semáforos de todas as cidades no Território Nacional em que sua população passe de 50.000
habitantes, a fim de beneficiar os deficientes visuais que frequentemente atravessam ruas."
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N" 5.645/01 - do Sr. Nautol1 Lima - que "altera a redação dos arts. 12, 13 e 15 da Lei
n° 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 30 da Lei nO 8.212, da 24 de julho de 1991, para unificar a data
de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da contribuição previdenciária."
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N° 5.650/01 - do Sr. Eduardo Campos - que "altera o art. 12 da Lei n° 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, para instituir o apoio financeiro da União no pagamento do auxilio-natalidade e do
aux ilio-funeral."
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO

PROJETO DE LEI N" 5.655/01 - do Sr. Pinheiro Landim - que "torna gratuito o fornecimento de
medicamentos excepcionais a pessoas carentes e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N' 5.660/01 - do Poder Executivo - (MSC 1169/2001) - que "cria o Fundo de
Recuperação de Créditos e de Prevenção e Combate às Fraudes contra a Previdência Social 
FUNPREV, e dá outras providências."
RELATOR; Deputado DARCislO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 5.661101 - da Sra. Angela Guadagnin - que "dá nova redação aos incisos I e 111, do
art. 30, da Lei nO 8.742, de 07 de dezembro de 1993, ampliando a representação da sociedade civil no
Conselho de Assistência Social, e acroscentando condição quanto à aprovação do Plano de Assistência
Social." (Apensado: PL 5694/2001)
RELATORA: Deputada UDIA QUINAN
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PROJETO DE LEI N° 5.664/01 - do Sr. Pedro Fernandes - que "cria o Programa Nacional de Controle do
Diabetes - PRODIABETES, e dá outras provid ências."
RELATOR; Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 5.670/01 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997. descontando quatro pontos no prontuário dos doadores de sangue a instituição públicas de
saúde."
RELATOR: Deputado OSMÀNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI N° 5.681/01 - do Sr. Rubens Furlan - que "dispõe sobre concessão de desconto para
aposentados e pensionistas registrarem seu imóvel."
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI

PROJETO DE LEI N" 5.706/01 - do Sr. Bispo Wanderval - que "acrescenta artigo à Lei 9503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, dispondo sobre a habilitação de pessoas
portadoras de deficiência."
RELATOR: Deputado ENI VOLTOLlNI

PROJETO DE LEI N° 5.720/01 - do Sr, Lincoln Portela - que "acrescenta § 6° do art. 55 da Lei nO 8.212,
para prever que as instituições religiosas fiquem isentas do pagamento de contribuições para a
Seguridade Social."
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 5.725/01 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "dá nova redação ao caput do art. 66 da
Lei rf 8213, de 24 de julho de 1991, para permitir que o salário-famílla seja pago ao segurado até que
seu filho ou equiparado complete dezesseis anos de idade."
RELATOR Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI N° 5.730/01 - do Sr. Osmar Terra - que "dispõe sobre o acesso facilitado à
gratuita de medicamentos de uso continuado e essenciais à preservação da vida das pessoas com 60
(sessenta) ou mais anos de idade e dá outras providências,"
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI N° 5.734/01 ' do SI. Ricardo Ferraço - que "altera a Lei nO 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação naciona""
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N° 5.741/01 • dos Srs. Ana Corso e Iara Bernardi - que "dispõe sobre a criação dos
Comitês de Estudos e Prevenção à Mortalidade Materna nos Estados e Municípios e dá outras
providências."
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N" 5.826101 - do Sr. Pompeo de Mattos • que "torna obrigatório o fornecimento, por
parte dos Hipermercados e similares, de cadeira de rodas para a utilização pelas Pessoas Portadoras de
Deficiência - PPD's, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÃ

PROJETO DE LEI N' 5.827/01 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "dispõe sobre a criação de espaço
reservado, em bares, lanchonetes, restaurantes e similares, para pessoas portadoras de deficiência
física e dá outras provid ências."

RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI W 5.836/01 - do SI. Eni Voltolini - que "altera o art. 132, da Lei nO 8069, de 13 de julho
de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente."
RELATORA: Deputada TET~ BEZERRA

PROJETO DE LEI N° 5.837101 - do Sr. Eni Voltolini - que "dispõe sobre a cria ção e pensão especial a
ser concedida aos dependentes de pessoas falecidas que alcançaram grande expressão nacional ou
que foram vítimas de atentados poUticos ou de acidentes de responsabilidade civil da União."
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI N" 5.845/01 • do Sr. Orlando Fantazzini - que "altera dispositivos da Lei rf' 4324, de
14 de abril de 1964, que "institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia e di
outras providências..... '
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBUCO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2· sessão
Últinla Sessão: 26/03/02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE: LEI NO 3.340100 - do Sr. Renato Silva - que "determina que a criação de novos cursos
superbres de direito dependerão de parecer da subseção da OAB. e de cursos de odontologia.
medicina, psi ;ologia e veterinária. de parecer da representação local dos respectivos conselhos
regionais de classe, e dá outras providências." (Apensado: PL 5263/2001)
RELATOR Df'putado JOVAIR ARANTES

Decurso: 4 a sessão
Última Sessão: 22/03/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.754/98 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a continuidade do fornecimento
dos serviços dd água e energia elétrica a trabalhadores que se encontram desempregados."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI N' 384/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe sobre a compensação de rebitos
junto ao Insti'uto Nacional do Seguro Social - INSS. relativo a contribuições previdenciárias não
recolhidas pelos Estados. Distrito Federal e Municlpios. Gom saldos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.·
RELATOR: Dt putado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 1.681/99 • do Sr. ArnaldO Faria de Sá· que "regula o exercício da Profissão de
Técnico em IlJ"obilização Ortopédica e dá outras Providências"

RELATOR: [Ieputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 2.253/99 - do Sr. Sérgio Novais - que "acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nO
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que "Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal. e dá outras providências... •
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PRO.JETO DE LEI NO 2.639/00 - do Sr. Alex Canziani - que "dispõe sobre a atividade de curta duração
em propriedades rurais."
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO

PROJETO DE LEI N° 3.581/00 - da Sra. Almerinda de Carvalho - que "altera a Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995. e a Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DI: LEI N° 3.685/00 - do Sr. José Carlos Martinez - que "altera a Lei ri' 5.889, de 8 de junho
de 1973, quo "estatui normas reguladoras do trabalho rural e di outras providências·, instituindo o
condomínio de empregadores rurais e o contrato coletivo de safra."
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 4.199/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "dá nova redação aos arts. 10,2°,50 e 12 e
acrescenta o art. 4°·A e os incisos IV e V no art. 5", todos do Decreto-Lei nO 938. de 13 de outubro de
1969, e dá odras providências."
RELATOR: D9pulado ARNALDO FARIA DE SÁ
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PROJETO DE LEI N° 4.316/01 - do Senado Federal - (PLS 617/1999) - que "altera o caput do art. Z' do
Decreto-Lei nO 9.760. de 5 de setembro de 1946. atualizando o conceito de terrenos de
marinha." (Apensado: PL 3593/2000 (Apensado: PL 3814/2000»
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI N' 4.522/01 - do SI. Avenzoar Arruda - Que "acrescenta incisos ao artigo 487 do
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943· CLT."
RELATOR: Deputado ANTÕNIO CARLOS KONDER REIS

PROJETO DE LEI N° 4.751/01 - do Sr. Rafael Guerra - que "cria os Comitês Internos de Racionalização
do Consumo de Energia - CIRCE."
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N' 4.818/01 - do SI. Paulo Paim . que "determina a criação de ouvidorla nas
empresas que especifica."
RELATOR: Deputado FREIRE JUNIOR

PROJETO DE LEI N' 5.066/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "modifica a redação do art. 31 do
Decreto-Lei 7661, de 21 de junho de 1945, e dá outras providõncias."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI til' 5.593/01 - do Sr. Neiva Moreira - que "dispõe sobre a prestação de contas de
recursos públicos a inscrição de inadimplentes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI NO 5.596/01 - do Sr. M3rcio Reinaldo Moreira - que "altera o § 1° do art. 841, da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de primeiro de maio de 1943, para
dispor sobre a exigência de notificação pessoal do Reclamado."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI NO 5.599101 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "assegura o direito à aposentadoria
especial ao condutor de empilhadeira em atividades portuárias e em armaZéns."
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N' 5.603/01 - do SI. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre o salário rrinimo
profissional para os professores de escolas públicas e particulares."

RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N' 5.606/01 • do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre o salário rrinimo
profissional de diplomados em Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Medicina Veterinária."
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUElLl

PROJETO DE lEI N° 5.609/01 - do SI. Germano Rigotto - que "altera e acrescenta dispositivos ao arl.
25 do Decreto-Lei nO 9295, de 27 de maio de 1946, que cria o Conselho Federal de Contabilidade. define
as atribuições do Contador e do Técnico em Contabilidade e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MUCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N" 5.610/01 - do SI. Germano Rigotto - que "dá nova redação ao art. 1" do Decreto
Lei rf 1040, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre os Conselhos Regionais de Contabilidade,
regula a eleição de seus membros e dá outras providênci<lS."
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO

PROJETO DE LEI N' 5.611/01 • do Sr. M3rcio Bitlar - que "determina a publicidade da origem dos
recursos destinados a obras públicas."
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE lEI N° 5.613101 - do SI. Agnelo Queiroz - que "cria os Conselhos Federal e Regionais de
Arquivologia e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI NO 5.624/01 - do Sr. Aníbal Gomes - que "acrescenta o § 1° - A, ao art. go, da Lei
8987, de 13 de fevereiro de1 995, que "Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N" 5.640/01 • do Sr. Osmar Serraglio - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n°
6036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS para pagamento dos tributos que especifica."
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUElLJ



09584 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2002

PROJETO DE LEI N° 5.732/01 - do Senado Federal- (PLS 58/2001) • que "acrescenta parágrafos ao art.
829 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5452, de 1° de maio de
1943, para dispor sobre as provas testemunhais na Justiça do Trabalho, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N' 5.803/01 - do Poder Executivo - (MSC 1295/2001) - que "autoriza o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, a receber em dação em pagamento o imóvel que especifica."
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

PROJETO DE LEI N° 5.942/01 • do Poder Executivo - (MSC 1380/2001) - que "dispõe sobre a
estruturação da Carreira do Trabalho no âmbito do Minist ério do Trabalho e Emprego, e cB outras
providências."
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3 a sessão

Última Sessão: 25/03/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N' 2.718/00 - do Sr. Dr. Rosinha - que "dispõe sobre a venda de espaços para
publicidade nos sistemas de transporte rodoviário, ferroviário e metroviário de passageiros."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N" 3.309/00 - do Sr. Euler Morais - que "dispõe sobre a instalação de detectores de
metais em terminais rodoviários, e dá outras providências." (Apensados: PL 4150/2001 e PL 4441/2001)
RELATOR: Deputado JOSt CHAVES

PROJETO DE LEI N' 4.153/01 - do Sr. Chico da Princesa - que "dispõe sobre gratuidade para as
pessoas portadoras do \1rUS da AIDS, com renda de até três salários rrínimos, no transporte pjblico
coletivo interestadual."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA

PROJETO DE LEI N° 5.114/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a obrigação da
fabricação de proteções contra capotagens B outros equipamentos de segurança em tratores e máquinas
agrlcolas."
RELATOR: Depuledo ARY KARA

PROJETO DE LEI N° 5.125/01 - do Sr. JOEL DE HOLLANDA - que "dá ao trecho que menciona da BR
424 a denominação "Rodovia Jornalista Carlos Rios"."
RELATOR: Deputado GENÉSIO BERNARDINO

PROJETO DE LEI N° 5.128/01 - do Sr. Narcio Rodrigues· que "denomina "Aeroporto de Uberaba - Mário
de Almeida Franco" o aeroporto da cidade de Uberaba, no Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado MÁRCIO MATOS

PROJETO DE LEI N° 5.180/01 - do Sr, João Coser - que "altera a Lei 5.917, de 10 de setembro de 1973
(acesso ao Porto de Capuaba à BR-262)."
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES

PROJETO DE LEI N' 5.199/01 - do Sr. Luciano Bivar - que "altera o art. 260 da Lei 9503, de 23 de
setembro de 1997, dispondo sobre a notificação de auto de infração de trânsito."
RELATOR: Deputado BASiLIO VILLANI
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PROJETO DE LEI NO 5.316/01 - do Sr. Barbosa Neto - que "dá nova denominação de Edmo Edmundo
Pinheiro ao trecho da rodovia BR • 070 entre os municipios de Aragarças e Aparecida do Rio Claro 
Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

PROJETO DE LEI N° 5.334/01 • do Sr. Geddel Vieira Uma - que "denomina "Ponte Flávio Derzi", a ponte
sobre o Rio Paraguai, na BR - 262/ MS, que interliga Corumbá e Miranda, no Estado do Mato Grosso do
Sul."
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE

PROJETO DE LEI N" 5.363/01 - do Sr. Paulo Gouvêa - que "altera a Lei 9503, de 23 de setembro de
1997, que "instui o Q)digo de Trânsito Brasileiro", quanto aos limites de velocidade permitidos em
rodovias."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N" 5.373/01 - da Sra. Celcita Pinheiro - que "denomina "Viaduto Colonizador tnio
Pipino" o viaduto situado no trevo de acesso à cidade de SINOP - MT, na BR-163."
RELATOR: Deputado Z J: GOMES DA ROCHA

PROJETO DE LEI N° 5.388/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 8899, de
29 de junho de 1994, sobre a concessão de desconto de cinqüenta por cento nas tarifas de passagens
aéreas para as pessoas portadoras de deficiência física e idosos com idade igualou superior a sessenta
anos."

RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N° 5.393/01 - do Sr. Romeu Queiroz - que "altera a redação dos artigos 20 e 21 da Lei
na 9.503. de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 5.404/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "acrescenta o art. 290-A à Lei n° 9.503. de 23
de setembro de 1997 - Código de Transito Brasileiro - criando a obrigatoriedade de motiva ção nas
decisões dos julgamentos das autuações e penalidades de transito."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA

PROJETO DE LEI N' 5.444/01 - do Sr. Iédio Rosa - que "altera o art. 70 do Q)digo de Trânsito
que dispõe sobre a travessia de vias pelos pedestres."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI NO 5.453/01 - do Senado Federal - (PLS 17211999) - que "altera o art. 261 da Lei no
9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

PROJETO DE LEI N" 5.462/01 - do Senado Federal· (PLS 91/2000) • que "dispõe sobre a divulgação
em Di ária Oficial do relatório do registrador de dados de vôo (caixa-preta) de avião acidentado."
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI N' 5.485/01 - do Sr. Paulo Gouvêa - que "denomina "Rodovia Jomalista José
Paschoal 8aggio" o trecho da rodovia BR-282, entre as cidades de lages e São José do Cerrito, no
Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA

PROJETO DE LEI NO 5.515101 - do Sr. Helenildo Ribeiro - que "denomina "RodOVia Senador Amon de
Mello" o trecho da rodovia federal BR-316, que liga Maceió a Palmeira dos índios, no Estado de
Alagoas."
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 5.533/01 - do Sr. Eliseu Resende - que "denomina "Rodovia Telesphoro Rezende"
trecho da BR - 482. no Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 5.563/01 - do Sr. Jorge Biliar - que "dá nova redação ao ·caput" do art. 274 da Lei
na 9.503. de 23 de setembro de 1997. que institui o Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVtA

PROJETO DE LEI NU 5.578/01 - do Sr. Osmar Serraglio - que "allera a Lei 9503, de 23 de setembro de
1997, para dispor sobre a CarteIra Nacional de Habilitação das pessoas portadoras de Diabetes
Mellitus."
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA



09586 Quinta-teira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2002

PROJETO DE LEI N° 5.619/01 - do Senado Federal - (pLS 140/2001) - que "denomina "Governador Ivan
Bichara" o ViEduto Oitizeiro, localizado na BR-230. no Município de João Pessoa, no Estado da
Paraíba." (Ape'1sado: PL 4986/2001 (Apensados: PL 5018/2001 e PL 5001/2001»
RELATOR: De'Jutado MANOEL VITORIO

PROJETO DE LEI N' 5.621/01 - do Sr. Manoel Vitório • que "institui seguro obrigatório de vida e
acidentes pessoais para condutores de veiculos de aluguel com vínculo empregatício,"
RELATOR: Deoutado JOÃO COSER

PROJETO DE LEI N° 5.623/01 - do Sr. Aníbal Gomes· que "dispõe sobre o atendimento ao cliente na
agência bancária. aeroportos e terminais rodovi ários e dá outras providências."
RElATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI NO 5.631/01 - do Sr. João Sampaio - que "estabelece a faculdade de municípios

Iimitrofes constitulrem consórcios para a organização e prestação de servi ço público de transporte
urbano de passageiros."
RELATOR: De"Jutado PEDRO FERNANDES

PROJETO DE LEI NO 5.639/01 - da Sra. Ana Corso - que "acrescenta dispositivo ao art. 21 do Código
Brasileiro de AI3ronáutica, relacionado à inspeção de segurança nos aeroportos."
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

PROJEfO DE l..EI N° 5688/01 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "altera os artigos 61 e 62 da Lei nO 9503,
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 5.691/01 • do Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe sobre a aplica ção de penalidade
a veículo no transporte público coletivo de passageiros."
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI N° 5.733/01 - do Senado Federal - (PLS 163/2001) - que "denomina "Geralda Freire
Medeircs" a p01te sobre o rio Espinharas que interliga a BR - 230 e a BR - 361, no Municipio de Patos,
Estado da Paralba." (Apensado: PL 5162/2001)
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS

PROJETO DE LEI N° 5.784/01 - do Sr. Ricardo Izar - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N° 5.789/01 - do Sr. Pedro Fernandes - que "altera a redação do art. 320, caput, e
acrescenta disj;ositivo à Lei nO 9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, e dá outras providências."
RELATOR: De~utado PAULO GOUVÊA

PROJETO DE '.EI NU 5.811/01 - do Sr. Ricardo Izar· que "altera a Lei ri' 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o recurso a penalidade de trânsitO:
RELATOR: DeJ:utado ARY KARA

PROJETO DE LEI N° 5.812/01 - do Sr. Ricardo Izar· que "altera a Lei rt' 9503. de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a habilitação de pessoas portadoras
de deficiência física."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE I.EI N° 5.833/01 - do Sr. Eni Voltolini - que "altera a Lei ri' 9503, de 23 de setembro de
1997. ql.oe institui o Código de Trânsito Brasileiro, acrescentando-lhe o artigo 259-A e § 6° ao art. 282."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA

PROJETO DE LEI N' 5.910101 • do Sr. Corlos Patrocínio - (PLS 74/2001) - que "denomina "Paulo
Curado" trech01a rodovia BR-235."
RELATOR: DepJtado NORBERTO TEIXEIRA

11· COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCAlIZAÇAO
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 2° dia

Último Dia: 27/03/2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao Subtltulo 26.763.0232.5769.0001 - Construçlio do Contorno Ferroviário no Corredor
Sudoeste, Município de Campo Grande/MS, constante do Quadro VII da Lei nO 10.407, de 10/0112002 (Lei Orçamentária para 2002).

RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao SubUulo 26.782.0231.5743.0003/Duplicaçoo de trechos rodoviários no corredor
transmetropolilano • BR-361/SP - divisa MG/SP • Entroncamento BR-11G, constante do Quadro VII da Lei rf 10.407, de 10/0112002 (Lei
O'çamenlária para 2002).

RELATOR: Deputado SANTOS FILHO

111 • COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MAT ÉRIA As COMISSÕES

IIEM 20/03/2002: II

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

CONSULTA N° 8/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.574/2001

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:

PROJETO DE LEI N° 5.768/2001

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.574/2001

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONlvEL NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.

HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 As 18:30
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(Encerra-se a sessão às 21 horas e 29 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE

Março de 2002

o 1?RESIDEN~E DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS f no 11S0 das atribuições que lhe confere o

artig~ 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, JOSÉ ELIAS MURAD para

exercer, na Comissão Permanente de Segurança Pública, e

Combate ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico, CNE-ü7, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo ~to da Mesa nO

108, de 14 de março de 2002.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 20 de
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

51 8 LEGISLATURA - 48 SESSÃO LEGISLATIVA
------------'

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2002

Às dez horas do dia treze de março de dois mil e dois, reuniu-se a Comissão de
Agricultura e Política Rural, no Plenário 06 do Anexo" da Câmara dos Deputados, sob a
Presidência do Deputado Nelson Meurer, Presidente, para a realização de reunião
ordinária destinada à discussão e votação das matérias constantes da Pauta nº 01/02. O
Livro de Presença registrou o comparecimento dos Deputados - Titulares: Nelson Meurer
(Presidente), Romel Anizio, Waldemir Moka e Roberto Pessoa (1 12 , 22 e 312 Vice
Presidentes, respectivamente), Ricardo Ferraço, Pompeo de Mattos, Carlos Dunga,
Hugo Biehl, Almir Sá, João Pizzolatti, Roberto Balestra, Joel de Hollanda, Kátia Abreu,
Ronaldo Caiado, Paulo Braga, Cleonâncio Fonseca, Marcelo Castro, Moacir Micheletto,
Silas Brasileiro, Telmo Kirst, Themístocles Sampaio, Confúcio Moura, Dilceu Sperafico,
Luis Carlos Heinze, Anivaldo Vale, B. Sá, Carlos Batata, Helenifdo Ribeiro, Odílio
Balbinotti, Paulo Mourão, Saulo Pedrosa, Wilson Santos, Xico Graziano, Salomão Cruz,
Adão Pretto, João Grandão, Nilson Mourão, José Carlos Elias e Josué Bengtson 
Titulares; Eujácio Simões, Gervásio Silva, Jaime Martins, Joaquim Francisco, Wemer
Wanderer, Alberto Fraga, Igor Avelino, João Matos, Dr. Benedito Dias, Fetter Junior,
João Tota, Armando Abílio, Julio Semeghini, Mendes Thame, Jorge Khoury, Avenzoar
Arruda, José Pimentel, Marcos Afonso e Félix Mendonça - Suplentes. Justificou sua
ausência o Deputado Antônio Jorge. Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo
Lupion, Adauto Pereira, Antônio Jorge, Augusto Nardes, Francisco Coelho, Giovanni
Queiroz, Jaime Fernandes, Luci Choinacki, Nelson Marquezelli e Tilden Santiago.
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e determinou a leitura das Atas da Quadragésima Terceira Reunião Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa e da Primeira Reunião Ordinária (Instalação e Eleição de
Presidente e Vice-Presidentes) da Quarta Sessão Legislativa, realizadas nos dias doze
de dezembro de dois m\\ e um e seis de março de dois mil e dois, respeci.\vamente, que
foi dispensada a requerimento aprovado do Deputado Antônio Jorge. Submetidas à
discussão e votação, as Atas foram aprovadas unanimemente. Logo após, o Presidente
cientificou ao Plenário que, em oito de março do corrente, distribuiu os Projetos de Lei
nQs 5.746/01, 2.243/99, 5.797/01, 5.634/01, 5.759/01, 5.522/01, 5.450/01, 5.635/01,
5.633/01, 5.487/01 r 5.402/01, 4.157/98, 4.846/01 aos Deputados Carlos Dunga,
Giovanni Queiroz, Hugo Biehl, Joel de Hollanda, Josué Bengtson, Luis Carlos Heinze,
Marcelo Castro, Roberto Balestra, Roberto Pessoa, Saulo Pedrosa, Themístocles
Sampaio, Waldemir Moka, Xico Graziano. ORDEM DO DIA - O Presidente submeteu à
discussão e votação as seguintes matérias constantes da Pauta 01/02: A)
Requerimentos: 1) do Sr. Wilson Santos - que "solicita a convocação de Audiência
Pública na CAPR, hoje, às 15 horas, para discutir a Política de Extensão Rural para o
Brasil". Em discussão, usaram da palavra os Deputados Saulo Pedresa, que
posicionou-se favorável ao requerimento, sugeriu que fosse realizada a reunião em outra
data e solicitou ao autor a indicação dos palestrantes; B. Sá, que posicionou-se
favorável ao requerimento; Almir Sá, que sugeriu a realização da reunião em outra data~
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Xico Graziano, que apoiou o requerimento e solicitou ao autor a indicação dos
palestrantes; Moacir Micheletto, que posicionou-se favorável ao requerimento e
destacou a falta de uma Secretaria no âmbito do Governo que trate deste assunto. Em
seguida, foi concedida a palavra ao Deputado Wilson Santos, autor do requerimento,
que esclareceu aos presentes a importância de ser realizado nesta data a referida
reunião, devido ao número expressivo de representantes das várias entidades do setor
rural presentes ao Seminário que está sendo realizado no Auditório Nereu Ramos, no
período de doze a quatorze de março do corrente. Continuando, o Autor informou aos
membros os nomes dos palestrantes os Senhores José Rui Ferreira, Coordenador
Executivo da Federação das Associações e Sindicatos da Extensão Rural e do Setor
Público Agrícola do Brasil/FASER; Tomás Edison G Araújo, Coordenador Geral da
Faser; Francisco Sávio A Figueiredo, Coordenador da FASER; Francisco Caporal,
Diretor Técnico da EMATER/RS; Marcos Inácio, Diretor da EMATER/AC; Wilmar Luiz da
Silva, Presidente da EMATERlDF; e Elvécio Ribeiro, Diretor Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Setor Público Agrícola de Goiás. Prosseguindo a fase de discussão, o
Presidente concedeu a palavra aos Deputados Moacir Micheletto, que solicitou a
inclusão de um representante do Estado do Paraná; João Grandão, que posicionou-se
favorável ao requerimento; Luis Carlos Heinze, que cumprimentou o autor pela
oportunidade do tema; e Carlos Batata, que salientou ser importante a alocação de
recursos no orçamento da União para a EMATER. Submetido à votação, o requerimento
foi aprovado unanimemente. Durante as discussões do requerimento anterior, o
Deputado Nilson Mourão propôs ao Presidente que fossem apreciados, nesta reunião,
os itens nº 01, 02 e 07 constantes da Pauta 01/02, Requerimentos dos Deputados Kátia
Abreu e Wilson Santos e o Projeto de Lei nº 2.800/00, respectivamente, ficando os
demais itens para a próxima reunião ordinária. Em seguida, o Presidente submeteu ao
Plenário a proposta do Deputado Nilson Mourão, tendo sido aprovado unanimemente.
Antes de anunciar o próximo item, o Presidente concedeu a palavra aos Deputados
Themístocles Sampaio, que solicitou fosse encaminhado ofício ao Ministro da Agricultura
e do Abastecimento comunicando que a região de Oeiras/PI necessita de providências
urgentes para enfrentar a grande seca; B. Sá, que concordou com seu antecessor
alertando que a seca também castiga a região de Balsas/MA e parte do Estado da
Bahia, informou, também, que o Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 09,
aprovada nesta Casa, ainda não foi submetida à apreciação do Senado Federal,
deixando, segundo Sua Excelência, os prazos das dívidas dos agricultores vencidos,
conclamou os membros desta Comissão para incluir as dívidas do setor agrícola do
Fundo de Amparo ao Trabalhador/FAT na Medida Provisória nº 24, de 23 de janeiro de
2002, que "Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de
operações de crédito rural contratadas sob a égide do Programa Especial de Crédito
para a Reforma AgrárialPROCERA e do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar/PRONAF, e dá outras providências", que será apreciada no Plenário
desta Casa; Roberto Pessoa, que solidarizou-se com seus antecessores sobre a
questão do FAT e seca do Nordeste, principalmente no Estado do Ceará; e Saulo
Pedrosa, que registrou a preocupação dos agricultores com a perda de cinqüenta por
cento da safra devido ao fenômeno da seca. Prosseguindo, o Presidente anunciou os
próximos itens da pauta: 2) Da Sra. Kátia Abreu - que "solicita reunião de audiência
pública a fim de esclarecer a ampliação da Reserva da Biosfera do Cerrado." Submetido
à discussão, usaram da palavra os Deputados Moacir Micheletto; Josué Bentgson; e
Silas Brasileiro, que sugeriu a inclusão dos Senhores Carlos Magno Campos da Rochék;
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Chefe Geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Cerrado, José Pedro
de Oliveira Costa, Secretário de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio
Ambiente; e Assuero Doca Veronez, Presidente da Comissão Nacional do Meio
Ambiente da Confederação Nacional da AgriculturalCNA; João Grandão; e Paulo
Mourão. Submetido à votação, o requerimento foi aprovado unanimemente; 3)
PROJETO DE LEI Nll 2.800/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "concede isenção do
Imposto sobre Produto Industrializado aos pescadores na aquisição de embarcação e
motores de popa." RELATOR: Deputado FRANCISCO COELHO. PARECER: pela
aprovação, com duas emendas. Vista conjunta aos Deputados João Grandão e Xico
Graziano, em 1211212001. Em virtude da ausência do Relator, o Presidente solicitou ao
Deputado Roberto Balestra a leitura do parecer. Submetido à discussão, usaram da
palavra os Deputados Xico Graziano, Moacir Micheletto, Josué Bentgson e João
Grandão. Submetido à votação, o parecer do Relator foi rejeitado contra os votos dos
Deputados Marcos Afonso, Nilson Mourão, José Pimentel, João Grandão, Avenzoar
arruda e Adão Pretto. Em seguida, o Presidente designou o Deputado Xico Graziano
para elaborar o parecer vencedor. O Deputado Xico Graziano proferiu parecer contrário
ao Projeto. Foi aprovado o parecer contrário do Deputado Xico Graziano, designado
relator do vencedor ao PL nQ 2800/00, contra os votos dos Deputados Marcos Afonso,
Nilson Mourão, José Pimentel, João Grandão, Avenzoar Arruda e Adão Pretto. O
parecer do Deputado Francisco Coelho passou a constituir voto em separado.
Prosseguindo, o Presidente ratificou aos presentes que foram adiados para a próxima
reunião ordinária os demais itens da Pauta, conforme proposta, aprovado pelo Plenário,
do Deputado Nilson Mourão; designou os Deputados Dilceu Sperafico, SUas Brasileiro,
Luis Carlos Henze e João Grandão à acompanharem os andamentos das emendas ao
orçamento/2002 apresentadas por esta Comissão; e informou a seus pares que as
reuniões ordinárias terão início às dez horas com trinta minutos de tolerância. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos às onze horas e vinte
minutos, antes, porém, convocou os membros para reunião ordinária (audiência
pública), a realizar-se hoje, às quinze horas, no Plenário quinze do Anexo 11, para tratar
da "Po . ica de Extensão Rural para o Brasil". E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha
--L~~~-:=7:OO:::;:::~---' Secretário, lavrei a presente ATA, que depois de lida e

va " . ' será~ssinada pelo Presidente, Deputado Nelson Meurer
. '??P'Y./ , e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.xxxxxxxx

/

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR., MEIO AMBIENTE E MINORIAS
518 LEGISLATURA - 38 SESSAO LEGISLATIVA

TERMO DE REUNIÃO

No dia vinte de novembro de dois mil e um, deixou de se reunir, ordinariamente, em
audiência pública, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
devido ao impedimento de acesso à Casa do público em geral, inclusive pessoas
interessadas em acompanhar os debates desta reunião de audiência pública que, segundo a
requerente, Deputada Vanessa Grazziotin, descaracterizava o caráter púbico do evento
proposto. O Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputado Luciano Pizzatto,
consultou os expositores sobre a possibilidade de se realizar o evento em outra data, os
quais concordaram unânimemente. Assinaram o livro de presença dos Senhores Deputados
Luciano Pizzatto, Vice-Presidente no exercício da Presidência; Carlos Nader, Pedro
Bittencourt, 'ias MIra '1 V nessa razziotin, Olímpio Pires e Luíz Barbosa. E, para
constar, eu " "I ' Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei
o presente ermo.
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ATA DA QUI~QUAGESIMA "pRIMEIR!, REUNIÃO exposições, fez uso da palavra, na qualidade de autor
(ORDINARIA DE AUDIENCIA PUBLICA) do requerimento que solicitou a presente reunião, o

REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO Deputado Luiz Ribeiro. Concluídos os debates e não

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra,
vinte e dois de novembro de dois mil e um, no Plená- o Presidente em exercício no momento, Deputado
rio 08, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a Pre- José Borba, agradeceu a participação de todos e de-
'd clarou encerrada a reunião às onze horas e vinte mi-

SI ência alternada dos Deputados Luciano Pizzatto,
V

. nutos e, para constar, eu, Aurenilton Araruna de
Ice-Presidente, Manoel Vitório, Membro Suplente, e

José Borba, Membro Titular, reuniu-se a Comissão de Almeida, , Secretário, lavrei a presente ATA que, de-
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias em pois de lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
R .- O te em Exercício, Deputado Luciano Pizzatto, e enca-

eUnlao _ rdinária de A~diência Pública para minhada à publicação, juntamente com as notas ta-
DISCUSSAO .?OBRE POSSIVEL FALSIFICAÇÃO E quigráficas, no Diário da Câmara dos Deputados.
ADULTERAÇAO DO PRAZO DE VALIDADE DO
MEDICAMENTO FEMINA (píLULA Deputado LUCIANO PIZZATIO (PFUPR) -
ANTICONCEPCIONAL) DO LABORATÓRIO ACHÉ. Vice-Presidente no Exercício da Presidência
P~rticiparam como expositores os senhores: JÚLIO O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat-
CESAR MORAES DOS SANTOS, Advogado, repre- to) - Declaro aberta a reunião de audiência pública da
sentando o Senhor José Eduardo Bandeira de Mello Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
Diretor-Geral do Laboratório ACHÉ; MURILO e Minorias, convocada para discussão sobre a possí-
FREITAS DIAS, Chefe da Unidade de Farmacovigi- vel falsificação e adulteração do prazo de validade do
lância, representando o Senhor Gonzalo Vecina Neto medicamento Femina, pílula anticoncepcional do La-
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilânci~ boratório Aché.
Sanitária-ANVISA; CICERO JOSÉ DE MORAES Informo que esta reunião está sendo gravada,
Promotor de Justiça Criminal do Ministério Público eb será transformada em notas taquigráficas e em um
Estado de São Paulo. Registraram presença os Se- documento a ser utilizado por esta Comissão em
nhores Deputados Luciano Pizzatto, Vice-Presidente, ações atuais, futuras ou até mesmo ações necessári-
Luiz Ribeiro, Carlos Nader, José Borba, Régis Caval- as para o requerente Deputado Luiz Ribeiro. Também
cante, e Ronaldo Vasconcellos _ membros titulares _ estará disponível para o Ministério Público, se posteri-
Elias Murad, Silas Brasileiro, Manoel Vitório, Cunha ormente desejar ter cópia das notas taquigráficas dos
Bueno e Olímpio Pires - membros suplentes. Deixa- depoimentos aqui realizados.
ram de registrar presença os Senhores Deputados Convido para tomarem assento à mesa, na qua-
Badu Picanço, Clóvis Volpi, Ricarte de Freitas, Salati- lidade de expositores, o Dr. Júlio César Moraes dos
el Carvalho, Wellinton Fagundes, Milton Barbosa, Pe- Santos, advogado, representando o Sr. José Eduardo
dro Bittencourt, Ricardo Fiúza, Ana Catarina, Aníbal Bandeira de Mello, Diretor-Geral do Laboratório Aché'
Gomes, Dolores Nunes, Glycon Terra Pinto, Luiz Bit- o Dr. Murilo Freitas Dias, Chefeda Unidade de Farma~
tencourt, João Paulo, Luiz Alberto (ausência justifica- covigilância, representando o Sr. Gonzalo Vecina
da - missão oficial autorizada representando a Câ- Neto, Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigi-
mara dos Deputados, na qualidade de palestrante, de lância Sanitária, ANVISA; o Dr. Cícero José de Mora-
atividades comemorativas pela passagem da Sema- es, Promotor de Justiça Criminal do Ministério Público
na da Consciência Negra, a realizar-se na cidade de do Estado de São Paulo.
Salvador/BA, no período de 19 a 24 de novembro do Esclareço que concederei inicialmente a pala-
corrente ano), Tilden Santiago, Celso Russomanno, vra aos expositores por 10 minutos e em seguida fará
Inácio Arruda e Paulo Baltazar. Dando início aos tra- uso da palavra o Deputado Luiz Ribeiro, requerente
balhos, o Presidente em Exercício, Deputado Luciano dessa audiência pública e demais Parlamentares que
Pizzatto, convidou os senhores expositores a toma- eventualmente desejarem fazer uso da palavra.
rem assento à mesa, passando-lhes a palavra para Para facilitar a transcrição dos debates, que está
suas explanações, esclarecendo que também fora sendo gravado, solicito àqueles que desejarem fazer
convidado a participar desta audiência o Dr. Paulo de uso da palavra, quando não solicitada nominalmente,
Tarso Ramos Ribeiro, Secretário de Direito Econômi- a gentileza de declinarem previamente seus nomes.
co do Ministério da Justiça, que encaminhou corres- Para o início dos debates, passo a palavra ao Dr.
pondência informando a impossibilidade de compare- Júlio César Moraes dos Santos, representante do La-
cimento devido a compromissos anteriores. Findas as boratório Aché.
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O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS O SR. MURILO FREITAS DIAS - Bom dia a to-
- Bom dia aos componentes da Mesa e aos ilustres dos. Inicialmente, agradeço aos Deputados o convite.
Parlamentares. Estou aqui a convite de V.Exas., re- Minha presença aqui é em decorrência da impossibili-
presentando o Aché Laboratórios Farmacêuticos, na dade da vinda do Dr. Vecina, que no momento está no
pessoa do Dr. José Eduardo Bandeira de Mello. A Uruguai. Informo também que está à disposição dos
princípio, a par de toda essa parafernália que a im- Deputados um resumo histórico dos procedimentos
prensa ao longo do ano imputou ao Aché Laboratóri- administrativos tomados pela ANVISA durante todo
os sobre a falsidade de medicamento ou então de esse período até o presente momento.
prazo d~ valida~e, tamb.ém de ori.gem do medica~en- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat-
to Femlna - pllula anticoncepcional com relaçao ~ to) _ O senhor pode passar formalmente uma dessas
~ual ~ empresa atualment.e tem um co~trato de tercel- cópias e nós a anexaremos ao processo. O senhor
n~açao com o ~edeon Rlchter, H~~gna -'o houve, na pode ficar com essa e eu pego uma formal, para ane-
mmha ~~ncepçao e na ~o laboratono, um. hncham~n- xar às notas taquigráficas.
to sumano por parte da Imprensa. Por meio do devido ..
processo legal na ação civil pública, que está tramitan- MUito obngado.
do pelo Fórum central de São Paulo, já houve manifes- O SR. MURILO FREITAS DIAS - Com relação
tação do ilustre Desembargador Sílvio Marques, conce- ao produto Femina existiam, desde a década de 90,
dendo efeito suspensivo para que o laboratório continue algumas questões relativas a ele na ANVISA. No que
a comercializar o produto, porque não vislumbrou ne- diz respeito às exigências mais recentes, praticamen-
nhum tipo de irregularidade ou de falsificação. te começou um processo de revisão do registro desse

Há questão de um mês já foi prolatada a sentença medicamento a partir do seu encaminhamento para o
pelo Juiz de Direito Dr. Márcio Laranja, da 26° Vara Cível Projeto Z, área de validação de processos da
do Fórum de São Paulo, onde julgou totalmente improce- ANVISA. Isso ocorreu desde 26 de julho de 2000.
dente a ação civil pública imposta ao Aché Laboratório. De lá para cá, o processo relativo a esse produto

Estou aqui representando a empresa Aché. Existe estava sob a atenção do Projeto Z. Algumas exigências
evidentemente, proposta pelo Dr. Cícero, uma ação pe- foram sendo feitas à empresa, algumas delas cumpri-
nal contra alguns funcionários da empresa, que está tra- das, outras em pendência. Atualmente, o que ainda está
mitando perante o Fórum Criminal de São Paulo, na pendente em relação à ANVISA é justamente o laudo
fase de interroga~ório ai~~. O Poder Judic.iá~io irá anali- de controle de qualidade do produto, pois foi feita uma
sar o caso e, enfim, decidir o que for de direito. coleta para uma análise fiscal, que ficará pronta a partir

Quero deixar bem claro que jamais houve qual- da semana que vem, no INCQS, Instituto Nacional de
quer problema quanto à eficácia ou à segurança do Controle de Qualidade em Saúde.
anticoncepciona~. Ele é um prod~to seguro. Não ~bti- Além disso, foi acertado também ue seria ne-
vemos nenhum tipO de reclamaçao pelas consumldo- . . . _ q _

d" t C . - t t d d' it cessana uma mspeçao na planta de produçao do pro-

d
ras - e Ig~dISSO ne~ a h omlssao hque t~a a

d
o Ire o duto na Hungria. Devido a problemas que ocorreram

o consumi or -, nao ouve nen um IpO e agres- ..
- C 'do d O f d C 'd O d t' nos Estados Unidos no dia 11 de setembro, foramsao ao o Igo e e esa o onsuml or. pro u o e . _. ..
. , . suspensas todas as mspeçoes InternaCionaiS da

eficaz, seguro. Houve, talvez, um erro burocratlco no ANVISA t d P
d d - d . d d ' o que empurrou o o o cronograma. or ca-

processo e ocumentaçao o registro o pro uto. d bl t' h' - f' r d .
Esse erro já foi explicado, veiculado pela imprensa; o usa_ esse pro ema a e oJe nao OI. rea Iza ~ a ms-
Poder Judiciário já tomou partido já julgou o caso im- peçao na planta produtora na Hungria. A eqUipe que
procedente. ' fará essa inspeção sairá do Brasil a partir do dia 1° de

P rt t quero d' a todos os membros da dezembro. Acredito que na primeira quinzena de de-
o an o, Izer b ., t h It d d' -

Comissão que o medicamento é eficaz seguro e a zem ro Ja en amos o resu a o a mspeçao, para
empresa está-se defendendo no âmbito do Poder Ju- an~lisar o que a própri~ indústria Aché c?menta e re-
d· .. . laclona na documentaçao presente, que e um produto

IClano. .. dE' d' 'd S' I
C I . d' . - d t d tercelrlza O. ssa e uma UVI a que a ANVI A vai e-o oco-me a Isposlçao e o os para as per- t' _

t ' . van ar na mspeçao.gun as necessanas.
Obrigado. Nesse momento, é essa a posição em que se
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat- encontra o produto na ANVISA.

to) - Obrigado, Dr. Júlio César. Fico à disposição para responder às perguntas.
Passo a palavra ao Dr. Murilo Freitas Dias. Obrigado.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Vitório)
- Bom dia a todos.

Dando continuidade aos trabalhos, concedo a
palavra ao Dr. Cícero José de Moraes, Promotor de
Justiça Criminal do Ministério Público do Estado de
São Paulo.

O SR. CíCERO JOSÉ DE MORAES - Bom dia.
Agradeço a oportunidade da presença nesta reunião,
até porque, tendo atuado na esfera criminal, confesso
que ainda estou insatisfeito com o resultado de minha
ação na condição de promotor.

Esses fatos tiveram origem em agosto de 1999,
ocasião em que policiais investigavam possíveis pesso
as ou empresas envolvidas com falsificação de medica
mentos. Realizada uma diligência na empresa SERPAC
Comércio e Indústria, na Av. Beme, em São Paulo, os
policiais se depararam com o medicamento denomina
do Femina, do Laboratório Aché, o que causou estra
nheza por dois fatos em especial. Primeiro, esse produ
to tinha origem na Hungria, mas isso não era informado
ao consumidor, o que foi constatado em drogarias da ci
dade. Outra preocupação dos policiais foi o fato de
constatar que aqueles produtos chegavam a granel, em
potes, com prazo de 'Ja!idade de dois anos. Apesar dis
so, já naquele local, o produto era embalado e passava
automaticamente a constai' prazo de validade de três
anos. Com base nessa situação, foi instaurado inquérito
para apuração dos falos.

Para aumentar minha preocupação, na condi
ção de promotor encarregado do caso, no curso do in
quérito o laboratório apresentou petição justificando o
porquê de o prazo de validade ter passado de dois,
como da origem, para três anos. Minha preocupação
aumentou porque a empresa, na tentativa de justificar
o aumento do prazo, apresentou um Diário Oficial da
União falsificado, em que constava que o prazo de va
lidade seria de três anos. A partir de informações da
própria ANVISA, confirmamos que, na realidade, o
prazo de validade era de élpenas dois anos e não de
três anos, como constava no produto.

A partir dessa situação, foram acionados os co
legas da área de SalJde Pública do Ministério Público
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat- de São Paulo, que acabaram propondo ação civil pú-
to) - Antes de conceder a palavra ao Sr. Cícero José blica, tendo por objeto duas questões: uma, para que
de Moraes, passo a Presidência ao Deputado Luiz Ri- o laboratório respeitasse o direito do consumidor de
beiro, até em homenagem por ser autor do requeri- ser informado da verdadeira origem do produto, uma
mento. vez que estava sendo comercializado como se de fa-

V.Exa. prefere que outro Deputado presida os bricação nacional; a outra, quanto à regularização do
trabalhos? (Pausa.) prazo de validade, uma vez que aquele medicamento

Então, passo a Presidência ao Deputado Mano- tinha na ANVISA o prazo registrado de dois anos e,
el Vitório. apesar disso, o produto era colocado no mercado

com a inscrição de três anos de validade. Essa situa
ção perdurava a despeito do andamento do inquér~o,

e vinha desde 1997.
Entre os meses de abril e maio deste ano foi pro

posta ação civil pública com esse objetivo. De fato,
essa ação foi julgada improcedente; a partir até mes
mo da proposta da ação ela restou prejudicada, por
que o laboratório passou a informar a origem do pro
duto, e a ANVISA estendeu esse prazo. A partir de en
tão, muito embora a ação tenha sido julgada improce
dente, o Ministério Público atingiu seu objetivo, e a
ação foi julgada improcedente tão-somente pela per
da de seu objeto.

Mas na esfera criminal nós continuamos. Funci
onários e diretores da empresa continuam sendo res
ponsabilizados e estão respondendo à ação penal
pela prática de três crimes: adulteração de medica
mentos, crime contra o consumidor e falsificação de
documento, como me referi, pela falsificação do Diá
rio Oficial. Essa ação está em seu início e sua instru
ção está prevista para março próximo.

Apesar da questão do prazo de validade ter sido
superada, ressalto que continuamos com a preocupa
ção no sentido de que permanecem problemas junto
à ANVISA, segundo consta, porque esse produto,
para ser colocado no mercado, deveria ser registrado
previamente junto à Vigilância. Isso não ocorreu até
hoje, apesar de o produto se encontrar no mercado
desde 1997. Hoje ainda está pendente de exames de
laboratório do país de origem, mas o produto continua
no mercado, como constatei hoje, ao comprá-lo numa
drogaria de Brasília.

As preocupações do Ministério Público decor
rem de diversos fatores: a forma como tudo se iniciou,
com a apreensão do produto num laboratório suspei
to; o uso de documento falso para tentar encobrir
essa situação; o prazo de validade adulterado; a in
consistência de qualquer argumento para justificar o
porquê de o produto ser colocado no mercado com
três anos de validade, quando na origem o prazo era
de apenas dois anos de validade; e, por último, a pre
ocupação no sentido de, apesar de irregular, o produ
to continuar no mercado. Daí, como me referi no iní-



Art. 39 ..
IX - É vedado ao fornecedor de produ

tos ou serviços colocar no mercado de con
sumo qualquer produto ou serviço em desa-

Art.6° ..
111 - informação adequada e clara so

bre os diferentes produtos e serviços, com a
especificação correta de quantidade, carac
terísticas, composição e preço, bem como o
risco que representem.

Esta lei, Dr. Júlio, diz que o consumidor é toda
pessoa física que adquire ou utiliza produtos ou ser
viços como destinatário final.

No capítulo IV, Sr. Presidente, ela fala da res
ponsabilidade por vício de produto e serviço: "os pro
dutos deteriorados, alterados, adulterados, avaria
dos, falsificados, corrompidos e fraudados, nocivos à
saúde ou não, ou ainda aqueles que em desacordo
com normas regulamentares de fabricação, distribui
ção ou apresentação".

Isso está na lei que votamos no Congresso Na
cional. A lei diz que todos somos consumidores.

O capítulo IV, na seção IV, fala das práticas abu
sivas no mercado e as define:
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cio, minha frustração, como promotor criminal, de não Dr. Murilo, gostaria de fazer uma pergunta. O
conseguir superar esse problema. Projeto Z talvez seja um dos primeiros e mais impor-

Minha preocupação como promotor não diz res- tantes avanços da agência recém-formada, que vem
peito apenas à busca de uma condenação de supos- a~ertando e erra~d~, na medida das difi.culdade~ ~r~-

tos praticantes de crimes. Mais do que isso, há a preo- pnas ?~ uma agencia gov~rnamental ~lnda em IniCIO
cupação com a saúde de nossos consumidores, com de atlVlda~es. Mas ~ ~roJeto Z t~~~em dete~tou ~
o desrespeito a eles, que são ludibriados com relação ~esma COisa, que fOI vista por policiais em um Inque-
à origem, prazo de validade e outros fatores, com ex- nto,d.e um~ emp~esa c~ama~a SERPAC - um cas~ de
plicações no mínimo pouco razoáveis, até pela natu- poliCIa. FOI ~a ~~oca InclUSive da. CPI dos Medlca~
reza do produto envolvido. mentos, a pnnclplo eu penso que sim. Tal empresa fOI

A d t d t
- P , d' invadida por policiais em busca de remédios falsifica-

gra eço a o os a a ençao. ermaneço a IS- E I . , I. _ I I' t dos. e es encontraram, por Incnve que pareça, o re-
poslçao para qua quer esc areclmen o. médio de um laboratório que talvez seja o maior do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Vitório) Brasil' se não for o maior a nível de vendas com cer-
- Agradecemos ao Dr. Cícero José de Moraes pela teza éo segundo maior. Era um remédio ch~mado Fe-
sua exposição. mina, que continha o prazo de validade de dois anos,

Dando prosseguimento aos trabalhos, concedo Sr. Presidente, e, no mercado, de três anos.
a palavra ao autor do requerimento, Deputado Luiz Não importa para esta Comissão - e eu quero
Ribeiro. deixar isso bem claro para os senhores - se o caso é

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Muito obri- de polícia, se é moral, ou se é um caso de simples-
gado, Sr. Presidente. Dr. Júlio César, Dr. Murilo, Dr. Cí- me~te olharmos um~ ~otícia de jornal e deixarmos
cero, o objetivo de ter solicitado esta audiência públi- por ISSO mesmo. ALe.' n_8.0!8, ~e setembro de 199~,
ca e ter feito convite a V.Exas. se prendeu a anúncios votada por esta Comlssao, e mUito clara quando defl-
de jornais, que foram aqui qualificados pelo Dr. Júlio ne ~guns crimes. E!a tornou-nos consum.id~res e,c!-
César dos Santos como "parafernália da imprensa", dadaos. No se~ capitulo 111, ~u~ f~la dos d!reltos ba~l-
porque o caso envolvia um laboratório por mim co- C?S do consumidor, no art. 6 , inCISO 111, ha algo multo
nhecido há muitos anos. Sou médico há 22 anos e re- simples:
ceito medicamentos do Aché com toda a segurança.
Até hoje nunca tive problemas. Preocupou-me, cha
mou-me atenção no primeiro momento, até por ser
um médico que receita remédios do Laboratório
Aché. Faço clínica geral na cidade de Teresópolis,
faço cirurgia também. Então, eu não considerei, Dr.
Júlio, parafernália nenhuma. Basicamente, porque eu
receito remédio do seu laboratório e fiquei muito preo
cupado.

Fico feliz por termos até agora conseguido de
terminar algumas questões que considero importan
tes. Primeiro, o que eu poderia chamar, com todo res
peito, de absoluta falta de cortesia do Laboratório
Aché com a imprensa, com os médicos e com o con
sumidor também. Com a imprensa pelos motivos que
já expus; com os médicos, porque não fomos informa
dos em momento algum que esse remédio chamado
Femina tivesse algum tipo de problema, na medida
em que o Laboratório Aché talvez seja um dos que
mais fazem propaganda ao vivo e local para todo o
Brasil. Depois até o Dr. Júlio César pode falar sobre
isso, mas eu acredito que faz propaganda no âmbito
nacional, apresenta a todos os médicos brasileiros.
Contudo, eu não tive notícia alguma de problemas
com esse remédio especificamente.
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cordo com as normas expedidas pelos ór- SERPAC - não sei se o nome ainda é este -, bem
gãos oficiais competentes, ou se as normas como do contrato firmado com a Hungria relativamen-
específicas não existirem pela BTN, outras te a esse medicamento, se é que V.Sa. o tem.
entidades credenciadas - como o Conselho Reservo-me o direito à réplica, Sr. Presidente,
Nacional de Metrologia. se dela houver necessidade.

Creio que podemos dizer que houve, sim, falta
de cortesia, embora a parafernália que o senhor
menciona esteja definida em nosso código. E não
estamos falando de fabriqueta de fundo de quintal,
mas do Laboratório Aché do Brasil, um laboratório
que diz a que veio, que já está no Brasil há muitos
anos e que leva aos médicos informações - eu as
recebo em Teresópolis.

O código avança tratando das sanções adminis
trativas. Ele prevê o crime contra o consumidor e as
sanções administrativas: multas e detenções, por
exemplo. Na realidade, estamos falando a nível de
consumidor quanto ao nosso direito de informação
clara e objetiva, de maneira simples, em idioma nacio
nal.

A empresa SERPAC foi invadida pela polícia.
Havia remédio comercializado pelo Aché, terceiriza
do ou não, que assumia suas responsabilidades na
que�a empresa. No entanto, o remédio continua sen
do comercializado.

O Sr. Cícero falou em falsificação do Diário Ofi
ciai da União. Disse também que na Hungria, onde o
remédio era produzido com prazo de validade de dois
anos, não há registro do medicamento. Minha pergun
ta é como V.Sa. e depois a ANVISA chegaram a essa
conclusão. Também gostaria de saber do Sr. Cícero, à
luz da Lei de Defesa do Consumidor, se, como disse o
Sr. Júlio César, não houve, em algum momento, des
de os fatos que precederam a ação civil pública e cri
minal, nenhum tipo de agressão aos direitos do con
sumidor.

Gostaria de saber do Sr. Murilo quais são as ati
tudes objetivas que podemos resumir: o que não
pode ser comercializado ou tem de ser comercializa
do? O que o Aché deve fazer para resolver o proble
ma e o que a ANVISA está fazendo relativamente à
questão. Quando falamos de um medicamento, esta
mos, a rigor, falando de todos os medicamentos, in
clusive da razão de ser do Projeto Z.

Sr. Júlio César, o que V.Sa. entende por parafer
ná�ia? Por que V.Sa. entende que não houve nenhum
tipo de agressão ao direito do consumidor - é impor
tante que V.Sa. saiba que esta não é a Comissão de
Saúde, mas a de Defesa do Consumidor.

Gostaria também que V.Sa. me desse uma có
pia do contrato de terceirização do remédio com a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Vitório)
- V.Sa. será atendido de acordo como Regimento.

Concedo a palavra ao Sr. Cícero José de Mora-
es.

O SR. CíCERO JOSÉ DE MORAES - Ao que
me consta, até hoje não há, nem no Brasil nem na
Hungria, registro de regularidade do referido produto.
Não há nenhuma informação a respeito.

Com relação ao prazo de validade, eu gostaria
de ressalvar dois aspectos: primeiro, no que diz res
peito ao prazo de validade, na época o prazo previsto
seria de dois anos, e o produto era comercializado
como sendo de três anos. Posteriormente, a questão
desse prazo for regularizada, mas isso não apagou o
passado, até porque o produto chegava no Brasil a
granel com prazo de validade de dois anos e, a partir
do instante em que era "emblistado", ganhava um ano
a mais.

Na minha profissão não teria a menor condição
de afirmar qual seria a segurança de um produto que
na origem tem dois anos de validade e que chega no
Brasil tendo três anos de validade. Evidentemente,
isso só poderia ocorrer com uma análise técnico-cien
tífica muito criteriosa. De qualquer forma, sempre vai
restar ao consumidor a impressão de que ele está
sendo lesado de alguma forma. Não é possível que
num país um medicamento tenha um prazo de valida
de de dois anos e no outro o mesmo produto tenha
um prazo de validade de três anos.

Superada essa questão do prazo, dos dois anos
na origem, é muito estranho que o produto tenha per
manecido no mercado durante todo o período com
três anos de validade, mesmo após a instauração de
inquérito, com a empresa estando ciente da divergên
cia e que a questão só viesse a ser superada após a
propositura tanto da ação civil pública quanto da ação
penal.

Por fim, no que diz respeito ao crime contra o
consumidor, na denúncia que ofereci consta também
o enquadramento pela prática de crime contra o con
sumidor. Porém, nos termos da Lei n° 8.137/90, por
abordar uma questão mais específica em relação ao
art. 66 do Código de Defesa do Consumidor, vale di
zer que esses funcionários e diretores denunciados
estão respondendo também pela prática de crime
contra o consumidor.
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Eu acredito que essas seriam as questões. Per- da Mesa a sentença judicial que foi julgada improce-
maneço à disposição para tratar de mais alguma dente, a ação civil pública, onde restou constatado
questão. que não houve nenhum tipo de agressão ao consumi-

a SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Vou apro- dor, nenhum tipo de violação aos artigos que Y.Exa.
veitar para fazer minha réplica, se for possível, Sr. citou do Código de Defesa do Consumidor. Estão aqui
Presidente. a sentença e o despacho do eminente desembarga-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Vitório) dor do Tribunal de Justiça de São Paulo.
- Pois não, Deputado. Respondendo as perguntas do Deputado Luiz

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - O senhor Ribeiro, quando eu disse "parafernália", quis dizer
I que houve um bombardeio da imprensa imputando

também não tratou da questão da falsificação do Dia- ao Aché Laboratórios condutas ilícitas referentes ao
rio Oficial da União. Eu gostaria de saber exatamente Código de Defesa do Consumidor, ou seja, eles con-
se o senhor tem alguma cópia, como é que o senhor seguiram informações advindas de um inquérito poli-
consegul'u comprovar essa falsificação. Gostaria de d' , .

I cial que não foi colocado sob o crivo do contra Itono.
saber que dado foi falsificado e se o senhor tem algu- E mais, imputando como criminosos os diretores e os
ma cópia ou documento que comprove isso. funcionários da empresa. Pelo princípio constitucio-

O SR. CíCERO JOSÉ DE MORAES - Na ver- nal da legalidade, a pessoa só pode ser considerada
dade, disponho inclusive de uma cópia não autentica- criminosa quando houver uma sentença penal com
da desse documento. Posso apresentá-Ia. Ela foi jun- trânsito em julgado. Por isso, os diretores da empresa
tada nos autos do inquérito. Eu acredito que isso e nós, advogados, enfim, ficamos surpresos com
ocorreu no curso do ano 2000. essa reação da imprensa. E quando foi prolatada a

O prazo suposto do medicamento seria de três primeira decisão do eminente desembargador do Tri-
anos. Posteriormente, nós apuramos e confirmamos bunal de Justiça, sequer alguém da imprensa notici-
que, na verdade, juntando cópia do Diário Oficial da ou. Quando foi prolatada, há questão de um mês, a
União e também por informação da Vigilância, o pra- sentença da ação civil pública, que, no caso, refere-se
zo era de dois anos. aos artigos do Código de Defesa do Consumidor,

Foi o Dr. Júlio César Moraes dos Santos, como também a imprensa sequer deu uma nota. Então,
advogado, que se encarregou da juntada desse docu- quando digo "parafernália" é porque há dois pesos e
mento no inquérito. E, aparentemente, para mim, duas medidas. Por isso disse que houve uma injustiça
como promotor criminal, aos olhos de quem atua no da imprensa. Essa é minha resposta quanto à primei-
dia-a-dia do crime, resta evidente que a juntada des- ra pergunta.
se documento só teria como justificativa tentar enco- Quanto ao prazo de 24 meses da empresa
brir o que seria evidentemente errado. SERPAC, vou fazer um resumo do caso. Apesar de

Apesar da manifestação e do inquérito, essa si- ele ser polêmico, longo, vou procurar ser breve ao má-
tuação toda que está levantada, tudo perdurou como ximo para o entendimento. O Aché Laboratórios fir-
eu falei. A empresa não teve o cuidado de tomar qual- mou um contrato de terceirização com a empresa
quer providência que desse alguma resposta a essa SERPAC. Para quê? O Femina vinha a granel da Hun-
situação. gria, em potes de polietileno, chamados bulk, e vinha

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Vitório) só o comprimido.
- Gostaria de solicitar ao Dr. Cícero a possibilidade de Então, como a unidade fabril do Aché não tem
nos conseguir uma cópia e também que seja transcri- condições de processar hormônios - porque pela le-
ta pelo serviço taquigráfico da Comissão. gislação sanitária ou se fabrica hormônios ou outros

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO -Com a per- tipos de produtos, por exemplo, para coração, antibió-
missão de Y.Exa., eu também aproveito para acres- ticos -, foi feita essa terceirização numa unidade fabril
centar uma pergunta ao Dr. Júlio: primeiro, se foi S.Sa. longe da sede do Aché. Realmente, esse produto vi-
que fez a juntada, e, segundo, como foi afirmado pelo nha a granel com 24 meses. Eu confirmo isso.
Dr. Cícero, se S.Sa. sabia que era falso ou se sabe Agora, por que ele vinha com 24 meses? Pela
quem produziu esse documento. própria empresa húngara Gedeon Richter foi determi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Vitório) nado que o prazo seria de 24 meses, estando em
- Concedo a palavra ao Dr. Cícero José de Moraes. bulk, nas condições necessárias em relação à luz, à

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS umidade e a outros itens. Quando esse produto passa
- Antes de mais nada, gostaria de deixar à disposição a ser "emblistado" - blister é aquela cartela de PVC



O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
- A marca Femina é do Aché; a composição, a fórmu
la, também.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - É a fórmula
que eu queria dizer. Quer dizer, a fórmula é do Aché,
que V.Sa. mandou para a Hungria. Fez um contrato de
terceirização...

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
- Contrato de terceirização com a Hungria.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - ...com a
Hungria.

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Mandou
daquela maneira a fórmula, direitinho.

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - E depois
voltou para cá com o nome Femina.

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
- De um ano e meio para cá, esse produto vem total
mente pronto e embalado da Hungria. Por isso, a em
presa, vem estudando a legislação sanitária. É uma
legislação polêmica. A ANVISA ainda está analisando
para saber se é terceirização ou importação. Na mi
nha opinião, é terceirização. Por isso, quando o pro
duto vinha da Hungria, a granel, embalado pela
SERPAC, o Aché entendia - e entende - que fazia
parte de um processo de fabricação no Brasil. Vinha
como se fosse matéria-prima, parte de fabricação. A
Hungria fabricava as pílulas, trazia a granel para o
Brasil, e o Aché colocava "indústria brasileira", até
chamando a responsabilidade para si.

Há um ano até o presente momento, como as pí
lulas vêem da Hungria absolutamente completas, em
baladas e lacradas, a empresa passou a colocar na
embalagem a informação de que o produto é fabrica
do por Gedeon Richter e distribuído por Aché Labora
tórios. Isso também faz parte da sentença judicial. A
Justiça entendeu pertinente o procedimento após a
matéria ter passado pelo crivo do contraditório.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - A medida
foi tomada somente após a ação civil pública? A
ANVISA não teve ação efetiva no Aché quanto às mo
dificações da bula, que peço para ver? Indago se so
mente depois da ação civil pública proposta pelo Mi-
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junto com aquela camada de alumínio em cima - pe- ter pode usar, como sendo sua, a marca Femina. Na
los testes de estabilidade feitos pela Gedeon Richter, época, o Aché colocava...
pelo Aché Laboratórios, normalmente a validade O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO -A marca ou
sobe mais um ano. Todos os testes foram juntados a composição? A composição da marca Femina, não
aos autos do processo. A Vigilância Sanitária também é?
dispõe de toda a documertação.

Exemplo clássico é o do leite Longa Vida. O leite
dura um ou dois dias, mas se for colocado na caixinha
do Longa Vida, por estar protegido da umidade, da luz
e de demais fatores físicos, a validade evidentemente
aumenta. Isso está provad'J no processo, na ANVISA.
Na empresa temos todos os testes de estabilidade.

Os policiais viram na SERPAC, no granel, 24
meses e, quando viram n2 caixa do medicamento 36
meses, levantaram a dúvida. Se eu fosse policial, lei
go no assunto, eu também levantaria essa dúvida. Só
que provamos que a validade sobe um ano ao serem
colocados nos blisters·. Então, a questão da validade
ficou muito clara. A Justiça se pronunciou por duas ve
zes. A ANVISA tem os testes de estabilidade. O pro
duto, repito, nunca causou nenhum tipo de dano às
consumidoras. Eu, como advogado da empresa, não
recebi nenhuma reclamaçi'io de consumidora sobre o
produto, de que ficou grávida, essa coisa toda.

Voltando ao caso da imprensa e à questão das
pílulas anticoncepcionais, quiseram, pelo menos nas
entrelinhas, ressuscitar o caso do Schering, das pílu
las Microvlar, que não tem nada que se compare às
pílulas Femina, do Aché. Por quê? Se houve algum
erro na empresa - falsificação, erro burocrático -, o
que posso dizer é que foi um pequeno...

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Dr. Júlio
César Moraes, falsificação é crime, não é erro.

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
- Vou chegar lá, Excelência.

O que posso afirmar é que houve equívoco bu
rocrático. Quanto à ocorrência ou não de crime de fal
sificação, isso está sendo apurado pela Justiça. Sou
advogado da empre:>a. A empresa contratou advoga
dos criminalistas, especialistas, para defender as
pessoas físicas, os diretoms e a farmacêutica respon
sável. Como disse o Dr. Cícero José de Moraes, o pro
cesso está na fase inicial. Eles foram interrogados. A
instrução deve ocorrer em meados de 2002. Isso será
objeto de investigação pela Justiça. Há o crivo do con
traditório, da ampla defesa, enfim.

Quanto à Hungria, ao problema da falta de infor
mação do fabricante, isso é muito polêmico. Por quê?
Porque a marca Fernina é do Aché, não é da Gedeon
Richter. A fórmula é do AC/lé, não é da Gedeon Rich
ter. O produto é registrado no Ministério da Saúde no
Brasil. Então, em nenhum momento, a Gedeon Rich-
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nistério Público o Aché fez as modificações ou se tais pessoas se aterem ao lado burocrático da questão e
alterações foram propostas e oferecidas pela ANVISA informar à população apenas acerca disso.
de maneira obrigatória ou não. Faço essa indagação. Passo à Mesa documentos que comprovam o

Esta é a bula do Femina. A farmacêutica respon- seguinte: em 16 de dezembro de 1993, a pessoa que
sável é a Ora. Emy Ayako Ogawa. datilografou ou digitou o formulário de petição come-

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS teu um equívoco na segunda folha, onde foi digitado
_ Exatamente 24 meses. A empresa sempre admitiu que houve

O SR. D~PUTADO LUIZ RIBEIRO _ Como far- esse erro, P?rque somente erra que.m faz e errar é hu-
A • ,. A' mano. Retificamos o problema, pOIS todos os testes

maceutlca responsavel, fOI ela quem propos a formu- d t b·l·d d d t - , . d .•I ? e es a I I a e, ocumen açao e o propno ossle
a. aprovaram o tempo de validade de 36 meses. Como o

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS Laboratório Aché poderia afirmar que a validade era
- Não posso dizer isso, pois não tenho conhecimento de 24 meses? Isso seria o mesmo que enganar as
técnico. consumidoras, pois efetivamente o produto possui va-

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Foi o Aché lidade de 36 meses. Houve um erro burocrático que
que fez a fórmula? foi sanado posteriormente.

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Senhor ex-
- Sim, foi o Aché. positor, pergunto sobre o Diário Oficial da União?

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Fabricado Entendi a posição do Aché.
por Gedeon Richter, Budapeste, Hungria, e distribuí- O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
do por Aché Laboratórios Farmacêuticos SA, Via - Vamos falar a respeito da questão do Diário Oficial.
Dutra, Guarulhos, CNPJ 60.569.463/001-91, Indús- O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Vamos
tria Brasileira. Venda sob prescrição. Pergunto se o acertar a questão pontual do Diário Oficial oferecido
rótulo era diferente. à Justiça como prova de prazo de validade. Na reali-

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS dade, o prazo de validade em si não é tão importante.
- Não entendi a pergunta. Basicamente, até o senhor está provando que não é

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Essa bula tão importante. O que é importante é a questão da fal-
era diferente antes da ação civil pública? sificação de um documento apresentado pelo Aché à

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS Justiça.
- Coincidentemente, os prazos de retificação de bula O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
e de embalagem ocorreram quase que na mesma - Sim, fui eu que apresentei e assinei como procura-
época da ação civil pública. dor e advogado da empresa.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Foi feita a O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Esse é o
autocorreção por parte do laboratório ou a ANVISA ponto central.
propôs a correção? O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS - Sim, vamos lá.
- Há cerca de um ano o medicamento chega total- O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Por que o
mente pronto da Hungria. Desde então, a informação senhor teria feito uma juntada? O senhor assinou,
é colocada na embalagem. como está dizendo...

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Falta V.Sa. O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
responder apenas a questão da falsificação, cuja jun- - Como procurador.
tada foi feita por V.Sa. mesmo. O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - ...como

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS procurador. O senhor colocou uma cópia falsificada
- Certamente, eu fiz a juntada. do Diário Oficial, segundo o Dr. Cícero, para ser

Antes de mais nada, haveria engodo às consu- apresentada como prova de defesa dentro de um pro-
midoras se o Laboratório Aché imprimisse que o pro- cesso. É só isso o que está faltando definirmos.
duto possui 24 meses de validade. Podem alegar que O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
no Diário Oficial da União consta tal período de vali- - Pois não. Fomos notificados pela polícia em final de
dade. Isso é exato, mas toda a documentação e testes 1999, início de 2000. A polícia esteve na SERPAC e
de estabilidade foram aprovados para 36 meses. O fez a apreensão, o levantamento, e nós fomos notifi-
próprio desembargador disse que não adianta as cados para explicar o porquê dessa discrepância do



No que diz respeito ao produto Femina, existia
em paralelo ao problema ligado à Justiça, que no iní
cio era do desconhecimento do Projeto l, da própria
ANVISA. a questão da indústria. Mas, independente
mente disso, o Projeto l fez algumas exigências, prin
cipalmente ligadas ao prazo de validade, à bula e ao
cartucho do produto. Desde 26 de julho de 2000 as
exigências estão sendo feitas no processo de revali
dação do próprio produto, sendo que em um período
se confluíram as informações, que estavam em para
lelo, relativas à Justiça.

O senhor perguntou sobre como a ANVISA sou
be da comercialização do produto, que não era nacio
nal. Desde 8 de setembro de 2000 houve esse questi
onamento e foram feitas exigências até para justifica
tiva da indústria. De lá para cá. já havia isso. Foram
apresentados alguns argumentos, aceitos pela
ANVISA; outros, em discussão. A legislação aplicada
depende de interpretação, obviamente, porque exis
tem portarias específicas aplicáveis às realidades.

Para citar um exemplo, o art. 2° da Portaria nO 19
diz que medicamentos importados deverão ser regis
trados e comercializados nos países de fabricação do
produto. Essa exigência foi feita levando em conta o
fato de que, ao final, a própria indústria alegava que
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prazo de validade e da origem do produto. Eu requisi- É melhor o representante da ANVISA falar pri-
tei ao departamento competente da empresa a docu- meiro, depois fazemos a réplica ao doutor. A ANVISA
mentação relativa ao registro do produto, ao teste de agora passou a ser o fato mais importante, porque es-
estabilidade. Enfim, requisitei e me passaram isso aí. tamos diante de uma possível falsificação feita por
Quando eu olhei, vi que constava 36 meses, todos os uma empresa que é a primeira no mercado no Brasil.
testes de estabilidade aprovados para 36 meses, etc. Receito remédio e não admito isso. Então, gostaria
Olhei e juntei aquilo lá. Claro, sabendo, porque todos que o representante da ANVISA tomasse a palavra,
da empresa têm plena certeza, a própria Justiça ratifi- acrescentando essa informação - se vocês têm ou
cou... não essa informação - e o que foi feito depois disso.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - O que é O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Vitório)
aquilo lá, doutor? - Deputado Luiz Ribeiro, inclusive o Dr. Murilo Freitas

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS Dias tem o documento original do Diário Oficial da
- Toda a documentação, os testes de estabilidade e a União. Então, seria o caso agora de a ANVISA se pro-
cópia do Diário Oficial. nunciar através do Dr. Murilo Freitas Dias.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Cópia do Tem a palavra o Sr. Murilo Freitas Dias.
Diário Oficial da União. O SR. MURILO FREITAS DIAS- Deputado Ma-

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS noel Vitório, se V.Exa. me permitir, vou responder às
_ Eu li 36 meses, por isso não tive dúvidas em juntar. perguntas iniciais até chegar a este momento.
Agora... (Pausa na gravação.) Com relação ao projeto mencionado por V.Exa.,

é avançado e não temos a menor dúvida de que o
Uma cópia da página do Diário Oficial, não é?

seja e que há um momento de padronização do pró-
O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Vou ler prio processo de registro na ANVISA. O Projeto l,

para que fique consignado na ata: com certeza, está trazendo avanços para a ANVISA e

Diário Oficial, seção 1, segunda-fei- com isso também - acabei de comentar - padroniza-
ra, 3 de julho de 1995. Aché - Laboratório ção de procedimentos internos. Isso é fundamental e
Farmacêutico, dexogestrelmagetino de es- importante na aplicação da legislação sanitária vigen-
tradiol, o Femina, com blister de 21 compri- te.
midos, anticoncepcíonais, registro de produ
to similar: 36 meses.

Está autenticado, fica na ata autenticado. Cópia
da autenticação também. Pois não, doutor.

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
- Continuando, quando eu pedi essa documentação
para o departamento competente, eles enviaram-me
essa cópia do Diário Oficial, com 36 meses, edema
is documentos. Olhei e vi que estava tudo o.k., fiz a
petição e juntei. Passados alguns meses, surpresa foi
a minha e de toda a diretoria da empresa, o Dr. Cícero
José de Moraes levantou essa possível falsificação 
não estou dizendo que houve uma falsificação. Para
mim, foi surpresa, porque o produto efetivamente tem
validade de 36 meses. Então, isso foi juntado, ocorreu
um equívoco que está sendo apurado pelo Poder Ju
diciário criminal. O que eu tenho a dizer é isso.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Presi
dente, vou usar o meu direito de réplica. Coloco-me
como cidadão, porque nosso objetivo, realmente, não
é julgar. Mas esse é um processo pontual de um re
médio que tomou caminhos que não estamos acostu
mados a ver. Faço outro questionamento na minha ré
plica: é comum isso no Brasil?
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importava produto acabado, embora pudesse não
sê-lo no início. Contudo, no andamento desses proce
dimentos administrativos, foi comprovado, pelo con
trato de terceirização firmado pela própria indústria
entre a Aché brasileira e a indústria húngara, que o
produto importado já estava acabado. Então, esse
ponto é que vai ser checado na inspeção na Hungria,
quer dizer, na planta de fabricação, e ainda para verifi
car se naquele país é de alguma forma terceirizado e
na prática o que está acontecendo.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Há registro
dessa medicação na Hungria, no sistema húngaro,
em algum órgão responsável, tipo ANVISA? Deve ha
ver um órgão público responsável por isso.

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Não existe,
pela informação da própria indústria, registro de co
mercialização do produto. Por outro lado, o que cons
titui atenuante para a indústria é que ela já tem condi
ções de fabricar, em tese, produtos baseados em hor
mônios, visto já possuir certificado de boas práticas
de fabricação, certificado este que a qualifica para
produzir. O Brasil reconhece ser indicativo da qualida
de da produção, embora não possa certificar quanto à
produção. Por isso é necessário a inspeção in loco.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Quais são
os documentos que a ANVISA aceita ou não? Existe
essa disposição de medicamentos importados? Ou
seja, a ANVISA terá sempre de ir lá para o produto ser
comercializado no Brasil ou ela aceita algum tipo de
documento do país de origem?

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Vai depender
dos acordos bilaterais e internacionais. Existem acor
dos dentro e fora do MERCOSUL. Então, há que se
verificar caso a caso.

Com relação a esse caso, foi aplicada a legisla
ção, uma vez que esse produto é importado de país
não pertencente ao MERCOSUL. Então, ele caiu na
Resolução n° 25, que determina claramente que pre
cisa de certificado de boas práticas de fabricação
para o próprio registro. É necessária inspeção para
que tudo isso seja verificado. Esse processo está em
andamento. O procedimento administrativo interno,
que já está marcado, como afirmei, infelizmente não
foi realizado antes devido a problemas nos Estados
Unidos. Entretanto, a ANVISA acredita que até mea
dos de dezembro já tenha posição sobre o assunto.

Com relação a atitudes objetivas, existem vári
as. O senhor já tem algumas em mãos. E poderia ci
tar, além do próprio Projeto Z - atitude, aliás, que con
sidero objetiva no processo geral da ANVISA -, além
das exigências processuais comuns da ANVISA, a
abertura de procedimento administrativo em que a in-

Quinta-feira 2 I 09601

dústria foi advertida, notificada quanto a algumas
questões, com prazos mais restritos para a entrega,
em atendimento a algumas exigências e a outras rela
tivas ao que é ou não terceirização.

Outra informação importante é que até em cum
primento à própria ação cível que estava em anda
mento, a ANVISA comunicou a todas as Vigilâncias
Sanitárias a suspensão da venda do produto no mo
mento em que lhe foi encaminhada a petição.

Também já foi feito pedido para a coleta de
amostras do produto, a fim de certificar se tem ou não
problemas de qualidade. Até então não se tem regis
tro de falha terapêutica - usamos esse termo -, não
temos dados sobre isso.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Atualmen
te a ANVISA, sobre esse remédio específico, tem al
guma posição?

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Haja vista que
a coleta foi realizada no último mês de julho, ela terá a
análise na semana que vem.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - A determi
nação agora é não comercializar o produto ou diz res
peito ao resultado da ação civil pública?

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Não. A ação
civil pública foi contestada, não prosperou e, de certa
forma, liberou a comercialização do produto. Houve
reunião na ANVISA, com a presença da indústria. Ela
deveria suspender a comercialização até a regulari
zação do processo. E a indústria se comprometeu, na
presença dos representantes das áreas envolvidas
na avaliação desse processo, a suspender voluntaria
mente a comercialização e a venda do produto até a
regularização da questão.

E o promotor conseguiu...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Vitório)

- Em virtude de compromisso no Ministério da Saúde,
vou me ausentar. Por isso, peço ao Deputado José
Borba que assuma a presidência dos trabalhos. Peço
desculpas aos integrantes da mesa e licença ao De
putado Luiz Ribeiro, autor do requerimento. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos.

Tem a palavra o Sr. Deputado Luiz Ribeiro.
O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Então, de

pois dessa reunião, houve o compromisso espontâ
neo, por parte da indústria, de parar a comercializa
ção?

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Tenho docu
mento já assinado, pronto para a publicação, no qual
a empresa se comprometeu a ser voluntária nesse
tipo de procedimento. E até gostaria, se possível, de



O SR. MURILO FREITAS DIAS - Tem direito.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO -Passa a ter
direito.

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Écomum, de
pendendo do acordo ferto. Isso é feito também no ex
terior, muitas vezes. Posse citar o próprio FDA ameri
cano, que também chama as indústrias de...

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO -Não me re
firo à legalidade, mas se é comum acontecer.

O SR. MURILO FREITAS DIAS - É.
O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - E depois

que a indústria toma essa atitude, a ANVISA passa a
ter direito, então, de cobrar?

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Cabe lembrar
que não foi ainda fechado esse procedimento admi
nistrativo. E as infra,(ões ~;anitárias ainda não foram
julgadas.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO -Quer dizer,
não havendo cumprimento do acordo, existe a possi
bilidade, conforme orientac;ão da ANVISA, de não co
mercialização do produto até a solução de todos os
problemas?

O Dr. Cícero comprou uma farmácia em Brasília.

O SR. MURILO FRE~TAS DIAS - Isso. Até gos
taria de perguntar algumas coisas ao representante
da indústria.

O SR. DEPUTADO L.UIZ RIBEIRO - Está certo.
Depois ele vai responder. Vou continuar a minha per
gunta.

O SR. MURILO FRE!TAS DIAS - Estou respon
dendo ainda às atitudes ot'jetivas. Então, foi feita a co
leta para análise fiscal, cuja resposta obteremos na
semana que vem; foi instituída a necessidade da ins
peção in loco, na Hungria, uma vez que a inspeção
na fábrica do Aché foi considerada insatisfatória para
a fabricação de hormônio. Naturalmente, ela poderia
estar terceirizando parte de sua fabricação, mas o
todo configura, até o rnomanto, importação e não ne
cessariamente terce;r;zaç;~o, que, aliás, é a discus
são interna na Hungria.
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sa~er se há informação sobre a decorrência dessa re- Tenho cópia do Diário Oficial de 3 de julho de
umao. Conforme... 1995, no qual foi publicada a determinação, a pedido da

O SR. DEPUT1\00 LUIZ RIBEIRO - A data des- própria indústria, do prazo de validade de 24 meses.
sa reunião o senhor sabe? O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - A pedido

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Tenho a data da própria indústria?
aqui. Só um instante. O SR. MURILO FREITAS DIAS - A pedido da

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - É comum própria indústria.
esse tipo de acordo entre a ANVISA e os laboratóri- O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Aqui tenho
os? o de 1995.

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Isso.
O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Três de ju

lho de 1995.

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Três de julho
de 1995.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Aqui diz
que o prazo é de 36 meses, ou seja, de 3 anos.

O SR. MURILO FREITAS DIAS - A pedido da
indústria, como está nos formulários de petição...

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Seria bom,
Sr. Presidente, esperarmos. A propósito, a Promotoria,
por intermédio do Dr. Cícero José de Moraes, disse que
o Laboratório Aché ofereceu documento falso para justi
ficar a defesa num inquérito civil, isso porque a Polícia
entrou num laboratório terceirizado pela empresa. E,
depois, com prazo de validade de 3 anos, é comerciali
zado com 3 anos e vinha a granel com 2 anos.

Entendemos as explicações dadas, mas a posição
agora - e é certo que numa CPI seria bem diferente - é
outra. Se houvesse a possibilidade de a ANVISA tomar
conhecimento do Diário Oficial da época, e se esse do
cumento fosse falso, toda a argumentação do Laborató
rio Aché ficaria prejudicada, porque se partiu da premis
sa de falsificação do Diário Oficial.

Não sei se constrtui ou não crime grave. Imagino
que seja murto grave. Não sou especialista, mas acredrto
que seja murto grave. Não é possível que uma empresa,
qualquer que seja ela, ainda mais uma que lida com me
dicamentos, apresente à Justiça documento oficial falso.
Trata-se de algo murto complicado.

Por isso mesmo, vou solicitar ao Sr. Presidente
que encerre esta reunião, porque passa a ser caso de
polícia. Não há aspecto de defesa do consumidor ou
qualquer outro. Passa a ser problema de polícia, pura
e simplesmente, de alguém oferecendo provas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Deputado, V. Exa. sugere que interrompamos a reu
nião para fazer determinadas avaliações e separar
mos essa questão?

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Exato. E
depois vamos conversar com o juiz, com o desembar
gador, porque isso não é legal. Vejam os senhores: se
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ficar configurar essa prática, será falsidade ideológi
ca. Não sei se é o caso - repito, não sou especialista
-, mas existem laboratórios que fabricam medica
mentos zombando da Justiça. Se for isso, então...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Ainda que o Deputado não reúna todos os conheci
mentos, o Dr. Cícero pode corroborar os argumentos.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sugiro, Sr.
Presidente, aguardar para ver se fica configurado o
crime de falsidade ideológica.

Não sei se o Sr. Presidente tem a cópia do Diá
rio Oficial apresentado em juízo pelo Achá. Pare
ce-me que é a página 88: Portaria n° 927, de 29 de ju
nho, publicada em 3 de julho de 1995, Seção 1. Tal
vez, se devolvêssemos essa cópia apresentada pelo
Aché, ficasse mais fácil.

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Se VExa. veri
ficar, na segunda folha há referência ao produto.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO -Aqui no do
cumento apresentado pelo Aché à Justiça temos:
"Aché Laboratório. Trinta e seis meses: prazo de vali
dade". É o prazo oficial.

Esta é a cópia da Agência Nacional de Vigilân
cia Sanitária- ANVISA, é o documento oficial, portan
to: "Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., n° 125.
Segunda-feira, 3 de julho de 1995".

Há um número em cima: 9.845, Seção 1;o nome
do remédio: Femina, Glister 21, comprimidos, regis
tro, 24 meses e, aqui, o prazo que ele apresentou a
VSa.: 36 meses. Está tudo certo. Este é o Diário Ofi
ciai da ANVISA.

Sr. Presidente, em face da responsabilidade que
cabe a nós, Deputados Federais, é bom mostrarmos
esses dados. É evidente que lançamos alguns itens.
Eu mesmo cheguei a enumerá-los na minha exposi
ção, quando VExa. votou a favor do requerimento de
audiência pública, lembrando que havia a possibilida
de de apresentarem documentos falsos. Eu me lem
bro de ter manifestado algo assim. Não imaginei, po
rém, que pudéssemos comprová-los ao vivo, durante
esta reunião de audiência pública, cujo objetivo foi ba
sicamente lembrar fatos pontuais que envolvem o uni
verso de medicamentos de um laboratório que eu ti
nha em altíssima conta. Continuo receitando aos
meus amigos pacientes e familiares os remédios pro
duzidos pelo Laboratório Aché e espero não precisar
parar de fazê-lo.

Mas é necessário dissecarmos esse problema
para que sirva de exemplo e de proposta para novas
legislações, visando tornar mais rápida e efetiva a de
fesa do consumidor, com a criação de sanções, a pri-

são dos infratores. Não estou falando desses indiví
duos, mas, sim, daqueles que, do alto dos seus co
nhecimentos, tornam-se arrogantes e usam artifícios
que a própria Justiça cria.

Embora o Código seja claro, nós, na qualidade
de defensores dos consumidores, precisamos lem
brar a necessidade de prever multas e cadeia para es
ses indivíduos. Temos de mudar as regras. Nosso ob
jetivo sempre foi propor legislações, fórmulas para
que a justiça seja feita, se não sumariamente, pelo
menos rapidamente; que tenham trâmite especial al
gumas questões que envolvem alimentos e, principal
mente, medicamentos.

Os remédios do Laboratório Aché não são bara
tos, doutor, são caros. Eles estão no padrão de preços
do mercado, é verdade, mas são caros. Eles não são
comercializados de graça.

Sugiro, Sr. Presidente, que encerremos esta re
união, uma vez que deixa de ser um caso de defesa
do consumidor para se tornar um caso de polícia, de
Justiça. Então, que esta Comissão se preocupe, da
qui para a frente, com a afirmação do advogado Júlio
César Moraes, que disse não saber quem deu nem
quem assinou. Segundo ele, a própria empresa o
usou para lançar afirmação absolutamente falsa em
processo de medicamentos.

Sr. Presidente, apelo para que encerremos a re
união neste momento. Não temos o status de uma
CPI; se tivéssemos, alguém teria de sair preso daqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Deputado Luiz Ribeiro, logicamente, não esperáva
mos um quadro como o que está à nossa frente. Po
demos encerrar esta reunião e realizar, internamente,
trabalho colegiado para reavaliar novos procedimen
tos. Dispomos de farto material da CPI dos Medica
mentos; podemos associar comportamentos e dar
contribuição ainda maior no âmbito da defesa do con
sumidor.

Sugiro que, na próxima terça-feira, aprofunde
mos a questão dos medicamentos, visando à defesa
do consumidor. Depois disso, fecharíamos esta reu
nião. Para o momento, encerraremos esta reunião,
tendo em vista o avançado da hora e o esgotamento
do assunto.

Descobrimos, entretanto, algo que pode repre
sentar grande contribuição não só para este segmen
to, mas também para tantos outros na mesma contra
mão em que me parece estar esse laboratório.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Presi
dente, gostaria apenas de perguntar ao Sr. Cícero
onde está o processo criminal. É importante que eu o
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veja, que eu saiba exatamente o que está acontecen
do e traga tais informações a esta Comissão.

A partir de hoje, o Laboratório Aché deve ser tra
tado de maneira bastante franca e tranqüila, sempre
respeitosa. É grave o que está acontecendo. Precisa
mos fazer pronunciamentos, de modo algum, contra o
laboratório...

(Não identificado) - Temos, até mesmo, de dar
oportunidade à mídia.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO -Sim, temos
de dar oportunidade à mídia e também ao Plenário de
tomar conhecimento do que está acontecendo.

Apenas gostaria de saber do Sr. Cícero, do Sr.
Júlio César e do Sr. Murilo se ainda têm algum co
mentário a fazer. Quanto a nós, da Comissão de Defe
sa do Consumidor, nada temos mais a fazer em ter
mos de audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Antes de encerrar a reunião, passo a palavra ao Sr.
Cícero, para suas considerações finais.

O SR. CíCERO JOSÉ DE MORAES - Em rela
ção ao crime de falsificação referido pelo nobre Depu
tado Luiz Ribeiro, gostaria de informar que os supos
tos responsáveis já foram denunciados perante a 26a

Vara Criminal, em São Paulo. O processo está em an
damento. Vale dizer que essas pessoas já estão res
pondendo por sua conduta. Já houve apuração...

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Qual a
pena, caso sejam consideradas culpadas?

O SR. CíCERO JOSÉ DE MORAES - A pena
para esse crime específico varia de dois a seis anos.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO -Não impor
ta se se trata de medicamentos ou não?

O SR. CíCERO JOSÉ DE MORAES- É eviden
te que a situação justificaria o aumento da pena com
relação a esse crime específico, mas essas mesmas
pessoas já estão respondendo por outros dois cri
mes, com punição até mais severa do que essa.

Quero também ponderar que, no que diz respei
to à decisão cível citada pelo Sr. Júlio César, a ação
teve o desfecho de improcedência, mas não foi um
ponto final. Ao contrário do afirmado, é uma decisão
que, longe de ser uma vitória do Laboratório Aché, foi
uma vitória do Ministério Público.

Naquele momento, procurávamos a regularização
do prazo de validade do produto e a informação para o
consumidor quanto a sua verdadeira origem. Ambos os
aspectos foram superados, uma vez que o laboratório
passou a informar a origem do produto, e a Vigilância
estendeu o prazo de validade para 36 meses. Então,

aquilo que era objeto da ação acabou superado, o
que justificou o julgamento de improcedência.

A questão, entretanto, ainda não está resolvida
para o Ministério Público. Persistem esses outros pro
blemas, a exemplo da não-regularidade do produto,
que até hoje depende de trabalho técnico em outro
país. E, apesar disso, o produto continua aqui. O mais
estranho é que, embora o produto seja fabricado na
Hungria, a responsabilidade técnica é da mesma far
macêutica que, radicada no Brasil, trabalha no labora
tório. Isso soa estranho.

De qualquer forma, essa não é a minha área, de
modo que devemos aguardar o pronunciamento da
Vigilância Sanitária.

No mais, gostaria de agradecer a todos a atenção.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Concedo a palavra ao Sr. Júlio César, para suas con
siderações finais.

O SR. JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS
- Bem, hoje de manhã e agora discutimos o problema
do medicamento Femina. Volto a frisar que a Justiça
já se pronunciou sobre o direito do consumidor, jul
gando totalmente improcedente a ação antes da pro
lação da sentença. Em despacho de agravo de instru
mento, o desembargador do Tribunal de Justiça já ti
nha-se manifestado sobre a infração ao Código de
Defesa do Consumidor.

Volto a dizer que o Laboratório Aché é sério. Re
almente, é o maior laboratório brasileiro de capital
cem por cento nacional. Ele informou todos os médi
cos sobre esse problema. E a informação foi pública;
a própria imprensa a veiculou. O objetivo desta au
diência pública é dissecar o assunto com relação ao
consumidor. Aliás, esta Comissão trata de assuntos
relacionados ao consumidor, às minorias e ao meio
ambiente.

Também foi levantado o aspecto criminal, tanto
que está presente o Dr. Cícero, Promotor de Justiça Cri
minal de São Paulo. Quanto a esse aspecto, não posso
afirmar que houve falsificação. Juntei um documento,
porém não sabia. Realmente não sabia. Atuei como ad
vogado por procuração. Confesso que me espantou
quando foi levantada essa discrepância entre os 24 e os
36 meses de validade. Por isso, a partir do momento em
que foi feita a denúncia pelo Dr. Cícero, a empresa con
tratou profissionais, advogados criminalistas que vão
defender as pessoas denunciadas.

Quero deixar bem claro que eu, na condição de
advogado, não fui denunciado e não faço parte desse
processo-crime. Juntei a documentação, mas não sa-
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bia se era ou não falsificada. Atuei como advogado no
exercício da minha profissão. Esse processo passa
agora para a fase de instrução.

Quero também deixar bem claro que a alta cú
pula do Laboratório Aché ficou espantada com esse
fato. É falsificação? Não é falsificação? Houve adulte
ração? Isso só a Justiça vai apurar, Deputado.

Agora, se houve falsificação, o que se deve dei
xar bem claro é o seguinte: o prazo de validade do
produto é de 36 meses. Sempre foi de 36 meses. Se
saiu publicado o prazo de 24 meses - como disse -,
houve um equívoco por parte do departamento com
petente da empresa.

Quero agradecer à Comissão o convite formula
do. Permaneço à disposição para eventuais pergun
tas e indagações.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 

Com a palavra o Dr. Murilo Freitas Dias, para suas
considerações finais.

O SR. MURILO FREITAS DIAS - Devo informar
que o procedimento administrativo da ANVISA não está
encerrado. Outras informações importantes serão
acrescidas daqui para a frente. As conclusões ficarão à
disposição desta Casa quando necessário for.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 

Com a palavra o Deputado Luiz Ribeiro.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Presi
dente, senhores convidados, primeiramente, quero
agradecer a todos a presença. Sei que não é fácil vir a
Brasília, principalmente na quinta-feira de manhã. De
ixam-se coisas a fazer. Com certeza, estamos atrapa
lhando um pouco seu trabalho, Dr. Murilo. Mas gosta
ria de propor que fosse constituído um grupo de tra
balho desta Comissão para avaliar, junto com a
ANVISA, a defesa do consumidor.

Há possibilidade de falsificação. Não sei se há
contestação dessa ação civil pública. Portanto, deve
mos formar um grupo de trabalho para, junto com a
ANVISA, façamos uma inspeção na indústria Aché e
conversemos com todas as pessoas envolvidas direta
ou indiretamente nesse procedimento.

A Comissão deve acompanhar esse processo.
Eu vou solicitar ao Presidente que me designe, junto
com outros Deputados, para acompanhar o processo
criminal também. É importante que nossa Comissão
tenha informações a tempo e a hora sobre o proble
ma. Não é nada pessoal contra a indústria Aché, nun
ca foi. Resultou da parafernália da imprensa - por isso
V.Sa. está aqui - e da ação efetiva e contínua do Dr.

Cícero, que, na realidade, está defendendo consumi
dores e cidadãos.

A proposição que faço é no sentido de que esse
tipo de crime seja caracterizado como hediondo. Não
importa a motivação e se o erro foi administrativo ou
não. Sei que vai ser difícil, mas espero que o projeto da
Comissão seja o de transformar esse tipo de crime.

Sinto-me ofendido e agredido. Primeiro, porque
receito medicamentos do Aché; segundo, porque não
fui informado de nada. Não que eu receite o Femina;
sou clínico geral, não sou ginecologista, mas me sinto
ofendido assim mesmo. Não tive a informação, só sa
bia que o medicamento era do Aché, o que já era um
ponto favorável para mim. E, querendo ou não, nós
consumidores temos direito a todas as informações.
Não é porque o prazo de validade é de 36 meses,
como foi informado.

Esses erros podem acontecer numa indústria
de fundo de quintal, mas não numa grande indústria,
que passa a ser grande e só é grande quando seus
instrumentos estão absolutamente aperfeiçoados.
Fico imaginando o que pode estar acontecendo nes
se Projeto Z. Já estivemos num grupo de trabalho es
pecífico sobre esse projeto com o Dr. Luis Moreira
Lima, que citou os problemas do Aché, do Merck, la
boratórios que fabricam medicamentos até então re
ceitados por todos os médicos brasileiros sem ne
nhum problema.

O paciente está exposto porque o médico está
exposto e sem informação completa, ou seja, a que
não bate com a realidade. Cumpriu-se, basicamente,
o que esta Comissão se propôs a fazer. O Brasil preci
sa saber mesmo o que está acontecendo; é necessá
ria a posição crítica da população; ela precisa saber
que um grande laboratório pode errar de maneira cul
posa ou dolosa.

Quando vou à farmácia, quero comprar um bom
remédio, com bula absolutamente correta. Quero saber
qual remédio estou tomando e qual estou receitando.

Agradeço novamente a V.Sas., ao Presidente,
Deputado de conduta exemplar que procuro seguir,
pois sou um pouco mais estabanado do que S. Exa, e
aos demais membros da Comissão.

Quero fazer uma proposta imediata: que essas
reuniões de audiência pública sejam realizadas às
quartas-feiras. Reuniões importantes são muito pou
co freqüentadas, basicamente por serem realizadas
às quintas-feiras, prejudicando o quorum. E nos dão
mais trabalho, na medida em que, na próxima reu
nião, vamos ter de relatar tudo que aconteceu aqui. E
mais: questões importantes aqui debatidas não che
gam ao conhecimento de todos os membros do Con
gresso Nacional.
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Sr. Presidente, muito obrigado. Pazanezze. Registraram presença os Senhores De-
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) - putados Ana Catarina, Presidente e Luciano Pizzatto,

Esta Presidência acolhe as sugestões do ilustre De- Vice-Presidente, Clóvis Volpi, Ricarte de Freitas, Car-
putado Luiz Ribeiro, que, humildemente, tem-se pro- los Nader, Pedro Bittencourt, Luiz Bittencourt, Luiz
nunciado. S.Exa. é zeloso e dedicado expoente de Alberto, José Borba, Régis Cavalcante e Ronaldo
nossa Comissão, que está presente em todas as Vasconcellos - membros titulares - Elias Murad íris
ações de defesa do consumidor. Simões, Laura Carneiro, Luís Barbosa, Silas Bra~ilei-

Sr. Deputado, esta Presidência acolhe o pedido ro, Manoel Vitório, Olímpio Pires e Valdeci Paiva -
verbal de VExa. para formação de um grupo de trabalho membros suplentes. Registraram presença como não
que analise com bastante JY.-ofundidade o tema, a fim de membros os Senhores Deputados Maria Elvira e
que possamos apresentar esociedade brasileira melho- Arnaldo Faria de Sá. Deixaram de registrar presença
res resultados e conseqüenle punição dos culpados, evi- os Senhores Deputados Badu Picanço, Luiz Ribeiro,
tando que fatos dessa natureza ocorram em outros seg- Salatiel Carvalho, Wellinton Fagundes, Milton Barbo-
mentos. Esse é nosso dever, na qualidade de represen- sa, Ricardo Fiúza, Aníbal Gomes, Dolores Nunes,
tantes do povo e de titulares desta Comissão. Glycon Terra Pinto, João Paulo, Tilden Santiago, Celso

Não havendo mais quem queira fazer uso da pa- R~ss:>manno, In~cio Arrud~ e Paul~ .Balt~ar. Pela Co-
lavra, declaro encerrada a presente reunião, agrade- mlssao de Segundade Social e Famlha registraram pre-
cendo aos expositores e aos demais convidados. sença os Senhores Deputados Osmânio Pereira, Rafa-
Antes, porém, relembro ao senhores membros que, el Guerra, Ursicino Queiroz, Teté Bezerra, Ângela Gua-
no dia 27, às 14h, no Plenário 11, será realizada au- dagnin, Orlando Desconsi, José Unhares e Elias Murad.
diência pública para discussão dos graves efeitos co- Dando início aos trabalhos, a Presidente Deputada Ana
laterais causados pelo medicamento Lipobay, redutor Catarina, convidou os senhores expositores a tomarem
de colesterol, do Laboratório Bayer. assento à mesa, passando-lhes a palavra para suas ex-

Está encerrada a rel nião. pianações, esclarecendo que também foram convida-
ATA DA QÜiNQUAGÉSIMA SEGUNDA REU- dos a participar desta audiência o Dr. Roberto Freitas Fi-

NIÃO (ORDINÁRIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA), rea- lho, Dire~or do De~~rt~~ento de ~roteção ~ Defesa do
lizada em 27 de dezembro de 2001. ~~nsumldor, do Mlmsteno da Justiça, e Manlena Lazza-

Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia nm, Coordenadora-.Executiva. do Instituto Brasileiro de
vinte e sete de novembro de dois mil e um no Plená- ~efesa.d.~ Consumidor, que I~forrnaram por telefone a
rio 11 , Anexo" da Câmara dos Deputados:sob a Pre- I~posslblhdad~dde comP':lreclmento ~vido a compr~-
sidência da Deputada Ana Catarina, Presidente, reu- ~sso~ assumi os antenormente. FI~das as exposl-
niu-se a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio çoes, flzer~m uso da pala~r~, na quahdade de autores
Ambiente e Minorias com a participação da Comissão dos requenment?s qu~ sohcltaram a p~es~nte reunião,
de Seguridade Social e F 'I' R'- O d' '_ o Deputado LUCiano Plzzatto, na Comlssao de Defesa

eml la, em eumao r Ina d C 'd M' A b' t M"' C
ria de Audiência Pública para DISCUSSÃO SOBRE ~ onsuml o~, elo m. len e e '~,onas, e na omis-
OS GRAVES EFEITOS COLATERAIS CAUSADOS sao ?e. Segur.ldade SOCial e .Famlha, os Deputados
PELO MEDICAMENTO L1POBAY (CERVASTATINA), Osrnamo P:relra e Arnald~ Fana de Sá..Concluídos os
REDUTOR DE COLESTEROL, DO LABORATÓRIO debates e nao hav.endo mais quem desejasse fazer uso
BAYER. Participaram como expositores os senhores: da palavra, a .P.resl~ente, Deputada Ana Catarina, agra-
JOÃO PAULO RIBEIRO CARDOSO BARROCA, Di _ dec~~ a .partlclpaça~ de todos e. declarou. enc.errada a
retor da área farmacêutica e LUIZ CARLOS reumao as dezesseis horas e tnnta e dOIS minutos e,
TRIPODO, Diretor de reléiçõe~ externas, ambos re- para, ~onstar, ~u, Aurenihon Araruna de Almeida, , Se-
presentando o Senhor Helge Reimelt, Presidente do cretano, lavrei ,a pr~sente ATA que, ,depois de lida e
Laboratório BAYER; MURILO FREITAS DIAS, Chefe aprovada,. sera assln~da pel~ Pre~lde~te,. Deputada
da Unidade de Farmacovigilância, representando o Ana Catanna, e en~a~'~hada a p~~h.caçao, J~ntamente
Senhor Gonzalo Vecina Neto, Diretor-Presidente da com as notas taqUlgraflcas, no Dlano da Camara dos

A - . N . I d V' '1- . S ." A Deputadosgencla aCiona e 19' ancla amtana- NVISA; .
ELY TOSCANO BAnBOSA, Ex-Presidente da Socie- Deputada ANA CATARINA (PMDB/RN), Presi-
dade Brasileira de Cardiologia, representando o Se- dente.
nhor Mário Maranhão, Pre~;idente da Federação Mun- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
dial de Cardiologia; MICHEL BATLOUNI, Diretor de - Declaro abertos os trabalhos da presente reunião da
Cardiologia Clínica do Instituto de Cardiologia Dante Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
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Minorias destinada a discutir os grandes efeitos cola- Vamos ver como funcionam as estatinas e, de-
terais causados pelo medicamento Lipobay, redutor pois, como são neutralizadas no organismo e elimina-
de colesterol, do Laboratório Bayer. das, para que V.Sas. possam entender o quadro c1íni-

Convido para tomarem assento à mesa, na qua- co e as ocorrências devido ao uso dessas drogas, es-
lidade de expositores, os Srs. João Paulo Ribeiro Car- pecificamente a cervastatina.
doso Barroca, Diretor da área farmacêutica, e Luiz No fígado, uma determinada enzima é a respon-
Carlos Tripodo, Diretor de relações externas, repre- sável pela produção do colesterol chamado LDL, o
sentando o Sr. Helge Reimelt, Presidente do Labora- qual chamamos de mau colesterol. As vastatinas in-
tório Bayer do Brasil; o Sr. Murilo Freitas Dias, Chefe terterem nessa enzima, neutralizando essa transfor-
da Unidade de Farmacovigilância, representando o mação do colesterol em colesterol mau. Essa é uma
Sr. Gonzalo Vecina Neto, Diretor-Presidente da Agên- ação benéfica das vastatinas - estou falando das vas-
cia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -; o Sr. tatinas de um modo geral, todas elas: lovastatinas,
Ely Toscano Barbosa, médico cardiologista, repre- sinvastatinas, cervastatinas e tantas outras que exis-
sentando o Sr. Mário Maranhão, Presidente da Fede- tem por aí. Esse não é o único mecanismo de ação
ração Mundial de Cardiologia; o Sr. Michel Batlouni, benéfica das estatinas. As estatinas têm outros efei-
Diretor de Cardiologia Clínica do Instituto de Cardiolo- tos que impedem o colesterol, que é a deposição da
gia Dante Pazzanesi, de São Paulo. gordura na íntima das artérias; não apenas impedem

Informo que também foram convidados a partici- a deposição, também removem essas gorduras, evi-
par desta audiência o Sr. Roberto Freitas Filho, Dire- tando as placas de ateroma ou arteriosclerose.
tor do Departamento de Proteção e Defesa do Consu- Um outro mecanismo de ação é da adesão pla-
midordo Ministério da Justiça, e a Sra. Marilena Laza- quetária. As estatinas evitariam essa adesão e, con-
rinni, Coordenadora-Executiva do Instituto Brasileiro seqüentemente, a formação dos trombos que obstru-
de Defesa do Consumidor, IDEC, que encaminharam em as artérias e levam, no caso do coração, ao enfar-
correspondência informando a impossibilidade de to do miocárdio.
comparecimento, tendo em vista compromissos ante- Também haveria aí uma ação antiinflamatória e
riormente assumidos. uma série de ações que ainda estão em estudo. Mas

Esclareço que concederei, inicialmente, a pala- essas são as ações benéficas das estatinas.
vra aos expositores por 10 minutos. Em seguida, fará Vê-se, de imediato, que é importante um bom
uso da palavra o Deputado Luciano Pizzatto, autor do funcionamento do fígado para que as estatinas funci-
requerimento. Depois, terão a palavra, por 3 minutos, onem.
os Parlamentares previamente inscritos, sempre fa- As estatinas são eliminadas pelos rins. Então, é
cultada a réplica e a tréplica. necessário que se entenda, também, que um bom

A lista de inscrição se encontra à disposição dos funcionamento renal é absolutamente indispensável.
Parlamentares com o servidor desta Comissão. Entende-se, portanto - e isso é importante, in-

Feitas essas considerações, passo a palavra ao c1usive o Dr. Michel Batlouni vai abordar esse aspecto
Dr. Ely Toscano Barbosa, médico cardiologista, repre- -, que o funcionamento normal dos rins e do fígado é
sentando o Sr. Mário Maranhão, Presidente da Fede- indispensável para a ação das vastatinas. O mau fun-
ração Mundial de Cardiologia. cionamento desses órgãos pode produzir - e produz

O SR. ELY TOSCANO BARBOSA - Boa tarde. - uma elevação da taxa sangüínea das estatinas: se
É um prazer estar aqui fazendo parte de uma Mesa for o caso do rim, porque ela não é eliminada; no caso
como esta, mas é também uma responsabilidade do fígado, porque não é aproveitada e é acumulada
substituir o Presidente de uma sociedade internacio- na corrente sangüínea.
nal, como é o caso do Dr. Mário Maranhão, nosso Decorrente dessa elevação da taxa das estati-
amigo particular. nas, aparece uma série de manifestações. Entre elas,

Decidimos, poucos minutos antes desta reu- a mais grave é a rabdomiólise, uma das complicações
nião, distribuir e disciplinar um pouco mais a apresen- que V.Sas. vão ver, a que determinou inclusive a reti-
tação desse tema, sabendo que iríamos falar para um rada dessa substância, a cervastatina do comércio.
auditório no qual nem todos são médicos. Por conse- As estatinas são de uma mesma família, mas
guinte, é importante esclarecer alguns fundamentos elas têm algumas propriedades que as diferenciam
da ação das vastatinas, para que todos entendam umas das outras. E os paraefeitos, os efeitos maléfi-
melhor uma série de efeitos dessas drogas, sendo a cos dessa droga, dependem de vários fatores, de
cervastatina, objeto desta apresentação, uma delas. cada uma das estatinas: elas têm uma farmacocinéti-
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ca diferente; a ação da droga no organismo é um pou
co diferente; apesar de serem da mesma família,
cada uma tem uma certa particularidade. Então, de
pende da qualidade da droga, de uma dessas estati
nas. Mas depende também de outro fator: a quantida
de, a dose, a taxa dessa substância no organismo. E
um terceiro fator, extremamente importante para es
ses paraefeitos, é o que chamamos de interação me
dicamentosa. Alguns medicamentos agem no fígado
também, exatamente naquela enzima que transforma
o colesterol total em colesterol LDL, que é o mau co
lesterol, e que, uma vez agindo nessa mesma área,
prejudica a ação das estatinas. Então, isso viria a au
mentar a dose das estatinas e, conseqüentemente, a
possibilidade desses efeitos nefastos dessas drogas.

Tenho a impressão de que, com isso, dei uma
idéia de quais são os órgãos envolvidos no metabolis
mo e na excreção das drogas, das vastatinas, e que
podem ser responsáveis por paraefeitos.

Sob o ponto de vista clínico, certamente o Dr.
Michel Batlouni vai expandir mais. Hoje conhecemos
melhor as manifestações clínicas da superdosagem
ou a fase inicial dos paraefeitos dessas drogas, de for
ma que nos permite também, mais precocemente, di
ante de qualquer efeito maléfico da dose, suspen
dê-Ia e evitar complicações.

Isso vai ser objeto de explanação mais minucio
sa do Dr. Michel Batlouni e, depois, especificamente
do Dr. João Paulo Ribeiro Barroca com relação à cer
vastatina.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

- Com a palavra o Dr. Michel BaUouni, Diretor de car
diologia clínica do Instituto de Cardiologia Dante Pa
zanezzi de São Paulo.

O SR. MICHEL BATLOUNI - Sra. Deputada
Ana Catarina, minhas senhoras e meus senhores,
componentes da mesa, muito boa tarde.

Assim como o Dr. Ely Toscano Barbosa, sinto-me
profundamente honrado em participar desta reunião
para tratar de um tema que é realmente de importância
e merece um esclarecimento amplo tanto à população
médica não diretamente relacionada ao uso desse tipo
de medicamentos quanto à população leiga.

Complementando inicialmente o que o Dr. Ely
Toscano Barbosa acabou de dizer, gostaria apenas
de mencionar a V.Sas. o seguinte: recentemente, em
uma conversa ocorrida entre cardiologistas da maior
expressão durante um congresso brasileiro de cardio
logia, perguntávamos quais haviam sido as grandes
conquistas da farmacologia e da terapêutica em car
diologia neste último século. E houve quase unanimi-

dade em se admitir quatro grupos de medicamentos:
os beta-bloqueadores, os inibidores da enzima de
conversão da angiotensina, provavelmente o melhor
conhecimento dos efeitos da aspirina e de outros anti
agregantes plaquetários e as estatinas. Por quê? Por
que esses medicamentos constituem até hoje o único
grupo de medicamentos que têm a capacidade de re
duzir importantemente as concentrações sangüíneas
de colesterol total, de LDL colesterol, dentro de limites
dos triglicerídeos e também de aumentar, embora em
menor proporção, o chamado HDL colesterol, que é o
colesterol dito bom.

Esses medicamentos foram testados em mais
de 50 mil pacientes em pesquisas muito bem conduzi
das no mundo inteiro, com trabalhos sobre prevenção
primária - quando falamos em prevenção primária, é
a administração do medicamento a pessoas que ain
da não são doentes, que ainda não têm uma doença
cardiovascular -, como também em prevenção se
cundária, isto é, em pacientes que já têm ou tiveram
um problema circulatório, cardiovascular, tipo angina
do peito, enfarto, acidente vascular cerebral, doença
vascular periférica. E o que se constatou, ao final de
todos esses grandes trabalhos, dos quais cumpre
destacar principalmente três grandes estudos recen
temente publicados - o chamado Estudo 4S, o cha
mado Lipid e o chamado Estudo Care -, foi uma redu
ção importantíssima dos níveis lipídicos sangüíneos.
Paralelamente, houve uma redução significativa dos
eventos coronários, traduzidos por um novo enfarto,
por um primeiro enfarto quando o paciente não o ha
via apresentado e pela redução da mortalidade.

Vou pedir licença para apresentar alguns siides.
Como são muitos, vou-me restringir a pouquíssimos.

Aqui temos todos os fármacos pertencentes ao
grupo das estatinas atualmente existentes no Brasil.

Vou-me permitir, Deputada, citar o nome comer
ciai, apenas para que os leigos se situem melhor: 10
vastatina é o Mevacor; a sinvastatina é o Zocor, e há
vários outros com esse mesmo nome; a pravastatina
é o Pravacol; a f1uvastatina é o Lescol; a atorvastatina
é o Citalor ou Lipitor e a cervastatina é o Lipobay.

Esses medicamentos, como V.Sas. vêem, têm
várias apresentações, têm doses que variam de 20 a
40, de 5 a 80. A cervastatina, especificamente, tinha
de 0,2, e a dose recomendada máxima, até algum
tempo atrás, era de 0,4.

Apenas para que V.Sas. tenham idéia, este slide
foi preparado há menos de um ano. E aqui V.Sas. têm o
momento em que se deveria dar esse medicamento.

Esse slide é apenas para mostrar que, em pre
venção primária, tivemos esse estudo West of Sco-
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tland, O AFCAPS, que é da Força Aérea americana, o
Estudo 4S, que é escandinavo, o Lipid e o Care, todos
eles mostrando que, mesmo em pacientes que não
têm o colesterol muito elevado, houve uma redução
altamente significativa dos eventos coronários, even
tos cérebro-vasculares e de mortalidade da ordem de
pelo menos 30%.

Vou tentar, agora, rapidamente, explicar a V.Sas.
por que ocorrem efeitos colaterais com as estatinas.

Os efeitos colaterais de todas as estatinas se re
sumem no seguinte: primeiro, tiram o sono, pois são
em sua maioria lipossolúveis, com exceção da pra
vastatina - e é necessário que se administre o medi
camento no jantar, porque é durante a noite que ocor
re a maior produção de colesterol. Então, tendo urna
maior concentração noturna, teria efeitos melhores.

O segundo grande efeito colateral das estatinas
são as chamadas dores musculares. O indivíduo
pode ter dor muscular nos braços, nas pernas, dores
sem nenhuma expressão bioquímica ou de outra na
tureza. Entretanto, pode ter dores musculares com o
aumento de uma enzima chamada creatina-fosforo
quinase, que mede, até certo ponto, a lesão muscular.
E esta CPK, que é a sigla da creatina-fosforoquinase,
quando aumenta mais de três vezes ou até mais de
cinco vezes, somos obrigados a interromper o medi
camento.

Há também outras enzimas, como a TGp, a
Gama-GT, a TGO, que medem diretamente a lesão
hepática; traduzem o comprometimento hepático de
qualquer droga. Quando essas enzimas têm seu nível
sangüíneo aumentado em até três vezes o valor máxi
mo do normal, há indicação para supressão do medi
camento ou para redução das doses.

V.Sas. perguntam: esses efeitos ocorrem em
que proporção?

No Instituto de Cardiologia Dante Pazanezzi,
onde trabalho há 40 anos, temos uma Seção de Lipi
dologia encarregada exclusivamente de estudar to
dos esses medicamentos.

O Dr. Ely Toscano Barbosa e eu somos médicos
há mais de 45 anos e temos uma experiência pessoal
muito grande, clínica muito boa - graças a Deus, ape
sar da crise na medicina -, e se V.Sas. me pergunta
rem qual é a incidência, quantas vezes precisei sus
pender um medicamento ou quantas vezes, no Dante
Pazanezzi, foi necessário suspender medicamento
em doses adequadas, chamadas doses médias, não
doses pequenas, porém não as máximas, eu diria aos
senhores que não passa de 2% a 3%.

Os casos mais graves são aqueles que promo
vem grande aumento da CPK, que promovem rabdo-

miólise, que significa destruição muscular, em conse
qüência da qual essas proteínas são eliminadas pe
los rins e promovem a chamada mioglobinúria, po
dendo provocar insuficiência renal, que leva à morte.
Quantos casos tivemos, no Instituto de Cardiologia
Dante Pazanezzi, nesses vários anos, de estatinas?
Na verdade, que eu tenha tido conhecimento, ne
nhum. Por quê? Porque temos o cuidado de utilizar
esses medicamentos de acordo com as melhores re
gras da farmacologia e da terapêutica. Ou seja, dosa
mos as enzimas antes e, após três meses, repetimos
as dosagens. A partir daí, segundo um consenso in
ternacional, basta fazer um controle urna vez por ano,
desde que não aumentemos a dose. Por outro lado,
aprendemos a utilizar esses medicamentos sem as
sociar a eles outros medicamentos que os tornem
mais tóxicos.

Como vejo que não vou conseguir mostrar as
imagens pelo computador, vou tentar explicar para
V.Sas. da maneira mais didática possível.

Qual é o metabolismo das estatinas no fígado?
As estatinas são metabolizadas no fígado por um sis
tema chamado Citocromo P450. Esse sistema é uma
espécie de mecanismo, uma verdadeira rede de pro
teção do organismo para metabolizar os medicamen
tos e impedir que eles atinjam a circulação em doses
muito elevadas ou para torná-los menos tóxicos.

Esse sistema é constituído de vários caminhos.
São as chamadas isoenzimas. Quer dizer, é um siste
ma que tem várias defesas, e cada defesa dessa tem
um nome: a3, a4, c, 9,10, d, a5 e assim por diante. As
estatinas são metabolizadas essencialmente pelo
sistema do citocromo 3 a 4, pela isoenzima 3 a 4.
Ocorre que, em cada uma dessas isoenzimas - isso é
fácil de entender, parece complicado, mas não é -,
existem as substâncias que, num determinado cami
nho, são o substrato, quer dizer, elas passam por
aquele caminho. Nesse caminho, existem as substân
cias que aceleram a passagem desses medicamen
tos e existem outras substâncias que inibem a passa
gem desses medicamentos ou inibem as enzimas.

Quando administramos uma estatina e simulta
neamente se administra um outro medicamento que
inibe a mesma isoenzima pela qual a estatina é meta
bolizada, o que acontece é que essa isoenzima se en
fraquece e passa uma quantidade muito maior de es
tatina para o sangue.

Quais são os medicamentos que inibem a iso
enzima? Esses são os importantes. Entre eles, extre
mamente importantes são os antifúngicos orais, co
nhecidos como azólise, hitracronazol, septoconazol,
fluconazol e assim por diante; medicamento do tipo



Primeiro, só para contextualizar, no desenvolvi
mento dos fármacos, existe um período de pré-co
mercialização, quando são realizados os ensaios clí
nicos em seres humanos. No período posterior ao re
gistro é que se inicia nos países a comercialização e o
amplo uso desses medicamentos, com os quais mi
lhões de pessoas começam a tomar contato. Por isso,
é nessa fase de pós-registro ou de comercialização
que se faz necessário acompanhar e determinar as
reações muitas vezes não identificadas no período de
ensaios clínicos em seres humanos.

O exemplo tratado hoje está-se tornando clássi
co no Brasil e demonstra a importância da farmacovi
gilância, que é o nome dessa nova ciência que surgiu
praticamente da década de 60 para cá e vem tratando
das reações adversas aos medicamentos.

Na ANVISA foi criada uma nova área, chamada
Gerência de Pós-Comercialização, que no momento
tem três unidades: a da farmacovigilância, que trata
de medicamentos, a da tecnovigilância, que trata de
material médico-hospitalar e equipamentos, e a uni
dade de vigilância hospitalar, em que se está lidando
com uma rede de hospitais sentinelas, da qual vou fa
lar mais à frente.

Em relação ao nosso plano de trabalho, existem
quatro grandes eixos temáticos. O primeiro é a cria
ção do Centro Nacional de Monitorização de Medica
mentos, que foi assinada em maio deste ano. Outra
parte importante seria tratar do uso racional de medi
camentos por intermédio dos hospitais sentinelas e
fazer revisão do mercado. Eu vou focalizar somente
esses dois.

Com relação ao Centro, cabe à ANVISA estar
estimulando a criação de centros regionais de farma
covigilância, o que está em andamento, que, por sua
vez, estimulem a notificação voluntária de reações
adversas, ou seja, aquela capacidade que o profissio
nal tem de estar observando, na sua prática, esses
efeitos nocivos e encaminhar suas observações para
o órgão competente, que, no caso, é a unidade de far
macovigilância. A partir disso, junto com as vigilânci
as sanitárias e as universidades ou centros de pes
quisas, estar-se-ia avaliando o potencial nocivo para
a saúde pública das reações adversas.
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dos fibratos, principalmente a genfibrozila, que foi o O SR. MURILO FREITAS DIAS - Exma. Depu-
medicamento mais utilizado em associação, nas qua- tada Ana Catarina, agradeço o convite, em nome do
is surgiram as complicações com a cervastatina. Exis- Dr. Gonzalo.
tem alguns medicamentos chamados antagonistas Em linhas gerais, iniciando a exposição, quero
do cálcio, como o diutiazem, que também tem intera- destacar em que ambiente hoje estão sendo tratadas
ções desfavoráveis com as estatinas. Os grandes ca- essas reações adversas a medicamentos dentro da
sos descritos na literatura até recentemente eram ANVISA.
com o chamados imunodepressores, que são utiliza
dos após transplante de coração. Dá-se ciclosporina,
que aumenta fantasticamente o colesterol, e o indiví
duo tem o seu efeito benéfico do transplante prejudi
cado, porque o coração transplantado com o coleste
rol excessivamente elevado acaba sofrendo proble
mas nas coronárias precocemente. Então, a ciclospo
rina deve ser evitada após o transplante e substituída
por um outro imunodepressor ou devemos usar após
o transplante apenas a pravastatina, que, por ser hi
drofílica, não influi na isoenzima.

Para encerrar - dep')is ficarei à disposição de
V.Sas. para responder a qualquer pergunta -, gostaria
de dizer que quando saiu aquela bomba da cervasta
tina provocando morte e que ela seria retirada, no
Instituto de Cardiologia Dante Pazanezzi, fornos con
vocados, eu e o colega que dirige a seção de lípides,
a fazer urna exposição do problema mais ou menos
parecida com a que estamos fazendo, só que muito
ilustrada com gráficos e legendas, figuras etc., que
tornam o entendimento mais fácil. Quando houve
isso, fornos à Internet procurar o que havia aconteci
do.

Se fosse possível mostrar o último slide de um
disquete que eu trouxe, V.Sas. veriam que a maioria
dos efeitos colaterais ou a maioria das mortes que
ocorreram com o uso da cervastatina foi, primeiro,
com doses elevadas, O,Smg - provavelmente foi uma
falta de sorte ter sido lançada essa dose -; segundo,
em pacientes idosos e que, conseqüentemente, têm
um metabolismo mais lento; terceiro, em pacientes
que apresentavam doenças concomitantes e que ti
nham, provavelment3, algum grau de insuficiência he
pática e sobretudo de insuficiência renal, e, finalmen
te, doentes que tomavam, em associação, medica
mentos que promovem uma interação farmacológica
e que podem transformar um medicamento não tóxi
co em tóxico.

Encerro aqui e fico à disposição para qualquer
pergunta que se fizer necessária.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Ana Catari
na) - Passo a palavra ao Sr. Murilo Freitas Dias, Che
fe da Unidade de Fal'macovigilância, representando o
Sr. Gonza/o Vecina Neto, Diretor-Presidente da Agên
cia Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA.
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Este é um formulário que está sendo testado Agência Americana de Medicamentos, estando 12
atualmente pela ANVISA, justamente para ser utiliza- mortes associadas ao gemfibrozil, que é um medica-
do em âmbito nacional como meio, como via de notifi- mento utilizado para a redução de triglicerídeos.
cação dessas reações adversas. Há uma outra agência regulatória, apenas a títu-

Com relação ao uso seguro de medicamentos, lo de exemplo, que tem importantes ações na área de
está sendo desenvolvido um trabalho, iniciado em farmacovigilância. Ela também citou 141 notificações
agosto deste ano, com 56 hospitais e, a partir do ano de reações adversas, sendo 25 de rabdomiólise, ~ssa
que vem, com mais 45 hospitais, totalizando, até a reação que está sendo apresentada aqui hoje. E im-
metade do ano que vem, cem hospitais. portante ressaltar que, em relação à medida regulató-

Esse trabalho tem dois focos básicos: primeiro, a ria !an.to nos E~tados Unidos quanto nes~e caso d~
redução do erro da administração de medicamentos e, agencia australiana, o que ~c~nteceu fOI. o recolhl-
segundo, a própria notificação de reações adversas. mento .d~ estoques nas farmaclas e o envIo de carta

I ' . I' B '1 . aos medlcos.sso e Importante sa lentar, porque no rasl In- _. .. _
felizmente nós não temos a cultura da notificação ou _ Com relaçao ao BraSil, te~os 12 notiflcaço~sde
do encaminhamento dessas notificações pelos profis- reaçoes ad~er~s ao, produto ~Ip<:bay, sendo tres as
sionais que conseguem observar reações adversas. mortes devido a provav~1 assoclaçao com o produto..

E ' d d t t' d d' t'b . Cabe apontar a diferença, em termos de quantl-sse e um qua ro emons ra IVO a IS n UI- . . _ . ,
- 'f' d h 't' ., f' t' dade, das notlflcaçoes eXistentes nos outros palses eçao geogra Ica os OSpl ais que Ja Izeram relna- . . . . _

t ANVISA d f . '1" . E - no BraSIl. Chamamos ISSO de subnotlflcaçao, sendo
men o, na , e armacovlgl ancla. sses sao , I 'd d d t'f' - -
t d h 't . h' t- d ed provave que a quantl a e e no Ilcaçoes e reaçoeso os os OSpl ais que oJe es ao compon o a r e ..
recém-criada. Infelizmente, devido à greve das uni- seja maior. . , . .
versidades, nós perdemos um pouco o contato nes- . A me?lda regulatona tomada, resu~~damente,
ses dois últimos meses. Geralmente, trata-se de hos- fOI o recolhl.mento dos estoques das farmaclas, to~-
pitais universitários que estão distribuídos ampla- da ~oluntanament~ ~ela empresa Bayer, e cartas dl-
mente. Portanto, no ano que vem, essa rede será am- reclonadas a~s m~dl?os.. ., . .
pliada para mais 45 hospitais. Essa e a pagina disponibilizada no dia 9 de

Com relação à revisão de mercado, diversas ago~to, quando foi_protocola?~ na ANVI~~ a carta
- - . . pedindo a suspensao temporana e voluntana do pro-

açoes estao sendo realizadas. Fomos conVidados dut E t rt f"'d ,. d I t t
para falar também sobre as bulas. Atualmente, já es- .0. s. a ca a OI ~nsen a n~ pagina a n ,erne ,
tão disponíveis, na página da ANVISA, a Consulta pOIS era I~portante divulgar rapidamente esse tipo de

Pública n° 95 e a Consulta Pública n° 96, que dispõem Informaça~. ,_
sobre o novo formato e o conteúdo das bulas brasilei- AqUI se trata de algumas outras Informaçoes da
raso Esse processo já está em andamento. ANVISA.

E I"d t t' d' t I Com relação ao produto, existem algumas infor-sse S I e mos ra como es a ISpOS a a consu - _. _, , .
t 'bl' "d ANVISA maçoes veiculadas nao so pela mldla como pela
a pu Ica na pagina a. O . - M d' I d S úd I I' P f M'. , . . rganlzaçao un la e a e. nc USlve, o ro. 1-

, To.do esse~ovlmento tambem tev~ como obJet!- chel Batlouni já fez algumas considerações com rela-
vo ,InSe~lr o BraSil ~o Programa Internacional ~e MOnl- ção a fatores de riscos associados ao produto. E tudo
tonzaçao de ~edlcamentos,.do q~al o B~as~1 esteve isso está ainda sob avaliação. O que sabemos preli-
ausent~ po.r t~lnta anos. Devido a ISSO, fOI. cnado ~m minarmente é que as três mortes ocorridas no Brasil
centr~, InstitUldo na A~VISA, que, a partir de maiO, foram de pacientes acima de 60 anos e que pratica-
estara sendo desenvolvido. mente, independente da dose, ocorreu rabdomiólise.

Como os senhores podem ver, praticamente só A maioria das notificações que chegaram à ANVISA
o Brasil, na, América do Sul, além de alguns poucos revelam também que existia uma associação com o
países e a Africa não faziam parte desse processo, O produto gemfibrozil.
Brasil, então, era um dos últimos grandes mercados Tudo isso caracteriza o momento por que esta-
de ~~nsumo de medicar:nentos ~o mundo q~e ~ão mos passando na ANVISA. Cabe lembrar que foram
p~rtlclpava ~e uma rede internacional de mOnltonza- feitas algumas exigências à empresa, quando foi in-
çao de medicamentos. formada à ANVISA a suspensão do produto. No mun-

Com relação à questão específica, só gostaria do, a informação que nós temos é de que a Bayer sus-
de falar das informações datadas de 8 de agosto, re- pendeu o produto no dia 8. E a ANVISA foi notificada
ferentes ao produto: 31 mortes foram veiculadas pela dia 9, A partir disso, a ANVISA prontamente disponibi-
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lizou a informação da empresa na página e fez algu- uma joint-venture com a empresa Tribel, nosso sócio
mas exigências em relação ao mapa de recolhimento de origem francesa.
e a uma série de outras informações que estão até Podemos ver na exibição algumas marcas, pro-
disponí8veis nesse informativo distribuído à Mesa. vavelmente quase todas conhecidas dos presentes:

Até o momento, a empresa cumpriu as exigên- Aspirina, Confidor, Nimotop. Lembro aos presentes
cias, faltando apenas o valor residual do mapa de re- que há outras marcas, como o Cipro, que se tornou
colhimento, prestadas inicialmente no dia 29 de agos- muito conhecido recentemente, dada sua eficiente
to, penso eu. Depois eu confiro. Então, com relação às ação na questão do tratamento de antraz.
exigências feitas à empresa Bayer, até o momento, A Bayer tem edificações em cinco localidades:
elas foram cumpridas, só faltando a conclusão do São Paulo, Rio de Janeiro, Belford Roxo, Porto Alegre,
mapa de recolhimento do produto no comércio, sendo Camaçari, na Bahia, e também em Porto Feliz, no in-
que já havia sido informado o recolhimento de pratica- terior de São Paulo. Nesse último Município, estabele-
mente 95% do produto. ceu uma joint-venture com a Dystar e a Haarmann &

Estou à disposição para responder às pergun- Reimer. O total de funcionários atualmente na empre-
tas. Obrigado. sa é de aproximadamente 2.500 pessoas. Os investi-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catari- mentos mais recentes atingiram a ordem de 150 mi-
na) - Passo a palavra ao Sr. Luiz Carlos Tripodo, Dire- Ihões de dólares, no período de 1998 a 2000, distribu-
tor de Relações Externas, representando o Sr. Hegel ídos da seguinte forma nas áreas de atuação: políme-
Reimelt, Presidente do Laboratório Bayer do Brasil. ros, saúde, agropecuária e outros representados pela

O SR. LUIZ CARLOS TRIPODO - Exma. Sra. parte química propriamente dita.
Deputada Ana Catarina, demais companheiros da Em relação ao valor agregado da empresa, no
Mesa, Srs. Deputados presentes, senhoras e senho- ano de 2000, a Bayer efetuou pagamentos da ordem
res, o Grupo Bayer agradece a todos a oportunidade de 82 milhões de dólares na parte de encargos com
de mais uma vez expor sua ação voluntária de retirar pessoal; comprometeu 84 milhões de dólares em pa-
o medicamento Lipobay do mercado. gamento de impostos e outros investimentos na área

O Dr. João Barroca, Diretor da Área Farmacêuti- cultural e social para as comunidades etc.
ca, tecerá em seguida ampla descrição das providên- A Bayer aderiu espontaneamente ao Programa
cias adotadas no Brasil em relação ao assunto. Atuação Responsável, liderado pela Associação Bra-

Antes disso, porém, farei uma rápida apresenta- sileira da Indústria Química, para o qual se exige de
ção sobre a atuação da Bayer no País, para melhor todos os associados o cumprimento de metas. Feliz-
conhecimento da empresa por parte dos presentes. mente, conseguimos uma performance muito boa,
Espero que todos consigam assisti-Ia. De qualquer ultrapassando os objetivos fixados.
maneira, V.Exas. poderão acompanhar a exposição A questão da responsabilidade social também
por intermédio do material que foi distribuído. merece toda a atenção e dedicação da empresa. Nes-

A Bayer está no Brasil há mais de 105 anos. A se sentido, a Bayer mantém alguns programas, princi-
partir de 1896, houve a primeira re~r~~entação da palmente o Bayer vai à Comunidade e o AGROYIDA.
empresa no País. Em 1921, houve o IniCIO da produ- O Programa Bayer vai à Comunidade está localizado
ção de produtos farmacêuticos, e um ano depois, in- basicamente no Rio de Janeiro e, em nove anos de
duzido ainda pela qualidade dos medicamentos Ba- atuação, já atingiu cerca de 25 mil pessoas. O Progra-
yer, o publicitário Bastos Tigre criou o famoso slogan ma atua em área bastante carente na região da Bai-
"Se é Bayer, é bom". xada. A Bayer praticamente assume lá papel muito

Em 1958, foi inaugurado o primeiro complexo importante no que se refere a esse problema. Tam-
químico da empresa no Rio de Janeiro, no Municípi~ bém o programa AGROVIDA realiza atividades em
de Belford Roxo. Em 1973, a matriz da empresa fOI todo o território nacional, treinando os produtores ru-
transferida do Rio de Janeiro para São Paulo. Em rais em questões relativas a práticas, uso adequado e
1996, comemoramos, então, 100 anos de atividade. seguro de produtos agrícolas.
Em 1999, fundamos um parque industrial não só para A Bayer recebeu, em 1997, o direito de utilizar
as atividades da Bayer, como também de terceiros, em suas embalagens o selo Empresa Amiga da Cri-
procurando atrair outras empresas que pudessem . d ABRINQ
adotar e utilizar a infra-estrutura existente no local. ança, louvável iniciativa a .
Nesse mesmo ano, a Bayer, preocupada com a ques- Outro programa de bastante sucesso é A Nossa
tão de meio ambiente, ampliou sua atuação fazendo Sopa. A empresa assume diariamente a distribuição
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de 2.040 sopas a creches carentes. Isso foi uma forma com medicamentos contendo genfibrozila. Para refor-
que encontramos de motivar as crianças a ir à escola. çar esse fato, a Bayer incluiu na informação técnica

Apresento ainda um quadro resumo de toda do medicamento uma contra-indicação específica
essa atividade do Programa Bayer vai à Comunidade, para essa associação.
que compreende desde educação, alimentação, Passo uma cópia da bula do produto, não para
estímulo à fabricação de pequenas peças, como lermos, mas para deixar claro que, além das adver-
fábrica de chinelos, vassouras, até o incentivo a uma tências e do aviso sobre interações medicamentosas,
escolinha de futebol, em que se exige dos alunos, aparece também na rubrica uma clara contra-indica-
crianças de 8 a 17 anos, a comprovação de que estão ção ao uso concomitante de genfibrozila.
estudando e obtendo bons resultados. A frase assinalada diz: "uso associado com gen-

Assim, foi exibida uma apresentação geral so- fibrozila por risco de rabdomiólise, com insuficiência
bre a empresa. renal aguda". Há, portanto, contra-indicação.

No momento, tenho o prazer de passar a pala- Como resultado da contínua avaliação pós-mar-
vra ao Dr. João Barroca, diretor da área farmacêutica, keting, a que já me referi anteriormente, a Bayer
que aprofundará os comentários sobre a questão do constatou, também através de relatos espontâneos
Lipobay. de efeitos adversos, que, apesar das advertências e

O SR. JOÃO PAULO RIBEIRO CARDOSO da contra-indicação explícita, continuava a existir em
BARROCA - O Lipobay é um medicamento sujeito a vários países uma utilização concomitante do produto
prescrição médica obrigatória. Portanto, está claro com genfibrozila.
desde o início que, para um doente tomar esse medi- Em 8 de agosto, como referido anteriormente,
camento, necessita de avaliação e receituário de mé- após conversações com as autoridades sanitárias, a
dico. Ele utiliza como substância ativa a estatina. A Bayer decidiu voluntariamente suspender de forma
pesquisa a respeito da sua manipulação foi iniciada temporária a comercialização de Lipobay em todos os
mundialmente em 1987, tendo em seguida a fase de países.
desenvolvimento pré-clínico e, depois, a de desenvol- Para nós essa decisão foi uma surpresa. Quan-
vimento clínico, o que envolveu cerca de 2.500 paci- do digo nós, refiro-me à Comissão Interna de Farma-
entes em cinqüenta ensaios clínicos. Com esse de- covigilância da Bayer Brasil, da qual faço parte, assim
senvolvimento pré-clínico, pôde-se preparar o dossiê como a Dra. Silmara Pancoti, nossa diretora médica; a
do registro e submetê-lo às autoridades de vigilância Dra. Marta Cristo, responsável por ensaios clínicos e
sanitária e de registro nos diversos países, para pos- segurança do medicamento, e a farmacêutica Rose
teriormente entrar com o medicamento no mercado. Ogawa, responsável pelo serviço de atendimento ao
O início da sua emissão para registro deu-se em consumidor.
1996, com o lançamento mundial no final de 1997 e, Até o dia 8 de agosto, havíamos sido notifica-
no Brasil, em setembro de 1998. dos, por profissionais de saúde, de um total de seis

Desde o início, a Bayer claramente fez constar casos de efeitos adversos com o produto. A partir do
da bula as informações técnicas sobre o medicamen- aparecimento da legislação que a ANVISA colocou
to, com uma advertência sobre a possível ocorrência no mercado, a portaria de novembro de 2000, passa-
de dores musculares ou de fraqueza muscular, sobre- mos a reportar qualquer notificação não só para a
tudo se o paciente fizesse o uso associado com ou- nossa matriz internacional, mas também para o Cen-
tros medicamentos que contêm a substância ativa tro de Vigilância Sanitária de São Paulo.
genfibrozila. Apesar da surpresa, na manhã do dia 8 de

Depois do lançamento no mercado, a Bayer agosto, o Dr. Murilo Freitas Dias e eu telefonamos
continuou a fazer, em âmbito mundial, como lhe com- para o Dr. Gonzalo Vecina Neto após termos sido noti-
pete, o acompanhamento devido do produto e reali- ficados por nossa matriz na Alemanha. Nós o infor-
zou novos estudos clínicos que envolveram cerca de mamos da situação e consultamos sobre se concor-
15 mil pacientes. dava com a retirada e a suspensão temporária do pro-

Nesses estudos clínicos, nenhum risco adicio- duto. Obtivemos a autorização.
nal em razão do uso do Lipobay foi detectado. Isso fi- Dia 9 de agosto, fizemos a entrega e o protocolo
cou claro. No entanto, apesar da advertência expres- do documento escr~o. Dia 8, antes de tomarmos qual-
sa nas informações técnicas contidas no produto, a quer medida, fizemos contato com o Dr. Gonzalo Vecina
Bayer continuou recebendo relatos espontâneos que Neto para pedir autorização para iniciaroutras medidas.
mostravam ter havido uma associação do Lipobay Que medidas foram essas? Queríamos comunicar am-
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piamente o fato. Utilizamos a imprensa, que colaborou Consumidor, e ainda ao Centro de Vigilância Sanitá-
de forma excelente com a I?ayer. Houve grande veicula- ria do Estado de São Paulo, uma vez que nossa sede
ção em rádio, cobertura de uma hora e dezesseis minu- se encontra naquele Estado. Para reforçar, publica-
tos em televisão em cadeia nacional, além de ampla co- mos em jornais das Capitais de todos os Estados bra-
bertura nos principais jornais do País. sileiros um comunicado sobre a suspensão voluntária

A partir do dia 8 começamos a fazer contato da comercialização do Lipobay, cujo público estimado
com médicos por telefone. No período de dois ou três é de 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas.
dias contatamos por telefone cerca de 2 mil médicos, Desde o início passamos essa mensagem. Fa-
inclusive especialistas de renome, que poderiam in- ríamos, e fizemos, o reembolso a todos os consumi-
fluenciar outros médicos. Enviamos carta circular a dores que pretendessem devolver o produto, mesmo
155 mil médicos em todo o:> Brasil. Distribuímos essa que restasse apenas um único comprimido na carte-
mesma carta a 45 mil médicos que são visitados re- la. Esse processo correu bem, as farmácias e os dis-
gularmente pela Barer. tribuidores colaboraram conosco. Tudo correu sem

Não só a classe médica foi o nosso alvo. Obvia- problemas. Quando havia algum problema de ordem
mente, telefonamos e enviamos e-mail a todos os dis- administrativa, um de nossos colaboradores da equi-
tribuidores e redes de farrrácia. Solicitamos o bloque- pe de informação médica ia à casa do consumidor fa-
io imediato de todas as unidades do produto em esto- zer a troca. Isso aconteceu em 235 casos.
que e pedimos que fizessem o mesmo junto às farmá- Posteriormente à retirada do medicamento do
cias, a seus clientes e associados. mercado, como o Sr. Murilo Freitas Dias afirmou, hou-

Além desse contato, reforçarmos o comunicado ve mais casos de relatos de efeitos adversos, os quais
com uma carta circular enviada aos distribuidores e comunicamos à Agência Nacional de Vigilância Sani-
redes de farmácia. Enviamos uma carta circular a 35 tária.
mil farmácias. Toda a no:~sa equipe de informação Fico à disposição dos senhores para qualquer
médica e vendas fez contatos pessoais nas farmáci- pergunta. Queria ressaltar que estamos confiantes
as, esclarecendo dúvidas e as razões da medida. Em em que a Bayer agiu com toda a ética na segurança e
nossas visitas a médicos durante o mês de agosto, na defesa da saúde do paciente. Portanto, todo esse
praticamente fornecemos exclusivamente informa- plano foi eficaz e contou com a colaboração das auto-
ções sobre este assunto. ridades, da classe médica e dos farmacêuticos e com

Além disso, disponibilizamos, desde o primeiro a compreensão dos consumidores. Continuamos
dia, informações nas nossas páginas da Internet. Dis- mantendo a ANVISA informada por meio do relatório
ponibilizamos um serviço de telefone pelo sistema mensal sobre o recolhimento do produto no mercado.
0800, por meio do qual atendemos a cerca de 5 mil O último relatório foi entregue em 27 de outubro. Ou-
consumidores, esclarecendo-os e orientando-os tro será feito no final do mês de novembro, ou seja,
quanto ao que deveriam fazer: recorrer a seu médico ainda nesta semana informaremos novamente à
e passar na farmácia, cas) o problema fosse obter o ANVISA nosso plano de recolhimento.
reembolso do medicamento. Muito obrigado. Fico à disposição de V. Exas.

Esses serviços funcionaram nos primeiros dias A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
com cerca de 32 linhas de atendimento, contaram - Dando prosseguimento aos trabalhos, concedo a
com colaboradores de nossa equipe, farmacêuticos, palavra ao autor do requerimento, Deputado Luciano
biólogos devidamente preíJarados para que, quando Pizzatto.
o médico ou o farmacêutico quisessem esclarecimen- O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZAno - Sra.
tos adicionais, estivéssemos em condição de os dar. Presidenta, na verdade são vários os autores; eu fiz o

Como nos competia, tomamos ainda medidas apoiamento.
adicionais. Pedimos audiência com o Sr. Secretário Entendo a posição do laboratório Bayer, que,
de Direito Econômico, a quem comunicamos a retira- sem dúvida, deve ter tentado proceder da melhor for-
da do Lipobay do mercado, apresentando as razões ma possível, conforme sua ética e os procedimentos
bem como nosso plano dE ação. Obtivemos sua con- sempre adotados por aquele laboratório. Portanto,
cordância. Pedimos também para ser avisado o De- não entrarei na discussão da ética profissional ou da
partamento de Proteção do Direito do Consumidor. eficiência e competência da Bayer, que todos conhe-
Comunicamos a medida adotada ao Ministério Públi- cemos, mas, sim, no caso específico, que utilizare-
co do Estado de São Pau/o, por intermédio do Centro mos para aprender alguma coisa e até mesmo evoluir
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do nos procedimentos futuros.
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Começarei aproveitando uma transparência do ANVISA no sentido de, por precaução, suspender a
Dr. Michel Batlouni, em que aparecia uma relação com venda do Lipobay no Brasil. Se existia, gostaria de ob-
várias estatinas. É interessante notar que todos os pro- ter uma cópia desse estudo. Ou se suspendemos o Li-
dutos que ali estão têm uma relação de quatro a o~o pobay no País não porque a Bayer do Brasil resolveu
vezes entre a dosagem indicada do medicamento e a tomar essa precaução, mas, sim, porque a Bayer nor-
dosagem máxima ace~ável; menos o Lipobay, que só te-americana, ou australiana, ou de outra parte do
pode ter uma relação de uma vez mais, de 0,2 para 0,4. mundo, teve problemas muito mais sérios do que os
Ele me parece um medicamento extremamente crítico. que nós, tupiniquins, estávamos vivendo.
A margem de segurança entre a dosagem necessária Na Austrália houve 141 casos; nos Estados Uni-
para que tenha eficiência e a dosagem para que passe dos, 31 mortes. E nós, sem controle efetivo. Existe
a ser danoso ao indivíduo, ou provavelmente danoso, é uma rede, que não é efetiva. Não estou desmerecen-
extremamente crítica se comparada aos demais medi- do a ANVISA, porque sei de seu esforço. Já temos
camentos ali apresentados. três mortes qualificadas. Gostaria de saber se havia

Minha pergunta, portanto, aos especialistas é esse procedimento, ou se o que ocorreu aqui foi con-
se o fato de o produto ter uma margem mu~o crítica seqüência do que estava acontecendo no resto do
entre sua apresentação e a dosagem máxima indica- mundo, se a decisão pró-ativa foi uma conseqüência
da nunca alertou a comunidade científica. ou uma atitude que nasceu no Brasil.

A segunda pergunta refere-se à ressalva apre- Também gostaria de perguntar se, em relação
sentada, que não entendi. Em sua apresentação foi às mortes, a ANVISA solicitou uma ação do Ministério
dito que essa era a dose de um ano atrás. Não enten- Público.
di. Por acaso essa dose máxima de 0,4 hoje foi reduzi- Vou-me referir agora à Bayer. A Bayer conhece o
da? Ou foi só uma medida de precaução? Código de Defesa do Consumidor. Já temos discutido

Aspecto de sua apresentação que gostaria de a questão das bulas nesta Comissão. As bulas no
comentar refere-se aos casos acompanhados pelo Brasil são algo interessantíssimo. Se não me engano,
Instituto Dante pazzanese de Cardiologia. Disse V.Sa. aprovamos, há duas ou três semanas - creio até que
que em torno de 3% dos que consumiam doses nor- veio da CPI dos Medicamentos o projeto, do qual fui
mais - e o senhor fez questão de enfatizar isto: abso- Relator nesta Comissão; se não foi nesse projeto, foi
lutamente normais -, por precaução, tiveram a medi- algo similar; apreciamos tantos projetos aqui -, a ne-
cação suspensa pelo senhor. Parece-me ser esse um cessidade de haver uma bula para o usuário, com le-
índice de risco extremamente elevado para algum tras, informações, e uma bula para o médico. O Códi-
produto. go de Defesa do Consumidor diz que a informação

Na Comissão tem havido discussões históricas, tem de ser de leitura clara, objetiva e compreensível
como na questão dos transgênicos. A mais célebre pelo consumidor. Sou engenheiro florestal, não en-
discussão é a da soja, que todos conhecem. Não há tendo nada de medicina, mu~o menos de remédios.
caso no mundo de alguém ter morrido - nenhum - por Se eu, como consumidor, leigo, leio numa bula que há
ter consumido o produto, e continuamos preocupados risco de fraqueza muscular, jamais entenderei que
em liberar no Brasil a soja transgênica. Não há ne- isso significa risco de morte, mas, sim, de fraqueza
nhum caso em 2 bilhões de consumidores. E esse muscular. Fraqueza muscular para mim não é nada
produto tem 3% de suspensão dentro de sua normali- mais que um cansaço, que não vai afetar a minha vida
dade. Não houve nenhuma rabdomiólise, mas houve em nada. Quando se tratar de risco de morte, deve
3% de suspensão, o que acho elevado. Gostaria de constar risco de morte. Essa é a leitura correta.
ouvir a opinião do senhor sobre isto: se é algo normal Parece-me que a primeira bula estava absoluta-
ou elevado em relação a um medicamento. mente equivocada em sua indicação, induzindo a

Em relação à ANVISA, gostaria de um esclareci- possibilidade de a pessoa ter essa fraqueza muscu-
mento sobre o tempo de detecção de RAM. Qual é o lar, morrer por esse motivo - obviamente, não pela
tempo considerado satisfatório ou normal, pela fraqueza em si, e sim por outros fatores advindos do
ANVISA, para um produto, depois de sua pré-qualifi- problema da fraqueza muscular -, mas pensar, até o
cação, autorização, ter uma detecção de RAM e seu momento inevitável do retorno, que era apenas uma
cancelamento no mercado brasileiro? contra-indicação chamada fraqueza muscular.

Em conseqüência disso, gostaria de saber se, Era o que constava da transparência da Bayer.
antes de a Bayer comunicar à Agência Nacional de Parece-me - eu gostaria de ouvir a opinião da empre-
Vigilância Sanitária, já havia um estudo dentro da sa - que essa bula não correspondia aos melhores
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procedimentos exigidos pelo Código de Defesa do sumidor que teve fé no Lipobay - indicado por um mé-
Consumidor. dico, logicamente - a continuidade do tratamento.

Veio a segunda. E já pergunto se todas as infor- Simplesmente vai retirá-lo do mercado? Abala-se,
mações recebidas pela Bayer foram comunicadas à com isso, a credibilidade de todo o princípio ativo? A
ANVISA, oU se foi a Agência que comunicou à Bayer, Bayer está tomando a atitude pró-ativa de dizer aos
ou se foi o seu atendimento ao consumidor que detec- vinte e poucos mil consumidores brasileiros que as al-
tou o problema com a interação, se não me engano, ternativas tecnológicas existentes são x, y e z e que
com a genfibrozila. Com a constatação dessa con- essas não vão matá-lo, ou pelo menos não há o que
tra-indicação, foi inserida a frase, cuja leitura pedi: o indique isso no momento? Há apenas a posição de
uso associado com esse determinado produto leva ao recolhimento do produto e de defesa da empresa, ou
problema tal. Aí veio um nome técnico. Os senhores a Bayer acredita na necessidade de um mercado es-
acham que algum cidadão tem condição de entender tável, de um consumidor que acredita em tecnologias
que aquilo representa risco de morte? Os senhores modernas, e, por isso, ela vai fazer, ou está fazendo,
acham que alguém que não seja especialista, médi- uma campanha pró-ativa nesse sentido?
co, conhecedor do tema tem a menor noção do que Apenas mais uma pergunta: quantos relatos es-
aquilo significa, sendo que estava numa linha absolu- pontâneos de miopatia e rabdomiólise associadas ao
tamente igual, não estava nem em negrito. Gostaria uso concomitante de outras substâncias foram feitos
de destacar aos senhores que não estava nem em à Bayer, conforme está escrito em seu ofício do dia 8
negrito, para dar idéia de que era importante. Os se- de agosto, encaminhado à ANVISA? Gostaria de sa-
nhores acham que um cidadão tem condição de en - ber quantos foram, quais são os dados da estatística
tender que o risco a que ele estava exposto naquela da Bayer, não os da estatística da ANVISA.
contra-indicação era risco de morte? Muito obrigado.

Com essas duas perguntas, para as quais gos- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
taria de obter o esclarecimento da Bayer, quero ape- - Passarei a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de
nas dizer que o aprendizado que temos tido aqui, Sá, e, logo depois, os palestrantes responderão às
mantendo o respeito que temos à Bayer, faz-nos perguntas dos Deputados.
constatar que a bula desse produto, como as de ou- Tem a palavra o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.
tros laboratórios que temos visto, não traz segurança O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-
ao cidadão brasileiro e muito menos a efetiva inforrna- Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, senhores
ção desejada pelo Código de Defesa do Consumidor. convidados, gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Mi-
Tenho certeza de que a ANVISA e os laboratórios já chel Batlouni. Na falta do Lipobay, existe algurn outro
estão tratando disso, porque as informações técnicas, medicamento que o substitua? Se não houver o medi-
da maneira como são apresentadas, como descrevi camento, o que a classe médica está fazendo para
em dois momentos, utilizando as mesmas palavras, superar essa descontinuidade de fornecimento?
não traduzem a realidade dos fatos. Aos representantes da Bayer pergunto se já se

Outra pergunta: a quantos processos, na área fez uma avaliação do prejuízo que a empresa teve
cível ou criminal, a Bayer responde nos Estados Uni- com o problema do Lipobay e, em contrapartida, da
dos, na Austrália ou em outros países do mundo, em vantagem que teve com o advento do antraz e com o
relação a consumidores que se sentiram lesados pelo Cipro. Complementando o que foi questionado pelo
uso do Lipobay? E, no Brasil, há quantos processos Deputado Luciano Pizzatto, pergunto se a Bayer tem
na área cível ou criminal? recebido reclamações de pacientes que hoje não

Vi a atenção que a Bayer dispensa a seus con- mais dispõem do Lipobay? Qual a indicação que a
sumidores retratada na apresentação muito bem feita Bayer tem dado às pessoas que eram pacientes de-
pelo Dr. Luiz Carlos Tripodo, mas pergunto: que aten- pendentes desse medicamento. Algum país, além do
dimento a Bayer está prestando pelo menos às famíli- Brasil - logicamente não deve ser do conhecimento
as das vítimas fatais no Brasil? pleno dos senhores, mas deve ser do conhecimento

Já fiz esta pergunta, mas gostaria de reiterá-Ia. do board da Bayer-, já está pensando em superar as
Desejo saber se a decisão foi tomada por iniciativa da dificuldades encontradas com a prescrição do Lipo-
Bayer do Brasil, ou se seguiu resolução de outro fó- bay e lançar no mercado um produto que possa subs-
rum ou do board internacional da Bayer. tituí-Io?

Por último, gostaria de consultar a Bayer sobre A Bayer tem tido a preocupação de alertar para
qual medida tomou ou vai tomar para garantir ao con- a não-continuidade de utilização do produto mesmo
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aqueles pacientes que não a procuraram? Pergunto muito graves daquilo que se chama hipercolesterole-
ainda se esse medicamento era vendido livremente mia familiar homozigótica, a forma mais grave de hi-
nas farmácias ou apenas com prescrição médica. percolesterolemia, em que o nível de colesterol pode

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) chegar até 1.000 miligramas, quando o nor~al é de
_ Com a palavra o Dr. Michel Batlouni. 200. Nesse caso, essa dose consegue reduzI-lo qua-

O SR. MICHEL BATLOUNI- Vou dirigir-me ao se ao nível normal.
Deputado Luciano Pizzatto, que, apesar de engenhei- ~ SR. DE~UTAD~ LU~IAN~ P~ZZATT~ - O

fi t I t grande perspicácia ao fazer as per- que nao entendi, na minha Ignorancla relativa ao
ro ores a, eve t f . . t· I' ITI d L· b ?
guntas, às quais vou procurar responder com a maior ema, OI o segUln e. qua e o o !po. ay. _
sinceridade e franqueza. O SR. MICHEL BATLOUNI- O Indlce Terapeu-

A .. t h f ' t tico Tóxico?pnmel ra pergun a que o sen or az e ex rema-
mente importante, refere-se à relação entre a dose O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO -
mínima e a dose máxima de um medicamento. Em Isso.
farmacologia damos a isso o nome de índice Terapêu- O SR. MICHEL BATLOUNI- Não sei responder
tico Tóxico. Quanto maior a diferença entre a dose te- ao senhor, porque, em verdade, não tive problemas
rapêutica e a dose tóxica, mais seguro é o medica- de toxicidade que pudessem determinar, já que nun-
mento; quanto menor, menos seguro. ca utilizei mais do que 4 miligramas.

Quando apresentei as doses dos medicamen- O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - A
tos, não quis dizer que a dose máxima fosse a dose Bayer pode fornecer-nos o ITT do Lipobay?
tóxica, mas a dose máxima recomendada. Por exem- O SR. LUIZ CARLOS TRIPODO - Desconheço
pio, havia recomendação, por parte da Merck Sharp & esse valor. Não tenho aqui, mas com certeza pode-
Dohme, de que o seu produto Sinvastatina poderia mos fornecer.
ser usado em doses de 10 miligramas até 80 miligra- O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - O
mas, sendo que, na maioria dos trabalhos, nos gran- senhor desconhece, mas a empresa sabe, porque é
des ensaios clínicos que envolveram pelo menos 5 obrigatório saber.
mil pacientes monitorizados estritamente do ponto de O SR. LUIZ CARLOS TRIPODO - Com certeza
vista laboratorial e também do ponto de vista clínico, a temos toda a documentação necessária ao registro.
dose média utilizada foi de 40 miligramas, ou seja, Eu é que não sei esse valor agora.
quatro vezes a dose mínima de 10 miligramas. O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO _ Cla-

Quando afirmei que a dose era de um ano atrás, ro, desculpe-me incomodar.
quis dizer que há um ano ~ recomendação era.de que O SR. MICHEL BATLOUNI _ Nos estudos que
se usasse de 2 a 4. Postenormente, quando fOI lança- foram feitos no Dante pazzanese a dose utilizada va-
d? o comprimi~o de 8 miligra~as, havi~ .na classe,mé- riou, dependendo do nível basal de colesterol do paci-
dl?~ a sensaçao de que podenamos utilizar~ambe~ 8 ente, de 0,2 a 0,4 miligramas por dia. Lá, por defini-
ml~lg.rama~. Essa era ~ma dose que_prod~zla o .efeit? ção, não utilizamos uma estatina associada a genfi-
~axlmo, dlgam.os aSSim, ,m.as que nao seria obngato- brozila, embora às vezes seja preciso utilizá-Ia asso-
na e necessanamente toxlca. Isso ocorre com uma ciada a outros fibratos Mas nesse caso usamos as
quantidade imensa de medicamentos, principalmente doses menores de cada m~dicamento ~ nunca tive-
com os betabloqueadores, em que podemos chegar a mos nenhum tipo de problema '
120 miligramas de propanolol, mas não adianta au- P h d I
mentar mais. Isso não quer dizer que, se formos a 240 osso. assegurar. ao sen or que, ?S co egas
ou 360 vá matar o paciente com os quais conversei, nenhum me refenu qualquer

, . caso de rabdomiólise ou de insuficiência renal com o
A outra pergunta é relacionada com aquilo que... uso de Lipobay ou de outras estatinas. Isso porque no
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Brasil, talvez até por economia do paciente, não utili-

Desculpe-me interrompê-lo. Pelo que entendi, o pri- zamos as doses máximas recomendadas nos Esta-
meiro ITI que o senhor citou como exemplo, para um dos Unidos e na Europa.
produto de 10 miligramas, seria de 40 miligramas. Foi Vou citar um exemplo clássico. A atorvastatina,
indicado inicialmente de 80, mas depois... princípio ativo do Citalor, o mais potente até hoje - vai

O SR. MICHEL BATLOUNI- Não, eles utiliza- sair daqui a pouco um mais potente ainda, que é a roso-
ram 40, mas há no comércio, inclusive, a preparação vastatina -, é usada em dosagem de 10 miligramas e foi
com 80 miligramas, que tem sido utilizada nos casos testada com 80 miligramas num estudo chamado
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AVERT, contra procedimentos de intervenção coronária
percutânea, quer dizer, angioplastia. Chegou-se à con
c�usão de que os pacientes com lesões similares que
tomaram 80 miligramas de atorvastatina tiveram evolu
ção, durante um ano, similar à daqueles que se subme
teram ao procedimento de angioplastia, mostrando a
importância do uso do medicamento.

Com essa dose, esperava-se que ocorressem fe
nômenos tóxicos importantes, ou seja, miosite. Classifi
ca-se como mialgia quando só dói; como miopatia ou
miosite quando, além da dor, existe inflamação; como
rabdomiólise quando, além da inflamação, existe des
truição de massa muscular, e aí se caminha para um
processo chamado de mio!Jlobinúria e insuficiência re
nal. Tudo isso pode ser interrompido precocemente,
pois é reversível. Desde que se observem os princípios
adequados de farmacologia, não há complicações.

Lamentavelmente, no Brasil o estudo da farma
cologia é muito pouco desenvolvido. O senhor tem ra
zão quando chama él aten(:ão para as bulas. Às vezes
a bula tem um quilômetro de comprimento, e não tem
os dez centímetros necessários para dar aquela infor
mação absolutamente prE!cisa e lógica ao paciente.
Acho extraordinária essa idéia da bula para o pacien
te e da bula para o médico.

Tenho outra resposta. Quando eu disse que utili
zamos doses pequenas no Instituto, não foram doses
pequenas, foram doses fllt3dianas, 0,4 miligramas.

Se me permite o Dr. ~urilo, eu gostaria de fazer só
um comentário para mostrar que toda droga passa por
um processo de fase 1, que é experimental; fase 2, com
indivíduos voluntários sadios; fase 3, pacientes em pe
quenos grupos; e por uma fase 4, que são grandes estu
dos que freqüentemente envolvem até 30 mil pacientes.

Entretanto, vários medicamentos que passaram
por todas essas fases e foram lançados no mercado com
o aval da FDA acabaram, posteriormente, sendo retira
dos, porque a grande descoberta dos efeitos colaterais
ocorre quando se dá o processo chamado de seedling,
de dispersão do medicamento, e começa o uso total.

O maior exemplo disso ocorreu com aquele produ
to da Roche, o Posicor, que era o miberfradil, um produto
excepcional do ponto de vista de eficácia farmacêutica,
com antagonista de canal ,je cálcio, e que, menos de
dois meses depois de ser L'mçado no Brasil, tendo sido
testado em praticamente todos os centros de cardiologia
do Brasil, sem que ninguém houvesse detectado nada,
foi retirado porque prOVOCétVa as mesmas coisas que
ocorreram agora: rabdomiólise etc.

E sabem por quê? [m associação com ciclos
porina, que é um medicamento usado como imunos
supressor e com as própri:.ts estatinas. Por quê? Por-

que eles usam a mesma via de metabolização hepáti
ca e, conseqüentemente, quando um ocupa essa via,
o outro aparece no sangue em concentrações muito
maiores.

Outro exemplo muito lembrado: o Hismanal, que
era um antialérgico também conhecido pelo nome ge
nérico Astemisol. Esse remédio foi retirado depois de
dez anos de uso no Brasil, porque ele alargava o in
tervalo QT e, junto com alguns antiarrítmicos, podia
provocar a morte súbita.

Um outro produto, o antialérgico Teldane, muito
conhecido também, cujo princípio ativo é a terfenadi
na, foi retirado. Há relativamente pouco tempo, a cisa
prida, que tem o nome de Prepulcid, também sofreu
ações da Vigilância Sanitária, que recomendou a re
dução da dose, porque em 5 e 10 miligramas ela não
dá problema; mas dava em 20, pelo mesmo efeito.

Não se trata de defender nem a classe médica,
nem a ANVISA, nem ninguém. Quero apenas explicar
que efeitos colaterais e complicações de medicamen
tos podem ocorrer.

Pessoalmente, não tenho nada a ver com a Ba
yer, nem conheço o presidente, muito menos o seu di
retor médico, não tenho relacionamento nenhum,
mas quero dizer que a grande maioria das complica
ções, a meu ver, ocorreram por mau uso do medica
mento, ou seja, uso indevido, associações indevidas,
doses excessivas, pacientes com insuficiência renal,
insuficiência hepática.

Respondendo à pergunta do Deputado Arnaldo
Faria de Sá, gostaria de dizer que causou nos médi
cos em geral e na população um impacto muito gran
de o que ocorreu com o Lipobay. De repente, todo
mundo começou a perguntar se teria que parar de
usar esses medicamentos.

Eu responderia ao senhor o seguinte, Deputa
do: o Lipobay tem pelo menos cinco ou seis substitu
tos, que são usados há mais de dez anos, período em
que não tivemos grandes problemas. Existem relatos
de morte e de insuficiência renal, sempre com o uso
inadequado. E o uso inadequado ocorreu principal
mente em pacientes transplantados, que precisavam
usar doses altas de estatinas, ou com associações
com fibratos.

Essas foram as causas, de maneira que V.Exa.
não precisa ficar preocupado. Se tiver algum proble
ma de colesterol na família, ou pessoal, pode usar li
vremente o produto, desde que adequadamente ori
entado por um médico.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ 
Esses outros substitutos do Lipobay continuam no
mercado?
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O SR. MICHEL BATLOUNI- Continuam no mer- tomando Lipobay, e V.Exa. pode ficar seguro de que
cado e só com as restrições de não serem utilizados 150 pessoas me telefonaram. Perguntei a eles se até
com medicamentos que provocam interações desfavo- então haviam tido algum problema. Responderam-me
ráveis. que não. Então, não pude dizer-lhes para continuar

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - usando porque eu estaria infringindo uma determina-
Como sou leigo, gostaria de saber por que o Lipobay ção da Vigilância Sanitária e passaria a ser, a partir
teve que sair do mercado e o subst~uo não precisa sair. daí, conivente com qualquer efeito colateral.

O SR. MICHEL BATLOUNI - Porque, infeliz- Agora o senhor me pergunta. Não oficialmente,
mente, ocorreram essas complicações com o Lipo- mas oficiosamente, eu não teria receio de manter
bay. Se a cerivastatina, que é o princípio ativo dele, uma dose que eu dava, de 0,2 ou 0,4. Entretanto, a
tem uma toxicidade maior do que os outros medica- minha obrigação é não continuar.
mentos e um índice terapêutico mais baixo, eu não Creio que respondi a todos, porém, se quiserem
saberia responder, porque nunca foi testado. mais algum esclarecimento, estou à disposição dos

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - senhores.
Mas o princípio ativo desses outros medicamentos A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
que o senhor está mencionando é o mesmo? - O Sr. Luiz Carlos Tripodo, Diretor de Relações

O SR. MICHEL BATLOUNI- Não. São comple- Externas...
tamente diferentes. O Lipobay é a cerivastatina. Te- O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sra.
mos a lovastatina, atorvastatina, a fluvastatina e va- Presidente, penso que o representante da ANVISA
mos ter a rosovastatina. Existem vários produtos, e deveria manifestar-se primeiro, porque a minha per-
todos eles continuam em pleno uso. gunta está vinculada à resposta dada.

Essa opinião que transmito não é minha. Quan- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
do ocorreu isso, tivemos de fazer uma reunião às - Então, concederei a palavra ao Dr. Murilo Freitas
pressas no Dante Pazzanese, e consultei praticamen- Dias, da ANVISA, e depois ao Sr. Luiz Carlos Tripodo.
te todos os médicos que lidam especificamente com Com a palavra o Sr. Murilo Freitas Dias.

doenças de gorduras. O SR. MURILO FREITAS DIAS - Nobre Depu-
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - tado, V.Exa. perguntou sobre o tempo para detectar

Doutor, pela minha ignorância, se essa estatina saiu reações adversas. A pergunta é interessante e é mui-
do mercado, as outras não teriam de sair? to importante discuti-Ia. A detecção de reação adver-

O SR. MICHEL BATLOUNI - Não necessaria- sa é uma probabilidade estatística. Dessa forma,
mente, porque existe no efeito colateral o chamado quanto maior o tempo de exposição do medicamento
efeito de classe, que é comum. Por exemplo, todos os e o número de pessoas que o utilizam, maior a proba-
inibidores da ECA, sem exceção, provocam tosse. To- bilidade de identificarmos reações adversas.
dos. Então, quando um provoca tosse, não adianta o No Brasil, o período de avaliação oficial é de cin-
senhor substituir por outro, porque vai dar tosse. To- co anos, que coincide com o período para revalidação
dos os antagonistas dos canais de cálcio provocam do registro do medicamento. Nesse meio tempo, o
edema dos membros inferiores. Uns mais, outros me- medicamento está ainda em fase de avaliação. É im-
nos. Quando o edema é devido a isso, não adianta portante dizer isso porque, até então, o que era fe~o não
substituir. Agora, isso que aconteceu não é um efe~o era baseado em evidências utilizadas por várias agênci-
de classe, porque esses estudos que mostrei e que as internacionais, a chamada farmacovigilância.
envolveram mais de 20 mil pacientes, acompanhados

Esse novo conceito traz para o Brasil um procede perto pelos médicos, utilizando sinvastatina e pra-
dimento que as empresas já realizam há muitos anos.vastatina, principalmente, não mostraram nenhum

efeito fatal, nenhum caso de morte. Entretanto, somente há pouco tempo o Governo bra
sileiro resolveu investir nessa área, que vai avaliar

Então, isso é uma demonstração de que pode- praticamente três aspectos: a segurança, que tem a
mos continuar utilizando-os. ver com reações adversas, restrições de uso, contra-

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - indicações; a efetividade, que verifica se o medica-
Apenas por hipótese, se o senhor precisasse tomar Lipo- mento funciona para a população geral como funcio-
bay - espero que nunca precise -, o senhor tomaria? nou para o grupo experimental; e a racionalidade, que

O SR. MICHEL BATLOUNI-Aconteceu um fato investiga se o medicamento está sendo usado da me-
muito curioso. Eu tinha pelo menos uns 150 pacientes Ihor forma possível.
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Então, todo e qualquer medicamento deve ser
avaliado levando-se em conta esses três importantes
quesitos durante o período de cinco anos, no Brasil.
Alguns países consideram dois anos tempo suficien
te; outros, além do período de dois anos, avaliam tam
bém uma quantidade de pessoas que utilizam o medi
camento.

No País, não temos atualmente um controle do
número total de pessoas que consomem esses pro
dutos. Está sendo discutido internamente na ANVISA
de que forma será controlado o que chamamos de de
nominador, ou seja, o número total de pacientes sob
risco. Só assim poderemos determinar, por exemplo,
se três mortes no Brasil é pouco ou mu~o. Então, ain
da estamos discutindo no País até que ponto determi
nado número de óbitos é considerado risco de saúde
pública. Qualquer morte poderia ser previsível de al
guma forma, mas, infelizmente, acontece com o uso
de medicamentos.

V.Exa. perguntou se foi feito algum procedimen
to antes da Bayer. Não, nenhum procedimento espe
cífico foi feito com o produto Lipobay. Agora, cabe
lembrar também que nenhuma das agências renoma
das na área de medicamentos, como a EMEA (euro
péia), a FDA (americana) e a TGA (australiana), sus
pendeu esse produto antes da suspensão voluntária
da Bayer. E nós também não.

No Brasil, ainda estamos montando essa rede
de centros regionais de farmacovigilância, e a Bayer
notificava o CVS, que é o Centro de Vigilância Sanitá
ria de São Paulo. Infelizmente, só depois do aconteci
do é que a ANVISA tomou conhecimento de todos os
casos.

V. Exa. perguntou se a ANVISA fez alguma indi
cação ao Ministério Público relativa às mortes. Não fi
zemos, mas a nossa investigação ainda não chegou
ao fim. Estamos ainda recolhendo dados para fazer
esse tipo de análise.

Com relação à bula, além da aprendizagem,
mencionada por V. Exa., é fundamental tirarmos daqui
algumas conclusões importantes. Depois de registra
do o produto, não existia especificamente a contra-in
dicação absoluta da sua associação com outros me
dicamentos do tipo genfibrozila. Cabe aqui lembrar
que a atualização das bulas é fundamental principal
mente para o consumidor. Por isso, reforço a impor
tância dessa consulta pública que está em andamen
to. Somente assim poderemos manter um texto ade
quado para um consumidor que não vai entender os
excessos das terminologias técnicas que existem nas
bulas atuais. Com isso ele poderá tomar a decisão de
ingerir, ou não, um medicamento, de acordo com o

que leu. Essa aprendizagem é muito importante e se
dirige a todos: sociedade, classe prescritora, médi
cos, consumidores e empresas.

O acompanhamento dos medicamentos nessa
fase de comercialização também é indispensável.
Está demonstrado que os ensaios químicos por si sós
não são suficientes para garantir a comercialização
sem um acompanhamento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Concedo a palavra ao Sr. Luiz Carlos Tripodo.

O SR. LUIZ CARLOS TRIPODO - Sr. Deputado
Luciano Pizzatto, quanto à decisão que a Bayer ado
tou, confirmo que foi tomada pela Bayer central. No
dia 8 de agosto, a Bayer decidiu tirar o medicamento
de circulação em todos os países.

Em relação à bula, já foram feitas considerações
com as quais concordamos. Poderá haver outros pa
drões, talvez mais adequados, de esclarecimento aos
pacientes. Agora, lembramos que a Bayer tem um pa
drão internacional, até agora pelo menos, que obede
ce à legislação ern vigor relativa às bulas em cada
país. A bula passa por uma autorização durante o pro
cesso de registro na ANVISA. Como disse, a bula do
Lipobay atualmente é idêntica em qualquer país do
mundo.

Fizemos atualizações da bula em abril de 2000,
com a inclusão dessa contraindicação. Já está na
bula desde o início a advertência de que se deve soli
citar aos pacientes que relatem prontamente dores
musculares, sensibilidade ou fraqueza muscular, prin
cipalmente se acompanhadas por mal-estar ou febre.
O uso de cervastatina deve ser interrompido se hou
ver suspeita ou diagnóstico de miopatia.

Quanto aos reports, eles foram comunicados.
Como fiz questão de dizer, dos seis casos que tive
mos notificados até 8 de agosto, um caso se passou
em 1999, dois casos em 2000 e três casos em 2001.
Portanto, antes da legislação sobre farmacovigilância
publicada pela ANVISA e sua regulamentação, fazía
mos reports para a nossa matriz, para o drug safety
da Bayer, que é obrigado a enviá-los regularmente
para as agências internacionais. A partir da saída da
portaria da tarmacovigilância, passamos a reportar
esses casos também à Vigilância Sanitária de São
Paulo. Todos eles têm sido relatados.

Em relação ao número de efeitos secundários,
gostaria de ressaltar algo que talvez seja interessan
te. No Brasil, como comunicamos, e depois confirmar
mos, apesar de ser uma avaliação difícil, de 20 a 30
mil pacientes estariam fazendo uso do Lipobay. Pode
mos dizer isso pelo número de venda que temos. No
mundo inteiro, 6 milhões de pacientes usaram o Lipo-



Março de 2002 DIÁRIO DA CAM:\RA DOS DEPUTADOS QUlIlta-felra 21 09621

bay. Portanto, o Brasil não era de forma alguma um não se tenham alarmado, ou tenham procurado o
país com ampla utilização desse medicamento. conselho adequado do seu médico.

No caso das estatinas, o Brasil não é um dos Para alertar os pacientes, mesmo os que não re-
nossos mercados principais. Todos sabemos que correram a nós, contamos com o apoio das emissoras
este é um importante mercado para medicamento, de rádio e de televisão, que, em cadeia nacional, di-
mas, quanto às estatinas, não se encontra entre os vulgaram amplamente o assunto. Os principais jorna-
dez primeiros. A Austrália, por exemplo, no caso, é o is também falaram mu~o sobre o tema. A Bayer tomou
oitavo mercado, não sei se por razões genéticas ou a iniciativa de publicar um comunicado nos jornais
por razões de acompanhamento. É muito mais co- mais importantes de cada Estado do País informando
mum a prescrição de estatinas na Austrália, nos Esta- sobre o sucedido e pedindo que os consumidores
dos Unidos e nos grandes países da Europa. O núme- procurassem os seus médicos para serem orientados
ro de pacientes que ainda faz uso de estatinas no Bra- sobre o procedimento mais adequado a adotar.
sil é relativamente pequeno. Esse é um medicamento vendido exclusivamen-

Quanto a processos civis ou criminais nos Esta- te sob prescrição médica. Portanto, o paciente não
dos Unidos ou em outros países, não sei responder. podia decidir livremente sobre o que fazer. Ele não é
No Brasil não respondemos a qualquer processo, civil um medicamento de venda livre, está sujeito a pres-
ou criminal, sobre esse assunto. crição médica e, portanto, a uma avaliação clínica.

Em relação ao atendimento às famílias dos pa- Penso, ~r. Depu!ado, que também respondi a to-
cientes que desenvolveram reação adversa, temos das as suas Indagaçoes. ,
um serviço de atendimento ao consumidor, no qual O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA-
prestamos todo e qualquer esclarecimento às pesso- Apesar de o senhor estar mais ligado à Bayer do Bra-
as que porventura tenham dúvidas sobre o nosso me- sil, o senhor conhece a Bayer mundial. Nos Estados
dicamento. Nesse caso, o nosso primeiro conselho Unidos, o efeito Cipro deu resultado financeiro positi-
era que os pacientes se dirigissem ao médico, porque vo para o laboratório?
é um medicamento vendido obrigatoriamente com O SR. LUIZ CARLOS TRIPODO - Como foi am-
prescrição médica, o que indica a obrigação de uma piamente divulgado pela imprensa, que chegou a in-
avaliação clínica. O paciente pode ter outras patologi- formar o número de comprimidos vendidos e o seu
as associadas, como insuficiência renal, que por di- preço, numa adjudicação feita pelo Governo de 1 mi-
versas vezes foi mencionada. Portanto, todo o acom- Ihão de comprimidos, o preço da unidade chegou a 95
panhamento tem de ser feito pelo médico. Essa era a centavos de dólar, tendo baixado o preço, como é na-
nossa primeira indicação. tural quando a quantidade comprada é grande. Por-

Sobre a continuidade de tratamento ao consu- tanto, houve, na verdade, um aumento importante da
midor, penso que o Sr. Michel Batlouni já disse que há venda do Cipro nos Estados Unidos.
várias substitutos perfeitos para o Lipobay disponíve- O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-
is no mercado. Também já falei sobre o número de re- Após o evento Cipro, as ações da Bayer nos Estados
latos espontâneos. Portanto, acho que respondi inte- Unidos subiram?
gralmente às questões de V.Exa. O SR. LUIZ CARLOS TRIPODO - O valor das

Em relação às perguntas do Sr. Deputado Arnal- ações da Bayer no mundo teve muito pouca repercus-
do Faria de Sá sobre o prejuízo causado pelo Lipobay são. Podemos considerar que variações de 5% ou
e eventuais benefícios que a Bayer tenha tido com o 10%, para cima ou para baixo, não são significativas.
Cipro, não sei responder em termos mundiais. No Então, diria que não houve uma evolução significativa
Brasil, o Lipobay não era o nosso principal medica- no preço das ações.
mento. Como já disse, no País a utilização de estati- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
nas ainda não é muito elevada. - Concedo a palavra ao Deputado Osmânio Pereira.

No que se refere ao medicamento Cipro, no Bra- O SR. DEPUTADO OSMÂNIO PEREIRA - Não
sil ele não é protegido por patentes. Existem muitas tenho perguntas a formular, tendo em vista que os no-
outras ciprofloxacinas disponíveis no mercado, e não bres colegas Deputados Arnaldo Faria de Sá e Lucia-
sentimos um aumento significativo do consumo de Ci- no Pizzatto fizeram todos os questionamentos que
pro no Brasil. Falo significativo porque em um mês gostaríamos de ver esclarecidos.
vendemos mais 30%, em outro menos 30%, e não Estou aqui porque há 31 anos milito na área de
houve uma variação substancial. As pessoas talvez saúde. Mesmo sendo advogado, dirijo um complexo
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hospitalar em Minas Gerais. E, como integrante da ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REU-
Comissão de Seguridade Social e Família, esse as- NIÃO (ORDINÁRIA DELIBERATIVA), Realizada Em
sunto também me interessa. 28 de Novembro de 2001

Ouvi atentamente a exposição de todos os que Às dez horas e vinte e oito minutos do dia vinte e
aqui compareceram e dou o meu testemunho sobre a oito de novembro de dois mil e um, reuniu-se a Co-
seriedade com que o tema foi tratado. Sei que a Agên- missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
cia Nacional de Vigilância Sanitária tem acompanha- Minorias, no Plenário 8, anexo 11 da Câmara dos De-
do atentamente o assunto e parabenizo-a pela manei- putados, sob a Presidência da Deputada Ana Catari-
ra séria como aborda o terna. na, Presidente, em reunião ordinária deliberativa. Re-

Gostaria também de louvar a maneira como a gistraram presença os Senhores Deputados Ana Ca-
Bayer tratou desse caso no Brasil. Não poderíamos tarina - Presidente; Luciano Pizzatto - Vice-Presi-
deixar de fazer esse regis~ro, sabendo que essa em- dente; Badu Picanço, Clóvis Volpi, Pedro Bittencourt,
presa, sediada aqui desde 1911, tem uma folha de João Paulo, Luiz Alberto, Paulo Baltazar, Régis Caval-
serviços prestados a toda a sociedade médica e hos- cante e Ronaldo Vasconcellos - Titulares; Elias Murad,
pitalar brasileira. Todos qUI; conhecemos os trabalhos íris Simões, Paulo Gouvêa, Silas Brasileiro, Luciano
de pesquisa da empresa e os seus produtos não po- lica, Manoel Vitório, Cunha Bueno, Vanessa Grazzio-
demos deixar de fazer um registro sobre a seriedade tin, Olímpio Pires e Valdeci Paiva - Suplentes. Regis-
de sua atuação em nosso País. traram presença como não membros os Deputados lé-

O fato de a Bayer central ter tomado espontane- dio Rosa e Neiva Moreira. Deixaram de registrar pre-
amente a iniciativa de suspender a venda desse pro- sença os Deputados Luiz Ribeiro, Ricarte de Freitas,
duto mostra também a preocupação com a saúde da Salatiel Carvalho, Wellinton Fagundes, Carlos Nader,
população. Portanto, faço esse registro e cumprimen- Milton Barbosa, Ricardo Fiúza, Aníbal Gomes, Dolores
to a Bayer pela seriedade com que trata a saúde mun- Nunes, Glycon Terra Pinto, Luiz Bittencourt, Tilden
dial. Santiago, Celso Russomanno, José Borba e Inácio

Estou satisfeito com o que ouvi e acredito que Arruda. ABERTURA: Havendo número regimental, a
os exames feitos até agora continuarão. Estaremos senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e
aqui para ouvir novos escl:lrecimentos que porventu- colocou à apreciação as Atas da SOa Reunião (Ordiná-
ra a empresa tiver a dar. ria Deliberativa) realizada no dia 14/11/2001; e da 51 a

Agradeço a or;ortunidade e cumprimento a to- Reunião (Ordinária de Audiência Pública), realizada no
dos pelo alto nível da disCJssão. Ouvi atentamente a dia 22/11/2001. Solicitada a dispensa da leitura das
exposição do Prof. Michel Batlouni, sei de todas as di- Atas a pedido do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
ficuldades existentes na prescrição, no acompanha- tendo em vista a distribuição prévia de cópias. Em vo-
mento médico, e também f;ei que nem sempre as coi- tação, as Atas foram aprovadas. ORDEM DO DIA: A-
sas saem como esperamos - pelo menos é o que ve- Requerimentos: 1) REQUERIMENTO N° 96/01 - da
mos no nosso complexo hospitalar. Sra. Ana Catarina e outros - que "requer que a Co-

Então, dou-me por satisfeito com o que ouvi missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
nesta tarde. Minorias apresente Projeto de Decreto Legislativo

sustando o Decreto n° 3.871, de 18 de julho de 2001 ,Muito obrigado.
que disciplina a rotulagem de alimentos embalados

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) que contenham ou sejam produzidos com organis-
- Não havendo mais quem queira fazer uso da pala- mos geneticamente modificados, e dá outras provi-
vra, agradeço aos expositores e demais convidados a dências" O Deputado Ronaldo Vasconcellos assumiu
presença. a presidência e passou a palavra à Deputada Ana Ca-

Lembro aos Srs. Deputados que amanhã, dia tarina para encaminhar a votação. Debateram o re-
28, teremos reunião deliberativa para a apreciação de querimento os Deputados Luciano Pizzatto e Vanes-
proposições. A reunião ocorrerá no Plenário 8, às 9h. sa Grazziotin. Em votação, foi aprovado por unanimi-
Logo mais, teremos uma reunião extraordinária de dade. A seguir o Deputado João Paulo, na qualidade
audiência pública para o lançamento do livro "Biodi- de Vice-Líder do Partido dos Trabalhadores, requereu
versidade, a hora decisiva' e debate sobre o tema. verificação de votação. O Presidente em Exercício,

Nada mais hav9ndo a tratar, vou encerrar os tra- Deputado Ronaldo Vasconcellos solicitou que o De-
balhos da presente reuniàJ. putado retirasse o pedido tendo em vista a quantida-

Está encerrada a reL·nião. de de projetos pendentes de deliberação. O Deputado



Deputada ANA CATARINA (PMDB/RN) - Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat
to) - Declaro aberta a presente reunião da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Inicialmente, colocaremos em discussão e vota
ção as atas nOs 52,53,54,55,56,57,58 e 59, referen
tes a reuniões anteriores.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Sr. Presidente, peço a dispensa da leitura das atas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat
to) - Tendo sido as atas distribuídas regimentalmen
te, a leitura será dispensada.

Em discussão. (Pausa.)

Às onze horas e vinte e nove minutos do dia
vinte e oito de novembro de dois mil e um, no Plená
rio 08, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a
Presidência da Deputada Ana Catarina, Presidente,
reuniu-se a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, em Reunião Extraordi
nária de Audiência Pública para LANÇAMENTO
DO LIVRO: BIODIVERSIDADE - A HORA
DECISIVA, E DEBATE SOBRE A TEMÁTICA. Par
ticiparam como expositores os senhores: MARC
DOUROJEANNI e MARIA TEREZA JORGE
PÁDUA, ambos autores do livro. Registraram pre
sença os Senhores Deputados Ana Catarina, Presi
dente, Luciano Pizzatto, Vice-Presidente, Badu Pi
canço, Clóvis Volpi, Carlos Nader, Pedro Bitten
court, Luiz Bittencourt, João Paulo, Luiz Alberto,
José Borba, Paulo Baltazar, Régis Cavalcante e
Ronaldo Vasconcellos - membros titulares - Elias
Murad, íris Simões, Luís Barbosa, Paes Landim,
Paulo Gouvêa, Silas Brasileiro, Luciano Zica, Ma
noel Vitório, Cunha Bueno e Vanessa Grazziotin 
membros suplentes. Deixaram de registrar presen
ça os Senhores Deputados Luiz Ribeiro, Ricarte de
Freitas, Salatiel Carvalho, Wellinton Fagundes, Mil
ton Barbosa, Ricardo Fiúza, Aníbal Gomes, 0010
res Nunes, Glycon Terra Pinto, Tilden Santiago,

ATA DA QÜiNQUAGÉSIMA QUARTA REU
NIÃO (EXTRAORDINÁRIA DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA), Realizada em 28 de Novembro De
2001
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João Paulo justificou o pedido pelo fato de que o Parti- Celso Russomanno e Inácio Arruda. Como convi-
do dos Trabalhadores encontrava-se em obstrução dados registraram presença os senhores João Car-
em virtude da votação do Projeto que altera a CLT no los Carvalho, Pesquisador do
Plenário da Câmara. A seguir o Presidente em Exer- IPEAlAGRICULTURA/DISET; Paulo de Tarso, Bió-
cício, Deputado Ronaldo Vasconcellos procedeu a logo da Ipê Consultoria em Meio Ambiente; Henri-
votação nominal. Participaram da votação nominal e que Brandão Cavalcante, Presidente do Foro Inter-
votaram favoravelmente ao requerimento os Deputa- governamental de Segurança Química; Cristina He-
dos Clóvis Volpi, Luciano Pizzatto, Ana Catarina, redina e Tânia Munhoz, da Funatura, Maria de
João Paulo, Luiz Alberto, Ronaldo Vasconcellos e Si- Lourdes Nunes, da Fundação O Boticário/PR; Caio
las Brasileiro. Constatada a falta de quórum para deli- P. S. de Medeiros, responsável pelo Programa
beração o Presidente em Exercício declarou encerra- RPPN do IbamalPR; Fernando Lima, Lana Guima-
da a reunião às dez horas e quarenta minutos transfe- rães e Adolpho Kessenbring, da Funatura; Marco
rindo os itens da presente pauta para a próxima reu- Mendes, do Banco Interamericano de Desenvolvi-
nião deliberativa da Comissão, antes, porém, convo- mento; Aline K. Ingresman, da Fundação O Boticá-
cou os senhores membros para a reunião extraordi- rio; Sandra Gomes do Instituto Ecoplan; Lígia Huff
nária de audiência pública que seria realizada logo Pinto, da FSB/DF; Yela Gomes, da Universidade
em seguida no presente plenário. E, para constar, eu de Brasília; Tânia Rocha, assessora de imprensa
___________, Aurenilton Araruna de da Senadora Marina Silva; Deputado Distrital Chico
Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida, Floresta e Nan Souza, Vice-Presidente do Ibama.
discutida e aprovada, será assinada pela Presidente, Dando início aos trabalhos, a Presidente Deputada
Deputada Ana Catarina Ana Catarina, convidou os senhores expositores a
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. tomarem assento à mesa, passando-lhes a palavra

para suas explanações. Findas as exposições, fez
uso da palavra, na qualidade de autor do requeri
mento que solicitou a presente reunião, o Deputado
Luciano Pizzatto e, em seguida, pela ordem, o De
putado Ronaldo Vasconcellos. Concluídos os deba
tes e não havendo mais quem desejasse fazer uso
da palavra, a Presidente, Deputada Ana Catarina,
agradeceu a participação de todos e declarou en
cerrada a reunião às onze horas e cinquenta e oito
minutos e, para constar, eu, Aurenilton Araru
na de Almeida, Secretário, lavrei a presente ATA
que, depois de lida e aprovada, será assinada pela
Presidente, Deputada Ana Catarina, e encaminha
da à publicação, juntamente com as notas taquigrá
ficas, no Diário da Câmara dos Deputados.
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Não havendo quem queira discuti-Ias, coloco-as
em votação.

Os Srs. Deputados que as aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.

Passamos agora à pauta desta audiência públi
ca da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, com a participação da Comis
são de Direitos Humanos e sobre a situação dos car
voeiros no Brasil.

Haverá a exibição de um documentário, a apre
sentação do livro "Os Carvoeiros" e a apresentação
do relatório da Subcomissão para a Criança e o Ado
lescente, constituída na Comissão de Direitos Huma
nos.

Como o primeiro item da pauta é a apresenta
ção de um audiovisual, vamos manter as pessoas
convidadas em seus lugares. Logo depois, comporei
a Mesa.

Podemos iniciar a apresentação do documentário.

(Apresentação de documentário.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Ga
beira) - Vamos iniciar a audiência pública, com a par
ticipação da Comissão de Direitos Humanos. O tema
é a situação dos carvoeiros no Brasil. Tivemos a exibi
ção de um documentário e teremos a apresentação
do livro "Os Carvoeiros" e do relatório da Subcomis
são para a Criança e o Adolescente, constituída na
Comissão de Direitos Humanos.

Convido para tomar assento à mesa o Deputado
Orlando Fantazzini, Coordenador da Subcomissão
para a Criança e o Adolescente, da Comissão de Di
reitos Humanos; o Sr. Waldir Ferreira Quirino, pesqui
sador do Laboratório de Produtos Florestais do Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na
turais Renováveis - IBAMA e representante do Minis
tro do Meio Ambiente, Sarney Filho; a Sra. Margarida
Munguba Cardoso, assessora da Secretaria de
Inspeção do Trabalho e representante do Ministério
do Trabalho e Emprego; a Sra. América Ungaretti, ofi
ciai de projetos representante do Fundo das Nações
Unidas para a Infância - UNICEF; o Sr. José Batuíra
de Assis, Secretário Executivo da Associação Brasile
ira de Florestas Renováveis - ABRACAVE e repre
sentante do Sr. Rudolf Bühler, Diretor Técnico do
Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS; e o Sr. José
Bastos Padilha Neto, documentarista da Zazen Pro
duções, do Rio de Janeiro.

Esclareço que foi também convidada a partici
par da presente reunião a Sra. Heloísa Castro Berro,
Secretária de Estado de Assistência Social, Cidada-

nia e Trabalho do Mato Grosso do Sul, que nos comu
nicou a impossibilidade de comparecer.

Iniciados os trabalhos, vamos determinar agora
a ordem das inscrições. Como o filme foi um pouco
mais longo do que esperávamos, proponho uma in
tervenção de dez minutos para cada expositor. Depo
is, se for o caso, faremos o debate. São 11 h20min, e a
nossa idéia era que a reunião se estenderia até as
12h45min. Portanto, teríamos aproximadamente mais
uma hora e meia.

Passo a palavra ao Deputado Orlando Fantazzi
ni, que esteve recentemente no Pará e fará um breve
relato do trabalho da Subcomissão para a Criança e o
Adolescente, da Comissão de Direitos Humanos.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
Sr. Presidente, em razão de denúncias de trabalho in
fantil nas carvoarias, chegadas à Comissão de Direi
tos Humanos, fomos designados para fazer diligênci
as no sul e no sudeste do Pará, em ação conjunta
com a Delegacia Regional do Trabalho do Pará, nos
Municípios de Rondon do Pará, Dom Eliseu, Ulianó
poJis e Paragominas.

A denúncia mais consistente veio de Paragomi
nas. Entretanto, como deixamos para visitá-Ia por últi
mo, quando lá chegamos as carvoarias estavam de
sertas, sem ninguém trabalhando.

Na primeira cidade, Rondon do Pará, procura
mos contactar o Conselho Tutelar, para realizar a
ação de forma conjunta. Na primeira carvoaria que vi
sitamos, encontramos crianças, adolescentes e adul
tos trabalhando nas piores condições possíveis 
como mostrado no vídeo -, sem qualquer equipa
mento de segurança e em meio à fumaça. O que mais
me chamou a atenção - é o que se repete em todas
as carvoarias - foi o processo de desenfornar, quan
do os trabalhadores jogam água e entram dentro da
caieira. A caloria na boca da caieira é em média de
setenta graus centígrados. Na caieira, por exemplo,
não conseguimos entrar, em razão do alto aqueci
mento, pois os carvões ainda se encontravam incan
descentes. Os trabalhadores, no entraesai, colocam o
carvão para fora. Alguns deles, até para suportar a
caloria, jogam água sobre o corpo e retornam ao inte
rior da caieira, para continuar retirando o carvão. A
grande maioria das crianças que lá trabalham faz a
barrelagem.

Outra situação que constatamos na carvoaria
de Rondon do Pará é que os trabalhadores cavam a
terra para construir um poço de aproximadamente
dois metros e meio de profundidade. Utilizando-se de
uma escada de madeira para descer, colocam no om
bro uma lata de vinte litros cheia até a metade e so-
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bem, repetindo a operação até encherem um carrinho num verdadeiro regime de escravidão. Ninguém sai
de mão. Ou seja, correm não só o enorme risco de de lá. Perguntamos a eles se poderiam ir embora se
desbarrancamento, mas também o de queda. desejassem. A resposta foi que, provavelmente, sim.

Quanto à idade, o menino mais velho tinha 12 No entanto, ao perguntarmos se alguém já havia ten-
anos. Havia uma menina de 8 anos e dois meninos de tado ir embora, a resposta que tivemos é que nin-
9 anos. O curioso é que a maioria não sabe nem dizer guém havia tentado ir embora, porque todos estavam
a idade correta. Ao se perguntar a idade, a maioria em débito. Fomos à cidade e, no supermercado, en-
responde assim: "Olha, o meu pai diz que eu tenho contramos um livro. O proprietário do mercado, inteli-
1Q". Ao se perguntar o dia, o mês e o ano em que nas- gente que é, escreve "compra", porém não discrimina
ceu, a maioria não sabe informar. E são essas crian- o valor. Segundo os próprios carvoeiros, o quilo do
ças que transportam os carrinhos de, em média, qua- frango chega a custar 5 reais. Os demais produtos de-
renta quilos até próximo do forno que já está quei- vem ter os preços hiperelevados, para que os traba-
mando, misturam aquele conteúdo à água e fazem o Ihadores possam continuar endividados.
serviço de barrelagem, que é ficar esfregando até ve- Em Ulianópolis, a situação não foi nada diferen-
dar por completo os fornos. Eles convivem no meio da te. O que chamou muito a atenção é que, na cidade, a
fumaça e de brasas, ainda de carvão incandescente, escola fecha algumas vezes, em razão da fumaça,
todos descalços, sem qualquer sandália ou sapato. E que, quando muda o vento, vai em direção à cidade, e
o mesmo ocorre com os trabalhadores adultos. O má- as aulas têm que ser interrompidas, porque é insupor-
ximo que encontramos foram trabalhadores com san- tável a quantidade de fumaça, que provoca dificulda-
dálias de borracha no pé. Equipamento de segurança de de respiração. O comércio praticamente fecha. Há
é coisa fora do comum. um grande número de crianças com problemas respi-

Em Rondon do Pará, visitamos aleatoriamente ratórios. Também encontramos muitas crianças que
algumas carvoarias. Por coincidência, fomos a três do carregam em si as marcas de queimaduras passadas.
mesmo proprietário, porém em locais distintos. Uma Na cidade, um menino está com um problema na per-
delas ficava dez, quinze quilômetros mata adentro. na devido a queimaduras. A parte inferior da perna di-
Fomos informados de que existiam duas carvoarias reita dele está praticamente colada à parte superior.
novas. O curioso é que, chegando à região, acaba- Programas governamentais, principalmente o
mos encontrando mais de vinte carvoarias, todas PETI, não atendem à maioria das crianças. As mães
clandestinas. Eu não conheço carvoaria de madeira, dizem que não compensa perder um dia de trabalho
mas os auditores do Ministério da Fazenda mostra- para ir à cidade receber o dinheiro, porque, muitas ve-
ram-me que várias delas utilizam madeira de lei, mog- zes, ao chegar lá, o dinheiro não chegou, devido a mil
no. O processo que está em andamento é o desmata- e um problemas. Das mães que têm crianças traba-
mento para fazer pastagem. Em vários locais do sul e Ihando ou com os filhos cadastrados em um dos pro-
do sudeste do Pará, estão devastando a mata única e gramas, PETI ou Bolsa-Escola, nenhuma delas havia
exclusivamente para fazenda de gado, e, lamentavel- recebido um centavo, em razão da demora de repas-
mente, o corte se dá sem qualquer autorização ou ri- ses. Então, para não perder um dia de serviço, elas
gorosa fiscalização por parte das autoridades. deixam de ir à cidade. A conclusão é que as crianças,

Lá encontramos um caminhão do tipo pipa, com pelo menos aquelas que estão no Bolsa-Escola, ga-
um támbor em cima, transportando água coletada de nham mais trabalhando na carvoaria do que não tra-
um riacho. As pessoas fazem uma caixa de madeira, balhando e recebendo os 15 reais por mês, pois têm a
revestem-na com um encerado plástico preto e ali de- possibilidade de ganhar muito mais.
positam a água. A cada oito dias, o caminhão retoma Chamou-me a atenção o grande número de cri-
com a água. Em uma dessas caixas, nós encontra- anças e adolescentes que não freqüentaram ou não
mos vários peixinhos. Perguntei a uma senhora se ela freqüentam a escola. Em uma das carvoarias, havia
fazia criação de peixes. A resposta é que ela coloca uma escola, mas havia também reclamação generali-
os peixinhos para comer os micróbios, porque aquela zada das mães contra uma professora que humilhava
é a água que utilizam para beber e cozinhar. Lá, as e destratava as crianças e que chegou inclusive a ba-
pessoas vivem em constante processo de dores mus- ter nelas com vara. Por isso, o Conselho Tutelar resol-
culares, febre e diarréia. veu agir. Colheu a termo os depoimentos e tomou pro-

O proprietário das três carvoarias é o dono do vidências.
supermercado da cidade de Rondon do Pará. Todos Em linhas gerais, nos quatro Municípios, foi o
os trabalhadores estão endividados, devem a ele, que encontramos nas carvoarias, sem exceção. Faze-



o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Gabei
ra) - Muito obrigado, Deputado Orlando Fantazzini.

Devo comunicar aos convidados que a quinta-fei
ra é um dia muito especial na Câmara dos Deputados.
São poucos os Parlamentares presentes, mas o Depu
tado Orlando Fantazzini, que está trabalhando direta
mente no tema, e eu, que também me interesso pelo
tema - eu havia sugerido a realização desta audiência
há cerca de um ano e só agora consegui realizá-Ia -,
talvez sejamos o núcleo que vai trabalhar no processo
de combate às carvoarias desse tipo no Brasil.

Tenho um projeto mais ambicioso: fazer um
phaseout dessa atividade em nosso País, programar
o desmantelamento progressivo e total desse tipo de
atividade no Brasil, tal como ela é realizada hoje, evi
dentemente levando em conta o futuro e a situação
desses trabalhadores.

Quero que todos entendam que esta não é mais
uma audiência pública com motivação de denúncia.
Estamos aqui colhendo dados para nosso projeto de
trabalho do próximo ano.

Passo a palavra ao Sr. Waldir Quirino, pesquisa
dor do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA.

O SR. WALDIR FERREIRA aUIRINO - Compo
nentes da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e
senhores, na condição de técnico, gostaria de agre
gar alguns dados sobre esse processo de carvoaja
mento. Coincidentemente, eu trouxe algumas trans
parências para elucidar mais a situação. São poucas
e rápidas. Vou também agregar à minha fala algumas
observações do Deputado Orlando Fantazzini em re
lação a essa tecnologia.

(Apresentação de transparências.)
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mos, em nosso relatório, algumas sugestões, entre de forno, era deixar de ser barrelador, porque a barre-
elas a da obrigatoriedade da extinção desses mode- lagem normalmente é trabalho de criança, de mulher.
los de carvoaria. Além da degradação ao meio ambi- Trabalho de homem é encher e desenfornar. Então, o
ente, da degradação que causa ao ser humano, acre- sonho dela é esse.
dito que em nada contribui para o processo de cons- É esse o futuro que estamos possibilitando às
trução da cidadania. Esse modelo tem de ser extinto. crianças e aos adolescentes na Região Norte, espe-
Não pode mais prevalecer. cialmente no sul do Pará. Segundo informações, isso

Estamos sugerindo ações conjuntas do Ministé- também acontece no Maranhão, o que é uma real ida-
rio do Trabalho, no Pará e no Maranhão, porque a ma- de muito triste. Ternos por obrigação travar um com-
ioria das siderúrgicas que ~ecebem o carvão estão si- bate muito forte no sentido de cessar a exploração do
tuadas no Maranhão. Então, todo esse trabalho é feito trabalho infantil e também do ser humano como um
em razão da siderúrgica. Quando o Ministério do Tra- todo. Não é um trabalho livre, de opção, mas de escra-
balho autuar as carvoarias no Pará, deverá comunicar vidão. Por isso, entendemos que deve ser feito um es-
o fato ao ,Ministério d~ Tr~b~lho no Maranh~o, ~ar~ forço concentrado por parte da Comissão de Direitos
que tambem autue a slderurglca, porque ela e sollda- Humanos e de outras Comissões, principalmente da
ria na exploração do trabalho do adulto e também da Câmara dos Deputados, no sentido da extinção des-
criança e do adolescente e também tem de responder se modelo de carvoaria em nosso País.
solidariamente.

Propomos que, nos processos licitatórios, seja
exigida certidão negativa emitida pelo Ministério do
Trabalho, dizendo que a empresa não utiliza mãodeo
bra infantil. Caso não obtfJnha a certidão, as empre
sas não poderão participêJ de processos Iicitatórios.
No mesmo sentido, para obter qualquer tipo de finan
ciamento, também uma das exigências deverá ser a
certidão negativa da utilização do trabalho infantil.
Além disso, para obter a guia de exportação, há que
se apresentar certidão negativa do Ministério do Tra
balho, para que a empresa comprove que não utiliza
trabalho infantil direta ou indiretamente. Pode aconte
cer que a siderúrgica não utilize diretamente, mas in
diretamente, através das carvoarias.

Mais ainda. Há umê portaria do Ministério do
Trabalho, que estipula uma multa de 402 reais e 52
centavos por cada criança ou adolescente em situa
ção irregular encontrada na empresa. Entretanto, a
multa só pode ser alcançió\da até o número máximo
de cinco. Se a carvoaria tiver dez crianças, a multa é
de 2 mil reais aproximadamente. Se tiver vinte crian
ças, ou cinco, pagará o mesmo valor. Ou seja, é um
estímulo, inclusive, para quem tem dois ou três ado
lescentes trabalhando - é melhor que tenha vinte ou
trinta, porque a multa será a mesma. Sem contar que
o custo do adolescente é bem inferior ao de um adul
to. Paga-se menos e produz-se mais, até em função
da disposição.

Para concluir, chamou-me muita atenção um
fato. Vi um menino no documentário dizendo que o
sonho dele era ser carvoeiro. Conversamos com uma
dessas crianças. Ela. faz o trabalho da barrelagem.
Perguntamos o que ela pretendia, se queria estudar.
Ela disse que o sonho dela era um dia ser enchedor
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Como se dá a produção do carvão vegetal? O que Pior do que esse procedimento é o chamado vala, um
é o carvão vegetal? É um processo de combustão in- buraco no chão.
completa da lenha, da madeira, em que grande parte Gostaria de enfatizar que não existe nenhuma
dela é transformada em gases e lançada na atmosfera. recuperação. O processo em si é extremamente da-
Infelizmente, a grande maioria da produção de carvão noso, sob vários aspectos. Temos trabalhado o as-
vegetal no Brasil é realizada exatamente através dessa pecto ambiental no IBAMA e no Ministério do Meio
tecnologia, como se pode ver nessa película. Ambiente por meio da divulgação de tecnologias al-

Vamos observar que, nesse processo - o mais ternativas desenvolvidas e utilizadas no Brasil. Em
simplório, com tecnologia mais atrasada, e exatamente uma dessas tec~ologias, ess~ ~ás ~ co~densado, ~e-
sobre isso quero fazer algumas observações-, é utiliza- cuperado e destinado para utlhzaçao. Ainda que nao
do o mesmo tipo de forno. Vê-se que o processo de ~eja tot.almente utilizado, com~ na carboquímica, é in-
construção é bastante artesanal. Todo o procedimento Jetado Juntamente com o carvao nos altos fornos.
é baseado em atividade braçal principalmente, desde a Um dos trabalhos que estamos desenvolvendo
construção do forno até a produção em si do carvão. são programas de divulgação de procedimentos mais

D t od - I ' ed' t? avançados. Existe um processo desenvolvido pelas
uran e a pr uçao, qua e o proc Irnen o . 'd" .. 'b'l' _

C f' . ? É' rt t ~ SI erurglcas mineiras que POSSI I Ita a recuperaçao
orno pectunclona a carvoal~la'l _lmdPo ande ridessa {ar de grande parte desses gases através da condensa-

esse as o, porque a pe ICU a nao eu o ev o en.o- _. .
N I t odut d

- de çao. Sempre que Incorporamos essas tecnologias,
que. orma men e, um pr or e carvao opera . d' - d' . - t' 'd d

t f E ed' t' r cnamos con lçoes e maior organlzaçao na a IVI a e
se e a nove ornos. ,sse proc Imen o e c~~ ~n~. de carvoejamento. Estamos divulgando em todo o
Enquanto um forno esta sendo carregado, outro Ja InICI- B'I di' - d d' .

d bo
· - H ' .. • . rasl processos e va onzaçao a ma eira e capacl-

ou o processo e car n1zaçao. a uma sequencla no d ,. d •. d' da
P' 'd d d od - 'ba da tan o agentes tecnlcos as agencias esta uals

processo'
d

or ISSO, a unfl a e ce pr uçao e ~ EMATER, SENAI e Secretarias de Agricultura e Meio
em torno e sete a nove ornos. orno o processo e mu- A' . .. . -
~ rt I t h do f -' d . do mblente que ajudam a difundir essas Informaçoes.
nO a esana - o aman o somos nao e pa ronlza . .. ..

t do . t b' f - d f Ha uma tecnologia mais desenvolvida, ainda- u vana am em em unçao os ornos. _ .
, . nao operada no BraSil, na qual o processo de carvoe-

Isso faz com que a pessoa trabalhe contlnuamen- jamento é totalmente automatizado. É o top da tecno-
te no carregamento, no rechego da lenha, no carrega- (ogia de carvoejamento: o material entra por cima e o
~ento do forno, no processo de fechamento e comb~s- carvão sai pronto embaixo, num ciclo bastante curto.
tao. Durante o resfnamento, faz-se, a mesma operaçao Não vou abordar todos os processos mas exis-
nas unida?es de fo~nos seguintes. E um proc.esso contí- te também o dos fornos metál icos, outro' ciclo bem
nuo, sem tnterrupçao. Mesmo chegando ao final do pro- mais curto com colocação mais facilitada da lenha
cesso de carbonização e descarregamento do ú~imo nos fornos.'
forno da bateria - uma quantidade dessas de fornos é ,. ,.. . ..

h d d bat' od t ,. bat . Esta e a nossa Idela: Introduzir tecnologias mais
c a~~ a e podena, e p ernos er ~ar~~h ~na; c~n- avançadas que possibilitem o aperfeiçoamento do
sec Iva~ -, e~s ver ~ssoas ra an o e, ?r- processo de produção e a redução do trabalho braçal.
ma
bat

c~>ntlnua, seut~ Interrupçao, ocupando-se de varias A própria viabilidade econômica do procedimento de-
enas consec Nas. d d d - di' . dpen e a a oçao e tecno oglas mais avança as,

Todo o processo de bateria de forno é dimensio- como a organização dentro da carvoaria, o rechego
nado para haver rodízio contínuo. Há um ciclo de car- da lenha no pátio, além de fornos mais modernos,
bonização contínuo para cada forno. Podemos obser- como os existentes em Minas Gerais e Goiás.
var aí que não há interrupção. Paralelamente, o IBAMA e o Ministério do Meio

Além dos procedimentos de produção do car- Ambiente divulgam processos de exploração florestal
vão já mencionados, há o processo da pirólise ou por meio do manejo sustentável e emitem certificados
destilação. Nesse é preciso que se criem condições florestais. Só é possível obter a certificação quem
de disposição de oxigênio para que somente uma atende a todas as exigências de segurança no traba-
parte da lenha seja carbonizada e a outra se torne lho. Naturalmente, em função do volume e da interiori-
carvão. O rendimento é extremamente baixo, em tor- zação da produção há dificuldades na introdução de
no de 25 a 30% no máximo. O restante são gases, controles em todos esses aspectos.
que serão lança~os na atmosfera. Qual a composição O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Ga-
desses gases? Acido acético, vapor d'água e vários beira) - Agradeço ao Sr. Waldir Quirino a exposição.
tipos de compostos hidrocarbônicos, que poluem o ar. Certamente iremos manter novos contatos quando
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estivermos preparando projetos nessa linha de trans- sas famílias. Iniciou-se, então, o programa da bolsa para
formação da carvoaria no Brasil. crianças afastadas do trabalho, posteriormente amplia-

Passo a palavra à Sra. Margarida Cardoso, as- do para outras regiões do País, e hoje está incluído no
sessora do Ministério do Trabalho e Emprego. PPA, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho

A SRA. MARGARIDA MUNGUBA CARDOSO - Infantil, com ações previstas na Secretaria de Estado de
Bom dia. É um prazer estar aqui nesta Comissão com Assistência Social, através da bolsa Criança Cidadã. A
os Srs. Deputados Fernando Gabeira e Orlando Fantaz- fiscalização do trabalho tem a responsabilidade de fazer
zini. Sou aud~ora fiscal do trabalho, assessora da Se- o mapeamento, identificar os focos de trabalho infantil,
cretaria de Inspeção do Trabalho. Esse tema é bastante exercer as ações fiscais, promover estudos e pesquisas
conhecido para o Ministério do Trabalho e Emprego e sobre esse tipo de trabalho, bem como eventos e serni-
nós, da fiscalização do trabalho, temos, por força de nários e distribuir publicação.
competência, a prerrogativa de estar nesses locais, de Desde 1996 publicamos anualmente o Mapa de
entrar em contato com esses trabalhadores. Indicativo do Trabalho de Crianças e Adolescentes,

Nossa ação mais significativa e de conhecimen- no qual apresentamos dados reelaborados do IBGE,
to público ocorreu em Mato Grosso do Sul, nos Muni- para incluir o corte etário de acordo com o que dispõe
cípios de Ribas e Água Branca. Esse trabalho inici- a Constituição sobre o trabalho infantil, ou seja, repro-
ou-se à época do então Ministro do Trabalho, Walter cessamos os dados do IBGE para a faixa de 15 anos
Barelli, e teve grande repercussão entre 1992 e 1993, e 11 meses - o IBGE faz um corte de 14 anos -, dis-
por causa da publicação de grandes matérias e ocor- tribuídos por regiões. Nosso trabalho vai além, refe-
rência de várias denúncias, inclusive internacionais, re-se a Estados, Municípios e atividades desenvolvi-
em relação às condições de trabalho dos carvoeiros das por essas crianças. Houve um avanço ainda mai-
em Mato Grosso do Sul. A fiscalização do trabalho or porque correlacionamos as atividades com os ris-
passou a desenvolver ações intensas naquela região. cos que esse tipo de trabalho pode causar à saúde e
O carvoeiro não é um trabalhador normal, exerce tra- ao processo de desenvolvimento dessas crianças.
balho degradante e em condições análogas à de um Por exemplo, em relação à produção de carvão
escravo - grande parte dele, não em carvoarias orga- vegetal, quais as condições? Há falta de anotação na
nizadas para exploração comercial. É um trabalho carteira de trabalho, jornada excessiva, remuneração
precário, porque queima a mata, a vida e a saúde dos por produção, trabalho noturno, uso de ferramentas-
trabalhadores. Os trabalhadores são móveis, deslo- machado, foice, facão e motosserra -, exposição a ní-
cam-se para áreas onde há floresta e mata para ser veis elevados de pressão sonora, vibração, desgaste
desmatada; tudo isso relacionado com o pasto. O pri- postural, esforço físico, exposição a radiação solar, pi-
meiro passo é a derrubada da mata. As condições de cada de animais peçonhentos, riscos do manejo ani-
trabalho escravo permanecem no momento de levan- mal ou de máquina, queda de toras, preparação e
tar a cerca. Às vezes, o carvoeiro levanta cerca, faz aplicação da barrela, manuseio do fogo, altas tempe-
roça, arranca toco para ser queimado posteriormente. raturas, calor excessivo, exposição e variações brus-

Esse tipo de trabalho, com fiscalização muito in- cas de temperatura - como foi abordado pelo Sr. Wal-
tensa, em Mato Grosso do Sul acabou ocasionando dir Quirino, o trabalho é ininterrupto, 24 horas contínu-
um problema social muito grande na região: os produ- as, e é preciso cuidar para não perder o que está sen-
tores de carvão não queriam mais contratar trabalha- do queimado, assim as famílias se revezam em tur-
dores com família. Geralmente esses trabalhadores nos -, explosões e desabamentos, por causa dos for-
não vivem no Estado onde o carvão está sendo explo- nos e dos gases, combustão espontânea do carvão,
rado; eles são deslocados de outros Estados. Os me- fumaça contendo subprodutos da pirólise e combus-
Ihores trabalhadores de carvão são os mineiros. Tal tão incompleta, ácido pirolinhoso, alcatrão, metanol,
deslocamento, de um Estado para outro, fez com que acetona, acetato, CO, C02' metano, trabalho monó-
o trabalhador passasse a viver em acampamentos tono, acompanhado do stress da tensão da vigília do
improvisados, em barracas de lona. Como a explora- forno, quedas e desabamento das pilhas de madeira
ção é rápida, eles, depois da queima, partem para ou- e uso de ferramentas inadequadas, como escadas,
tro lugar. Não há água potável, mas suja com resídu- enxadas e pás.
os da queima do carvão. Para fugir disso, a família O que isso pode causar à saúde da criança?
carvoeira desloca-se para a periferia dos Municípios. Quais as repercussões à saúde? Intoxicações múlti-

Participei do Fórum Nacional de Erradicação do pIas. As crianças absorvem maior concentração de
Trabalho Infantil, onde discutiu-se alternativas para es- agentes químicos pelas vias respiratórias, pele e apa-
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relho digestivo. Encontramos muitas crianças com cravo, porque grande parte dos carvoeiros adultos
problemas sérios de respiração, náusea, insânia. está nessa condição.
Tudo isso prejudica o processo de desenvolvimento No trabalho que temos feito pelo grupo que
da criança para que se torne um adulto saudável. combate o trabalho escravo, tivemos muita incidência

Infelizmente, não pudemos trazer nossos cole- disso no período de 1995 a 1996. Mais recentemente,
gas Demétrio - fiscal exemplar que hoje está em Tu- a incidência maior é no Estado do Maranhão, com re-
curuí, ontem esteve em Marabá - e Cláudia, que par- lação a carvoeiros. Temos incidência maior de traba-
ticiparam do trabalho no sul do Pará, ajudando a orga- lho escravo no Pará, Maranhão e Mato Grosso. Atual-
nizar e a escolher os Municípios. Como auditores fis- mente, a maior incidência de trabalho infantil no Brasil
cais do Ministério do Trabalho entramos nesse mundo é no Estado do Maranhão.
imenso no Brasil, de difícil acesso, às vezes sendo A fiscalização do trabalho tem uma política de
necessário o apoio da Polícia Federal, muitas vezes ação não só repressiva, mas também educativa. Te-
sofrendo ameaças de vida, em lugares onde as pes- mos um corpo de médicos do trabalho que se preocu-
soas estão extremamente isoladas, pela floresta e pe- pa com o tema - inclusive há estudos sobre o assun-
las grandes distâncias geográficas. to. Estamos com uma cartilha dos riscos que o traba

lho causa nas condições de saúde de crianças e ado-
Em Mato Grosso do Sul, como vimos, os traba- lescentes e nos colocamos à disposição da Comissão

Ihadores carvoeiros são oriundos de Minas Gerais. e dos Srs. Parlamentares para ajudá-los. Para nós, é
No sul do Pará, grande parte desses trabalhadores de grande importância este espaço. Somando o es-
são oriundos do Maranhão, principalmente da região forço das diversas instituições, quem sabe, consegui-
sudeste do Estado, dos Municípios de Balsas, Porto remos, assim como ocorreu com a criação da Bolsa
Franco e Grajaú. O carvão também volta para o Mara- Criança Cidadã, quando o Governo incluiu o Progra-
nhão. Ele é comprado basicamente pela Siderurgia ma de Erradicação do Trabalho Infantil no Orçamento,
Viana, várias vezes autuada pela fiscalização. Ela já avançar mais ainda para diminuir a exploração do tra-
recebeu o Termo de Ajuste de Conduta do Ministério balho infantil.
Público, que descumpre, pois continua explorando O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Ga-
esses trabalhadores. Há grande dificuldade em se beira) _ Agradeço à Sra. Margarida Cardoso a contri-
prestar assistência a essas famílias porque não são buição. Vamos continuar em contato para elaboração
fixas nessa região, no sul do Pará; elas provêm do desse projeto.
Maranhão. Também foi criada no Maranhão uma co-

Passo a palavra à Sra. América Ungaretti, Ofici-
missão de melhoria das condições de trabalho dos ai de Projetos e representante do Fundo das Nações
carvoeiros, com a participação do Ministério Público Unidas para a Infância _ UNICEF.

do Trabalho e da Fiscalização. A SRA. AMÉRICA UNGARETTI _ Em primeiro
Em relação às propostas, acho boa a de se au- lugar, gostaria de agradecer a esta Comissão, em

mentar o valor da multa. Apenas sugiro que não seja nome da representante do UNICEF no Brasil, a possi-
por meio de portaria, mas por meio de lei. A última lei bilidade de participar desta audiência pública. Imedia-
que autorizou o aumento das multas, triplicando seu tamente, gostaria de cumprimentar a delegação des-
valor, foi editada em 1989. Nós, da Secretaria de ta Comissão que foi ao Estado do Pará e identificou a
Inspeção do Trabalho, apresentamos uma proposta situação das crianças no trabalho, tendo elaborado
de projeto de lei prevendo o aumento dessas multas. relatório objetivo e claro, inclusive apresentando algu-
Como esta é a Casa das leis, gostaríamos que os Srs. mas propostas.
Deputados nos ajudassem nesse sentido. Gostaria de fazer algumas observações com-

No que diz respeito à proposta de certidão ne- plementares para finalizar, incorporando algumas su-
gativa de inexistência de mão-de-obra infantil, inclui- gestões. Assinalo que no Brasil ainda existe uma per-
ria o trabalho escravo. Acho que essas duas têm de cepção de que o trabalho infantil faz parte do desen-
estar combinadas. No Pará, grandes fazendas rece- volvimento das crianças e dos adolescentes das c1as-
bem recursos da SUDAM e BNDES empregando ses sociais mais populares.
mão-de-obra escrava. O Governo gasta dinheiro com Particularmente, no caso que nos interessa, só
o deslocamento da fiscalização para aquela região a a partir de 1996 e 1997 é que as autoridades paraen-
fim de conter esse tipo de trabalho e, ao mesmo tem- ses reconheceram que o trabalho infantil atentava
po, financia quem promove esse tipo de trabalho. Por contra a dignidade e os direitos das crianças. Pelo do-
isso, achamos interessante incluir o trabalhador es- cumentário visto, como assinalou o Deputado Orlan-
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do Fantazzini, podemos ver que há uma negação de
todos os direitos das crianças, segundo a convenção
sobre os direitos das crianças. Perguntam a idade das
crianças e elas não sabem, não há garantia do regis
tro civil nem da certidão de nascimento. As crianças
são excluídas do processo escolar e trabalham. Há in
formações de crianças envolvidas em trabalhos de
gradantes que sofrem, em conseqüência, outros tipos
de violação em sua proteção no âmb~o do trabalho.

Particularmente no sudeste do Pará, as dificul
dades em termos da geografia do Estado demandam
novas metodologias, nOVélS estratégias para conse
guirmos enfrentar esse problema, até porque grande
parte dos Municípios nas ~onas rurais não tem esco
las para as crianças. Há da 1a a 4a séries em alguns
Municípios; em outros Municípios nem isso. Há mais
de 3 mil Municípios com menos de 20 mil habitantes e
muitos deles não têm ainda escola.

Segundo informações dos nossos colegas de
escritórios do Pará, a vinculação do trabalho infantil a
essas situações de trabalho escravo envolvendo fa
mílias inteiras ainda existe, sobretudo nas fazendas
do sudeste do Estado, como assinalou a representan
te do Ministério do Trabalho. A situação ainda é mu~o

mais grave do que a Comissão assinalou através da
visita que realizou. Vale dizer também que é importan
te identificar o quanto é recente essa mobilização da
sociedade brasileira contra o trabalho infantil, como já
assinalou a representante do Ministério, ainda mais
no Estado do Pará.

A implementação do PETI na Região Norte foi
muito tardia em relação aos outros Estados. Isso im
plica uma situação socioeconômica, ainda mais em
questões práticas d3 comportamento, de atitudes e
da própria relação das famílias com as crianças e da
referência das crianC(as pera as perspectivas de futu
ro, como assinalou o Depl'tado. O desejo de algumas
crianças é ser cajueiro, pois é a referência familiar que
elas têm.

Se pensarmos em todas essas questões, va
mos ver como o problema é complexo. As propostas
apresentadas pela Comissão, em termos do Legislati
vo, são pertinentes, mas existem outras questões ex
tremamente complexas que só a legislação não vai
resolver.

Vou dar alguns dad:>s para vocês verem que
desde o princípio de 200(1 as metas do PETI para o
Estado do Pará aumentaram de 29 para 125 Municípi
os e de 11.994 crianças pSlra 20.064 crianças.

O PETI financia a bolsa, mas o questionamento
das famílias é um outro problema complexo para
quem trabalha com assa área, e o Governo Federal,

através das SEAs repassa recursos para as comis
sões. Os Municípios não têm competência para ga
rantir a retirada dessas crianças do trabalho infantil e
a sua inclusão na escola, com a garantia do processo
de aprendizagem, como disse o Deputado. As famíli
as assinalam que as crianças são maltratadas nas
escolas. Isso ocorre não só no norte do País. Verifica
mos ainda a dificuldade dos professores de aceitarem
as crianças diferentes dentro de suas salas da aula.

Como já disse a Sra. Margarida Cardoso, repre
sentante do Ministério do Trabalho, todo esse traba
lho, que prevê a bolsa do PETI, não implica só o for
necimento da bolsa, mas uma atividade ampliada e
ações complementares juntamente com o trabalho de
fiscalização. Os Municípios ainda são incompetentes
para fazer isso. Incompetentes em termos de não te
rem recursos humanos e financeiros para responder
a essas necessidades que garantiriam a erradicação
do trabalho infantil. Na nossa experiência, vemos que
muitas vezes as crianças são retiradas da exploração
de um tipo de atividade e vão para outra atividade de
vido à situação concreta das famílias de baixa renda.
Essas são questões que gostaria de trazer, mas exis
tem muitas outras.

As informações que temos dão conta de que o
Ministério do Trabalho tem feito um trabalho correto
dentro de suas limitações. Relatórios sobre a situação
têm sido encaminhados ao UNICEF, mas há uma sé
rie de dificuldades, como já assinalei. Talvez uma das
mais importantes seja a falta de participação da soci
edade civil, vista em sua forma mais ampla, na resolu
ção do problema da exploração do trabalho infantil.

Sistematicamente, todas as semanas, os meios
de comunicação buscam informações sobre o envol
vimento de crianças, sua retirada das ruas e absor
ção nas escolas. O Fórum de Erradicação do Traba
lho Infantil, em geral, está não diria esvaziado, mas
bastante mais desmotivado do que o fórum de erradi
cação do trabalho das crianças no lixo, que conseguiu
uma adesão de representação da sociedade civil mui
to grande e ativa. Inclusive, está em discussão pelo
Deputado Emerson Kapaz a política nacional de resí
duos sólidos. Esse outro trabalho do UNICEF tem tido
muito mais sucesso.

Vou entrar na primeira proposta feita aqui. Estrate
gicamente, o UNICEF conseguiu identificar no momen
to certo, com as pessoas certas, qual o mote para a
campanha Criança no Lixo Nunca Mais. E fomos bem
sucedidos. Acho também que precisamos identificar, e
aí eu falo para a Comissão de Direitos Humanos e para
o Deputado da Subcomissão encarregada de crianças
e adolescentes, e pensar, de forma mais abrangente,
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quais as estratégias que teríamos de usar para mobili- le de produção de carvão e de controle ambiental. Fui
zar a sociedade brasileira contra todo tipo de trabalho e Diretor do Instituto Estadual de Florestas, em Minas
envolvimento de crianças e adolescentes. Ainda não Gerais. Tive a honra de trabalhar ao lado do Secretá-
conseguimos, Deputado, identificar. rio Executivo do Ministério do Meio Ambiente, José

Temos a Frente Parlamentar pela Criança atu- Carlos Carvalho.
ando nesta Casa, o CONAMA, o Fórum de Erradica- As chances para discutirmos a questão florestal
ção do Trabalho Infantil, o Fórum Nacional Lixo & Ci- e da produção de carvão são escassas e raras. Sem-
dadania, os Fóruns Nacionais dos Direitos da Crian- pre que acontecem, elas vêm carregadas de precon-
ças, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, o De- ceitos, de informações por vezes unilaterais e até fal-
partamento de Crianças e Adolescentes. Portanto, te- sas. É bom que tenhamos a oportunidade democráti-
mos muitos espaços para mobilizar, definir políticas ca de colocar um contraponto muito à vontade, não
públicas, implementar projetos e ações, mas ainda sendo absolutamente nada contra nem defendendo
desarticulados. Creio que precisamos pensar em es- uma posição empresarial.
tratégias possíveis para nos associarmos e efetiva- Eu gostaria de informar algo fundamental: tudo
mente erradicarmos o trabalho infantil, meta do Go- que foi mostrado e discutido aqui tem uma causa es-
verno brasileiro e, particularmente, do UNICEF como trutural. Ela se chama expansão de fronteira agrope-
agência mandatária para garantir os direitos da crian- cuária. Todo esse desmatamento citado no belíssimo
ça e dos adolescentes em nosso País. filme do Padilha, de Minas Gerais, que diz que foi des-

Gostaria de finalizar dizendo que o UNICEF, evi- matada uma França em Minas para fazer carvão ve-
dentemente, está disponível para colaborar. Temos getal, é mito. Podemos desmistificar isso com mu~a

um escritório zonal no Pará, um coordenador e um facilidade.
oficial do UNICEF encarregado da questão do traba- Se considerarmos a demanda de 1940 até
lho infantil. Garanto a esta Comissão que poderão 2000, verificaremos que é preciso 5 milhões de hecta-
contar com o UNICEF, que, por sua vez, gostaria de res em um único corte com o rendimento que o cerra-
contar com os senhores, porque no nosso próximo do dá. Se cortássemos o tronco, ele brotaria nova-
programa, além dessas questões, incluímos as ques- mente, porque 96% das espécies do cerrado brotam
tões de raça e etnia. Portanto, observei com o olhar de de raízes. Acontece que Minas Gerais tem 7 milhões
representante do UNICEF as questões de raça, de et- de hectares de agricultura e 26 milhões de hectares
nia e de gênero e verifiquei o grande envolvimento de de pecuária. Ou seja, se o carvão pôde utilizar cinco,
negros no trabalho infantil. Surpreendeu-me aquelas amontoamos, queimamos e jogamos para a atmosfe-
duas crianças que não são negras, mas imagino que ra todos aqueles gases que foram citados na carboni-
deve haver muitas crianças pardas e pretas, que for- zação simplesmente queimando e jogando fora.
mam as n~gras. A nossa ~ecomendação n~ p~óximo O grande vilão da história é a expansão da fron-
programa ~ q~e ~ssas cnanças negras e mdl~enas teira agropecuária. A representante do Ministério fa-
~eceb~m pno~ltanamente as bolsas para garantir sua lou disso com muita propriedade. Realmente, no Pará
mclusao do sistema escolar. acontece a mesma coisa. A expansão foi anterior-

Obrigada, Deputado. mente para pastagem. Hoje ela segue não apenas a
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Ga- pastagem, mas também os madeireiros. O carvão ve-

beira) - Sua observação final coincide com a preocu- getal é muito mais um efeito no desmatamento do que
pação da Comissão de Direitos Humano, que, se tudo uma causa. Ele vem como limpa-trilho, pegando aqui-
der certo, no ano que vem vai-se transformar numa lo que sobrou, aquilo que já está desmatado. Agora,
Comissão de Direitos Humanos e Multiculturalismo. dificilmente, Deputado, essa é a minha convicção de
Teremos a questão das etnias diretamente ligada à técnico e de quem mil~a há trinta anos no setor, va-
Comissão dos Direitos Humanos. mos ter condições de controlar essas carvoarias c1an-

Concedo a palavra ao Sr. José Batuíra de Assis, destinas. Elas vão existir sempre que houver expan-
Secretário Executivo da Associação Brasileira de Flo- são de fronteira agropecuária.
restas Renováveis, representando o Sr. Rudolf Bühler, Se os senhores prestarem atenção no depoimen-
Diretor Técnico do Instituto Brasileiro de Siderurgia. to daquele carvoeiro, verão que ele começa a falar de

O SR. JOSÉ BATUíRA DE ASSIS - Obrigado, Teófilo Otoni, passa para Nova Andradina e vai para
Deputados Fernando Gabeira e Orlando Fantazzini. É Mato Grosso. Ele está indo atrás da expansão da fronte-
uma felicidade muito grande estar aqui. Sou engenhe- ira agropecuária. Ele não está indo fazer carvão. Quer
iro florestal há trinta anos. trabalhei na área de contro- dizer, o carvão segue, acaba sendo um cúmplice do
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desmatamento, porque ajuda a financiar a destoca. Qu- Vou apenas fazer um resumo. Se optamos pela
ando o filme mostra maravilhosamente aqueles dois tra- via carvão vegetal, ao invés da via carvão mineral
tores destocando o cerrado, é um outro erro de concep- para fazer o ferro-gusa, para os senhores terem urna
ção. O carvão não é feito de raiz. Se tem raiz para fazer, idéia, em termos apenas de efeito estufa, por tonela-
faz-se, mas normalmente é muito melhor se fazer do da de ferro-gusa, são 19 toneladas de gás carbônico
tronco. Mil vezes melhor é fazer com floresta plantada, e 16 toneladas de oxigênio de diferença.
com plantação florestal. Esse é o ponto. Agora, se realmente fizermos fiscalização e au-

Agora, Deputado, acho dificílimo que possamos tuação em repressão à produção de carvão vegetal, é
controlar a qualidade do trabalho nessas carvoarias bom que verifiquemos sempre o lado universal, va-
de mata nativa, porque elas são nômades. O Governo mos estar beneficiando a entrada do coque importa-
jamais investiu um tostão em educação, moradia, in- do, o que causará. des~quilí~:io.na balança comercial
fra-estrutura e saúde desses verdadeiros páreas, as ~ p.ro~lemas ambientais s~.rIIsslmos: porqu~ o coque
famílias de carvoeiros. Com a única exceção do Mato e fo~sll. Todo? carbon~utilizado esta embaiXO da ter-
Grosso do Sul, já citada pela representante do Minis- ra, e de,:>fosslllzado : Jogado na atmosfe.ra. No caso
tério, experiência que deu certo. Acrescento ao que do carvao vegetal, nao. ~ntes d~ se queimar e, fazer
disse a colega do UNICEF que a maneira correta de fumaça, todo o c~rbono e absorvido pela fotossmtese
conseguirmos um bom projeto público de sociedade ~o tronco, na raiZ, na folha, no fr~to. Portanto, tu.do
para resolver o problema do trabalho infantil não é a fica_parado no vegetal..O ve~e~al na0.tem outra COisa
multa _ perdoe-me, Deputado Orlando Fantazzini _ a ~ao ser c~~bono e hldrogenlo, praticamente a ma-

. _. . delra. Isso e Importante.
nem a certldao negativa, mas a oportunidade, como a
que foi dada ao Mato Grosso do Sul, com a bolsa-es- Peço per~issão p~ra ~ apresentação de um ví-
cola, erradicando-se o trabalho infantil, ou com a tec- deo com duraçao de dOIs mmutos.
nologia, como o colega do IBAMA citou. O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Ga-

Em Minas Gerais, hoje, o trabalho infantil em beir~)_ - E~sa luz vermelha pisca~do ~ignifica que as
carvão é praticamente fato do passado. Não existe reunloes tem de ser e~cerradas I~.edlatamente, por-
mais. É zero ou quase próximo disso. Pode ser que q.u~ estamo~ e~ votaçao n~ plenano, mas vamos as-
em algum rincão haja alguma família trabalhando. É slstlr aos dOIs minutos de vldeo.
preciso dar oportunidade, como a que o Ministério Em seg~ida, concederei a pal~vra po~ três min~-
deu ao Estado do Mato Grosso do Sul através da bol- tos ao Sr. Jose Bastos Neto, que veio do RIo de Janel-
sa-escola e outros meios. ro para esta reunião.

É importante deixarmos uma imagem. Podemos O SR. JOSÉ BATUíRA DE AS~IS -: O .Víd~o
citar muitos dados, mas isso passa. Eu gostaria de apresenta um peque~o trecho de um filme mstltuclO-
apresentar dois minutos de vídeo de uma empresa nal de um~.d~sassociadas ABRACAVE, mostrando o
que, profissionalmente, com tecnologia de ponta, faz processo Ja Citado pelo representante do IBAMA.
um trabalho estruturado no mesmo local, sem ser nô- (Exibição de vídeo.)
made. Quando não nômade, o carvão é uma ativida- O SR. JOSÉ BATUíRA DE ASSIS -Infelizmen-
de tão benéfica como qualquer outra. O que normal- te, esse não era o ponto.
mente não sabemos, mas é importante, é que a única O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fan-
alternativa para o carvão vegetal na siderurgia é o co- tazzini) - Concedo a palavra ao Sr. José Bastos Padi-
que metalúrgico, que vem do carvão mineral, produzi- lha Neto, documentarista da Zazen Produções, do
do aqui em condições tão escravas quanto na China Rio de Janeiro, para falar sobre o documentário a que
ou em qualquer outro lugar. Ele é subterrâneo, com assistimos.
péssima insalubridade. Agora, para nós, qual o pior O SR. JOSÉ BASTOS PADILHA NETO - Em
defeito? Primeiro, não temos carvão mineral de quali- primeiro lugar, agradeço ao Deputado Fernando Ga-
dade no Brasil, o que nos faz importar dos Estados beira, ausente neste momento, e ao Deputado Orlan-
Unidos, Japão, China, Polônia. Isso gera desequilíbrio do Fantazzini, a realização desta audiência pública.
na nossa balança comercial. Segundo, é um produto Para mim, documentarista, é muito importante, por-
que tem enxofre. Para cada tonelada de ferro-gusa fe- que isso significa que o filme que fiz está ajudando de
ito, 6,5 quilos de enxofre são jogados na atmosfera, o alguma forma um debate que considero importante
que causa chuva ácida. Isso acaba com nossa saúde para o futuro não só da atividade dos carvoeiros, mas
e com nossa agricultura. Tudo fica prejudicado. também da atividade da produção de ferro-gusa no
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Brasil, com todas as implicações que isso tem nas
áreas humana e ecológica.

Teço alguns rápidos comentários não direta
mente ligados ao documentário, mas ao assunto aqui
discutido. Esta Comissão precisa responder a três
perguntas para fazer um trabalho consistente e que
tenha resultados a longo prazo. A primeira é: quem
são os carvoeiros? Temos que entender de onde es
sas pessoas vêm e por que elas trabalham fazendo
isso. Depois temos de entender o que está aconte
cendo com os carvoeiros e qual o contexto atual da
vida deles. Se entendermos essas duas questões,
poderemos conseguir fazer um modelo necessário
para evitar o destino que eu, particularmente, e outros
cientistas achamos que os carvoeiros tendem a ter.

Esse vídeo projetado mostra a produção moder
na de carvão, que é muito simples. Primeiro, ela é fei
ta à base de eucalipto e é estática. Os trabalhadores
não são nômades. Segundo, onde se empregavam
cem pessoas, empregam-se quatro. Usam-se trato
res etc. O que aconteceu? Vamos olhar um pouco
para a história da produção do carvão vegetal no Bra
si�. Começou-se a produzir carvão vegetal no Brasil
em Minas, em 1930. Como sempre, a atividade de
carvão vegetal começou com madeira nativa. Não
existia plantação de eucalipto quando foi iniciada a
produção de carvão vegetal em Minas. Toda vez que
olhamos para a estatística da destruição do carvão
vegetal naquele Estado, temos de olhar com uma pul
ga atrás da orelha. Por quê? O Sr. José Batuíra de
Assis citou o fato de que a maior parte da devastação
feita é pela expansão agrícola ou por madeireiras, no
caso do Pará.

Vamos considerar o fazendeiro que decide fazer
um desmatamento na sua fazenda. Ele olha para
aquela mata e faz uma conta: "Eu quero fazer o des
matamento para colocar gado e vai custar tanto. Qu
anto é que vou ganhar para financiar o desmatamen
to?" O que financia o desmatamento, inicialmente, é a
venda da madeira. Embora não seja o objetivo e o mo
tivo pelo qual o fazendeiro fez o desmatamento, a ati
vidade carvoeira o financia, porque ele tira aquela
madeira, vende a madeira e recebe o dinheiro, que
paga o trabalho do desmatamento. Então, quando se
aponta uma estatística e se diz: "Ah, é a fronteira
agropecuária que desmata, é o gado e não o carvão",
tem-se se qualificar, porque o carvão contribui finan
ceiramente para o ato do desmatamento. Esse é o pri
meiro ponto a ser levado em consideração.

O segundo é o seguinte: com a mecanização do
carvão, o que aconteceu? Em Minas, na medida em
que a fronteira agropecuária foi-se expandindo e as

florestas foram ficando longe das siderúrgicas, o cus
to do carvão de mata nativa foi ficando maior, porque
o custo do transporte também foi ficando maior. Ape
nas quando isso aconteceu é que se começou a plan
tar eucalipto. Ninguém plantou eucalipto porque é
bonzinho e quer preservar o meio ambiente. Todo
mundo plantou eucalipto porque tinha subsídio do
Governo e porque economicamente era melhor para
as indústrias. Não tenho nada contra ser melhor para
as indústrias, pois elas têm que ganhar dinheiro para
gerar emprego.

Na medida em que se foi plantando eucalipto,
porque não tinha mais mata nativa, por conta da ex
pansão agrícola, os carvoeiros - e agora vamos en
tender quem são os carvoeiros - começaram a mi
grar, acompanhando a expansão agrícola. Migraram
provisoriamente para dois lugares. Ninguém falou
aqui, mas existe carvão no sul da Bahia, onde talvez
seja a pior situação de carvão no Brasil hoje, e no
Mato Grosso do Sul, em Ribas do Rio Pardo. Foram es
ses os primeiros lugares para onde os carvoeiros de Mi
nas Gerais se mudaram. Como resultado, está-se extin
guindo a mata em Ribas do Rio Pardo, que está sendo
ocupada por gado. A grande plantação de eucalipto feita
na década de 60 a 70 também está acabando. O que
está acontecendo com os carvoeiros? O que acontece
quando acaba a madeira? Ou o carvoeiro fica na região
de Ribas do Rio Pardo e vai morar na favela, o que é pior
do que ser carvoeiro, ou ele acompanha a fronteira agrí
cola, como disse o Sr. Batuíra.

Para onde o carvoeiro está indo, como mostra o fil
me? O que disse aquele fazedor de forma? Ele disse:
"Estou indo para Marabá". Por que ele está indo para lá?
Há duas jazidas illlX>rtantes de minério de ferro no Bra
sil. Uma está em Minas. O problema de Minas, na minha
opinião, está resolvido, porque não tem mais mata nativa.
O carvoeiro de Minas não é mais o imigrante. Lá vai ha
ver plantações, a fiscalização é mais fácil e ponto final.
Agora, o problema que temos de enfrentar, em especial
esta Comissão, é o que vai acontecer no Pará.

Quando fizemos o filme, também escrevemos um
livro. Para participar desse livro, que quero colocar à dis
posição desta Comissão e doar vários exemplares,
convidamos vários cientistas importantes do mundo
inteiro. Um deles, particularmente relevante, cha
ma-se Phillip Martin Fearnside. Ele é americano, PhD
e trabalha no INPA. Faz modelos do que vai acontecer
com a expansão da fronteira do carvão vegetal no
Pará. O que está acontecendo? Os carvoeiros foram
para o Mato Grosso do Sul, mas lá não há mais made
ira. Então, eles estão indo para o Pará. Por quê? Por-
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que lá existe Carajás, projeto inicialmente feito para
explorar minério de ferro truto.

Entre as cláusulas de funcionamento de Carajás
tinha a não-produção de fE~rro-gusa ao longo da ferro
via. Acontece que o eSCOélmento de minério de ferro
de Carajás é limitado pela capacidade do porto, que
fica no Maranhão. Então, l) que acontece? Produzin
do ferro-gusa, consegue-se extrair mais minério de
ferro do que se consegLiria sem a sua produção.
Então, cada vez mais a pr,:>dução de minério de ferro
na Amazônia está é!trainc'o indústrias guseiras, que
se estão instalando ao longo da ferrovia.

Como essas indúst,-ias operam? Exatamente
como operavam as primEiras, em 1930, em Minas,
com trabalho infantil. Eu v isso quando fui fazer o fil
me. Não é um dado estatí~tico, é um fato. Trabalho in
fantil, sem fiscalização, nHm dar para ter - nisso eu
concordo com o Sr. .José Elatuíra de Assis -, por cau
sa da dimensão da úrea, que é enorme.

Respondo a minha própria pergunta sobre o
que está acontecendo com os carvoeiros: acabou a
madeira de Minas. Em M nas Gerais estão fazendo
plantações de eucalipto, C' que é fácil de fiscalizar, e
os carvoeiros estão sainco de Minas e indo para o
Pará, onde vamos repetir C) mesmo erro que comete
mos em Minas, em 1930, se ninguém fizer nada.

O trabalho que gosta ria que esse documentário
gerasse era no sentido de que se tentasse resolver o
problema que se vai criar cada vez mais no Pará.
Acho que existem três motivos para se resolver esse
problema. O primeiro é ~ umanitário. Não podemos
deixar pessoas trabalhando nesse tipo de condição.
O segundo é ambiental. O Batuíra está certo quando
diz que é melhor faz8r ferr.)-gusa com carvão vegetal
de plantação de eucalipto do que fazer com coque.
Ambientalmente, é "melheor" - entre aspas. Será me
lhor se se replantar o euca 'ipto que foi derrubado, por
que, quando o eucalipto cresce, ele seqüestra de
novo o carbono que está no ar e o balanço atmosféri
co da poluição é zero. Mas se se devastar a mata nati
va, então não é melhor; é ::>ior e mais caro. O terceiro
motivo é o seguinte: se nã::> fizermos o dever de casa
no Brasil, ele vai ser3. feito para nós lá fora. Vou dizer
porquê.

Esse filme foi ·3xibid) no Festival Internacional
de Documentários de Wa~.hington. Eu estava lá para
a exibição. Certo dia tocou o telefone no meu hotel.
Era um representante do sindicato americano que cu
ida de caminhoneiros e também do sindicato do aço
americano, que me pergu ltOU se eu enviaria livros e
cópias do filme para serEm exibidos no Congresso
americano. Eu não enviei porque sei o que ele queria.

O que ele queria? Ele queria projetar a situação dos
carvoeiros no Brasil no Congresso e conseguir urna
restrição à exportação de aço brasileiro da Amazônia
para os Estados Unidos. Todo aço produzido na Ama
zônia é exportado.

Então, o que isso significa para mim? Significa o
seguinte: ou fazemos o que disse o Deputado Fernan
do Gabeira, um plano gradativo para mudar os mol
des de produção de carvão vegetal, sobretudo no
Pará, ou isso vai ser feito pelos outros. Os Estados
Unidos vão fazer isso para nós. Não importa mais fer
ro-gusa e aço feitos na Amazônia e pronto, acabou,
ponto final.

Era isso o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fan
tazzini) - Vamos ter de encerrar o debate, que ficará
prejudicado, pois continua piscando aqui a luz. Por
tanto, somos obrigados a encerrar a reunião.

Gostaria de agradecer a todos a presença. Tan
to a Comissão de Direitos Humanos quanto a Subco
missão da Criança e do Adolescente, representadas
aqui pelo Deputado Fernando Gabeira e por mim,
agradecem por poder contar com a colaboração de
todos, para que possamos encontrar soluções ade
quadas para todas as questões aqui apresentadas.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a pre
sente reunião de audiência pública.

Está encerrada a reunião.

Ata da Qüinquagésima Quinta (Ordinária de
Audiência Pública) Realizada em 04 de Dezembro
de 2001

Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do
dia quatro de dezembro de dois mil e um, no Plenário
08, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a Presi
dência alternada dos Deputados Luciano Pizzatto,
Vice-Presidente, e José Borba, Membro Titular, reu
niu-se a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias em Reunião Ordinária de Au
diência Pública com os seguintes temas: BALANÇO
DAS AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO REALIZADAS
EM PROSSEGUIMENTO À CPI DOS
MEDICAMENTOS; e DISCUSSÃO DA POLíTICA
INDUSTRIAL DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS.
Participaram como expositores os senhores:
GONZALO VECINA NETO, Presidente da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, represen
tando o Senhor Ministro da Saúde; PAULO TARSO
GOMES, Delegado da Polícia Federal; LUIZ MILTON
VELOSO COSTA, Diretor da Câmara de Medicamen
tos da ANVISA; CÉLIA CHAVES, Presidente do Con
selho de Farmácia do Rio Grande do Sul; ANTÔNIO



Deputado JOSÉ BORBA (PMDB/PR) - Mem
bro Titular no Exercício da Presidência

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat
to) - Declaro aberta a presente reunião de audiência
pública da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, que terá os seguintes temas:
balanço das ações de investigação realizadas em
prosseguimento à CPI dos Medicamentos e discus
são da política industrial de medicamentos genéricos.

Informo que a nossa Presidenta, Deputada Ana
Catarina, encontra-se em reunião na Presidência da
Casa.

Convido para tomarem assento à Mesa, na qua
lidade de expositores, o Sr. Gonzalo Vecina Neto, Pre
sidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
ANVISA, representando o Sr. Ministro da Saúde, José
Serra; o Dr. Paulo Tarso Gomes, Delegado da Polícia
Federal, representando o Sr. Agílio Monteiro Filho, Di
retor-Gerai do Departamento de Polícia Federal; O Sr.
Luiz Milton Veloso Costa, Diretor da Câmara de Medi
camentos da ANVISA; Ora. Célia Chaves, Presidenta
do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do
Sul; Dr. Antônio Barbosa da Silva, do Conselho Regio
nal de Farmácia do Distrito Federal; Dr. João Grandi
no Rodas, Presidente do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE.

Esclareço que também foram convidados a par
ticipar da presente reunião o Secretário da Receita
Federal, Dr. Everardo Maciel, que encaminhou cor
respondência informando a impossibilidade de com
parecimento em razão de compromissos anterior
mente assumidos, bem como o Presidente do Banco
Central do Brasil, que solicitou dispensa de sua parti
cipação ao autor do requerimento.

A palavra será concedida aos expositores por até
dez minutos. Em seguida, farão uso da palavra os De
putados Vanessa Grazziotin e Luiz Ribeiro, autores do
requerimento de realização da presente reunião. Os
Parlamentares previamente inscritos terão o tempo de
três minutos, facultadas a réplica e a tréplica.

Para facilitar o registro do debate, o orador deve
rá declinar seu nome ao fazer uso da palavra, caso
não tenha sido anunciado pela Presidência.

Com a palavra o Dr. Paulo Tarso Gomes, Dele
gado da Polícia Federal.

O SR. PAULO TARSO GOMES - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, estou
representando nesta audiência pública o Diretor-Ge
rai da Polícia Federal, Dr. Agílío Monteiro Filho, que
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BARBOSA DA SILVA, Presidente do Conselho Regio- tas taquigráficas, no Diário da Câmara dos Deputa-
nal de Farmácia no Distrito Federal; e JOÃO dos.
GRANDINO RODAS, Presidente do Conselho Admi
nistrativo de Defesa Econômica - CADE. Registraram
presença os Senhores Deputados Luciano Pizzatto,
Vice-Presidente, Clóvis Volpi, Ricarte de Freitas, Car
los Nader, Dolores Nunes, Luiz Bittencourt, Luiz
Alberto, Celso Russomanno, José Borba, Régis Ca
valcante, e Ronaldo Vasconcellos - membros titula
res - Elias Murad, íris Simões, Silas Brasileiro, Fer
nando Gabeira, Luciano lica, Cunha Bueno e Vanes
sa Grazziotin - membros suplentes. Deixaram de re
gistrar presença os Senhores Deputados Badu Pican
ço, Luiz Ribeiro, Salatiel Carvalho, Wellinton Fagun
des, Milton Barbosa, Pedro Bittencourt, Ricardo Fiú
za, Ana Catarina, Aníbal Gomes, Glycon Terra Pinto,
João Paulo, Tilden Santiago, Inácio Arruda e Paulo
Baltazar. Como convidados registraram presença os
senhores Lorena Moraes, da BTR Agência de Notíci
as; Ana Cecília, da Patri Consultoria; Alexandre Lem
gruber e Ricardo Marski, da ANVISA; Carlos Dias Lo
pes, Assessor de Imprensa da ANVISA; Pedro Ber
nardo, Gerente-Geral de Regulação da ANVISA; Fer
nando Baptista, Gerente de Regulação Eletrônica da
ANVISA; Lídia Moura, da assessoria do Conselho de
Farmácia do DF; e Sérgio Diniz, do Inmetro. Dando
início aos trabalhos, o Presidente em Exercício, De
putado Luciano Pizzatto, convidou os senhores expo
sitores a tomarem assento à mesa, passando-lhes a
palavra para suas explanações. Antes porém, escla
receu que também foram convidados a participar des
ta reunião o Secretário da Receita Federal, Everardo
Maciel, que encaminhou correspondência informan
do a impossibilidade de comparecimento tendo em
vista compromissos anteriormente assumidos, e tam
bém, o Presidente do Banco Central, Armínio Fraga,
que solicitou a dispensa de sua participação à autora
do requerimento, pois as informações solicitadas seri
am da alçada da Receita Federal. Findas as exposi
ções, fez uso da palavra, na qualidade de autora do
requerimento que solicitou a presente reunião, a De
putada Vanessa Grazziotin. Concluídos os debates e
não havendo mais quem desejasse fazer uso da pala
vra, o Presidente em exercício, Deputado José Borba,
agradeceu a participação de todos e declarou encer
rada a reunião às dezessete horas e cinco minutos e,
para constar, eu, Aurenilton Araruna de Almei
da, ,Secretário, lavrei a presen
te ATA que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente em Exercício, Deputado José Borba,
e encaminhada à publicação, juntamente com as no-
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não pôde vir, e também porque na época da CPI dos Posteriormente, em maio de 2000, com o térmi-
Medicamentos eu fui o funcionário indicado para no da CPI, houve uma série de recomendações e eu
acompanhar os trabalhos representando a Polícia Fe- gostaria de lembrar algumas.
dera!. Há um projeto de lei tramitando nesta Casa que

Naquela oportunidade, no curso da CPI, instau- altera dispositivo da lei que criou a ANVISA. Funda-
rei inquérito no Rio de Janeiro para apurar a falsifica- mentalmente, esse projeto de lei permite à ANVISA
ção do medicamento Keflex, solução oral, 250 miligra- abrir e instruir processo administrativo por abuso de
mas, juntamente com a Polícia Civil de Minas. Essa preço. O projeto de lei está tramitando nesta Casa.
investigação resultou na prisão de três indivíduos, Um outro projeto de lei de muita importância para
que foram condenados a dez anos de reclusão. nós é o que propõe definição de mercado relevante

Ainda no curso da CPI foi instaurado inquérito para o setor farmacêutico. Esse é um estudo que esta-
em Brasília para apurar a formação de cartel pelos la- mos realizando, não está concluído porque há cerca de
boratórios, no qual foram indiciadas 25 pessoas. O in- um ano e meio o reajuste de preços está controlado.
quérito foi instaurado a partir de denúncia do Conse- Portanto, a definição e explicitação de mercado relevan-
lho Federal de Farmácia em Brasília. Houve um des- te temos condições de fazer rapidamente.
dobramento desse inquérito para nossa delegacia em Outro projeto que gostaria de destacar é o que
São Paulo, que gerou a instauração de vários outros introduz critérios econômicos na análise da solicita-
inquéritos, três ainda em andamento, que estão in- ção do registro de medicamento. Trata-se de uma im-
vestigando também essa fraude. portante iniciativa da Câmara dos Deputados, que

permite examinarmos o preço dos produtos, princi
Na mesma época, houve o inquérito instaurado

palmente os sujeitos à patente, que estão entrando
pela nossa delegacia de Uberlândia para apurar a falsi- no mercado.
ficação de medicamentos para dieta - uma comissão

Houve também uma recomendação para que o
de Deputados, na época, compareceu a Uberlândia.

Poder Executivo criasse um banco de dados, que
Atualmente, a Polícia Federal está trabalhando está cerca de 70% pronto. Já temos custo de importa-

com três inquéritos, desdobramento daquele no qual ção de matéria-prima, preço de fábrica de medica-
foram indiciadas 25 pessoas, trabalho que está sendo mento por apresentação, faturamento anual do medi-
conduzido pela nossa especializada em São Paulo. camento por apresentação e, evidentemente, as

Quero ressaltar que a investigação desse tipo apresentações de medicamentos. Estamos encon-
de crime contra a saúde pública é de competência da trando alguma dificuldade no caso do preço do princí-
Polícia Civil do Estado e não da Polícia Federal. Atua- pio ativo da matéria-prima no mercado internacional.
mos principalmente naqueles crimes em que há re- Uma outra recomendação foi a adoção de al-
percussão interestadual e quando há uma solicitação gum sistema para que pudéssemos adotar algum tipo
expressa. de providência quando do lançamento de novos pro-

No momento, era o que tinha a dizer. dutos. Não seriam somente produtos sob patente,
Estou à disposição dos senhores para respon- mas todo e qualquer medicamento. Mais tarde vou

der a qualquer indagação. tratar desse assunto, que já foi implementado pela
Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat- Uma recomendação para o financiamento a in-
to) - Com a palavra o Dr. Luiz Milton Veloso Costa, Di- dústrias que queiram produzir genéricos. Já existe uma
retor da Câmara de Medicamentos da ANVISA. linha de crédito no BNDES e já temos contratos firma-

o SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Exmo. dos em torno de 25 milhões e mais três cartas-consul-
Sr. Deputado que ora preside esta reunião de audiên- tas, totalizando cerca de 93 milhões de reais.
cia pública, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e se- Voltarei agora para julho de 2000.
nhores, colegas de posição, gostaria de começar esta O que aconteceu com o preço no primeiro se-
exposição retornando ao mês de novembro de 1999, mestre de 2000? Enquanto a CPI dos Medicamentos
quando esta Casa instalou a CPI dos Medicamentos. estava atuando, tomando os depoimentos, os reajus-

Dentre outros motivos que levaram à instalação tes de preços de medicamentos foram praticamente
da CPI, havia indícios de que o setor farmacêutico zero. Em junho, alguns laboratórios reajustaram seus
praticava preços abusivos, havia um número muito preços. Nesse mesmo mês, conseguimos informa-
grande de processos por abuso de preço na Secreta- ções de que em julho haveria uma movimentação mu-
ria de Direito Econômico e no CADE. ito grande de preços.
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Diante desse fato, foi assinado um protocolo de
intenções entre o Governo e o setor privado que esta
beleceu que os preços ficariam estáveis até o final do
ano ou até o término de um grupo de trabalho que iria
propor regulamentação para o setor.

"Em dezembro de 2000, na impossibilidade de o
grupo chegar a uma conclusão, foi encaminhada ao
Congresso medida provisória criando a Câmara de
Medicamentos, estabelecendo regras de preços para
o ano de 2001. Essa medida provisória foi convertida
em março de 2001, introduzindo um item muito impor
tante, que não tínhamos previsto antes: o custo de im
portação das matérias-primas feitas pelos laboratóri
os ou por um importador independente.

Agora, em setembro, foi editada uma medida
provisória prorrogando o regime de preços até o final
do ano que vem, estabelecendo que teríamos reajus
te de preços em novembro e em janeiro, ficando o
preço congelado até 31 de dezembro de 2002. Seria
importante lembrar disso, porque toda essa atuação,
no fundo, derivou da CPI dos Medicamentos. Esta
mos trabalhando com base nessa orientação recebi
da da CPI.

Agora, gostaria de listar algumas medidas im
portantes que a Secretaria-Executiva da Câmara de
Medicamentos está adotando. Ao longo desse ano, ti
vemos um trabalho muito grande, que foi receber os
chamados relatórios de comercialização, que são in
formações que as empresas nos mandam em janeiro
para reajustarem preços e trazem informações sobre
faturamento, preço e evolução do produto - no caso,
de janeiro, ao longo de agosto a novembro, cerca de
dezesseis meses. Todas essas informações são rele
vantes para estabelecermos se a empresa praticou o
preço de acordo com a lei ou não.

Foram três os relatórios de comercialização apre
sentados. Um deles estabelecia o reajuste de 4,4% em
janeiro, com um máximo de 5,94 por apresentação. Se
alguém subir 5,94 algum produto que tivesse o mesmo
faturamento deveria subir abaixo de 4,4. Agora em no
vembro a mesma regra. Um reajuste de 4%, em média,
com limite por apresentação de 5%.

Temos um banco de dados com 14 mil produtos
ou apresentações. Por meio dessas informações atu
alizadas - neste ano, foram atualizadas três vezes -,
teríamos condições de subsidiar o Governo e o Ple
nário de Ministros da CAMED para a tomada de deci
sões. Processos administrativos ou investigações
preliminares: foram instalados 38 processos e feitas
23 notificações até agora.

Uma outra atuação da Secretaria-Executiva, se
guindo a orientação da Câmara, foi classificar os pro-

dutos das empresas como novas apresentações ou
produtos inovadores. A lei aprovada pelo Congresso
estabelece que no caso de novas apresentações, ou
seja, empresas simplesmente mudam a concentra
ção ou mudam o número de comprimidos, teríamos
de fazer uma proporcionalidade. Se um produto tem
caixa com dez comprimidos e uma concentração de
dez miligramas e passa para nove comprimidos, a lei
determina que façamos proporcionalidade e o preço
não pode ser maior do que a média de mercado. Isso
estamos seguindo. Evidentemente, se um produto
que tem dez comprimidos e uma concentração de
dez passa para uma concentração de oito, fazemos a
proporcionalidade também, porque tem menos princí
pio ativo. Esse trabalho é feito diuturnamente e envol
ve pessoas especializadas.

Elaboração de atos normativos. Outro item mui
to importante nos meses de maio e junho foi verificar
se os laboratórios estavam ou não em conformidade
com a regulamentação para receber o benefício fiscal
da redução de PIS e COFINS. Isso nos rendeu um
grande trabalho, porque essa redução, por determi
nação da lei, tem que ser proporcional à redução de
preços. É preciso verificar se os produtos tiveram
seus preços reduzidos.

Em resumo, compete à Câmara de Medicamen
tos implementar o regime de regulação de mercado ins
tituído pela Medida Provisória n° 2.063, convertida na
Lei n° 10.213. Basicamente, a origem da Câmara está
no entendimento de que esse mercado apresenta fa
lhas de funcionamento. O que seriam essas falhas de
funcionamento? A assimetria de informação, ou seja, o
consumidor não tem condições de comparar preços de
produtos. O consumidor não tem condições de compa
rar qualidade de produtos. Ele não tem essa informação.
Há também a elasticidade. Trata-se de um bem essenci
al. Variação de preço a mais não necessariamente im
plica diminuição de consumo proporcional, como se es
peraria de um outro tipo de produto. Temos um outro
problema sério, que são as barreiras à entrada nesse
mercado. Para uma empresa instalar-se nesse mercado
tem de despender gastos muito grandes em tecnologia
e maiores ainda em propaganda, a chamada despesa
comercial. Essas falhas de mercado justificam a neces
sidade da formação da Câmara.

A Câmara é formada pela Casa Civil, Ministério
da Justiça, Ministério da Fazenda e Ministério da Saú
de. É composta por três órgãos: o Conselho de Minis
tro, coordenado pelo Ministro-Chefe da Casa Civil; o
Comitê Técnico, formado pelo Secretário da Secreta
ria de Direito Econômico, Secretário de Acompanha
mento Econômico da Fazenda, Subchefia Civil para
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Assuntos Jurídicos da Casa Civil e a Secretaria de
Investimento em Saúde do Ministério da Saúde. Dan
do suporte a essas duas instâncias, a Secretaria-Exe
cutiva, exercida pela ANVISA.

Quais os principais objetivos da Câmara? Na
verdade, o principal objetivo é estabelecer políticas
regulatórias que possibilitom o aumento do consumo
de medicamentos prefere lcialmente pelas camadas
de população de menor rEnda.

São quatro os atos normativos.

A Câmara está completando um ano. Na medida
do possível, tem buscado atender às expectativas ge
radas por sua criação: limitar o aumento de preços;
impedir a "maquiagem de produtos" - entre aspas -;
regular o preço de entrada de novos produtos e novas
apresentações e, evidentemente, quando descumpri
da a determinação governamental, autuar. Achamos
muito importante a implementação da medida de re
dução dos preços derivados do crédito presumido do
PIS e da COFINS.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat
to) - Passo a palavra à Dra. Célia Chaves, Presidenta
do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do
Sul.

A SRA. CÉLIA CHAVES - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Deputada Vanessa Grazziotin, nossa co
lega farmacêutica, senhoras e senhores representan
tes de entidades e pessoas interessadas no assunto
ora em debate, em nome do Conselho Regional de
Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul, em primei
ro lugar, gostaria de agradecer o convite para partici
parmos desta audiência pública e podermos colabo
rar de alguma maneira com o debate dos temas que
estão sendo abordados: a avaliação da CPI e a ques
tão dos medicamentos genéricos no Brasil.

Em relação à CPI dos Medicamentos, podemos
dizer que, na condição de entidade profissional que re
presenta a categoria farmacêutica, obviamente, acom
panhamos de perto todos os trabalhos da CPI dos Me
dicamentos, não pessoalmente sempre, mas verifican
do se a CPI estava atingindo o objetivo de ir a fundo na
investigação dos graves problemas que enfrentamos
em relação aos medicamentos em nosso País.

Constatamos, pelo acompanhamento que fize
mos dos trabalhos da CPI, pela leitura do relatório fi
nal e, principalmente, dos votos em separado de al
guns Deputados, que muito ainda se tinha a fazer a
esse respeito. Muito foi feito: proposições, ações fo
ram propostas para tentar solucionar esses graves
problemas.

Esta audiência serve para avaliarmos se as re
comendações da CPI estão sendo seguidas. Parece
que algumas sim. Na Conferência de Vigilância Sani
tária, numa discussão sobre a situação das farmáci
as, alguém da platéia perguntou-me se a CPI, como
as demais, não tinha acabado em pizza. Respondi
que não, porque estamos conseguindo, embora mu~o

aquém do desejado, apurar algumas coisas e realizar
algumas das ações propostas. Pelo menos temos tra
balhado neste sentido.

Abrimos uma série de processos éticos contra far
macêuticos responsáveis por distribuidoras e farmácias
no Rio Grande do Sul, onde foram encontrados alguns
dos medicamentos falsos produzidos em Minas Gerais.
Alguns desses processos já foram avaliados e alguns
colegas estão sendo punidos pelo envolvimento, por
permitirem a comercialização em suas farmácias de
medicamentos falsos e sem qualidade.

Acho que os Conselhos estão cumprindo seu
papel e ajudando a melhorar a assistência farmacêu
tica em nosso País.

Duas recomendações importantes da CPI são:
a aprovação, por esta Casa - espero não muito longe
-, do substitutivo do Deputado Ivan Valente, que dá
às farmácias o caráter de estabelecimento de saúde e
não tanto de estabelecimento comercial, como infeliz
mente temos hoje; e a realização da Conferência Na
cional de Políticas de Medicamentos e Assistência
Farmacêutica, já aprovada pelo Conselho Nacional
de Saúde. Estamos aguardando a marcação da data
para março ou abril. Esperamos que isso se dê, por
que só por meio dessa conferência conseguiremos
estabelecer uma política de assistência farmacêutica.
Não acredito na efetividade de algumas medidas de
que estamos ouvindo falar, inclusive na edição de me
dida provisória para permitir o acesso da população
aos medicamentos.

Sobre a política industrial de medicamentos ge
néricos no País, gostaríamos muito que o País tivesse
políticas para definir diretrizes baseadas em princípi
os, que propusessem ações coordenadas que garan
tissem a resolução dessas ações na área de saúde.

A política de medicamentos no Brasil está dis
posta em lei e em portaria, mas o que temos visto são
programas isolados, sem articulação, com financia
mentos estanques, sem continuidade.

No nosso entender, a política de medicamentos,
genéricos ou essenciais, pressupõe a existência de
políticas setoriais, como a política de ciência e tecno
logia, de produção de medicamentos, de distribuição,
de dispensação. E também uma política de recursos
humanos. Por quê? Com ciência e tecnologia, o País
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desenvolve o conhecimento para a produção dos me- O custo mais em conta, mais barato, do medica-
dicamentos e garante sua soberania. É preciso uma mento genérico tem propiciado que esses 50% da po-
política voltada para a produção, para garantir aos la- pulação que não têm acesso ao medicamento este-
boratórios nacionais, públicos e privados, a produção jam tendo acesso a ele? No nosso entender, não.
do medicamento, contribuindo também para a garan- Quem está tendo acesso ao medicamento genérico é
tia da nossa soberania. Também é preciso racionali- aquele que já comprava o medicamento e agora o
zar a produção de medicamentos. Muitos não deveri- compra por um preço um pouco menor, embora nem
am estar registrados, não deveriam sequer ser produ- sempre o genérico seja tão barato quanto gostaría-
zidos no País. mos que fosse, até porque também tem custos com

Quanto à distribuição, é preciso, a partir de publicidade. Hoje eu estava lendo uma revista sobre
constatação da CPI dos Medicamentos, acabar com genéricos, inclusive com uma entrevista do Or. Vecina
o desmando, com a falsificação de medicamentos, em que diz que o medicamento genérico é mais bara-
com as falcatruas, com a ação dos oportunistas, que to porque não tem publicidade. Só que na próxima pá-
aproveitam toda essa desorganização do setor para gina da revista havia publicidade de medicamento ge-
causar grandes malefícios à saúde da população. nérico. O medicamento genérico também não vive

No que se refere à dispensação, é preciso ga- sem publicidade, porque ~stam~s.numa escal~ .de
rantir o acesso ao medicamento de forma racional mercado, estamos num Pais capitalista onde a loglca
com orientação médica, na concepção correta, ~ implantada na ~~oduç,ão ~ c.omercializa~.ão dos ~e?i-
dose certa na hora certa para a patologia adequada. camentos genencos e a loglca mercantlhsta/capltahs-

O ' I d ' . d .. I ta, não outra. Portanto, também o genérico tem que
pessoa eve ser c~~aclta o~, pn.nclpa me.n- fazer propaganda. Por conta disso, ele também não

te, cOl1)p~ometldo <:om a polltlca e as dlretnzes do SIS- pode ser assim tão mais barato, não pode tirar com-
tema Unlco de Saude. pletamente o custo da publicidade que os medica-

Sem todas essas políticas articuladas, não podemos mentos todos têm. E, ainda quanto ao custo, no nosso
imaginar uma política de medicamentos para o País. entender, toda a campanha que o próprio Governo

Temos no Brasil, em relação aos genéricos, um conjun- está fazendo em relação aos medicamentos genéri-
to de legislações que tem exigido, para o registro, arealização cos tem-se baseado muito na questão custo. E por
de uma série de testes de bioequivalência, de biodisponibilida- isso há uma certa obrigatoriedade de o medicamento
de ou de equivalência farmacêutica, de estabilidade, de garan- ser mais barato, porque esse é o aspecto que o Go-
tia da qualidade desses produtos. A produção também está vemo está ressaltando para trazer a população e ou-
passando por uma avaliação um pouco mais criteriosa, garan- tros setores para a defesa do medicamento genérico.
tindo a qualidade dos genéricos colocados no mercado. Nós, obviamente, defendemos isso. É óbvio que que-

remos medicamentos mais baratos, mais acessíveisEm relação à prescrição, há uma definição de como o
à população. Mas não é somente isso que uma polítimédico, o prescritor, enfim, deve se comportar, seja ele do se-
ca adequada de medicamentos genéricos pode tra

tor público, seja ele do setor privado, possibilitando ao médi-
zero Talvez tão importante quanto isso seja a racional i

co do setor privado não prescrever genéricos se náo quiser.
zação daquilo que nós produzimos, comercializamos,

Quanto à dispensação, simplesmente prevê apossibili- dispensamos e utilizamos em nosso País em termos
dade de haver a substituição do medicamento genérico, a in- de medicamento. E isso se contrapõe à situação que
tercambialidade, garantindo o acesso aos medicamentos ge- temos hoje de medicalização, de "empurroterapia",
néricos. A legislação garante isso. de uma automedicação, portanto, sem orientação ne-

O acesso ao medicamento mudou na medida em que nhuma, do uso irracional do medicamento. Em contra-
temOS hoje um certo percentual de medicamentos ge- partida ou antagonicamente, há o problema da falta
néricos colocados no mercado? Não. Quinze por cen- de acesso. Quer dizer, nosso País vive esses dois di-
to da população - mais rica - consomem praticamen- lemas: por um lado, a população não tem acesso ao
te metade de todos os medicamentos produzidos no medicamento, mesmo com a chamada política - eu
Brasil, enquanto que metade da população brasileira, não chamaria assim - de medicamentos genéricos
quando muito, consome 16% desses medicamentos colocada no País; por outro lado, nós somos - se os
e, ainda assim, por intermédio do Sistema Único de números não mudaram - o oitavo mercado mundial
Saúde, que fornece o medicamento gratuitamente, em medicamentos, com 12 bilhões de reais em medi-
porque essa clientela não tem poder aquisitivo para camentos comercializados no País, mostrando que
comprá-lo. somos realmente um mercado potencial, em expan-
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são. Acontece que esse mercado é praticado por ape
nas 16% da população que têm acesso aos medica
mentos. Então, realmente o que precisamos é do es
tabelecimento de uma política de medicamentos, tan
to genéricos quanto essenciais, que garanta que todo
cidadão brasileiro tenha acesso àquele medicamento
de que ele necessita e deixe de ser pressionado a
consumir medicamentos desnecessários. Este é o
grande antagonismo que estamos vivendo. Neste
sentido, continuamos apontando para que realizemos
a nossa Conferência Nacional de Política de Medica
mentos e de Assistência Farmacêutica, como forma
de construir essa política da maneira mais democráti
ca possível, com a participação dos segmentos que
compõem as conferências nacionais, usuários, gesto
res, trabalhadores da área, além do que chamamos
de a conferência de vigilância sanitária, e o setor re
gulado, ou seja, o setor privado, produtor e comerci
ante, da área de medicamentos. Realmente, esta se
ria a indicação que faríamos: de não deixarmos de re
alizar essa conferência o mais breve possível para po
dermos estabelecer uma verdadeira política de medi
camentos no País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat
to) - Obrigado.

Com a palavra o Dr. Antônio Barbosa da Silva,
do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Fede
ral.

O SR. ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA - Cum
primento a Mesa e agradeço o convite.

Desde 1995, o Conselho Regional de Farmácia
vem fazendo o acompanhamento de preços de medi
camentos e de um projeto de autoria do Deputado
Eduardo Jorge, apresentado em 1991. Tivemos tam
bém a luta de várias autoridades sanitárias no País,
de cientistas, tentando implementar uma política que
viabilizasse o acesso das pessoas aos medicamen
tos. Mas hoje sequer estaríamos discutindo medica
mentos genéricos se os medicamentos fossem todos
conhecidos e destacados pelo nome do princípio ati
vo, que é o nome químico do produto. No primeiro pro
jeto, de autoria do Deputado Eduardo Jorge, estava a
determinação de que se desse destaque na embala
gem ao nome do princípio ativo do medicamento, seu
nome químico, o nome da substância em si.

(Apresentação de transparências.)
Em 1993, o Governo do Presidente Itamar Fran

co, cujo Ministro da Saúde era o Deputado Jamil Had
dad, baixou um decreto determinando que o nome
químico do medicamento aparecesse num tamanho
três vezes maior do que o nome de fantasia do produ
to. Fiz um exemplo do destaque do nome químico.

São três produtos à base de levoteroxina, ou seja, le
voteroxinas sódicas, um hormônio tireoidiano, de três
grandes laboratórios. Muitas vezes, quando falamos
em similares, imagina-se que se trata de produtos fa
bricados por laboratórios pequenos do País, quando,
na verdade, a Roche, a Merck, o Aché fabricam simi
lares. Ali temos três produtos com o mesmo princípio
ativo, a levoteroxina, embaixo vem o nome de fanta
sia: Syntrhoid, Puran T4 e Tetroid. Embora os nomes
de fantasia sejam distintos, o princípio ativo, o nome
químico é o mesmo, a substância é a mesma. A dife
rença de preço entre eles chega a mais de 340%. Ora,
se hoje no Brasil 90% dos medicamentos não têm
mais patente, ou seja, a patente não é exclusiva, para
cada medicamento produzido ter-se-á sempre, em
média, seis produtos exatamente iguais. Significa que
a diferença entre esses produtos é superior, como os
senhores estão vendo, a 300%. Se o produto viesse
com o nome químico destacado, com certeza, não es
taríamos discutindo sequer preço de medicamentos.
pois o preço do medicamento hoje seria, no mínimo,
80% mais barato. Não existe nenhum medicamento
produzido no Brasil, por mais barato que seja, cuja
margem de lucro seja inferior a 500%. Eu desafio
qualquer membro da indústria farmacêutica a vir aqui
mostrar sua planilha de custos.

O que eu queria mostrar era exatamente esse
detalhe: pelo Decreto na 793, O tamanho das letras do
nome ou marca não poderá exceder a um terço do ta
manho das letras da denominação genérica. Ou seja,
o nome químico apareceria com o tamanho de 75% e
o nome de fantasia, 25%.

Na lei que o Congresso Nacional aprovou está
dito que o tamanho dos caracteres da substância quí
mica não será inferior à metade do tamanho das le
tras e caracteres de nome comercial ou marca. A lei
diz que o nome da substância, o nome do princípio
ativo não pode ser inferior à metade do tamanho do
nome fantasia. Pode ser maior. O Decreto regulamen
tar de na 3.181 modificou a lei, e esta Casa até o mo
mento nada fez. O decreto fixou a metade do tamanho
das letras, justamente para não haver o efeito concor
rencial. Uma resolução da ANVISA modificou a lei fe
deral fixando em 30% do tamanho do nome comerci
aI. Portanto, estamos brincando de fazer política de
medicamento se formos pensar que fazer política de
medicamento, melhorar o acesso das pessoas a me
dicamento, diminuir o custo de medicamentos é dei
xar o mercado totalmente cartelizado e formalizado.
Ora, os laboratórios querem que os preços dos medi
camentos sejam liberados. Mas mercado livre é aque
le que permite que o consumidor e o médico optem
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pelo produto mais barato. Se 90% dos medicamentos
produzidos no Brasil têm cinco ou seis similares, por
que não posso destacar o nome químico para que o
usuário do medicamento tenha a opção de comprar o
produto mais barato? Isso se falando de preço. O
nome químico é que serve de orientação para o con
sumidor quando se fala de comunicação científica, de
fatores alérgenos e uma série de outros detalhes. O
mercado só terá livre concorrência quando esse prin
cípio for obedecido. Isso é uma negociação de muitos
anos.

O Dr. Vecina informou que, por erro de redação,
não constou na Medida Provisória n° 1.814, de feve
reiro passado, o texto referente à determinação da
proporção entre marca comercial e denominação ge
nérica, de acordo com o combinado com o Ministro
José Serra. Ele afirmou que na reedição constará que
a proporção corresponderá à metade.

Portanto, o mercado de medicamento não é li
vre, é direcionado, e a indústria preocupa-se mu~o

em garantir isso.
O genérico melhorou o acesso da população

aos medicamentos? Segundo dados da própria in
dústria, não houve uma mudança cultural, o que é po
s~ivo. A venda dos medicamentos de marca famosa e
de uma série de outros medicamentos também mu~o

usados caiu, mas apenas as pessoas melhor informa
das têm acesso aos medicamentos genéricos. Ou
seja, os genéricos deveriam chegar às farmácias da
periferia e das pequenas cidades. Isso não está acon
tecendo justamente porque falta uma política basea
da na própria Organização Mundial da Saúde que fa
cilite e exija a prescrição de medicamentos genéricos;
exija que os medicamentos contenham nas embala
gens as informações dos nomes genéricos - este
item é sempre destacado -; exija a participação das
associações profissionais no desenvolvimento de
programa genérico; peça aplicações por fases - isso
foi feito -; obrigue o uso da denominação genérica no
ensino teórico e prático dos profissionais de saúde.

O Brasil hoje possui três revistas com os nomes
de fantasia dos medicamentos por ordem alfabética
circulando nas farmácias. Ora, se todas as informa
ções saíssem com o nome químico e por ordem alfa
bética, aconteceria um efeito concorrencial no merca
do. O poder de informação do consumidor faria com
que os preços dos medicamentos fossem reduzidos.

Deve haver informações sobre os preços para o
público e os profissionais de saúde. Ou seja, todas as
farmácias deveriam ter listas de todos os medicamen
tos genéricos com seus respectivos preços, elas de
veriam ser obrigadas a isso. Assim, o próprio usuário

poderia consultar o preço, conversar com seu médico
ou com o farmacêutico responsável técnico pelo esta
belecimento e adquirir o medicamento pelo menor
preço.

Controle de qualidade de confiança. Padroniza
ção de listas de substituição e não substituição. Pro
cedimentos para demonstrar a bioequivalência - isto
está sendo fe~o. Capacidade nacional de garantia e
qualidade - área em que já está acontecendo um
avanço significante. Capacidade nacional de inspe
ção dos pontos de venda - aí também há um avanço
bastante positivo.

Agora, se não se dividir a política de medica
mentos genéricos, se a ANVISA, em todo seu conjun
to, não fizer sua parte, os laboratórios usarão, como
usam, artifícios e estratégias para aumentar os pre
ços dos medicamentos. De outubro para cá, 946 me
dicamentos tiveram modificadas fórmula, apresenta
ção comercial, associação no País, concentração. O
Fluviral, no mês que passou, entrou com uma nova
substância no mercado e o preço passou de 6 para 24
reais, um aumento de mais de 360%. O preço do Na
prix aumentou mais de 600%. Então, é preciso, como
o Dr. Luiz Milton disse, que se observe alguns deta
lhes que talvez estejam passando despercebidos. A
dose individual de 946 medicamentos está mais cara
para o consumidor, além de algo que considero mais
grave ainda. Por exemplo, o Tylenol tem uma nova
embalagem de 100 miligramas, sabor morango.
Antes era de 200 miligramas. Ora, esse é um produto
dito de venda livre. Se a população não for alertada
sobre essas novas concentrações, correrá o risco de
usar um medicamento que não faça efeito ou de ir a
óbito por uma superdosagem.

Do ponto de vista do registro dos medicamen
tos, detalhes como esse deveriam ser observados. E
os registros deveriam ter uma finalidade social, o que
é fundamental.

Esta Casa já está apresentando um projeto proi
bindo o genérico de entrar no mercado mais caro que
o produto de referência. Listamos 39 medicamentos
genéricos que já estão mais caros que algumas mar
cas famosas. Por exemplo, o Ouinoflox, produto de re
ceituário médico; o Ciprofloxacin genérico é mais caro
que o Ouinoflox 160%. É possível resolver esse pro
blema. E é um produto de receituário médico, ou seja,
há duas estratégias comerciais: o balconista ganha
um bônus para empurrar o produto e o médico recebe
o propagandista e receita aqueles produtos. Então, o
Ouinoflox é um produto que ele chamam de eco.

Observem que grandes laboratórios associados
à ABIFARMA, como Schering-Plough, Merck, Biolab,
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Medley, lançaram genéricos mais caros que os outros
medicamentos.

Outra coisa que criticamos é a diferença de pre
ço entre os próprios genéricos. Genéricos idênticos
produzidos por laboratórios diferentes chegam a ter
uma diferença de preço de até 105%. Daí a necessi
dade da lista comparativa com os preços dos genéri
cos nas farmácias. Ora, o laboratório, quando coloca
seu genérico mais caro nc balcão, dá ao dono da far
mácia uma condição melhor, um prazo maior. Então, é
comum o paciente entrar numa farmácia e encontrar
o genérico mais caro.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat

to) - Obrigado, Dr. Antônio Barbosa da Silva.
Com a palavra o Dr. Gonzalo Vecina Neto, Presi

dente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
ANVISA.

O SR. GONZALO VECINA NETO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados presentes, caros com
panheiros de Mesa, senhoras e senhores, gostaria de
dividir bem os temas: um relativo aos trabalhos da CPI
e o outro à política industrial de medicamentos gené
ricos.

Enviamos pelo menos uma resposta à Câmara
dos Deputados sobre como andam todas as medidas
que tomamos em relação às recomendações oriun
das da CPI.

Antes de vir a esta reunião, fiz um levantamento
sistemático de todas as recomendações da CPI. Em
geral, há algum tipo de atividade sendo desenvolvida.
Infelizmente, boa parte ainda não foi cumprida, por
que é de grande alcance, tal como, a melhoria da fis
calização de fábricas.

Tentamos dar al~lum tipo de resposta pelo me
nos a duas recomendações. Com relação à n° 82, es
tamos discutindo, com o Conselho Federal de Farmá
cia, uma atualização da DCa, para depois pensarmos
em facilitar sua utilização Gomo forma mais simples e
adequada de reconhecimento dos medicamentos.

No que se refere à Recomendação nO 66, que
obriga o uso da DCa e, se necessário, o nome comerci
al nas prescrições, tentamos discuti-Ia no âmbito da tra
m~ação DO projeto de re\l isão DO funcionamento de
farmácias, que se en:::ontra no Congresso Nacional.

Pelo menos 29 recomendações da CPI estão sen
do acompanhadas; as restantes estão em diferentes es
tágios de implementação. J\fJ€nas a Recomendação n°
66 - voho a dizer -, que estabelece a obrigatoriedade
da utilização da DCa, aind<t não pôde ser cumprida.

Acredito, sim, que a CPI foi muito importante para
direcionar a própria ação da ANVISA, que a tem utiliza
do como guia no desenvolvimento dos seus trabalhos.

Com relação à política industrial de medicamen
tos genéricos, sou obrigado a concordar com a Ora. Cé
lia que não a temos nem para medicamentos comuns
nem genéricos.

A extinção da CEME, que já não praticava, há
muito tempo, uma política industrial, trouxe, como
conseqüência, a perda de referencial na área. Duran
te determinado período, a CEME tentou conduzir
essa política. Após sua extinção, pelo menos durante
a década de 90, praticamente não houve atividade
nesse aspecto.

No âmbito da própria política de assistência far
macêutica, que teve documento aprovado no Ministé
rio da Saúde, realizamos algumas ações, embora iso
ladas, no sentido de aumentar o número de genéricos
disponíveis no mercado e também o acesso a esses
medicamentos.

Não podemos esquecer que uma parte da pro
dução industrial de medicamentos no Brasil repousa
sobre os dezesseis laboratórios públicos existen
tes. Em alguns, há investimentos importantes. Refi
ro-me particularmente ao LAFEPE - Laboratório
Farmacêutico do Estado de Pernambuco S.A; à Far
manguinhos - Laboratório Farmacêutico de Man
guinhos; e à FURP, da Fundação Oswaldo Cruz, em
São Paulo. Nos outros, um ou outro investimento
também foi feito. Investimos, seguramente, cerca de
30 milhões de reais nos laboratórios públicos nos
últimos três anos, com a perspectiva de que aumen
tassem sua produção.

O LAFEPE, por exemplo, recentemente inaugu
rou novas instalações, quase quintuplicando sua ca
pacidade de produção, como também a Farmangui
nhos, a FURP e o IKEP - Instituto Kerr de Ensino e
Pesquisa. O L1FAL está produzindo algumas drogas
na área dos anti-retrovirais, com modificação impor
tante na sua planta. De uma forma ou de outra, esses
laboratórios receberam investimento para aumentar
sua capacidade produtiva, que atende praticamente a
toda a esfera pública, ou seja, os compradores são os
Governos Federal, Estadual e Municipal.

Sem sombra de dúvida, isso significou aumento
de acesso, apesar de muito aquém das necessida
des. Quem ganha menos de quatro salários mínimos
por mês - a metade da população brasileira - não
compra medicamento de uso contínuo. Ou ele é gra
tuitamente distribuído ou esse consumidor não irá
comprá-lo, porque não tem condição econômica. Por-
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tanto, é fundamental, sim, uma política de dispensa
ção farmacêutica gratuita.

As políticas existentes estão voltadas para pato
logias estratégicas como a AIDS, a tuberculose, a le
ishmaniose e outras cujo tratamento é de alto custo.
Nesse capítulo, temos feito um gasto importante.

Vale a pena fazer uma consideração sobre a
quantidade de recursos necessários para conduzir
uma política de assistência farmacêutica adequada
para o País. Os países europeus e o Canadá utilizam,
em média, 15% a 20% do gasto público total com as
sistência farmacêutica. O gasto público total brasileiro
está hoje entre 32 e 34 bilhões de reais, somando es
timativas municipais, estaduais e federais; 15% desse
montante seriam algo em torno de 5 bilhões de reais.

Hoje, o gasto farmacêutico direto das três esfe
ras de Governo não ultrapassa 1 bilhão e meio, sem
contar, é óbvio, a assistência hospitalar, embutida em
outra rubrica. Teríamos de aplicar, pelo menos, mais
3,5 bilhões de reais para fornecer assistência farma
cêutica, usando como parâmetros os indicadores dos
países europeus. No momento, esses recursos não
estão disponíveis. Além disso, temos muitos obstácu
los pela frente.

Falamos, por exemplo, da recente incorporação
do Glivec, utilizado para o tratamento de leucemia mi
elóide crônica, que custa mensalmente 5 mil reais.
Agora, o tratamento com o Interferon Peguilado, para
pacientes com hepatite "C" - Interferon Alfa mais Ri
babirina -, custa, em média, 200 reais por mês. A in
trodução do Interferon Peguilado leva o custo mensal
do tratamento a 6 mil reais.

Temos estimativas de 2,5% da população conta
minada pelo vírus da hepatite "C". Só nesse caso, te
mos um potencial explosivo. É óbvio que ele é nego
ciável, na medida em que é possível desenhar proto
colos de uso racional desses medicamentos, muito di
ferentes dos propostos pela indústria - o Glivec de
monstrou isso. É possível também ter uma política
mais agressiva de compras, além do manejo do licen
ciamento compulsório de patentes, demonstrado na
relação do Governo com a Roche e a Merck Sharp &
Dohme.

É um conjunto de ações que, de uma forma ou
de outra, está se procurando desenvolver para au
mentar o acesso aos medicamentos, a despeito da
distância. Essas questões só serão resolvidas se ti
vermos uma política de assistência farmacêutica que
consiga injetar uma quantidade mínima de recursos
para fazerfrente ao nosso perfil epidemiológico e aos
protocolos de tratamento diferenciados para essas
patologias.

Nesse sentido, não tenho dúvida, será funda
mentai o conjunto de medidas voltadas para garantir
o uso racional de medicamentos, incluindo o funcio
namento mais adequado das farmácias privadas,
como importantes estabelecimentos sanitários.

Nesse aspecto, a discussão do projeto do Depu
tado Ivan Valente é a grande alternativa no horizonte.
Durante a realização da I Conferência de Vigilância
Sanitária, isso ficou cabalmente demonstrado, além
da importância de se transformar a farmácia brasileira
em concessão pública. Acredito que esse seja o cami
nho correto para se mudar o perfil da dispensação far
macêutica no País.

Outro item é a utilização intensiva de protocolos
clínicos voltados para garantir o uso racional do medi
camento na rede assistencial como um todo. Nesse
meio tempo, foram desenvolvidas ações junto ao
BNDES e de financiamento de onze laboratórios em
universidades públicas - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, em Santa Maria; USP-São Paulo;
USP-Ribeirão Preto; UNIFESP; INCA; Universidade
Federal de Minas Gerais; Universidade Federal da
Paraíba; Universidade Federal de Pernambuco; Uni
versidade Federal do Ceará e Universidade Federal
Fluminense -, no valor de 1 milhão de reais, para a
compra de um kit mínimo para estudos de bioequiva
lência.

Certamente, esses equipamentos nucleados
junto aos pesquisadores na universidade servirão
também para a realização de pesquisas clínicas e de
novos fármacos, apoiando o desenvolvimento da pró
pria indústria.

Encerro o capítulo da política industrial e quero
comentar rapidamente o tamanho das letras nas cai
xas de medicamentos. Ela deve ser de 50%, de acor
do com o projeto. Uma medida provisória, que deve
ter escapado ao Dr. Antônio Barbosa da Silva, fez
essa alteração.

Além disso, com relação aos 30%, que capcio
samente o Dr. Barbosa aponta como mudança feita
por regulamento, aquela solução vale especificamen
te para produtos que têm uma série de nomes para
identificá-los. Em momento algum, o tamanho pode
ser inferior a 30% da letra da marca.

Em produto com vários componentes, temos,
além do nome da marca, vários outros. Nesse caso, a
indústria queria usar os 50%, mas estabelecemos
que o tamanho das letras nunca poderá ser inferior a
30%. Isso faz com que a denominação genérica qua
se sempre seja muito maior que 50%.

O Dr. Barbosa fez a leitura específica de um
ponto. Isso leva a um entendimento diferenciado das
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ações da ANVISA, que em hipótese alguma desres
peita a lei, mas, sim, regulamenta seu cumprimento.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Agradecemos ao Dr. Gonzalo Vecina Neto a exposi
ção, que muito contribuirá para esta reunião de au
diência pública.

Passamos a palavra ao Dr. João Grandino Ro
das, Presidente do Conselho Administrativo de Defe
sa Econômica - CADE.

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, membros da Mesa, de
mais presentes, é sempre com prazer que venho a
esta Casa. Considero os convites que recebo da Câ
mara dos Deputados uma convocação, independen
temente de haver ou não espaço na minha agenda.

A questão dos medicamentos, hoje abordada, é
fundamental para o bem-estar do povo brasileiro,
como se verificou em todas as exposições.

Minha breve intervenção centrar-se-á em dois
aspectos: primeiro, as investigações derivadas da
CPI dos Medicamentos; segundo, a atuação do
CADE no setor farmacêutico, que abordarei de forma
sucinta.

Antes de iniciar, quero lembrar que temos no
Brasil hoje três órgãos que cuidam da questão da
concorrência. O CADE é um tribunal administrativo e
uma autarquia, desde 1994. Embora esse órgão te
nha 39 anos, em 1991, por medida provisória, reti
rou-se dele o poder de instaurar e instruir procedi
mentos. Portanto, desde então, ele só julga os proce
dimentos que recebe, sem a competência de instau
rar novos processos. Poderá, no que tange à instru
ção, pedir complementação, mas nunca refazê-Ia.

Portanto, o CADE viu-se restrito, a partir de
1991, a mero órgão julgador. Quem julga tem poder,
mas tem muito mais quem instaura e instrui. Por isso,
hoje em dia - fazendo uma rápida comparação -, o
Ministério Público Federal ou Estadual tem maior po
der que o Poder Judiciário, porque pode começar ou
não uma ação, enquanto o juiz só a julga nos termos
em que a recebe.

Além do CADE, temos a Secretaria de Direito
Econômico, criada em 1991, ainda com o nome de
Secretaria Nacional de Direito Econômico, jungida ao
Ministério da Justiça; portanto, muito mais próxima ao
Governo, uma vez que há demissibilidade ad nutum
do Secretário. Ao lado dela, há a Secretaria de Acom
panhamento Econômico, ligada ao Ministério da Fa
zenda, que colabora com a SOE na instrução dos as
pectos econômicos.

Quanto às investigações derivadas da CPI dos
Medicamentos, entre janeiro e abril de 2000, foram
instaurados pela SOE, que tem o poder de fazê-lo, 58
processos administrativos, com o objetivo de investi
gar possíveis práticas anticoncorrenciais de laborató
rios, reajustes abusivos de preços e falsificação de
medicamentos.

A abertura desses processos foi motivada,
como sabemos, pelas investigações da CPI, que apu
rou a existência de relações reais de preços - portan
to, descontada a inflação - superiores a 200%. Os
processos ainda se encontram em fase de investiga
ção na Secretaria de Direito Econômico.

Embora eu não tenha procuração para falar em
nome da SOE, tenho, por amor à verdade, a obriga
ção de fazer algumas observações. Já que ela não foi
convidada para esta audiência - em outra ocasião,
seria importante que isso ocorresse -, quero fazer al
guns esclarecimentos, para que não fique a impres
são de que a Secretaria é a vilã da história.

De acordo com informações obtidas junto à Se
cretaria, a conclusão final das investigações depende
da formulação de metodologia mais precisa para a
delimitação do mercado relevante, que no setor far
macêutico apresenta peculiaridades específicas,
bem como da obtenção de informações que permitam
analisar, com mais cuidado, as diferenças entre pre
ços e custos dos diversos medicamentos envolvidos
no processo.

Nesse sentido, a SOE contratou estudo, junto à
UnB, para obter parâmetros adequados à análise,
além de solicitar informações à ANVISA.

No que tange à questão nitidamente econômi
ca, a SEAE ainda não emitiu pareceres ao processo.
Ela poderá fazê-lo ou não, de acordo com o art. 38 da
Lei n° 8.884, de 1994, que, como todos sabem, é a lei
da concorrência no Brasil, por assim dizer.

Portanto, temos uma complexidade de análise.
São 58 processos, cada um envolvendo cerca de oito
a dez medicamentos. Isso significa que, na prática, a
SOE terá de avaliar entre 400 a 500 mercados rele
vantes, porque cada medicamento tem um.

Como os processos da CPI dos Medicamentos
encontram-se na SOE e não no CADE, não é possível
fazer uma estimativa de prazo para o término das in
vestigações. Portanto, seria importante que a própria
Comissão fizesse um pedido de informações direta
mente à SDE.

Não quero fazer a defesa da Secretaria, pois ela
é absolutamente capaz para fazê-Ia, mas é importan
te lembrar que a investigação desse setor encon
tra-se na agenda de prioridades dos órgãos de defesa
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de concorrência. Há países em que a tradição em di- por ausência de elementos suficientes que caracteri-
reito antitruste é muito maior que a nossa - temos zassem a prática anticoncorrência.
apenas quarenta anos de experiência, desde a cria- Portanto, a brevidade da tramitação dos proces-
ção do CADE. Os Estados Unidos têm mais de cem e sos que envolvem a CPI dos Medicamentos, em parti-
dispõem, obviamente, de mais recursos. cular da SDE para o CADE, deve ser compatível com

Dado o grande número de processos em investi- as investigações consideradas necessárias por aque-
gação, eles levam anos para serem instruídos. Por- la Secretaria, sob o risco de os processos - como os
tanto, é importante um evento como este, para que que acabamos de citar - serem arquivados por au-
eles não sejam esquecidos. sência de elementos.

Está sendo noticiada a aprovação de um projeto Eram essas as minhas explicações. Eu poderia,
de lei sobre a ANVISA. É importante que esta Casa pura e simplesmente, pedir licença para não compa-
verifique bem a questão, para que não deixemos a recer a esta audiência, pois o CADE não está anali-
Agência em situação ainda mais complicada. sando nenhum processo da CPI. Ao invés disso, trou-

Do ponto de vista do CADE, espera-se que os xe as informações que possuo, para que possam ser
processos sejam bem instruídos. Muitas vezes, o ór- analisadas.
gão os faz retornar para complementação de instru- O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) -
ção, o que é ainda pior. Agradecemos ao Dr. João Grandino Rodas, Presiden-

Resumindo, nenhum dos 58 processos ainda te do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
chegou ao CADE; todos estão sendo instruídos pela - CADE, a intervenção.
Secret~r.ia de Desenvolvimento ~conômic~.. Em últi- Dando prosseguimento aos trabalhos, têm direi-
ma analise, somente a Secretana podera Informar, to à palavra os autores do requerimento, Deputada
com detalhes, sobre o andamento deles. Vanessa Grazziotin e Deputado Luiz Ribeiro.
, A :,egunda parte da minha exp~si~ão ~efere-se Com a palavra a Deputada Vanessa Grazziotin.
a atuaçao do CADE no setor farmaceutlco, Indepen- A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-
dentemente dos desdobramentos dos trabalhos da S P·d d d·· f I d
CPI r. resl ente, ca a autor tem Irelto a a ar por ez

. minutos. Já que o Deputado Luiz Ribeiro está ausen-
O setor já foi objeto de análise do Plenário do ór- te, indago a V.Exa. se posso também utilizar o tempo

gão em várias ocasiões. Em especial, lembramos as destinado ao colega.
desenvolvidas na apreciação do Ato de Concentra-
ção n° 3.695, da Glaxo do Brasil Welcome Zeneca; O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) -
Ato de Concentração n° 3.294, Smithkline Beecham Esta Presidência o assegura a V.Exa., sabedora do
Sterling Winthrop; Ato de Concentração n° 4.795, La- seu grande empenho, capacidade e preocupação
boratório Silva Araújo e Russell S.A e Merrell Lepetit com o tema em debate.
Farmacêutica Industrial Ltda; e Ato de Concentração A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-
n° 3.495, Allergan-Lok Produtos Farmacêuticos, La- Sr. Presidente, lamento o pequeno comparecimento
boratório Frumtost Indústrias Farmacêuticas. dos Srs. Deputados a esta audiência pública tão rica

No caso das análises de operação, aquisição e em dados, uma vez que o monitoramento das reco-
fusão, chamo a atenção para a celebração de Termo mendações aprovadas no seio da Comissão Parla-
de Compromisso de Desempenho, em que a empre- mentar de Inquérito que analisou o problema dos me-
sa se obriga, perante a concorrência, a atuar de de - dicamentos no País e foi muito além da questão dos
terminada forma, tendo sido celebrado entre o CADE preços é tarefa da Câmara dos Deputados.
e a Hoechst em 1997 e ainda em vigor, envolvendo A Comissão de Defesa do Consumidor, como
sua linha de produção de analgésicos. A empresa várias outras Comissões Permanentes da Casa, está

#

comprometeu-se, em resumo, a não promover au- envolvida neste debate, no sentido de fazer com que
mentos injustificados de preços, a obter ganhos de muitas das corretas orientações aprovadas no relató-
eficiência e a licenciar uma marca de analgésicos rio final da CPI possam ter seqüência. Como disse a
para outro laboratório. Presidenta do Conselho Regional de Farmácia do Rio

Em relação à análise de condutas - não esta- Grande do Sul, geralmente transparece, para a socie-
mos mais falando de fusão de empresas - que envol- dade, que as CPls acabam em pizza.
vem medicamentos, como preços predatórios ou abu- Participei de um grupo que apresentou voto em
sivos, fixação de preços e venda casada, todos os separado. Ele não está contido no relatório; mesmo
processos que chegaram ao CADE foram arquivados assim, este traz deliberações importantes.



o SR. PAULO TARSO GOMES - Não, senhora,
não recebemos.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Como? Não receberam os anexos?

O SR. PAULO TARSO GOMES - Não. Recebi o
relatório. E, no Título XII do relatório conclusivo, a ati
vidade investigatória diz o seguinte: "O resultado des
sas investigações estão sendo encaminhadas ao Po
der Executivo, ao Ministério Público, à Polícia Federal,
à Secretaria da Receita Federal e ao CADE, a fim de
serem tomadas as providências cabíveis, seja em ter
mos de apuração de responsabilidade, seja em ter
mos de formulação de políticas".

Esse documento não foi encaminhado até hoje.
A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN

Até hoje? Então, essa é uma falha nossa, Sr. Presi
dente. Sinto-me no dever de, imediatamente, contac
tar os órgãos competentes e saber por que não foi en
viado. Isso é muito sério. Fica difícil cobrar providênci
as das instituições se nem a própria Câmara dos De
putados encaminhou os anexos.

Tivemos um problema sério, porque a idéia era
mandar, além dos anexos abertos, os documentos si-
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_ Farei alguns.coment3rios a respeito das obser- decide dar um reajuste linear de 4,5%, que, na verda-
vaçoes dos expositores. de, é aumento, descontado o anterior. Falta uma aná-

Por várias vezns, debatemos, na CPI dos Medi- lise mais detalhada sobre o custo efetivo de cada me-
camentos e em outros fóruns, a ausência de uma po- dicamento.
lítica industrial de medicamentos no País - o Dr. Gon- O próprio representante do CADE disse que
zalo Vecina Neto acabou de atestar o que todos já sa- uma das dificuldades é o fato de a SDE não levar adi-
biam. ante os processos instaurados, no sentido de investi-

Uma vez que () Govsrno também reconhece a gar os mercados relevantes. Há quanto tempo se diz
falta dessa política, será que suas últimas ações fo- isso? A SDE vai fazer esse trabalho isoladamente?
ram voltadas para sua exscução? Eu diria que não. Não seria o caso de se criar um órgão que trate de po-
Pelo contrário, elas distanciam o País cada vez mais lítica de produção de medicamentos, para que, a cur-
dessa realidade. to ou médio prazo, tenhamos um mercado mais con-

Em seguida, farei perguntas aos representantes trolado e não um .preço livre? S~g.undo o Pr~sidente
do Ministério da Saúde e da Câmara de Medicamen- do Conselho Regional de Farmacla, 39 medicamen-
tos. tos genéricos chegam ao usuário a custo superior aos

de marca.

Sr. Presidente, se V. Exa. permitir, farei pergun
tas em bloco a cada expositor.O SR. PRESIDENTE
(Deputado José Borba) - Acredito que, dessa forma,
será mais fácil os expositores responderem.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Dr. Paulo Tarso Gomes, o Item n° 100 diz que o relató
rio, com todos os anexos, seria encaminhado a vários
órgãos, como o Ministério Público, a Polícia Federal e,
salvo engano, o CADE, para que tornassem as devi
das providências.

A Polícia Federal recebeu o relatório e os ane
xos?

As leis aprovadas por esta Casa - algumas a
contragosto - têm, no nosso entendimento, favoreci
do exageradamente a importação de medicamentos.
Não conseguiremos ter uma política industrial se o
mercado estiver cada vez mais aberto. Ou seja, a im
portação é muito mais facilitada que a produção.

Dados não faltam: em 1987, há mais de dez
anos, o Brasil produzia muito mais princípios medica
mentosos que hoje. A lei do COFINS, PIS/PASEP e
ICMS inclui os medicamentos importados.

Na minha opinião, o Governo faz muita propa
ganda em torno dos medicamentos - Dr. Gonzalo,
faço urna crítica construtiva -, mas suas ações equi
vocadas levarão a uma maior dependência do setor.

É óbvio que a política de medicamentos genéri
cos não é a que queríamos, mas houve avanço. Pare
ce que tudo gira erro torne de medicamentos genéri
cos no País e, para baixar preços, vamos abrir mão de
tributos.

Consta do relatório da CPI - não o que desejá
vamos, volto a repetir - que o preço do medicamento
é elevado não porque seu custo é alto, mas porque o
Governo brasileiro dirige o mercado corno um grande
pai, permitindo que seja livre e atue da maneira que
bem entender.

Detectamos que a rraquiagem e a propaganda
tornam os medicamentos mais caros que os próprios
insumos. Quanto aos prindpios ativos importados, o
preço chega, muitas veze~;, a 5.000% em relação aos
de indústrias que fabricam similares. O Ministério da
Saúde deve fazer menos propaganda e atuar em fa
vor da nossa Nação - eSS3 é minha opinião sincera.

Nossa proposta de controle de preços não foi
vitoriosa na CPI, que apro\'ou apenas o monitoramen
to pelo Governo. Tudo é feito de forma muito simples:
a Câmara de Medicament,)s reúne os interessados e



O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - É des
ses dados que estou falando. Preciso cruzar com os
dados da Receita para ver o problema de transferên
cia.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
V.Sa. não obteve ainda acesso em relação à Receita.
Na minha opinião, seria o ponto de partida. Por aí, a
Câmara de Medicamentos já encontraria muitas fa
lhas e poderia atuar melhor, mesmo no monitoramen
to, sabendo que não há controle.

Mais uma pergunta: o Ministério da Fazenda
tem fornecido à Câmara de Medicamentos informa
ções acerca da aplicação da Lei do Preço de Transfe
rência? Explico rapidamente: quando descobrimos
essas disparidades no preço das matérias-primas im
portadas, a justificativa apresentada foi de que não
era bem comercialização, mas transferência de maté
ria-prima da matriz para a filial no País. E que isso era
possível, mas que a Lei do Preço de Transferência fa
ria com que as empresas pagassem a diferença dos

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
São várias indústrias produzindo medicamentos e uti
lizando a mesma matéria-prima. Só esses dados já
mostram a disparidade de valores. Há uma média,
mas há um pico. Quando íamos pesquisar o detentor
da marca líder de mercado naquele segmento, dava
um pico. Enquanto vários laboratórios compravam de
terminado insumo por 100 dólares o quilo, o fabrican
te detentor da marca líder de mercado pagava 2 mil
dólares, uma diferença significativa.

Então, esses dados ainda não estão sendo tra
balhados pela Câmara de Medicamentos?

O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Não,
ainda não cruzamos esses dados, porque, se não me
engano, a Receita os considera confidenciais.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
A informação não é confidencial. E me admira muito a
Câmara de Medicamentos buscar no mercado exter
no - na nossa opinião, existe até uma orientação nes
se sentido - os dados de que o Governo brasileiro dis-
põe.
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gilosos, pelo menos, para o Ministério Público Fede- O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Não.
ral, a Polícia Federal e alguns outros órgãos. Nesse Essa foi uma informação prestada pelas empresas.
aspecto, também fomos derrotados. Agora, quanto Agora, temos que cruzá-Ia com os dados da Receita
aos demais anexos, deveremos imediatamente tomar Federal.
providências para que os órgãos os recebam, porque A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-
é inadmissível não recebê-los. Acho que esse é o caminho fundamental, o ponto de

Em relação aos Itens 6 e 7, V.Sa. não necessita partida da Comissão Parlamentar de Inquérito.
mais responder, porque todas as investigações estão O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Exata-
sendo desenvolvidas pela SDE - Secretaria de Direi- mente.
to Econômico. Fico satisfeita com a resposta, mesmo
porque na sua exposição inicial V.Sa. foi mais além,
dizendo que há trabalhos encomendados e demora
na análise desses processos.

Então, passo a fazer perguntas ao Diretor da
Câmara de Medicamentos da ANVISA. Sobre o Item
10, que trata do banco de dados - são várias alíneas
-, V.Sa. também disse, na sua exposição inicial, que
havia apenas uma dificuldade em relação à busca de
preços de custo das matérias-primas importadas.
Esses dados não foram concretizados, pelo que en
tendi. Mas pergunto se o que já foi coletado está dis
ponível. Esse é um trabalho que vem sendo feito pela
Câmara de Medicamentos junto com a Agência de Vi
gilância Sanitária ou individualmente?

O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Como
eu disse, temos duas informações relativas à importa
ção de matérias-primas e de medicamentos. Uma nós
conseguimos por meio de um relatório de comerciali
zação. Quando a medida provisória, no final do ano
passado, foi transformada em lei, foi inserido o item
segundo o qual se exige o custo da importação, seja
da matéria-prima, seja do produto importado. Temos
esse banco de dados.

A dificuldade é conseguir cotações confiáveis
no mercado internacional. Estamos procurando agên
cias no Canadá, na Espanha, em Portugal e na Aus
trália, para ver se conseguem nos ajudar. Na Internet
há várias cotações de produtos no mercado internaci
onal. O problema é a credibilidade, a confiança. Os
dados individuais por produto e por apresentação já
temos. Foi iniciativa da Câmara dos Deputados, quan
do converteu a medida provisória em lei.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Quando V.Sa. fala em "produto" se refere à maté
ria-prima?

O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Sim, à
matéria-prima.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
E V.Sas. utilizaram os dados do Ministério do Desen
volvimento ou da Receita Federal?



to.

O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Vamos
encaminhar o relatório para V. Exa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Atrasado.

O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Perfei-

As alterações cosméticas não devem ser acei
tas. Agora, se a mudança do recipiente pode trazer al
guma vantagem evidente para o produto ou algumas
das outras alterações, deve ser aprovada.

Agora não estou preparado para responder a
V. Exa. porque, como sabe, o movimento de solicita
ções, de registro, de mudanças, de alterações é muito
grande.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Seria interessante, Dr. Gonzalo, se V.Sa. pudesse - e
imaginei que não tivesse a resposta - fazer um balan
ço do setor de registro de medicamentos da Agência,
apenas separando aqueles cujos registros foram ne
gados em decorrência de a equipe técnica ter detec
tado que era mera tentativa de maquiagem, para que
pudéssemos acompanhar em que nível esse tipo de
abuso vem sendo praticado pelas empresas. Seria
possível enviar?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Muito atrasado.

O Item 2 orienta algo que já era uma política da
Agência: negar novos registros ou registrar medica
mentos como se novos fossem. Apenas os maquia
dos: muda o excipiente e pega um novo registro e um
novo preço.

Desde a conclusão dos trabalhos da CPI até
agora já houve alguma negativa à solicitações de re
gistro de medicamentos caracterizados como maqui
ados?

O SR. GONZALO VECINA NETO - (Inaudível.)
responder a V.Exa., porque teria que fazer um levan
tamento. Houve muitos indeferimentos e deferimen
tos, mas a análise sempre é feita para ver se há mu
dança de recipiente e se essas alterações são rele
vantes para o produto e seu uso ou se são cosméti
cas.
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tributos devidos. Existe a orientação clara da CPI para A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
que a Receita Federal passe essas informações. De maio a dezembro são quantos meses?

O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Não O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Sete
estamos, Deputada. meses.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
Não estão sequer solicitando-as? Então, já passou um semestre. Por que até agora o re-

O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - É essa latório não foi enviado, e a lei não está sendo cumpri-
da?a informação que temos de cruzar. Já estamos man-

tendo entendimento para ver se conseguimos essas
informações.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Desculpe-me. Posso até estar parecendo indelicada,
Dr. Luiz Milton. E não é meu objetivo ser indelicada,
pois o nosso objetivo é contribuir, mas acho que co
meçou por vias tortas.

A Câmara de Medicamentos, que se propõe a
monitorar os preços dos medicamentos, a definir o
percentual de reajuste, não tem acesso sequer a es
ses dados elementares. Se V.Sa. der uma folheada,
vai ver alguns quadros e algumas tabelas que mos
tram essas diferenças de preço.

Então, não sei que credibilidade, diante dessas
informações, poderemos dar ao trabalho do Governo
brasileiro de monitoramento de preços de medica
mentos. Desculpe-me, mas é essa é a minha opinião.

Em relação à lei aprovada no final do ano passa
do nesta Casa, o objetivo era baratear o custo dos
medicamentos essenciais, concedendo benefício fis
cal - e não sou contra qualquer país ter sua política
de benefício fiscal, mesmo porque vivo no Amazonas
e lá temos a Zona Franca de Manaus; por isso, sei
quanto esse tipo de política é necessária - e, assim,
ampliando, Dr. Vecina, o acesso da população a es
ses medicamentos.

E na lei fica claro que relatórios semestrais têm
de ser enviados ao Poder Legislativo, dando conta
dos resultados. Procurei vários setores desta Casa e
não encontrei esse relatório. Já deveria ter chegado o
relatório dos meses de março e de setembro. Eles
não estão sendo enviados, Dr. Luiz Milton?

O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Depu
tada, a redução de impostos, a instituição do crédito
presumido foi em 10 de maio. Antes disso não houve
redução de impostos. A medida entrou em vigor no
dia 10 de maio.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
A lei foi aprovada no ano passado, mas entrou em vi
gorem maio?

O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - em 10

de maio.
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o SR. GONZALO VECINA NETO - Acredito
que sim, Deputada. É um levantamento trabalhoso,
naturalmente, mas é possível realizá-lo, sem dúvida
alguma. Poderemos realizá-lo e enviar a V.Exa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Uma outra pergunta, sobre o regulamento técnico
que está no Item nO 34, para que seja estudada, pelo
Poder Executivo, a elaboração de um regulamento
técnico que vise à garantia da qualidade dos insumos,
tantos daqueles que são produzidos quanto dos que
são importados. Há um estudo nesse sentido? Sei
que é algo que não se faz num ano.

O SR. GONZALO VECINA NETO - Temos um
grupo de trabalho envolvido com isso há seis meses.
Já foram feitas várias reuniões entre técnicos de uni
versidades e conhecedores do assunto. Existem difi
culdades técnicas. Como se determina que uma ma
téria-prima é equivalente a outra, por exemplo?

Existe um conjunto de técnicas que, como di
zem os professores, não são adequadamente domi
nadas. Estamos desenhando uma pesquisa a ser le
vada a efeito junto à Universidade de São Paulo sobre
a queima de matéria-prima. Trata-se de análise térmi
ca da matéria-prima, que, segundo dizem, pode ser
um instrumento importante para melhorar o nosso
controle sobre a matéria-prima que entra no Brasil.
Mas temos muito pouca experiência na realização de
análises térmicas. Algumas universidades dispõem
de equipamentos, técnicos e professores que, experi
mentalmente, fizeram a análise, mas ainda é muito in
cipiente.

Estamos fazendo um projeto com a Universida
de de São Paulo, nos cursos de pós-graduação, para
comprovar essa hipótese. O nosso trabalho está sen
do encaminhado mais ou menos na linha da experiên
cia européia. Temos duas grandes experiências no
sentido de controlar a matéria-prima. A experiência
americana trabalha com Drug Master File e faz o re
gistro da matéria-prima. Não gostaríamos de ter mais
uma atividade de registro, embora possamos levá-Ia
adiante, se a indicação for essa. A experiência euro
péia é a da certificação, de conformidade de maté
ria-prima da farmacopéia.

Uma comissão da nossa farmacopéia já esteve
na Europa, em visita à farmacopéia européia, e discu
tiu a possibilidade de uma cooperação técnica para
desenhar um processo semelhante de controle de
qualidade da matéria-prima no Brasil. Também seria
uma fonte de renda para a farmacopéia brasileira a
certificação de conformidade.

Então, estamos nessa situação, Deputada. Gos
taria que as coisas fossem mais rápidas.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Sabemos o quanto esse trabalho é técnico e extrema
mente complicado, mas necessário. Então, V.Sa. nos
responde que já começou. O setor da indústria farmo
química tem sido ouvido?

O SR. GONZALO VECINA NETO - Tem sido
ouvido, não tanto quanto gostaria. Estamos traba
lhando junto com a ABIQUIF e a ABIFINA, porque os
interesses nesse campo são muito mais da associa
ção nacional, que tem participado do grupo de traba
lho.

Esperamos que, no máximo em seis meses, já
tenhamos realizado a consulta pública do projeto, e a
regulamentação esteja em vigor.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Perfeito. Acho que isso é o mínimo.

Preocupa-se muito com a garantia do medica
mento acabado, mas quanto à análise da qualidade
do insumo do princípio ativo, o Brasil é extremamente
atrasado. Analisamos isso durante a CPI, Dr. Luiz Mil
ton. Recebemos, recentemente, dos Ministérios da
Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
e do Exterior informações de que os países que mais
importam e exportam para o Brasil matérias-primas,
insumos e medicamentos são a Argentina e o Uru
guai. O Uruguai não produz medicamento, ou seja,
existe uma grande interrogação que tem de ser res
pondida. Foi um problema detectado pela CPI e que
volta a se confirmar através de informações que nos
têm sido repassadas pelo Ministério no sentido de
que o Uruguai é um dos maiores exportadores de me
dicamentos e insumos para o Brasil. É ínfima a produ
ção do Uruguai.

O Dr. Gonzalo, que anda pela América Latina,
sabe disso.

O SR. GONZALO VECINA NETO - Andava,
Deputada. Depois que entrei na Agência, parei de an
dar.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Mas sabe disso. É algo extremamente grave e do qual
não temos controle.

Aliada a isso está a falta de controle de qualida
de dos insumos que chegam ao Brasil. E mais: há al
guns procedimentos equivocados, no nosso entendi
mento, adotados pela Receita Federal, que não fisca
liza absolutamente nada no setor. Aí o problema se
avoluma ainda mais.

Dr. Gonzalo, infelizmente, só recebi até agora al
gumas respostas da ANVISA sobre a efetivação das
recomendações da CPI. Reparei que do Item nO 75
pula para o de n° 77, ou seja, excluindo o de nO 76. Qu-
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estiono exatamente o n° 76, que rejeita a venda virtual sem a devida prescrição. Se não há um controle nas
de medicamentos, ou seja, a comercialização por farmácias, V.Sa deve imaginar como será a retenção
computadores. da receita, se o pedido for feito pela Internet. Faço

Chegou ao nosso conhecimento a consulta pú- apenas esta observação.
blica por parte da Agência Nacional de Vigilância Sa- Dr. Gonzalo, essa consulta pública deveria ser
nitária sobre a venda pela Internet, contrariando a re- retirada, porque se a Agência não consegue controlar
comendação da CPI. Sei que isso não é lei, mas reco- o que é proibido, imaginem se for aberto. Proliferará
mendação, que, no mínimo, deveria ser levada em tanto que não haverá capacidade de controle. Vejo
conta. nessa medida apenas o objetivo de ampliar a venda,

O SR. GONZALO VECINA NETO - Disponibili- sem se preocupar se ela está atendendo às determi-
zamos para consulta pública, considerando dois as- nações epidemiológicas, às prescrições do País.
pectos fundamentais: o de que toda venda tem de ser O Presidente já me faz sinal. Portanto, parto
intermediada por uma prescrição e pela dispensação para uma última observação, Dr. Gonzalo. Temos lido
realizada por um farmacêutico. nos jornais dos últimos dias uma série de matérias

Na nossa consulta pública, essas duas condi- que, na minha opinião, trazem acusações pesadas
ções estão contempladas e estão aí para serem dis- contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Fui
cutidas. Toda venda de mf3dicamentos realizada ele- procurada pelo Manoelito, que me disse que eu pode-
tronicamente tem de ser acompanhada de receita ria fazer a pergunta. O Manoelito não precisava fazer
médica, e isso tem de ser demonstrado. A dispensa- essa observação, porque, independentemente dela,
ção tem que ter a concorrência de um profissional far- eu faria a pergunta. Mas já sei, antecipadamente, que
macêutico. E isso e~;tá contemplado. V.Sa está disposto a responder. Trata-se de entrevista

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN _ com o Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sani-

Com I
. d d' ? P I I t t? tária, Dr. Luiz Felipe, ao jornal Folha de S.Paulo, no

o e e vai ar essa Ispensa . e a n erne . dia 27, e de outras anteriores a essa, que deram con-
O SR. GONZALO VECINA NETO - Por isso fi- ta de alguns trabalhos importantes que a Agência

zemos a consulta pública. É possível, Deputada. vem realizando. Já fizemos um debate só sobre isso.
Se negarmos a existência da venda eletrônica, Gostaria de fazer uma pergunta sobre o Projeto

simplesmente vamos acei~ar a venda de maneira ile- l, a revisão do registro de medicamentos. Já foi de-
gal, porque é impossível controlá-Ia. E essa venda tectado que o Benalet, assim como os vários outros
traz em si um benefício para a prestação de serviços. similares, cujo princípio ativo é a difenidramina, não

Acho que não existe nenhum elemento contrário pode ter venda livre; sua venda tem de ser sob pres-
a essa disposição, se forfeita dentro da lei: ter prescri- crição médica. Da mesma forma para o Triac, o tiratri-
ção e intermediação do profissional farmacêutico. Se col, que é comercializado para gordura localizada e
isso é possível, eletronicamente - e é possível com obesidade e que, segundo o levantamento técnico fei-
alguma garantia -, deve ser tentado, Deputada. to pelo grupo de trabalho do Projeto l, deveria ser re-

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN _ tirado do mercado. Por que ainda vamos à farmácia-
Dr. Gonzalo, sobre esse ponto gostaria de fazer uma esse já é um problema detectado há algum tempo - e
observação, que tenho certeza seria uma unanimida- compramos Benalet e Triac, com a caixa toda colori-
de entre os membros da CPI dos Medicamentos.Essa da, cheia de fantasia, sem a tarja vermelha? Por que
recomendação não entrou aqui à toa, ela foi fruto de esses medicamentos ainda não foram retirados do
uma série de debates. Concluímos que não há como mercado?
controlar o medicamento de tarja vermelha, que só O SR. GONZALO VECINA NETO - Todas as
pode ser vendido com prescrição médica neste País. providências em relação aos outros três produtos es-
Sabemos que 70% a 80% desses medicamentos tão na esfera de ação do Projeto l, que está fazendo
saem das prateleira~; das farmácias sem receita, por- o levantamento dos produtos semelhantes existentes
que não existe controle. O Ministério da Saúde não no mercado, para retirá-los. Não serão retirados ape-
conseguiu ou não quis implementar um controle so- nas os produtos mencionados - Triac e Benalet. O Dr.
bre os medicamentos sujeitos à prescrição médica. A Luiz Felipe, responsável pelo Projeto l, está provi-
pessoa vai ao médico e, dez anos depois, toma o denciando essa retirada.
mesmo remédio. Para qualquer problema, o paciente Com relação ao que V.Exa. mencionou, que o
toma o mesmo remédio, que há muito tempo comprou Dr. Felipe disse que a Agência é um balcão de negóci-
com receita. Os medicam~mtos saem das farmácias os, há dois problemas: qual a definição que o Dr. Luiz
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Felipe dá para balcão de negócios? Como o Or. Luiz A matéria foi publicada no dia 16 de novembro. Se for-
Felipe identifica essas condições presentes na Agên- mos agora à farmácia, vamos ver que o remédio ain-
cia? Eu, na mesma matéria, neguei veementemente da está lá nas prateleiras. Os fitoterápicos são retira-
que esteja dirigindo um balcão de negócios. Tenho dos rapidamente do mercado. Concordo que muitos
certeza de que não estou. O Or. Luiz Felipe pode ter são bons para combater o câncer e a AIOS, curam
critérios diferentes, uma vez que teve diversas expe- tudo, mas temos de retirá-los meslro. Por que esses
riências na Vigilância Sanitária, e acreditar que este- medicamentos não são retirados rapidamente do
jamos num balcão de negócios. Nesse sentido, acre- mercado?
dito que só ele poderá esclarecer as acusações que Estamos convidando o Or. Zanini e o Presidente
fez. Tivemos a oportunidade de conversar com ele, do Conselho de Farmácia para virem debater o as-
que se disse incompreendido pelo repórter e que está sunto.
à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Aproveitando a presença da ANVISA e do Con-

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - selho de Farmácia do Oistrito Federal, quero lembrar
Or. Gonzalo, sobre esse assunto já temos alguns re- o exemplo do tal "balcão de negócios", envolvendo
querimentos em várias Comissões da Casa, inclusive um medicamento à base de ciclosporina, do Labora-
nesta, para debater o assunto. Este assunto, de tama- tório Abbott.
nha gravidade, merece debate específico. O Or. Luiz Veja bem, Or. Gonzalo Vecina, li a sua afirmação
Felipe falou, além de balcão de negócios, da interfe- no sentido de que não há equívoco, porque a Justiça
rência direta do Ministro José Serra na Agência Naci- de São Paulo manteve a licitação da Secretaria de
onal de Vigilância Sanitária. José Serra é o Ministro São Paulo. Essa visão é muito simplista diante do pro-
que nomeia e desnomeia quem bem entende; é o Mi- blema. Em 16 de abril, o laboratório Abbott pediu o re-
nistro que consegue a edição de medida provisória gistro do medicamento ciclosporina como genérico. A
para tirar função. E o Or. Luiz Felipe se diz na condi- Ora. Vera Valente, Gerente-Geral de Medicamentos
ção de um diretor que teve recentemente as suas fun- Genéricos da ANVISA, é advogada, mas, segundo in-
ções retiradas por meio de edição de medida provisó- formações, não apenas despacha, como também as-
ria e só não ficou na condição de marajá porque re - sina parecer técnico. Ora, uma advogada não está ca-
correu à Justiça, que lhe voltou a atribuir funções de pacitada para assinar parecer técnico algum. Como
Oiretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chefe de setor, ela pode apenas determinar a confec-
ou seja, as denúncias foram muito além. ção do parecer. E já estamos solicitando informações

Vamos debater o assunto. Não deve haver ori- sobre a existência ou não de pareceres assinados por
entação para que não se debata o assunto da forma uma advogada.
mais ampla e aberta. Infelizmente, tentamos no pas - Enfim, em 16 de abril foi pedido o registro. A Ora.
sado convidar o Or. Luiz Felipe para falar dos traba- Vera teria encaminhado o pedido a um técnico, mas,
lhos do Programa Z, e esta Casa mobilizou-se nas depois, disse que não o havia feito. Oe qualquer for-
Comissões e no Governo para não permitir que vies- ma, um técnico, o Prof. Pinho, no dia 27 do mesmo
se. Não entendi o porquê disso naquela época. Agora, mês, em parecer, atestou que a ciclosporina não po-
entendo a orientação do Governo, que não permitiu deria ser registrada como genérico, porque tinha
que o Or. Luiz Felipe viesse falar aos Oeputados bra- composição e forma completamente diferentes do
sileiros a respeito de um programa, repito, tão impor- medicamento de referência, que é do laboratório No-
tante. vartis. Mesmo assim, no dia 7 de maio, ou seja, me-

Trata-se de medicamentos, Or. Gonzalo Vecina. nos de um mês depois, foi concedido registro para
A imprensa noticiou como se o assunto já estivesse esse medicamento genérico, que, no dia 15 do mes-
sido resolvido. O Triac tem de sair do mercado. Esse mo mês, ganhou a tal concorrência.
medicamento pode causar hipertireoidismo. Em ou- O que a Justiça do Estado de São Paulo anali-
tros países não se prescreve Triac para obesidade, sou foi a concorrência. Ela não analisou os procedi-
mas para câncer. A venda do Benalet tem de ser feita mentos técnicos da ANVISA. Esse problema é sério,
sob prescrição médica. Onde está a prioridade desse e eu não o aparto das constatações feitas publica-
trabalho? mente pelo Or. Luiz Felipe.

Acho que são falhas e, muito mais do que isso, Quem fez a denúncia, segundo a matéria, foi o
problemas sérios que afetam diretamente a saúde da Prof. Zanini, chefe do setor de informações de medi-
população. E a Agência, no meu modo de entender, camentos do Hospital das Clínicas da Universidade
tem de agir com maior celeridade e responsabilidade. de São Paulo, técnico do mais alto conceito neste
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Pais e que muito contribuiu com a CPI. A denúncia,
portanto, não parte de qualquer um. Entretanto, vem o
Presidente da ANVISA, V.Sa., Dr. Gonzalo, e diz que
a Justiça de São Paulo já decidiu que mantém a licita
ção. Na minha opinião, a Justiça de São Paulo anali
sou a licitação, não o processo de registro.

O SR. GONZALO VECINA NETO - Bem, Depu
tada, V.Exa. leu a minha resposta, mas não sei se leu
a integra da acusação do Conselho Regional de Far
mácia, que utilizou a carta do Prof. Zanini. Ele tem lar
ga experiência em vigilância sanitária, uma vez que
foi Diretor da Vigilância Sanitária de 1980 a 1985.

A acusação não é igual à do Luiz Felipe, Depu
tada, não é de "balcão de negócios". A acusação que
os dois fizeram é relativa à existência de uma quadri
lha dentro da Agência, o que é muito mais grave. "Bal
cão" pressupõe troca, enquanto "quadrilha" pressu
põe só entrega. É muito mais grave. O Dr. Barbosa vai
poder participar da demonstração dos elementos
constituintes da quadrilha.

Com relação ao registro concedido ao produto
do Laboratório Abbott, temos condição de demons
trar, momento a momento, a evolução da discussão
técnica dentro da ANVISA, que durou oito meses até
que fosse concedido o registro do produto como sen
do genérico. O parecer do Dr. Pinho, que ai está, ser
ve justamente para demonstrar que o produto não era
uma microemulsão, mas, sim, uma dispersão. O Dr.
Pinho foi contatado para dar esse parecer.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Mas a Ora. Vera negou que ele tenha dado, e diz que
sequer o conhecia.

O SR. GONZALO VECINA NETO - Deputada,
é natural que eu tenha esses problemas de interpre
tação com o Dr. Barbosa, mas numa Casa de leis nós
precisamos estabelecer uma relação concreta.

A Ora. Vera, respondendo no Ministério Público
de São Paulo se conhecia o Dr. Pinho, disse que não.
Os técnicos é que contataram o Dr. Pinho e pediram o
parecer. O que há na resposta dela é um problema de
percepção, mas, em momento algum, ela disse que
não sabia quem era. Ela faz essa defesa na carta que
encaminhou a todos os órgãos de imprensa, uma car
ta de quase seis páginas, que não está publicada na
seção de resposta aos leitores.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Mas não se trata de ela ter dito ou não que conhecia o
Dr. Pinho. O que ela afirmou em juizo foi que nunca ti
nha pedido o parecer. E isso é muito grave.

O SR. GONZALO VECINA NETO - Deputada,
ela foi depor em São Paulo, no Ministério Público, por-

que foi convidada. Foi de cara limpa, despreparada.
Perguntaram se conhecia o Dr. Pinho, ela disse que
não. Perguntaram se havia pedido alguma coisa a ele,
ela disse que não se lembrava. Isso está na carta es
crita em resposta às denúncias feitas na sexta-feira.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Será que um farmacêutico esqueceria isso?

O SR. GONZALO VECINA NETO - Deputada,
eu responderei à senhora.

A estrutura da Agência tem pelo menos dois ní
veis de comando, fora o da diretoria: o da gerên
cia-gerai e o das gerências. A área operacional, que
realiza as atividades, está no nível de gerência. Uma
das preocupações que tive durante a montagem da
Agência foi a de que as pessoas que estariam à frente
das gerências-gerais tivessem tino administrativo,
para imprimir certa agilidade aos processos, que são
bastante complexos. Pessoalmente convidei a Ora.
Vera Valente para ir para a Agência porque ela tinha
grande experiência gerencial dentro do Ministério, na
implementação do cartão SUS. Ela não está exercen
do a função de farmacêutica, mas, sim, uma função
administrativa.

Naquela circunstância, com toda a atenção pú
blica voltada para a Agência, o que buscávamos era
uma boa organização administrativa, para garantir
que a Seção de Bioequivalência, que estava em São
Paulo, e a Seção de Análise dos Aspectos Farmacêu
ticos e Farmacotécnicos funcionassem. E hoje existe
também a Seção de Pós-Registro, todas coordena
das por farmacêuticos.

Bem, essa gerência-geral, que coordena as três
seções - Registro, Bioequivalência e Pós-Comerciali
zação -, é que está sob a administração da Ora. Vera.
Não existe nenhuma atividade técnica sendo desen
volvida por ela. Eu não sou um louco, estou tentando
fazer com que a agência seja expedita, como requer a
sociedade, Deputada.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Agradeço a V.Sa. os esclarecimentos iniciais. Espero
que brevemente estejamos debatendo somente este
assunto, que a sociedade considera extremamente
grave. Não estamos tratando aqui somente do fato de
ela ser uma advogada. O problema é que ela sequer
se recorda de ter pedido um parecer técnico.

O SR. ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA - O
Conselho Regional de Farmácia, de acordo com a Lei
n° 3.820, art. 10, letra "c", em matérias que não são da
sua competência, tem o dever e a obrigação de enca
minhar qualquer denúncia que receba aos órgãos
competentes. Estão tentando atribuir ao Conselho
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uma acusação que ele não fez, mas que poderia fa
zer, se necessário fosse e houvesse provas.

Ontem, recebemos denúncia assinada e acom
panhada de uma série de documentos sobre o regis
tro de um medicamento que, por sinal, está sendo dis
cutido na Justiça. O Conselho entrou com ação civil
pública e obteve uma liminar que cancela esse regis
tro. Em seguida, o Presidente do Tribunal Regional
Federal, Or. Tourinho Neto, cassou a liminar. Oepois
reviu sua posição e manteve a liminar. Houve agora
um agravo do Laboratório Abbott, numa instância tec
nicamente inferior à do Or. Tourinho, e eles consegui
ram que o medicamento continuasse sendo vendido.

O Conselho não fez a acusação porque preza o
Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitá
ria, Or. Vecina. Nunca discutimos isso. Entretanto, se
for necessário fazer alguns comentários sobre a Ora.
Vera e sobre os contatos que tivemos com o próprio
Ministro da Saúde, José Serra, por quem fomos rece
bidos várias vezes, eu os farei. Numa dessas vezes,
eu disse ao próprio Ministro que estavam distribuindo
dentro do gabinete do Presidente da Agência Nacio
nal de Vigilância Sanitária, ou seja, na sua assesso
ria, cartões de despachantes de registro de medica
mentos. O Ministro tomou nota. No outro dia, soube
mos que foram tomadas algumas providências. Três
meses depois, a revista Época publicou matérias re
lacionadas a isso. Não foi o Conselho, embora nos
sentíssemos, de certa forma, parceiros nessas dis
cussões.

Pedimos um contato com o Or. Vecina para falar
sobre a Ora. Vera Valente. O Or. Vacina, informalmen
te, fez um comentário sobre sua nomeação. Respe~o
a opinião do Or. Vacina, que foi quem assinou a nome
ação, mas o comentário indicava que não era ele o
responsável por isso.

(Intervenção inaudível.)

O SR. ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA - Bem,
o senhor não disse, mas, veja bem, eu tenho provas,
porque havia uma pessoa presente.

(Intervenção inaudível.)

O SR. ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA - Or.
Vecina, ratifico o que disse antes. O Presidente do
Conselho Regional de Farmácia foi recebido várias
vezes no Ministério da Saúde e na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária e tem grande respeito pelo
Presidente da ANVISA - que é o senhor - e por várias
pessoas que trabalham nessa área. Conversamos
sempre com a Câmara de Medicamentos. Mas é bom
não tentar caracterizar o Conselho como entidade
responsável apenas por fazer denúncias.
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o Conselho atua desde 1995. Antes mesmo de
o Ministro José Serra assumir o Ministério, o Conse
lho Regional de Farmácia já denunciava preços com
parativos de medicamentos. É um mercado que serve
a vários interesses.

Com relação à ciclosporina, na minha avaliação
ela não é bioequivalente. E não poderia ser, do ponto
de vista legal, registrada como genérico, nem mesmo
como similar, porque a lei federal que trata do similar
diz que ele deve ter a mesma forma farmacêutica, e o
Oecreto n° 3.675, já três vezes modificado pela Agên
cia Nacional de Vigilância Sanitária, determina tam
bém que a cápsula tenha o mesmo tamanho e o mes
mo peso. E esse medicamento não é um simples áci
do acetil salicí1ico, é um medicamento usado por
transplantados, por milhares de pessoas, sem super
visão médica individual. Imaginem se um medica
mento imunossupressor, que reduz a defesa do paci
ente, para que ele não rejeite, grosseiramente falan
do, o órgão que recebeu, pode ser substituído de uma
vez só e coletivamente. 00 ponto de vista da dieta, a
dieta não é a mesma.

Não estou entrando em detalhes sobre a quali
dade do medicamento. Se ele for utilizado individual
mente, com supervisão médica, pode fazer o mesmo
efeito, mas não se ele for distribuído coletivamente. A
diferença pode ser facilmente percebida, basta com
parar as cápsulas: uma é de gelatina mole, cápsula
gel, a outra é cápsula dura; de dentro de uma sai urna
pasta, de dentro da outra, um líquido transparente e
oleoso. Para outra comparação, utilizam-se dois co
pos com água e um pouco de óleo misturado. Em
cada copo coloca-se um pouco do conteúdo de uma
das cápsulas. Um se dissolve na mesma hora, o outro
não se dissolve. Ora, isso é absorção.

Por favor, não acusem o Conselho de não cum
prir sua obrigação. O Conselho pode até pecar por ex
cesso de entusiasmo, mas nunca desrespeitou nin
guém, nunca disse que a Agência Nacional de Vigi
lância Sanitária tinha uma quadrilha entre os seus
funcionários. Temos divergências quanto à atuação
da Gerente-Geral de Medicamentos Genéricos. Ela
pode até vir a ser Presidente da ANVISA, ou quem
sabe Ministra da Saúde, mas não pode fazer supervi
são técnica nem pode assinar laudo técnico.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
E ela tem feito isso, Or. Barbosa?

O SR. ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA - Te
mos cópia de laudo técnico assinado também por
dois colegas farmacêuticos, a Ora. Sílvia e outra cole
ga nossa. Isso precisa ser apurado.
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O Conselho recebeu um documento e analisou Federação Nacional dos Farmacêuticos. Sem dúvida,
a denúncia. Ligou várias vezes para o denunciante e a Federação é a entidade farmacêutica que mais tem
até pediu permissão para encaminhar a acusação, acompanhado não só a CPI dos Medicamentos, mas
porque era grave. E só encaminhamos a denúncia de- toda e qualquer ação relativa à questão dos medica-
pois de mais de dez dias d 3 recebida. Não houve uma mentos e à saúde da nossa população, seja ela de ini-
tentativa de denegrir a imagem da ANVISA. Pelo con- ciativa desta Casa Legislativa ou de órgãos do Poder
trário, reconhecemos na Agência Nacional de Vigilân- Executivo.

c~a Sanjt~~ia um avanço em relação à far.macovigilân- Uma preocupação que me parece importante
cla e a vanos outros SE!tores. Quem tem Interesse em d"IZ e',t' d 'rt I d d' t O O
d d· A - ~'- - di" resp o a ven a VI ua e me lcamen os. r.

esacre Itar a genvlél sao as gran es mu tlnaClona- V· d' - f I t d f .
is, que sempre vão dizer que seus produtos são me- eCI~a Ilssetqule, se nao 0dr regu amen a a, Ica Im-

Ih - d f posslve con ro ar essa ven a.ores, porque vem e ora.
Outra coisa: a ciclosporina não tem bioequiva- ~a~o minhas ~~ palavras da De':.uta~a Vaness~

lência no Brasil. Essa questão se resolveria de forma Grazzlotln. Pela pratIca que tenho, nao so de Pres,-
simples. Primeiro, fazendo-se o teste de bioequivalên- denta do Conselho, mas também de professora de
cia no País, em vez de trazer a bioequivalência de Legislação Farmacêutica na Universidade Federal do
fora. A solução oral do produto foi retirada daquele Rio Grande do Sul, posso dizer que conheço satisfa-
mercado pelo FDA. A coisa é simples, e estão colo- toriamente a legislação sanitária e profissional do
cando vidas em risco. Por que não se impõe ao labo- nosso País. Temos grande dificuldade em fazer cum-
ratório a realização de um teste de bioequivalência? prir as leis. Nosso arcabouço de leis é excepcional,
Por que não se impõe ao laboratório a compra de melhor do que o de muitos países, mas muitas vezes
equipamento adequado e produção igual à dos gené- fa~a interesse político para que seja cumprido.
ricos produzidos no Brasil, inclusive nacionais? É Essa questão da venda virtual é realmente mui-
simples. O laboratório é o Abbott, não é uma bodega, to problemática. Além da manifestação contrária da
é um grande laboratório. Uma máquina dessas custa CPI dos Medicamentos a Conferência Nacional de
~e.rca~e 10 milhões de dólares ao laboratório, e numa Vigilância Sanitária, re~lizada recentemente, até as
hCltaçao ele ganha. 6h da manhã de sábado, votou - eu estava lá e votei

Dr. Vecina, o Conselho tem grande respeito pelo na condição de delegada da Federação Nacional dos
seu trabalho, mas pede ao senhor que não tente diri- Farmacêuticos - contra a venda virtual e qualquer ou-
gir esse tipo de argumento em relação à acusação do tra forma de acesso a medicamentos que não garanta
Conselho.. O Conse~h? tem resp~ito pela ANVIS:4, efetivamente a correta dispensação do medicamento
tem respeito pelo MinIstro da Saude e tem respeito e a necessária orientação.
por esta Casa. Eu disse que esta Casa aprovou uma _. . . . . "
lei que depois foi modificada por um decreto. A lei di- . Vao dize! q~e. o acesso vaI ficar dlflcJl, ~as, se
zia que o tamanho das letras não poderia ser inferior à ha ?reocupaçao, e Just~mente P?rque ~ medlcamen-
metade. Ou seja, a letra do nome químico poderia ser to_e Importante, essencl~1. Esse e o medlcam~nto que
até maior que a letra do nome fantasia. Ninguém po- nao p.ode s~r, de_maneIra nen~u~a, co~sumldo s~~
deria impedir isso. Mas essa lei foi modificada por um a deVida onentaçao. A Conferencia NaCional de Vlgl-
decreto. lância Sanitária votou pela proibição da comercializa-

Era o que eu tinha a dizer. ção e principalmente da di~pensaçãod: me~icamen-
A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN _ to~ em qualquer estabele~lmentoque na~ s~Ja ca~~c-

Sr. Presidente, agradeço aos nossos convidados e a ten~ado como estabe~eclmento farmaceutlco, ai In-

V. Exa. a paciência. Espero que possamos continuar c1U1dos Internet, CorreiOS, supermercados etc.
este debate numa outra oportunidade. As posições da CPI de Medicamentos e da Con-

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) - ferência Nacional de Vigilância Sanitária precisam ser
Caso os expositores queiram complementar suas ex- respeitadas. Espero que a Agência leve em conta es-
posições, franquearemos 3. palavra. sas decisões e não pretenda fazer nenhum outro tipo

Tem a palavra a Dra. Célia Chaves. de regulamentação da assistência farmacêutica, prin-
A SRA. CÉLIA CHA'JES - Antes de mais nada cipalmente antes de realizarmos a outra grande con-

gostaria de fazer um mparo. Fui apresentada apena~ fer~nc~a, ?esta vez_ a ?e política de medicamentos e
como Presidenta do Cons3/ho Regional de Farmácia asslstencla farmaceutlca.
do Rio Grande do Sul, mélS também sou Diretora da Era isso.



Março de 2002 mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 ()l)655

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) - traram presença os Senhores Deputados Ana Cata-
Com a palavra o Dr. Luiz Milton Veloso Costa, para rina - Presidente; Luciano Pizzatto - Vice-Presiden-
suas considerações finais. te; Clóvis Volpi, Luiz Ribeiro, Wellinton Fagundes,

O SR. LUIZ MILTON VELOSO COSTA - Eu Carlos Nader, Pedro Bittencourt, Luiz Bittencourt,
gostaria apenas de fazer um esclarecimento à Mesa, Luiz Alberto, Celso Russomanno, Inácio Arruda, Ré-
em especial à Deputada Vanessa Grazziotin. Com- gis Cavalcante e Ronaldo Vasconcellos - Titulares;
prometi-me a tomar a providência de encaminhar a íris Simões, Paulo Gouvêa, Silas Brasileiro, Fernan-
esta Comissão o relatório a que a Deputada se refe- do Gabeira, Luciano Zica, Manoel Vitório, Vanessa
riu, mas, lendo o texto da lei, constatei que esse rela- Grazziotin, Olímpio Pires e Valdeci Paiva - Suplen-
tório se refere a renúncia fiscal e incremento da arre- teso Registraram presença como não membros os
cadação decorrente da mudança de tributação. É as- Deputados Darcísio Perondi, Neiva Moreira e lédio
sunto específico da Receita Federal. As informações Rosa. Deixaram de registrar presença os Deputados
relativas a preços e produtos que se enquadrariam Badu Picanço, Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho,
para receber o crédito presumido já foram encami- Milton Barbosa, Ricardo Fiúza, Aníbal Gomes, Dolo-
nhadas à Receita Federal. res Nunes, Glycon Terra Pinto, João Paulo, Tilden

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) _ Santiago, José Borba e Paulo Baltazar. ABERTURA:
Nos últimos dias esta Comissão realizou audiência Havendo número regimental, a senhora Presidente
pública com o Laboratório Aché e audiência pública declarou abertos os trabalhos e colocou à aprecia-
sobre o produto Lipobay. A audiência de hoje muito ção as Atas da 52

a
Reunião (Ordinária de Audiência

contribui para que cheguemos a uma conclusão so- Pública) realizada no dia 27/11/2001; da 53
a

Reu-
bre os benefícios alcançados e o que ainda podemos nião (Ordinária Deliberativa), realizada no dia
buscar em termos de eficiência da CPI. Tudo isso nos 28/11/2001; e da 54

a
Reunião (Extraordinária de Au-

tem dado a condição de avançar num caminho que às diência Pública) realizada no dia 28/11/2001. Solici-
vezes se apresenta um tanto conturbado. Desejamos tada a dispensa da leitura das Atas a pedido do De-
fazer um balanço, numa ação colegiada dos membros putado Fernando Gabeira, tendo em vista a distribui-
desta Comissão. ção prévia de cópias. Em votação, as Atas foram

aprovadas por unanimidade. Após a votação o Depu-
Pudemos observar também algumas interroga- tado Darcísio Perondi, na qualidade de Vice-líder do

ções quanto à continuidade do Dipirona. Isso envolve Governo, requereu verificação de votação nos ter-

~~:~~:~~~~~~:,~~~ã~~~~~~rte;~~~~~~~~~::c~~~ mos regimentais. A Presidente procedeu a votação
nominal. Participaram da votação nominal e votaram

mos que o gargalo, em todos os segmentos, é a maté- favoravelmente às atas os Deputados Luiz Ribeiro,
ria-prima.

Wellinton Fagundes, Ana Catarina, Luiz Bittencourt,
Esta Presidência pretende, antes de encerrar Silas Brasileiro, Fernando Gabeira e Luciano Zica.

este exercício, fazer uma reunião de avaliação e to- Constatada a falta de quórum para deliberação, a
mar algumas medidas para que não fiquem adorme- Presidente, Deputada Ana Catarina, declarou encer-
cidas todas as contribuições já registradas nos Anais rada a presente reunião às dez horas e quarenta mi-
desta Comissão. nutos, transferindo os itens da pauta para a próxima

Não havendo nada mais a tratar, declaramos reunião deliberativa da Comissão. E, para constar,
encerrada esta reunião de audiência pública e convo- eu, Aurenilton Araruna de Almeida, lavrei a presente
camos para amanhã, dia 5, reunião para deliberação Ata, que por ter sido lida, discutida e aprovada, será
de pauta. assinada pela Presidente, Deputada Ana Catarina, e

Está encerrada a reunião. publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ATA DA QÜiNQUAGÉSIMA SÉTIMA (ORDI-
(ORDINÁRIA DELIBERATIVA) Realizada em 05 de NÁRIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA) Realizada em 06
Dezembro de 2001 de Dezembro de 2001

Às dez horas e vinte e sete minutos do dia cinco Às dez horas e vinte e sete minutos do dia seis
de dezembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão de dezembro de dois mil e um, no Plenário 08, Anexo
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minori- 11 da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do
as, no Plenário 8, Anexo 11 da Câmara dos Deputa- Deputado José Borba, Membro Titular no Exercício
dos, sob a Presidência da Deputada Ana Catarina, da Presidência, reuniu-se a Comissão de Defesa do
Presidente, em reunião ordinária deliberativa. Regis- Consumidor, Meio Ambiente e Minorias em Reunião
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Ordinária de Audiência Pública com os seguintes te
mas: POLíTICA INDUSTRIAL DE MEDICAMENTOS
E POLíTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
Participaram como expositores os senhores: SILAS
PAULO RESENDE GOUVEIA, Chefe de Gabinete, re
presentando o Senhor Gonzalo Vecina Neto, Dire
tor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sa
nitária-ANVISA; MARIA LUISA LEAL, Secretá
ria-Adjunta, representando o Senhor Reginaldo Bra
ga Arcuri, Secretário do Desenvolvimento da Produ
ção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio Exterior; JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA,
Presidente do Conselho Deliberativo da ALANAC e
Conselheiro da ABIFINA, representando os Senhores
Dante Alario Júnior, Diretor-Presidente da Associa
ção dos Laboratórios Farmacêuticos Naciona
is-ALANAC, e o Senhor Luiz César Auvray Guedes,
Presidente da Associação Brasileira de Química Fina,
Biotecnologia e suas Especialidades-ABIFINA;
TUYOSHI NINOMYA, Conselheiro, representando o
Senhor Pompílio Mercadante Neto, Presidente da
Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais
do Brasil - ALFOB; NORBERTO RECH, Presidente
da Federação Nacional dos Farmacêuticos 
FENAFAR; e ARNALDO ZUBIOLl, Secretário-Geral,
representando o Senhor Jaldo de Souza Santos, Pre
sidente do Conselho Federal de Farmácia - CFF. .Re
gistraram presença os Senhores Deputados Luiz Ri
beiro, Ricarte de Freitas, Carlos Nader, Dolores Nu
nes, Luiz Bittencourt, Luiz Alberto, Celso Russoman
no, José Borba, Inácio Arruda, Paulo Baltazar e Régis
Cavalcante - membros titulares - Elias Murad, Silas
Brasileiro, Luciano Zica, Manoel Vitório, Vanessa
Grazziotin e Olímpio Pires - membros suplentes. Dei
xaram de registrar presença os Senhores Deputados
Badu Picanço, Clóvis Volpi, Salatiel Carvalho, Wellin
ton Fagundes, Luciano Pizzatto, Milton Barbosa, Pe
dro Bittencourt, Ricardo Fiúza, Ana Catarina, Aníbal
Gomes, Glycon Terra Pinto, João Paulo, Tilden Santi
ago e Ronaldo Vasconcellos. Como convidados regis
traram presença os senhores Ruth Alfana, do Gabine
te da Deputada Vanessa Grazziotin; Carlos Cardoso,
da assessoria paralmentar do Ministério do Exército;
César Romão, da Escola Comando e Estado Maior
do Exército; Odaléa Rodrigues, Gerente-Executiva da
ALFOB; e Cipo José Tavares Silva, assessor do Con
selho Federal de Farmácia. Dando início aos traba
lhos, o Presidente em Exercício, Deputado José Bor
ba, convidou os senhores expositores a tomarem as
sento à mesa, passando-lhes a palavra para suas ex
planações. Antes porém, esclareceu que também fora
convidado a participar desta reunião o senhor Ciro

Mortella Presidente-Executivo da Associação Brasile
ira da Indústria Farmacêutica-ABIFARMA, que comu
nicou o encaminhamento de material sobre os temas,
haja vista ter sido convidado para participar de au
diência pública no mesmo horário, na Comissão de
Seguridade Social e Família. Findas as exposições,
fez uso da palavra, na qualidade de autora do requeri
mento que solicitou a presente reunião, a Depu
tada Vanessa Grazziotin. Concluídos os debates e
não havendo mais quem desejasse fazer uso da pala
vra, o Presidente em exercício, Deputado José Borba,
agradeceu a participação de todos e declarou encer
rada a reunião às treze horas e trinta e cinco minutos
e, para constar, eu, Aurenilton Araruna de
Almeida, Secretário, lavrei a presente ATA que, depo
is de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente
em Exercício, Deputado Luciano Pizzatto, e encami
nhada à publicação, juntamente com as notas taqui
gráficas, no Diário da Câmara dos Deputados.

Deputado JOSÉ BORBA (PMDB/PR) - Mem
bro Titular no Exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Declaro aberta a presente reunião de audiência públi
ca, que terá os seguintes temas: política industrial de
medicamentos e política de assistência farmacêutica.

Convido para tomarem assento à Mesa, na qua
lidade de expositores, os senhores: Silas Paulo Re
sende Gouveia, Chefe de Gabinete, representando o
Sr. Gonzalo Vecina Neto, Diretor-Presidente da Agên
cia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; Maria
Luisa Leal, Secretária-Adjunta, representando o Sr.
Reginaldo Braga Arcuri, Secretário do Desenvolvi
mento da Produção do Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior; Josimar Henri
que da Silva, Presidente do Conselho Deliberativo
da ALANAC e Conselheiro da ABIFINA, represen
tando o Sr. Dante Alario Júnior, Diretor-Presidente
da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Na
cional, ALANAC; e o Sr. Luiz Cesar Auvray Guedes,
Presidente da Associação Brasileira de Química
Fina, Biotecnologia e suas Especialidades 
ABIFINA; o Sr. Tuyoshi Ninomya, Conselheiro, repre
sentando o Sr. Pompílio Mercadante Neto, Presiden
te da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos
Oficiais do Brasil- ALFOB; o Sr. Arnaldo Zubioli, Di
retor Secretário-Geral, representando o Sr. Jaldo de
Souza Santos, Presidente do Conselho Federal de
Farmácia - CFF.

Esclareço que também foi convidado a partici
parda presente reunião o Sr. Presidente-Executivo da
Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica 
ABIFARMA, que enviará material sobre os temas, por
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ter sido convidado para participar de audiência públi- Se nos lembrarmos da portaria que instituiu a
ca, hoje, no mesmo horário, na Comissão de Seguri- política nacional de medicamentos, temos mais claro,
dade Social e Família. dentro das diretrizes para assegurar o acesso da po-

Convido também para compor a Mesa o Sr. Nor- p~lação a medicamento~ s~guros. e eficaze.s,. 9ua.is
berto Rech Presidente da Federação Nacional dos sao os pontos onde a Agencia Nacional de Vlgllancla
Farmacêuti~os - FENAFAR. Sanitária teria participação, no âmbito da política de

. . . . assistência de medicamento, que está basicamente
Esclareç? que concede.rel Inlclalmente.a pala,- no contexto dos medicamentos genéricos e da garan-

vra aos expositores por 10 minutos. Em seg~ld.a fara tia da qualidade de segurança de todos os medica-
uso da palavra a Deputada Vanessa Grazzlotln e o mentos em circulação.
Deputado Luiz Ribeiro, autores dos requerimentos A t d· t· I t, .. ._, s ou ras Ire flzes, em a gum momen o, per-
que SO~lcltaram a prese~te r~unlao. Logo apos, con- passam o interior da Agência e suas atribuições, mas
cederei a palavra, por tres minutos, aos Parlamenta- estão mais vinculadas à Secretaria de Assistência do
res previamente inscritos, sempre facultadas, em Ministério e à Secretaria de Políticas Sociais do Minis-
qualquer caso, a réplica e a tréplica. tério da Saúde. Por isso não temos muita participação

A lista de inscrição encontra-se à disposição ativa neste tema de assistência farmacêutica.
dos Parlamentares, com o servidor desta Comissão. Dentro deste tema, vamos buscar focalizar mais

Para facilitar as transcrições deste debate, que as exigências específicas direcionadas à atuação da
está sendo gravado, solicito a gentileza daqueles que Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como, por
desejam fazer uso da palavra de declinar previamente exemplo, o registro de produtos, medicamentos gené-
seus nomes. ricos, a farmacovigilância, o controle de qualidade, e

Feitas essas considerações iniciais, passo a pa- mais alguma outra questão.
lavra ao Sr. Silas Paulo Resende Gouveia, Chefe de Com relação à descentralização da gestão das
Gabinete, representando o Sr. Gonzalo Vacina Neto, ações de vigilância sanitária, esclarecemos que isso
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância também é conosco, mas as demais ações, para ga-
Sanitária - ANVISA. rantir acesso e para viabilizar uma política de assis-

C I S S·, P I R d G tência, ficam com a Secretaria de Políticas Sociais do
. om a pa avra o r. I as au o esen e ou- Ministério da Saúde.

vela. Como é de conhecimento de todos, dentro des-
O SR. SILAS PAULO RESENDE GOUVEIA - sa política de medicamentos publicada em 1999, a

Bom dia, Deputado José Borba, demais Parlamenta- questão dos genéricos foi mu~o bem especificada. A
res, companheiros da Mesa, colegas, estou represen- Agência entrou com a participação, quando, por força
tando o Dr. Gonzalo, porque ele está participando de de lei, promoveu a regulamentação desses medica-
outra audiência pública neste mesmo horário e pe- mentos no ano de 1999, tendo efeito viável a partir do
diu-me que eu, seu chefe de gabinete, o representas- ano 2000.
se, para tentar falar um pouco sobre os dois temas: Essa é uma política extremamente positiva, que
política industrial de medicamentos e política de as- está interferindo positivamente para uma melhor ga-
sistência farmacêutica. rantia da qualidade desses produtos no mercado, as-

Tínhamos discutido na reunião passada, que sim como beneficiando o desenvolvimento da indús-
não teve quorum suficiente para continuar, dois te- tria nacional, com a fabricação de medicamentos,
mas bastante amplos e que talvez merecessem um principalmente os essenciais. E, o mais importante,
desmembramento para uma discussão mais aprofun- está influindo na diminuição dos preços dos medica-
dada, já que se trata de dois temas sumamente im- mentos de forma quase que linear.
portantes. Sendo assim, careceria de maior tempo A partir da implantação da política de medica-
para poder discutir. Também, quero deixar bastante mentos genéricos, tivemos uma redução gradativa
claro que, como agência regulatória, a ANVISA tem dos preços dos medicamentos.
pouca inserção na política industrial e na política de Sabemos que para garantir acesso a medica-
assistência farmacêutica. Como órgão regulatório, a mentos... Um dos pilares na problemática do acesso
Agência busca suporte legal para poder estar avali- ao medicamento é o alto custo desses produtos.
zando alguma estrutura que venha a ter de política in- Então, se conseguirmos baratear o preço dos medi-
dustrial de medicamento e também de política de as- camentos, em algum momento vamos estar facilitan-
sistência farmacêutica. do o acesso da população aos medicamentos. Mas
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sabemos que acesso a m~dicamento não se restrin
ge única e exclusivamentj) à questão preço de medi
camento. Sabemos que existe uma parcela significati
va da população que, mesmo com um produto a 1 real
ou a zero de custo, mesmo assim, provavelmente não
terá acesso ao medicamento se não tivermos políti
cas assistenciais eficazes e garantias de acesso a
consultas médicas e outns particularidades. Como
também baratear custo simplesmente como garantia
de acesso à população pede servir para o suo indis
criminado de um medicamento; podemos denominar
isso como uso irracional de medicamento, que vai
contrário à política de medicamento, que visa estimu
lar o uso racional do mediçamento.

Então, o papel da Vigilância Sanitária a partir
dessa premissa, principalmente dos genéricos, é sim
estimular a produção nac:onal de medicamentos de
boa qualidade, mas !~arantirque isso seja com preços
acessíveis à população. E preocupa-se também para
que não haja uso indiscriminado desses produtos.

Na questão da garanlia da qualidade dos produ
tos, teremos já para o próximo ano, uma redefinição
de todo o processo de registro de medicamentos fei
tos pela ANVISA. Começamos pelos genéricos e ago
ra para o próximo ano, em princípio de janeiro, deve
remos colocar em consulta pública uma revisão de to
dos os procedimentos relativos a registro de produtos.
E, no máximo, em seis meses, devemos estar colo
cando uma normativa com relação a insumos que são
relacionados à produção de alimentos.

Dessa forma estamos buscando atingir todos os
pontos em que a Agéncia tem a capacidade técnica e
legal de estar atuando. Ex'stem outras questões rela
tivas a preço, que n3.o são propriamente atribuições
da ANVISA, mas da Câmara de Medicamentos, na
qual temos um diretor na I\NVISA, que faz parte mas
não é da estrutura da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, e, portanto, não está vinculada à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.

Acreditamos pelo sucesso que foi a implemen
tação dessa Câmara. de Medicamentos, que o aspec
to farmacoeconômico deve vir a ser discutido e deve
ser incorporado ao procedimento de registro de pro
dutos. Em que pese hoje não termos instrumentos le
gais que nos propiciem a inclusão deste ponto, deste
item na avaliação de registro de produtos. Mas vamos
tentar demonstrar na práti~a que este é, sim, o papel
do agente regulador, no caso a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, para avaliação do registro de pro
dutos; e isso está contemplado em várias das propos
tas aprovadas nesta Casa, através das proposições
feitas pela CPI de Medicamentos, onde em vários mo-

mentos cita que a Agência deveria estar adotando cri
térios de farmacoeconomia, na avaliação destes pro
dutos. E isso ainda não foi colocado em prática pela
simples razão de não termos um instrumento legal,
segundo avaliação dos juristas, para colocarmos
como um critério a ser considerado. Mas, com certe
za, em termos de uma política social, isso é bastante
relevante - e eu diria não só o critério de farmacoeco
nomia, mas também o critério de farmacoepidemolo
gia, que também está inserido nas propostas, tanto
na política nacional de medicamentos, como nas pro
postas do Conselho Nacional de Saúde e da CPI de
Medicamentos.

Da política industrial, esta agência realmente
tem que assumir que pouco ou praticamente nada
tem feito nesse sentido. Em parte por entender que
não é um assunto relacionado a sua esfera de compe
tência, em parte por não ter estrutura técnica para po
der discutir estes assuntos, e em parte também por
que em outras áreas do Governo se vem discutindo
isso de forma mais sistematizada. Sempre que nos
chamam para interferir ou dar a nossa opinião sobre a
política industrial de medicamentos, não nos furta
mos à participação e apresentação de propostas
nesse sentido. Mas a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária até hoje não entrou ou não interferiu, de
uma forma mais sistemática, na questão de política
industrial. Obviamente, quando falamos regular mer
cado, saber como fazer para registrar, isso de uma
certa forma interfere na política industrial. É uma for
ma indireta de agir na política industrial. Vimos discu
tindo isso há algum tempo, inclusive com comissões
dentro do Conselho Nacional de Saúde, sugerindo
uma forma técnica e legal de participação efetiva da
Vigilância Sanitária na política industrial de medica
mentos neste País.

Dos consensos que pudemos observar, é ex
tremamente importante que a Vigilância Sanitária,
no arcabouço de suas atividades, que sejam a de re
gulamentar comercialização ou o registro de produ
tos, tenha também o caráter de incentivar uma políti
ca industrial neste País, e que isso seja parte de uma
estratégia não só de aumento de produção, mas
também de garantias a acesso a todos os produtos
por todos os cidadãos. E que possamos com isso es
tar beneficiando, por exemplo, o crescimento tecno
lógico do País, através de pesquisas, através de in
centivos, para que principalmente as indústrias naci
onais possam desenvolver metodologias de pesqui
sa nesta área, e que a gente não tenha, por exemplo,
problemas com relação às chamadas drogas órfãs
neste País.



A SRA. MARIA LUISA LEAL - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, colegas de Mesa, falar da
política de assistência farmacêutica - vou deixar
para a área de saúde -, sobre a política industrial do
setor de fármacos e medicamentos é uma atribuição
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio Exterior.

Tivemos, nos anos 80, uma política clara, espe
cífica, explícita de apoio ao setor de fármacos e medi
camentos. Falar que não houve política nos outros
anos é um pouco errado, porque, na verdade, a gente
sabe que toda vez que se executa orçamento público
ou financiamento de bancos públicos, de alguma for
ma ou de outra estamos executando política pública;
e, se sai recurso para o setor industrial, existe ali a
curto prazo uma política industrial.

Se não estamos privilegiando produção nacio
nal, se a indústria nacional tem maior condições de
acesso ao financiamento, na verdade, implicitamente
estamos privilegiando a indústria multinacional. Se
não existe nenhum tipo de abordagem para a peque
na empresa, certamente está-se facilitando a grande
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Eu, particularmente - esta não é uma posição empresa. Então, o fato de não existir uma política ex-
da Agência, mas enquanto farmacêutico -, acho que plícita nãoquerdizerque a política pública não exista.
o País deve ter uma política de patentes, assim como Nós tivemos um parque instalado tanto no setor
uma política também de garantias de não-existência de fármacos quanto no de medicamentos, e, com a
ou de minimização das problemáticas relativas às abertura dos anos 80, continuamos produzindo al-
drogas órfãs. Isso é inquestionável e a gente tem que guns medicamentos. Mas houve um desmantelamen-
estar atento a essa questão. to do parque de fármacos intermediários de forma

Neste particular cabe sim um papel muito impor- brutal.
tante da Agência, embora, volte a frisar, hoje não en- Essa situação perdurou até a implantação da
contramos no arcabouço, dentro do arsenal legal que política de genéricos no Brasil. Não foi uma política
temos à disposição, uma porta para poder intervir; desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento. Foi
agora, sempre que nos chamam, colocamos essa po- uma política clara de saúde, desenvolvida pelo Minis-
sição, que digo uma posição pessoal minha, mas que tério da Saúde com todo o apoio da área de formula-
algumas pessoas da Agência e alguns diretores tam- ção de política industrial. E todos os méritos que a po-
bém concordam, e cada vez mais isso vai tomando lítica de genéricos tenha produzido devem ser atribuí-
corpo e acaba por transcender a questão pessoal e dos ao Ministério da Saúde exatamente pela estraté-
passar para uma questão institucional. gia de como se fazer isso.

Acho que esta audiência pública é muito interes- Nos anos 90 nós passamos por um processo de
sante, e, como a Agência tem pouca interferência di- abertura. Isso foi muito estudado: parte dessa abertu-
reta nos dois temas, é melhor que passemos logo a ra e parte do fechamento de plantas no Brasil tem a
palavra aos demais convidados. Depois, aberta a dis- ver com busca de escala, com divisão intrafirma, mas
cussão, poderemos tentar responder aos questiona- grande parte desse movimento tem a ver com estraté-
mentos que possam surgir. Obrigado. gias de transferência financeira, transferência de re-

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) _ cursos ~, certamente, de flexibilidade financeira. Não
Passamos a palavra à Dra. Maria Luisa Leal, Secretá- estou dizendo qu~ es~a ou aquela ~mpresa oper~:m
ria-Adjunta, representando o Sr. Reginaldo Braga preço de "ransfere~cla, mas el~s tem toda condlçao
Arcuri, Secretário de Desenvolvimento da Produção ?e fazer ~sso. Voce pode p~rfeltament~ superfaturar
do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comér- Importaçoes, pagando para ISSO uma ahquota que va-
cio Exterior. riava, no máximo, de 15% a 18%, e hoje zero por um

período. E, se você fosse fazer remessa de lucro, no
caso das multinacionais, as remessas estariam sujei
tas a 35% de imposto. Para qualquer empresa isso é
facilmente verificável e isso é uma flexibilidade. Não
estou dizendo que o setor use, até porque temos toda
uma legislação de transferência. Ela precisa ser apri
morada. Nós estamos encaminhando essa discussão
com o Ministério da Fazenda, mas isso certamente
está por trás da transferência do pacto posterior.

Nós sabemos muito bem que multinacionais só
compram de matrizes. Então, na medida em que se
tem o desmantelamento do parque nacional de medi
camentos, fica enfraquecida a produção de fármacos
no Brasil, e aí vai-se produzir fármacos para produto
res independentes e não para multinacionais, o que
não quer dizer que as empresas multinacionais não
comprem alguns fármacos no Brasil - mas isso é ex
ceção. A regra é comprar da matriz por várias condi
ções, até por uma questão de divisão. A matriz faz
toda a pesquisa, apresenta todos os avanços, pro
duz fármacos e produz medicamentos, e cabe à filial
instalada no País promover a produção de medica
mentos.
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Nós presenciamos, nos anos 90, um crescimen- Esse fórum de competitividade vai ter a presença,
to brutal dos preços de medicamentos no Brasil. Não com todos os outros instalados pelo Ministério, do se-
houve um crescimento da produção de medicamen- tor produtivo, através das associações representan-
tos e houve um crescimento enorme dos preços. Na tes do setor produtivo, associações nacionais, o Go-
década de 90, o faturamento do setor foi de cerca de 3 vemo e os trabalhadores. Essa é a forma de funciona-
bilhões de dólares, correspondendo a 1,5 bilhão de mento, é a metodologia de diálogo para a formulação
unidades, o que representa um preço médio de 2,3 de política industrial.
dólares. Em 2000, o faturamento foi de 7,48 bilhões O Ministério está com seis fóruns de competitivi-
para 1,47 bilhão de unidades vendidas a um preço dade instalados. O primeiro foi instalado em abril do
médio de 5,04 dólares. Certamente, a necessidade ano passado - o de construção civil, que trabalha
de se abordar e implantar uma política estratégica de com cadeias produtivas, a cadeia da construção civil;
tentar reverter essa situação era fundamental, tanto o segundo é de têxtil e confecções; o terceiro, química
por uma questão de saúde quanto até por uma ques- transformada e plásticos; o quarto, complexo eletrêni-
tão de déficit público. Se o setor público é responsável co; o quinto, de madeira e móveis; e o sexto é de cou-
pela compra de um volume enorme de aquisições de ro e calçados. Nós vamos instalar, além da cadeia de
medicamentos, o crescimento do preço de medica- fármacos e medicamentos, ainda o de siderurgia, que
mentos no Brasil, numa situação de contenção de dé- está em fase de instalação, o de bens de capital seria-
ficits, inviabilizaria totalmente a política de saúde e de do, automobilística e aeroespacial. E no dia 19 de de-
assistência farmacêutica. zembro agora está prevista a instalação - nós esta-

É nesse contexto que entra toda a discussão da mos em discussão com o Ministério do Esporte e Tu-
implantação da política de genéricos. Eu não preciso rismo - do fórum de competitividade da indústria do
falar dos efeitos positivos que a política de genéricos turismo no Brasil.
tem apresentado no setor. Em alguns segmentos ela A partir do trabalho que o grupo está desenvol-
derrubou a marca líder. A gente sempre usa o exem- vendo para viabilizar uma política de fármacos é que
pIo da amoxicilina no Amoxil, mas são vários os ca- vamos poder falar um pouco sobre qual é a política de
sos em que o genérico explodiu, mudando toda a ló- fármacos no Brasil. A questão agora é muito mais
gica da indústria farmacêutica no Brasil de manter aproveitar as oportunidades que a indústria de gené-
elevada a longevidade de alguns produtos. E produ- ricos permitiu ao Brasil ter: como aproveitar a realoca-
ziu aquilo que era mais importante para o setor em ção de grandes plantas, em função da escala que
termos de se poder fazer política industrial, que é está havendo no mundo; como transformar o Brasil
exatamente criar as condições para o desenvolvi- numa plataforma de produção de fármacos, já que o
mento da indústria de fármacos no Brasil. Antes, País está se viabilizando como uma plataforma de
sem a produção de genéricos no Brasil, era pratica- produção de medicamentos; e aproveitarmos toda
mente impossível estimular a produção de fármacos, possibilidade de pesquisas de medicamentos a partir
porque quem produzisse fármacos aqui não teria da biodiversidade brasileira.
comprador no mercado. Hoje, existe a possibilidade Essas são as três áreas que nós identificamos
de comprar tanto dos laboratórios oficiais quanto de como possibilidade e espaço para que se possa fa-
todos os produtores de genéricos. zer uma política efetiva de produção de fármacos no

A perspectiva de que o genérico atinja 30% do Brasil.
mercado de medicamentos fortalece muito as condi- A discussão, para nós, é que, em termos de polí-
ções para se implantar essa política. Exatamente com tica de medicamentos, a política de genéricos está
base nisso é que já estamos com um grupo de traba- cumprindo esse papel. Ainda há muita coisa a serfei-
lho no Ministério, que envolve o Ministério de Desen- ta. Parte da política de genéricos ainda representa um
volvimento e o Ministério da Saúde. E aí entram a tempo de importação permitido às empresas. Nós te-
ANV/SA, o Ministério de Ciência e Tecnologia, as mos ainda uma parte do mercado que vai ser suprida
nossas áreas de comércio exterior e os consultores por produção interna, que ainda está sendo suprida
contratados pelo Ministério do Desenvolvimento nas por importações, a única forma que o Ministério da
negociações internacionais. Um dos grupos formados Saúde tinha de colocar o genérico nas prateleiras e
está simplesmente preparando, num primeiro mo- obter a garantia de mercado.
mento, um diagnóstico mínimo que vai ser utilizado Nós sabemos que estamos trabalhando com um
num curso espaço de tempo com a instalação de um setor difícil, um setor com uma grande presença de
fórum de competitividade da indústria de fármacos. poderosas multinacionais, em que a questão da tec-
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nologia e da inovação é fundamental. E sabemos pre de considerar a questão estratégica de alguns
também que existem características que minimizam produtos e o risco de desabastecimento do mercado.
as condições competitivas do mercado. Ou seja, te- Sabemos também que algumas questões estão sen-
mos uma simetria muito grande de informação entre do colocadas, e pretendemos trabalhar sobre elas.
os membros do mercado, produtores, médicos e con- Isso é uma característica nos fóruns: não precisamos
sumidores. estar com a política toda delineada. Algumas deci-

Sabemos que a decisão de consumo não é só sões podem ser tomadas sem prejudicar nem atrasar
do consumidor, muitas vezes é do médico, que não o andamento dos trabalhos. Por exemplo, sabemos
atenta para a restrição orçamentária do paciente, e que existe, no caso dos fármacos importados sobre-
que existe uma relativa elasticidade de preços. Ela é tudo da índia e da China, uma recusa muito grande de
relativa em meio a um poder de mercado muito gran- laboratórios por uma questão de qualidade - sobretu-
de das grandes empresas instaladas. do no caso dos laboratórios oficiais, e temos repre-

Então, é nesse contexto de dinâmica competiti- sentantes aqui. Assim, a colocação da exigência de
va restrita que a política de genéricos permitiu a im - qualidade e de definição de normas para a utilização
plantação de uma política de fármacos no Brasil. de fármaco, certamente é um instrumento fortíssimo

Uma outra questão que estamos discutindo é a para fortalecer o espaço do fármaco nacional, inclusi-
questão exatamente dos medicamentos estratégicos, ve daquele que já é produzido no Brasil hoje.
no caso da AIDS, câncer e algumas outras doenças Uma outra questão muito importante. Na indús-
específicas. Nessa questão, há toda uma preocupa- tria de medicamentos, exige-se qualidade do produto,
ção, porque esse setor passa por inovações enor - e não temos a menor dúvida de que, no caso de o pro-
mes; há produtos novos a todo momento, e o País tem duto ser de multinacionais, por exemplo, existe tam-
que continuar a ter condições de produzir esses medi- bém uma boa qualidade da matéria-prima. Mas ocor-
camentos. re que não existe controle de qualidade de maté-

Num primeiro momento, a nossa preocupação é ri~-pri~a, só do produto final. No caso do genérico,
ter condições de ter acesso aos fármacos para produ- nao. E~lste o controle de qualidade da matéria-prima;
ção desse ou daquele medicamento, já que, no limite, quer dizer, os fármacos são co~t.r?lados e isso permi-
podemos inclusive quebrar patente dos medicamen- te com q~~ te~hamo~ uma fle~lblhdade maior ao fazer
tos. Isso nos preocupa muito, sobretudo por causa da uma pohtlca Industnal com Instrumentos modernos
questão da índia: a partir de 2005, esse país vai ter de cn~ção de barreiras não tarifárias, permitindo a
que se adequar às condições do Acordo Tríplice. É proteçao do setor sem onerar os custos de produção.
pois uma preocupação do Brasil não encontrar dispo- Estamos totalmente à disposição. O Ministério
nibilidade no mercado de fármacos para produção está à disposição. Dentro da metodologia dos fóruns
desses medicamentos. de competitividade, sempre convidamos o Congresso

Isso mostra um pouco a dificuldade de se fazer Nacional para participar dos trabalhos. No caso dos
política nesse setor. Quer dizer, toda vez que vamos fóruns... Por exemplo, no Fórum de Construção Civil,
trabalhar com política industrial em algum momento o relator do projeto de saneamento do marco regula-
existe a questão da proteção d~ setor. Estamos ten ~ tório; no fórum do setor de têxtil e confecções, há algo
tando fazer política industrial sem aumentar muito a que interessa a todos os fóruns. Cito a questão da Lei
proteção do setor, que é exatamente a lógica de todos das SIAs e, agora, a discussão da questão da Lei da
os fóruns que estão instalados. A política tem que ser R~ci~lagem, por conta principalmente do setor de
de inserção competitiva, de competição com importa- plastlcos.
ções. Quer dizer, é fazer a substituição, mas de forma Então, assim, temos tido uma parceria e espe-
competitiva. Em termos de indústria, isso é difícil pela ramos poder continuar contando com ela. Muito
necessidade de fazer todo o grande investimento em obrigada.
capital no primeiro momento e concorrer com plantas O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) -
instaladas, com tradição, com capacidade de financi- Essa Presidência agradece a exposição da Ora. Ma-
amento, de pesquisa; enfim, essa coisa toda. ria Luisa Leal.

Então, nessas condições é que estão sendo dis- A seguir, passo a palavra ao Dr. Josimar Henri-
cutidos os instrumentos e todas as diretrizes para a que da Silva, Presidente do Conselho Deliberativo da
política de fármacos no Brasil. Necessariamente, tan- ALANAC e Conselheiro da ABIFINA, representando
to no caso da produção de medicamentos genéricos, o Sr. Dante Alario Júnior, Diretor-Presidente da Asso-
como no caso dos retrovirais, essa política tem sem- ciação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais-
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ALANAC, e o Sr. Luiz César Auvray Guedes, Presi
dente da Associação Brasileira de Química Fina, Bio
tecnologia e suas Especialidades - ABIFINA.

Com a palavra Dr. Josimar Henrique da Silva.

O SR. JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - De
putado José Borba, demais Deputados e companhei
ros da Mesa, a ALANAC e a ABIFINA se sentem mui
to prestigiadas pelo fato de estar aqui prestando es
clarecimentos a esta Comissão.

Espero poder colaborar.

Temos dois assuntos muitos importantes. Havía
mos feito um pleito para que eles fossem divididos,
mas, infelizmente, não foi possível separar a questão
de política industrial de medicamento da questão de
política de assistência farmacêutica - certamente pela
exiguidade do tempo. Entretanto, vamos tentar, nesse
período de 10 minutos, fazer uma exposição, e eu que
ria me ater um pouco mais à questão da política indus
trial porque é coisa mais a~eta a nós e com isto, creio,
podemos fazer uma colaboração mais afetiva.

Vamos projetar alglemas imagens na tela en
quanto falamos de política industrial.

Gostaríamos de fazer primeiro uma análise mui
to rápida da questão histórica da indústria farmacêuti
ca nacional, nesses últimos 50 anos.

(Exibição de imagens.)
Como V.Sas. podem ver, até os anos 50, a in

dústria farmacêutica. brasileira detinha 70% do mer
cado. Essa indústria farmacêutica brasileira mantinha
filiais no exterior, alguns laboratórios, e as empresas
brasileiras, na época, tinha m seus parques de pesqui
sa, e dentro daquelas possibilidades do momento
existia empresas que estavam pesquisando.

Nos anos 60 e 70, de 1968/69, começou a haver
uma desnacionalizat;:ão do setor. Aquilo que era 70%
do mercado brasileiro da~; empresas nacionais pas
sou a ser apenas 12% de. mercado. Então, houve a
queda brutal da participação nacional e, com isso,
acaba realmente essa presença da indústria farma
cêutica no Brasil, ou seja da indústria farmacêutica
nacional.

Entretanto, pelos an)s 70, foi criada a CEME,
que é uma coisa que vem, depois, fazer uma modifi
cação nessa questão do setor. A CEME proporciona o
fôlego para as nacionais, que chegam ao final dos
anos 80 com 30% do mercado. Observem que era
70%; passou para 1'2% e, ao final dos anos 80, tinha
30% do mercado.

A partir dos anos 80, inicia-se um movimento para
produção de insumo:> químicos. Foi aquilo que acaba
mos de ouvir agora da Dra. Maria Luisa Leal, quando fa-

lava a respe~o da importância do insumo químico. Por
que de nada adianta ter uma politica de medicamento,
uma política de assistência farmacêutica, se não se tem
a matéria-prima para oferecer para esses produtores.
Entretanto, essa coisa que estava sendo interessante,
que deu fôlego para a indústria farmacêutica nos anos
80, começa a ter uma mudança descendente, no finalzi
nho dos anos 80, começo dos anos 90, especialmente
com a abertura comercial.

A globalização da forma como foi conduzida,
abruptamente, e implementada posteriormente em
decorrência da apreciação do real em relação ao dó
lar, além de resultar no encerramento do processo
produtivo de diversas unidades que operavam no Bra
sil, levou também ao cancelamento de projetos in
dustriais - por conta daquela condição propiciada
através da CEME e que a indústria nacional havia
começado a se recuperar -, alguns dos quais se en
contravam em fase de implantação. Esse fato pode
ser ilustrado por um levantamento que o próprio Mi
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
fez entre 1989 e 1990, o qual mostra a paralisação
de unidades produtivas, ou cancelamento de projeto
na área de química fina.

Temos aqui só os dados de química fina mas
também, nesse período, houve igualmente um cer
to sucateamento da indústria nacional de medica
mentos.

Observem que isso resultou, no final dos anos
80, no seguinte: a indústria de fármacos importava
algo em torno de 400 milhões de dólares e a indústria
farmacêutica importava praticamente zero, alguma
coisa como 100 milhões de dólares de medicamentos
acabados. Dez anos depois, vamos ver os fármacos
com mais de 1 bilhão de dólares de importação - isso
em 1999, porque o quadro atual já é diferente - e os
farmacêuticos também com a curva ascendente com
mais de 1 bilhão de dólares de importação.

Aqui está o quadro do que aconteceu no início
dos anos 90, com a abertura comercial. Vamos obser
var unidades paralisadas e não implementadas. Inter
mediários de química fina são os elementos que dão
suporte para produção de farmoquímicos e, posteri
ormente, dos princípios ativos, seja para indústria far
macêutica, seja para indústria química, seja para in
dústria agrícola, seja para indústria de alimentos.

Então, foram paralisados 241 projetos de unida
des de farmoquímicos; 407 de princípios ativos para
defensivos agrícolas; 73 de aditivos corantes e 375 de
aromatizantes. Portanto, 1.096 unidades paralisadas,
no início dos anos 90. Não foi implementado, portan
to, aquilo que estava projetado. Intermediário: 208;
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farmoquímico: 110; princípios ativos: 10; aditivos: 27; exemplo, do valor de um produto novo para uma in-
total: 355. dústria multinacional, é irrelevante porque ela tem o

Juntando, teríamos 1.451 unidades paralisadas mercado mundial para buscar a diferença. No caso
e não implementadas desses elementos essenciais brasileiro não, ela tem apenas o mercado nacional.
para a produção de medicamentos, defensivos agrí- Então, se ela desenvolve o produto com todo sacrifí-
colas e elementos também para o alimento. cio etc. e tal, no fim, ela é premiada com a taxa de 60

mil reais.Em decorrência desse fato, vamos registrar nes-
se período uma defasagem de importação na balança As empresas que optaram por produtos genéri-
de mais de 1 bilhão de dólares/ano. E agora temos um cos tiveram de fazer uma adaptação, inclusive com

custos adicionais, e até final de 2000 o setor farmonúmero mais atualizado.
químico brasileiro não tinha nenhum financiamento

Matéria da Gazeta Mercantil, do dia 13 de no- específico que pudesse orientar e ajudar, tanto é que
vembro, já mostra um pré-balanço de 2001, ao dizer toda essa metamorfose foi absorvida pela indústria
que a indústria de medicamentos, defensivos agríco- sem ter efetivamente participação de recurso, a não
las, foi ou está sendo responsável pela importação ser do seu próprio caixa.
este ano, uma diferença de importação da ordem de

A questão do mercado farmacêutico brasileiro -
3,5 bilhões de dólares. aproximadamente, o Brasil tem um mercado de 10 bi-

As importações de produtos, ou seja, medica- Ihões de dólares. Para que os senhores tenham urna
mentos acabados, entram nesse bolo com mais de 1,1 idéia, esse mercado hoje é o décimo segundo merca-
bilhões de dólares. Esse número vai ser consolidado e do do mundo, ficando atrás de países como México e
vai chegar a 1,3 ou 1,4 bilhões de dólares por aí. por aí vai.

Então, há aquela informação de que os labora- Entretanto, se pegarmos, por exemplo, o sexto
tórios importam vitamina C, dipirona, ou seja, produto país do mundo, França, o consumo de medicamentos
muito popular que poderia ser produzido no Brasil. está na ordem de 60 bilhões de dólares. Então esse

A produção local de matérias-primas é modes- mercado poderia crescer muito ainda.
ta, diante do tamanho do mercado. No quadro da in - Como esse mercado poderia crescer? Se pu-
dústria farmacêutica, especificamente a partir de déssemos incorporar, de alguma forma - e aí vai en-
1995, tivemos uma verdadeira metamorfose nesse trar a questão da assistência farmacêutica -, os mais
período da indústria farmacêutica. de 50 milhões de consumidores que não têm acesso

Observem que a partir de 1995, tivemos de fa- ao medicamento. Até porque houve certa confusão
zer o enquadramento ou equacionamento do padrão no que se refere a genérico, pois havia a perspectiva
internacional de boas práticas. O Ministério da Saúde de que o genérico pudesse absorver novos consumi-
começa em 1995 a implementar a GMP, que faz com dores, o que não aconteceu.
que a indústria farmacêutica, como foi tratada aqui a Em dois anos de mercado genérico, o consumo
questão de qualidade, esteja produzindo os seus in- per capita brasileiro continua inalterado, não houve
sumos tal qual são produzidos fora do País. Isso impli- adesão. Então, temos aí por volta de 50 milhões de
cou novas áreas físicas, novos equipamentos. Ainda consumidores brasileiros, isso significa quase duas
há pouco estávamos conversando com o pessoal do Argentinas e vinte Paraguais, que não têm acesso. E
Nifal, falando da dificuldade para aquisição de equi- não adianta genérico, porque, mesmo se colocar o
pamentos por conta dessas exigências: novos profis- preço a 2 reais, não se compra.
sionais especializados. Também, a partir de 1995, Entendemos que, se houver incorporação des-
mais precisamente em 1997, veio a Lei de Patentes, a se contingente ao mercado de medicamentos, vamos
criação da ANVISA em 1999 e a Lei dos Genéricos. ter aí a perspectiva de aumento desse bolo aqui, e

Juntamente com toda essa metamorfose, va- também se houver um programa de compras gover-
mos ter as novas taxas de licença dos produtos. Só namentais para as empresas nacionais, como é fe~a

para os senhores terem uma idéia, um laboratório de por exemplo com laboratórios oficiais, com compras
porte médio pagava 1 mil e 200 reais para obter a li- antecipadas, com programação para que a empresa
cença de um produto novo; a partir da criação da nacional possa se fortalecer.
ANVISA esse valor passou para 60 mil reais. Outra coisa mu~o importante é que o Brasil pre-

Pagava-se 175 reais para se obter um registro cisa entender que o setor farmacêutico e farmoquími-
de um produto similar. Essa taxa passou para 14 mil co é importante, senão não adianta ficar falando e re-
reais. É interessante observar que essa questão, por clamando. É preciso entendermos que isso é impor-
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tante. E tenho mais duas transparências para mostrar
esse efeito.

Outra coisa interessante para observamos é
que nenhuma nação do Primeiro Mundo abriu mão de
uma indústria farmacêutica forte. Não se encontra ne
nhum país grande desenvolvido que abriu mão, não,
vamos deixar, vamos importar, vamos fazer genérico,
ou coisa que o valha. Ele tem a sua indústria nacional,
e forte.

Vou citar três exemplos para que todos possam
entender bem o que estou falando dessa questão de
que a indústria farmacêutica é importante para o
país. Sem levar em conta as questões de ordem ideo
lógica e de ordem administrativa, cito dois exemplos:
Cuba tem um bloqueio econômico de 40 anos e tem
uma mortalidade infantil que é de oito crianças para
mil nascidas vivas; o Iraque tem um bloqueio econô
mico há 10 anos, e o índice de mortalidade infantil é
de 350 para mil crianças. Uma coisa interessante é
que Cuba produz tudo e o Iraque não produz nada.
Quer dizer, então, só por isso aqui vemos a importân
cia de uma indústria farmoquímica num país que que
ira verdadeiramente ter a sua independência. Tive
mos um exemplo na Argentina, nos anos 80 e 81, na
Guerra das Malvinas, onde o primeiro item de embar
go comercial foi o de insumos farmacêuticos. Foi pre
ciso que as indústrias nacionais da Argentina, na épo
ca, fizessem um acordo para levar antibióticos para
salvar não só os soldados, mas o próprio país. É ne
cessário entendermos que isso é importante para o
próprio país. Falar em segurança nacional é uma coi
sa meio démodé, mas é preciso que entendamos que
isso faz parte do processo: fazemos ou não fazemos,
ou fica como está.

Entendemos da ALANAC e da ABIFINA que es
tamos num momento muito propício para começar
uma dinâmica nessa questão de indústria farmacêuti
ca e indústria farmoquímica.

Primeiramente há um despertamento da nossa
sociedade quanto à biodiversidade. Nunca se falou
tanto, nunca se deu tantos passos para se falar sobre
biodiversidade, e nunca se viu a importância disso
com tanta clareza como discutimos hoje.

O segundo ponto é que no nosso País existe
uma massa crítica extraordinária de crescimento hu
mano que diz o seguinte: de 60 mil professores com
pós-graduação, mais de 30 mil têm afinidade com o
nosso setor. Ou seja, médicos, farmacêuticos, bioquí
micos, químicos, todos têm afinidade. Então, neces
sário se faz aproveitar essa massa crítica, que foi in
vestimento do próprio País, para que possamos ab
sorver esse conhecimento.

Só existe uma forma de resolvermos essa ques
tão: criarmos uma lei de política industrial de farmo
químicos e de farmacêuticos, não esquecendo a pes
quisa, que é parte fundamental nesse processo.

Quero agradecer a paciência dos senhores e
colocar-me à disposição para a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Esta Presidência agradece ao Dr. Josimar, que enri
quece esta audiência pública com sua exposição.

Com a palavra o Conselheiro, Dr. Tuyoshi Ni
nomya, representando o Sr. Pompílio Mercadante
Neto, Presidente da Associação dos Laboratórios
Farmacêuticos Oficias do Brasil - ALFOB .

O SR. TUYOSHI MINOMYA - Boa dia, Sr. Depu
tado. Sra. Deputada Vanessa Grazziotin, em nome da
ALFOB, agradecemos esse convite que nos possibili
ta passar algumas informações da atuação dos labo
ratórios oficiais no processo industrial farmacêutico e
na assistência farmacêutica brasileira.

(Exibição de imagens.)
A ALFOB - Associação de Laboratórios Oficiais,

em termos de laboratórios oficiais no Brasil, é forma
da por dezesseis laboratórios oficiais, sendo que um
está vinculado ao Ministério da Saúde, três às Forças
Armadas, três às universidades (uma federal e duas
estaduais) e nove aos Governos estaduais, a maioria
deles vinculados às Secretarias de Estado de Saúde.
Estão surgindo novos laboratórios, mas ainda em pro
cesso de criação. No Espírito Santo, temos um pro
cesso bem avançado; alguns outros Estados também
estão com projetos de implantação de laboratórios
oficiais.

Os maiores objetivos dos laboratórios oficiais
são fundamentalmente a produção de medicamentos
de interesse na área de saúde pública, com qualidade
e preços adequados. Esse elenco de medicamentos
vai desde os medicamentos necessários para aten
ção primária até os medicamentos de atenção terciá
ria. Temos uma gama de produção de produtos de
atenção primária e de atenção terciária. Temos tam
bém um papel de extrema importância, que é o de re
gulador de preços praticados para aquisição no setor
público.

É óbvio que os laboratórios oficiais têm área de
atuação praticamente voltada para os serviços públi
cos de saúde. Portanto, na medida em que laborató
rios oficiais produzem medicamentos para esta área,
ela acaba sendo referencial de preços para que es
sas unidades de saúde pública adquiram suas ne
cessidades de medicamentos. Esse é um papel im
portante que vai desde a atenção a medicamentos
primários, que, apesar de unitariamente terem custo
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extremamente baixo, têm demanda quantitativa mui- vados em relação ao genérico, porque este não se im-
to elevada e acaba tendo um custo final alto, onde porta com o preço do medicamento, mas, sim, com a
produtos de alto valor agregado causam impacto no qualidade e a conversibilidade dos produtos similares
custeio do SUS. Então, são áreas de atuações em de marca em genéricos. Esse é um processo caro
que temos uma convicção plena da importância dos para os laboratórios oficias, que não têm, entre as-
laboratórios oficiais na regulação de preço desse pas, "gorduras" para que se possa desviar recursos
mercado e que viabiliza muitas ações programáticas fortes para implementação de uma política rápida,
do setor público. Ela vai desde a questão do controle mas firmamos parceria com o próprio Ministério da
da AIDS, hipertensão, diabetes, saúde mental até Saúde para agilizar o processo de transformação dos
outras ações programáticas importantes no controle nossos produtos em genéricos. Transformar o similar
de endemias no País. de marca em genérico exige vários pré-requisitos que

Entrando já na questão da assistência farma- os laboratóri?s of~ciais estão implem~~tando, mas ~á
cêutica, os laboratórios oficiais, além de sua produ- uma deterrr~tnaç~~ desses ~a?oratonos no engaJa-
ção, têm obrigação de parceria, pelo próprio fato de mento total a polltlca de genencos.
sua existência, para implementação da assistência Estamos agora em outra fase de luta, no sentido
farmacêutica pública. Isso em parceria com os Esta - de ampliar nossa capacidade de produção, na forma
dos, Municípios e com o próprio Governo Federal. Re- mais geral possível, mas isso implica uma política d~

tomamos muito as palavras do Prof. Bermudes, que investimento no setor para os laboratórios oficiais. E
foi Presidente da ALFOB nas últimas duas gestões, necessária uma parceria que deve ocorrer entre Go-
que se refere a ações muito importantes na formula- verno Federal e Governos estaduais para implemen-
ção da política nacional de medicamentos, das políti- tação da capacidade de produção propriamente dita
cas estaduais de medicamentos, na qual tivemos atu- dos laboratórios.
ação muito forte, enquanto laboratório oficial de seus Temos necessidade muito forte da regulamenta-
Estados, nas câmaras técnicas de assistência farma- ção do processo de suprimento de insumos farma-
cêutica, do CONASS - Conselho Nacional dos Secre- cêuticos no mercado nacional. Foi inclusive discutida
tários de Saúde, do Conselho Nacional de Secretári- nesta Mesa a necessidade de uma política de fabrica-
os Municipais de Saúde - CONASEMS. Tivemos tam- ção de insumos nacional, principalmente para deter-
bém atuação forte na questão da necessidade de de- minadas patologias endêmicas, que atingem, infeliz-
finição das competências das três esferas de Gover- mente, a grande camada mais carente da população
no: delimitar quais as ações, para não haver superpo- que não tem outro meio de acesso ao produto farma-
sições de ações no que diz respeito à competência do cêutico se não pelo setor público.
Governo Federal, através do Ministério da Saúde; Go- E aí temos algumas situações bastante difíceis,
vernos estaduais, através de suas Secretarias de como a de laboratórios oficiais poderem fazer parceri-
Estado e dos Municípios. Disso saiu também a ques- as com indústrias privadas para o desenvolvimento
tão da necessidade de retomar o abastecimento re- de alguns insumos. Uma vez desenvolvidos, o labora-
guiar da rede básica de saúde, que é o projeto de in- tório privado que tenha colocado recursos, mesmo
centivo à assistência farmacêutica básica, que é a em parceria com o laboratório oficial, quando o produ-
junção de recursos financeiros do Governo Federal to já está pronto, tem que entrar no processo licitató-
através do Ministério da Saúde de um real habitan- rio, então, ele acaba não podendo ter uma vinculação
te/ano, com recursos dos Governos estaduais e seus forte com o laboratório que desenvolveu o insumo
Municípios de pelo menos mais um real habitan- para uma aquisição a longo prazo.
te/ano. Isso alocando para a assistência farmacêutica O que temos visto é a morte de vários laboratóri-
básica um volume ~e recursos de mais de 320 mi - os privados nacionais que investiram recursos, públi-
Ihões de reais/ano. E pouco, mas uma vez regulado e cos inclusive, no desenvolvimento de fármacos, mas
tendo uma freqüência adequada, dá uma sustenta- que não conseguem vender seus produtos, porque há
ção bastante adequada à rede básica, no seu proces- a necessidade de se obedecer à lei de licitação, o que
so de resolução, em relação ao que tínhamos alguns implica uma concorrência com os produtores interna-
anos atrás antes desse programa de incentivo à as - cionais.
sisténcia farmacêutica básica. A questão da liberação da importação de insu-

Temos também uma atuação forte na imple- mos internacionais tem nos causado um elevado au-
mentação dos genéricos. Acho que os laboratórios mento de custo, porque nos obriga a montar uma es-
oficiais têm uma ótica um pouco diferente da dos pri- trutura bastante pesada no controle dos insumos. Por
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isso, temos uma escala m'Jito elevada de reprovação
de matérias-primas no processo. E temos outra difi
culdade. Como obedecemos à lei de licitações, uma
vez reprovada a matéria-prima e não havendo idonei
dade do fornecedor intermediário, normalmente o dis
tribuidor, na reposição rápida desse produto - isso
em regra não ocorre -, nós comprometemos progra
mas de governo em ações que são dependentes des
ses produtos.

São estas as questões que temos levantado. É
questão fundamental não apenas para o setor público
produtivo, mas para o setor privado também. Mas isso
faz com que tenhamos certa fragilidade no processo
de implementação de uma assistência farmacêutica
adequada, objetivando fupdamentalmente o uso raci
onal de medicamentos.

Era o que tinha a dizer.

Com isso é possível fazer uma análise dos obje
tivos e metas enquanto setor produtivo oficial e de sua
total vinculação com a assistência farmacêutica, prin
cipalmente no setor público. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Esta Presidência agradecl~ ao Sr. Tuyoshi Ninomya a
exposição.

Posso a palavra agora ao Sr. Noberto Rech,
Presidente da Federação Nacional dos Farmacêuti
cos, FENAFAR.

O SR. NOBERTO RECH -Inicialmente, cumpri
mento o Deputado José Borba, os demais integran
tes da Mesa e a Deputada Vanessa Grazziotin. Desta
co a importância do requ9rimento da Deputada Va
nessa Grazziotin e do Del)utado Luiz Ribeiro para a
realização desta audiência pública.

Estou aqui representando a Federação Nacio
nal dos Farmacêuticos que hoje representa uma base
acima de 65 mil farmacêuticos no Brasil. Certamente,
as posições que vamos apresentar tem um caráter
não apenas de crítica, mas de proposição do que en
tendemos enquanto questões fundamentais para o
estabelecimento de uma política de assistência far
macêutica, que deve ter interfaces com a política in
dustria� e com outras p,)líticas setoriais do País.
Essas posições não são efetivamente corporativas,
fechadas apenas no interesse da categoria farmacêu
tica. Elas representam o resultado de um processo de
debate com diferentes sE'gmentos da sociedade e,
portanto, são questões que dizem respeito à Nação
brasileira.

(Exibição de imagen5.)
Entendemos, portanto, que não é possível falar

de política de assistência farmacêutica nos restringin-

do apenas à questão da produção de medicamentos
ou aos aspectos técnicos ou relativos à política indus
trial. Há necessidade de que entendamos - essa é a
nossa concepção - a assistência farmacêutica como
sendo uma política pública de saúde, que estabeleça
marcos regulatórios, marcos referenciais tanto para o
setor privado quanto para o setor público no que diz
respeito ao acesso das pessoas ao medicamento e
às ações de saúde.

Gostaria de retomar uma questão importante, e
aí retomo alguns conceitos da Organização Mundial
da Saúde. Quando discutimos qualquer tipo de políti
ca, seja ela industrial, de recursos humanos ou as di
ferentes políticas setoriais no âmbito da assistência
farmacêutica, é necessário que entendamos que
essa discussão está permeada pela necessária ga
rantia de acesso da população a medicamentos -me
dicamentos adequados. É preciso permitir o acesso a
medicamentos para determinada finalidade, por tem
po determinado e que efetivamente gere resolutivida
de das ações de saúde.

Portanto, esses medicamentos têm caráter de
instrumento importante para as ações de saúde, mas
estas não findam no medicamento em si. O seu pro
cesso de utilização racional envolve necessariamente
todas as ações de saúde e, certamente, esse medica
mento assume uma característica bastante diferenci
ada da que vemos hoje no Brasil, ou seja, de uma
mercadoria simples cuja principal função é a geração
de lucro.

Isso significa que necessariamente temos de
entender o acesso racional no sentido da utilização
do medicamento como um instrumento essencial não
apenas para as ações de recuperação da saúde, mas
muitos medicamentos como as vacinas são instru
mentos importantes e essenciais para as ações de
prevenção, de proteção à saúde das pessoas. E cer
tamente elas devem ser desenvolvidas com essa con
cepção tanto no setor público quanto no setor privado
de atenção à saúde brasileira.

Isso significa que temos de resgatar alguns con
ceitos fundamentais. O primeiro é o conceito de medi
camentos essenciais. Não é possível que continue
mos a discutir qualquer tipo de proposição de política
de medicamentos e de assistência farmacêutica, ou
seja, acesso da população a essas ações de saúde,
que envolve medicamento, se não rediscutirmos qual
é a essencialidade desses produtos, porquanto o Bra
sil hoje tem cerca de 15 a 20 mil marcas de medica
mentos registrados ou revistos pela ANVISA e que
certamente muitos deles não atendem às expectati
vas ou às necessidades do conjunto da população ou
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das principais patologias que podemos verificar no um, de acordo com suas necessidades. Isso significa
território nacional. garantia da eqüidade. Esse princípio é garantido

E aí há necessidade de que retomemos a con- como um dos princípios basilares do Sistema Único
ceituação de que medicamentos essenciais são uma de Saúde, estabelecido na Constituição Federal. E,
resposta às necessidades sanitárias do País, e cer- evidentemente, tem a ver não apenas com o sistema
tamente não são apenas os chamados medicamen- público, mas também com o sistema privado.
tos de uma lista básica. Esse conceito de medica- É importante ressaltarmos, também nesse con-
mentos essenciais significa também inserir a neces- ceito de medicamentos essenciais, que esse conceito
sidade de, ao racionalizar o grupo de medicamentos é dinâmico. Isso quem diz é a própria Organização
produzidos prioritariamente no Brasil e colocados à Mundial da Saúde. Esses medicamentos essenciais
disposição da população, seja no setor público, seja têm que ser caracterizados a partir da agregação tan-
no setor privado, que efetivamente eles respondam to de novos conhecimentos quanto de novas metodo-
às suas necessidades sanitárias e gerem também logias, de novos processos terapêuticos, da inclusão
melhor eficiência do sistema de saúde, tanto público de novos produtos no arsenal terapêutico em benefí-
quanto privado. cio do conjunto da sociedade. Portanto, não é possí-

Essa melhor eficiência está relacionada à ne- vel que nós, de forma às vezes tendenciosa, avalie-
cessária elevação do grau de eficácia no uso desses mos ou encaremos o conceito de medicamento es-
medicamentos, ou seja, resolutividade positiva das sencial como sendo medicamento apenas para as
ações de saúde que envolvem medicamentos. Isso, ações básicas de saúde.
portanto, relaciona-se diretamente com a perspectiva Certamente, ele não está limitado por conta
de redução de custos para o sistema público, mas desse conceito dinâmico, que agrega conhecimento,
também para o sistema privado. agrega novas metodologias, bem como o avanço da

Há um detalhe importante: a redução de custos ciência e da tecnologia. Os medicamentos essenciais
significa também a redução de danos à saúde das não estão limitados apenas ao seu uso na atenção
pessoas. É importante frisar isso, porque os medica- primária à saúde, mas estão relacionados, sim, com a
mentos, segundo dados do Sistema Nacional de cobertura das ações de saúde que envolvam medica-
Informações Tóxico-Farmacológicas - SINITOX, des- mentos tanto nos graus primário, secundário e terciá-
de 1996, já são uma das primeiras causas de intoxi- rio quanto nas ações de saúde, ou seja, nos diferen-
cações registradas. Cerca de 28,5%, aproximada- tes níveis de atenção à saúde.
mente, das causas de intoxicações registradas no Isso é um indicativo importante de que essa ca-
Brasil se devem ao uso incorreto, irracional e abusivo racterística de essencialidade precisa ser definida
de medicamentos. para uma política de medicamentos e de assistência

Esse uso incorreto abusivo e irracional tem ata- farmacêutica, porquanto o Brasil tem também como
cado basicamente que f~ixa da população? Principal- um dos pilares do sistema de saúde a integralidade
mente as pessoas entre 15 e 29 anos e, fundamental- das ações de saúde. Portanto, elas não se findam na
mente, mulheres, ou seja, mulheres numa fase produ- atenção primária, mas abrangem também a atenção
tiva da vida. Isso significa que há um grande compro- terciária à saúde da população.
metimento da população brasileira em relação aos Existem, certamente, alguns atributos funda-
danos causados pelo uso irracional de medicamen- mentais para a garantia desse conceito mais dinâ-
tos. Certamente esses danos oneram o sistema de mico e modernizado de medicamentos essenciais,
saúde e oneram as próprias pessoas não apenas em enquanto política integrante da assistência farma-
termos financeiros. cêutica.

E aí há a necessidade de que, discutindo ou ga- Primeiro, há necessidade de garantia de dispo-
rantindo critérios de essencialidade, se possa garantir nibilidade. Isso significa garantia de produção ade-
também, no País, critérios de qualidade para esses quada, de garantia da qualidade e de disponibilização
produtos. Esses critérios de qualidade e todos os cri- à população, ou seja, de acessibilidade do conjunto
térios associados à questão da garantia da qualidade da população a esses medicamentos, primariamente
estão voltados à necessária garantia de acesso da no setor público, mas também no âmbito do setor pri-
população a medicamentos adequados, na medida vado de atenção à saúde. E mais, a garantia efetiva
das suas necessidades. Eqüidade não quer dizer me- de mecanismos ou de critérios de qualidade.
dicamentos para todos de forma igual, mas acesso Parece-me que o Brasil está evoluindo bastante
aos medicamentos e às ações de saúde para cada nos últimos anos nesses aspectos, devido à definição
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de marcos regulatórios importantes, a partir da legis
lação sanitária brasileira. Nesse ponto, a ANVISA de
sempenha papel importante na geração do debate
com a sociedade sobre critérios de qualidade envol
vendo os segmentos interessados, ou seja, além dos
usuários, também o setor produtivo e os trabalhado
res em saúde.

Certamente, isso tudo está relacionado ao uso
racional dos medicamentos, ou seja, ao uso adequa
do e que gere resolução daquele problema de doen
ça, com menor custo, com menor ônus e com maior
eficácia para todo o sistema de saúde do País.

Há, seguramente, necessidade de que passe
mos desse conceito ao estabelecimento de uma base
de política para esse setor, ou seja, não apenas per
maneçamos na reprodução de conceitos, mas efeti
vamente façamos com que esses conceitos permei
em as definições de caráter político e legal que o Bra
sil deve enfrentar neste momento.

Aí, entendemos fundamental relembrarmos os
elementos integrantes de uma política, pois no Brasil
efetivamente - há uma discordância de enfoque 
não temos uma política muito clara de medicamentos.
Temos o estabelecimento de uma política em termos
de portaria, mas efetivamente não temos um arca
bouço que nos garanta uma política integrada e mul
tissetorial para o setor.

Daí a necessidade de uma política que tenha
claramente definido o processo de seleção de quais
são as prioridades nacionais, com base nos indicado
res epidemiológicos, ou seja, que esses indicadores
sejam avaliados e as necessidades sanitárias da po
pulação sejam priorizadas, no momento do estabele
cimento de uma política e certamente dos marcos
tanto regulatórios quanto legais que estabeleçam es
sas políticas.

Outra questão é a racionalização dos mecanis
mos de fornecimento, ou seja, há necessidade de que
tenhamos um sistema que garanta o acesso da popu
lação de forma racionalizada a esses produtos inte
grantes de uma política definida para o País. Deve
mos ter, no âmbito do setor público e do setor privado,
mas mormente no âmbito do setor público, mecanis
mos de aquisição adequados que privilegiem não
apenas o menor custo, mas o menor custo associado
à qualidade e à eficácia do produto.

Certamente, a garantia da qualidade não se res
tringe à qualidade de produtos, mas também à quali
dade dos serviços de saúde, que devem acompanhar
uma política nesse setor, pois a dispensação de me
dicamentos não é entrega de medicamentos, é um
processo que envolve avaliação, repasse da informa-

ção e a caracterização do usuário não como paciente,
mas como agente ativo no processo de restabeleci
mento da sua saúde. E certamente necessitamos da
definição de fontes adequadas e permanentes de fi
nanciamento para essa política.

O uso racional de medicamentos, enquanto in
sumos essenciais, deve estar permeando a definição
dos marcos de uma política nesse setor e, com certe
za, está inserido aí também a educação necessária
em saúde do conjunto da população a partir da forma
ção de recursos humanos adequados para o setor.

Entendemos que a formação de uma política
governamental deve resultar, primeiro, da análise crí
tica dos condicionantes históricos, econômicos e so
ciais envolvidos, porque uma política de medicamen
tos e de assistência farmacêutica não pode estar des
vinculada da avaliação econômica do país, da neces
sidade social do país e da possibilidade da constru
ção de consensos que apontem para a melhoria das
condições de vida da população. Portanto, deve en
volver essa discussão de caráter político.

No nosso entendimento, uma política deve ter
muito clara a definição dos objetivos, dos instrumen
tos para sua avaliação, das possíveis estratégias para
o seu redirecionamento e definição de estratégias pri
oritárias, e também uma constante avaliação, o que
me parece fundamental, do controle social do sistema
de saúde do País, e não apenas do setor produtivo.

Nesse ponto, é preciso que saiamos da lógica
do produto e passemos à necessária prática da inte
gralidade das ações de saúde. Isso significa entender
a assistência farmacêutica não como simples entrega
de medicamento, ou seja, atendimento da demanda
de medicamentos gerada no sistema, seja público,
seja privado, mas como uma política integrante da po
lítica de saúde no País, e que gere, a partir desses
conceitos anteriores, o necessário estabelecimento
de ações pactuadas que visem à promoção, à prote
ção e à recuperação da saúde a partir de políticas se
toriais. Devemos entender a assistência farmacêutica
também não apenas como ações na ponta dos servi
ços, mas como uma política que deve nortear as polí
ticas de desenvolvimento tecnológico, científico e in
dustrial do País, as políticas de recursos humanos, de
educação e as políticas setoriais vinculadas a essa
política mais geral e certamente tendo o medicamen
to como o insumo essencial.

A assistência farmacêutica passa então a ter o
caráter de uma política, no nosso entendimento, com
essas características. Certamente ela envolve tanto o
setor público quanto o setor privado de atenção à sa
úde das pessoas. É importante entendermos que no
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Brasil já há um conceito que vem sendo gestado ao Outra questão é que as políticas adotadas nes-
longo dos últimos anos, principalmente a partir de se setor, fundamentalmente a política governamental
1986, aproximadamente, de que a assistência farma- tanto para o setor público quanto para o setor privado,
cêutica , além de uma política que deve nortear políti- têm favorecido um impedimento à implantação de
cas setoriais - o nosso entendimento à assistência uma política de assistência farmacêutica coerente,
farmacêutica não é parte integrante da política de me- tanto que antes de ontem em audiência pública desta
dicamentos - deve ter interfaces com essa política, e mesma Comissão com o diretor-presidente da Agen-
se caracteriza também por um conjunto de ações cia Nacional de Vigilância Sanitária, Dr. Gonzalo Veci-
centradas no medicamento. Certamente esse é um na, ele se referia a isso, não temos uma política de as-
insumo essencial à execução dessa ação de saúde, sistência farmacêutica no País.
mas devem estar voltadas às pessoas, ou seja, à pro- E uma questão importante, falta uma política de
moção, proteção, recuperação da saúde das pessoas desenvolvimento industrial e tecnológica para o País,
e à prevenção das doenças. E deve estar centrada em que responda às necessidades do conjunto da popu-
mecanismos de avaliação a partir dos dados epidemi- lação e que resulte de consensos pactuados com os
ológicos ou das necessidades sanitárias, como eu já setores público e privado, mediados pelo Governo.
disse. Então há necessidade que estimulemos esses con-

A assistência farmacêutica não é uma ação dos sensos. , _ . _
farmacêuticos é uma atividade multiprofissional que Na fa~t~ de um orgao que coordene a a?hcaçao
envolve diferentes segmentos e diferentes categorias. dessas pohtlcas por conta de que, se antes tlnhamos
Este dado é importante por conta de que, se não pen- a CEM~ com_todos ~s seus a~r~va~tes, com !o~as
sarmos em uma política que não seja corporativa, sua~ dls~ussoes, hOJe: a. asslstencla farmace.utlca
mas que inclua todos os profissionais, todas as cate- est~.restnta a ,uma ger~~cl~ ?entro d~ Secr:tana de
gorias profissionais que têm compromisso com a sua Poh~lca de Saude,do_Mlnlsteno da Saude. Nao temos
implementação, certamente não faremos uma políti- efetl~~mente_um orgao,q.ue controle ou que coordene
ca faremos nova regulamentação de um setor espe- as vanas açoes e os vanos programas porque a pro-

'f: d . d d posta tem sido não de políticas mas de programas. E
CliCO a socle a e. . . t I't' 'I'd .. t d f_. lneXIS e uma po I Ica so I a e consequen e e orma-

. Parece-no~ funda.mental que ,em funçao d.lsso ção de recursos humanos em que pesem esses re-
av~he~os qual e a re~hd?~e do Pal.s. ~sta~os ainda cursos humanos serem essenciais para qualquer tipo
mUito distantes dos pnnclplos constitucionais que ga- de implementação de política nesse setor. Os recur-
rantam integralidade, equidade, acesso, universalida- sos humanos devem ser formados na nossa ótica
de e controle social seja no setor público ou no setor sob a perspectiva dos princípios e diretrizes do Siste~
privado, porque não há na prática priorização para o ma Único, que não é o sistema público, é o sistema de
desenvolvimento desse setor, ou seja, a assistência saúde do País.
farmacêutica, a política industrial e a ~olíti.ca de me?i- Uma questão importante que vamos discutir é o
c~me~tos. nes~es. aspectos de, ~arater Intersetonal caráter eminentemente mercadológico que se confe-
nao tem Sido pnonzadas nas polltlcas governamenta- re ao medicamento. Os medicamentos têm tido hoje a
is, fundamentalmente. E certamente o sistema está característica de mercadoria e, portanto, obedecem à
em agonia permanente. Não temos condições de fa - dinâmica do mercado e não à dinâmica de um insumo
zer previsões de médio prazo e o sistema demos- essencial à saúde. Isso causa algumas distorções. Os
tra-se ineficiente em certos momentos pela ausência estabelecimentos farmacêuticos estão desvinculados
de definição dessas estratégias de política e a aplica- do Sistema Único de Saúde. Isso é um dano para o
ção de recursos tem sido decrescente. conjunto da população e deve ser avaliado em uma

Temos aí um dado do Orçamento da União, pu- política pública.
blicado pelo próprio Ministério, e vemos que de 1995 Prevalência dos nomes de marca sobre o produ-
a 2000 há um decréscimo de aproximadamente 4% to genérico. Ainda verificamos isso no Brasil.
do total do Orçamento da União para o setor da saú- Há falta de controle de preços de medicamen-
de, com uma previsão, segundo dados recentes, dis- tos, o que resulta em ônus significativo para o sistema
cutidos especialmente na Câmara dos Deputados, público porquanto o sistema público de atenção à sa-
para até 2004 uma redução de cerca de 5,6 bilhões úde é o grande comprador de medicamentos e, por-
de dólares para o setor, o que é um fato ex1remamen- tanto, deveria exercer sua atividade regulatória nesse
te crítico. mercado, mas efetivamente não tem gerado essas



09670 Quillta-leira 21 DIARIO DA CA.MARA DOS DEPUTADOS Março de 2002

condições na prática e, como disseram anteriormen
te, a Lei de Patentes gerou um agravamento nesse
setor.

A partir da aprovação da Lei de Patentes, em
1996, promulgada em 1997, tivemos um acúmulo do
déficit do setor com cerca de 1 bilhão e 300 milhões
de déficit minimamente em 1999, com acréscimos
significativos até 2001. Esse dado é importante.

Outro detalhe importante: embora tenhamos um
marco legal inicial, o estabelecimento da chamada
política de medicamentos por uma portaria do Minis
tério da Saúde, de 1B98, observamos que há um privi
légio de programas e não da implementação da políti
ca, com o detalhe de que esses programas são isola
dos, não que não sejam importantes, mas são isola
dos. São os programas da AIDS, da hanseníase, dos
medicamentos para tuberculose, do Programa Nacio
nal de Farmácia Básica, que não se coordenam entre
si, que não interagern entre si. Portanto são isolados e
não fazem parte de uma política, embora possam ser
estratégicos para o País.

Outra questão importante é que os financiamen
tos para esses programas são extemporâneos. Não
há garantia da sua permanência em termos do finan
ciamento e passam a estar sujeitos à vontade política
não do gestor federal apenas, mas do gestor estadual
e do gestor municipal na ponta dos serviços, o que
significa que o acesso em determinados momentos
pode não ocorrer.

Vislumbrávamos isso ontem na reunião do Con
selho Nacional de Saúde quando o representante do
CONASEMS - Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde - dizia que existem Municípios
que, mesmo aderindo ao Programa de Farmácia Bá
sica, não disponibilizam medicamentos na ponta dos
serviços porque os gestor'9s preferem utilizar a verba
da assistência social- isso ele não disse obviamente,
essa é uma avaliação minha por conta do contato que
temos com os farmacêuticos e profissionais na ponta
dos serviços dos Municípios -para a compra de medi
camentos na rede privada em detrimento da imple
mentação de uma política adequada, pública, no âm
bito do Sistema Único de Saúde, que atenda também
à necessidade de medicamento. Certamente todos
esses programas acabam sendo paralelos ao Siste
ma Único de Saúde e não são incorporados na práti
ca diária da integralidade, da universalidade e da
eqüidade necessária e ga"antida pela Constituição.

O que entendemos nessa discussão?
Há necessidade de que lancemos mão de um

dado que o próprio Ministério da Saúde apresenta no
preâmbulo da Política Nacional de Medicamentos. A

população brasileira hoje não tem acesso garantido a
medicamentos. Segundo o Instituto de Defesa do
Consumidor, informação assimilada pelo Ministério
da Saúde na portaria que estabelece a política de me
dicamentos, 51% da população brasileira que tem
renda mensal de zero a quatro salários mínimos,
dado de 1999, com o agravamento da crise econômi
ca brasileira, a tendência é se aproximar mais de
zero, portanto, a exclusão social é maior. Cerca de 70
milhões de brasileiros não têm acesso a medicamen
to, por conta de que apenas 15% da população brasi
leira consome 48% do que é produzido em média no
País, sendo que a maioria da população consome
apenas 16%. Vejam: estes são dados de consumo, e
não de acesso racional. Aqui está o acesso ao medi
camento inadequado para uma situação inadequada,
ou seja, o acesso não racional, que gera irresolutivi
dade de urna ação de saúde.

Portanto, se formos considerar acesso racional,
um pouco mais de 50% da população brasileira terá
acesso a menos de 6% dos medicamentos. Esse
dado é preocupante, porque isso deve balizar uma
política pública que envolva tanto o setor público
quanto o setor privado. Entendemos as questões fun
damentais, e essas são as nossas proposições há
muito tempo.

As bases para uma política nacional de assis
tência farmacêutica de medicamentos são, primeiro,
o fortalecimento - e nesse caso compactuamos com
a posição da ALFOB - da produção oficial de medica
mentos através dos laboratórios oficiais. Essa produ
ção dos laboratórios não significa produção para
atender todo o sistema e, sim, produção para gerar
instrumentos de referência em termos de custo de
produção e de qualidade de produtos a partir de fi
nanciamentos específicos para desenvolvimento in
dustrial e tecnológico e ampliação da capacidade ins
talada desses laboratórios.

Segundo, fazer parte, enquanto ente oficial bra
sileiro, do processo de definição da política de pesqui
sa e desenvolvimento do setor, que envolve não ape
nas a pesquisa e o desenvolvimento de produtos,
mas também de insumos e, portanto, a pesquisa na
área da química fina para processos que gerem medi
camentos que atendam às necessidades do conjunto
da população.

Terceiro, implementar a política de medicamen
tos essenciais, por conta de que esses laboratórios
hoje já são capacidade instalada importante, têm
massa crítica fundamental e podem contribuir para o
desenvolvimento tecnológico do País. E mais: abaste
cer também em parte a rede do SUS e apoiar a políti-
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ca de medicamentos genéricos, porquanto esses la - to para os profissionais da Saúde, quanto para os
boratórios podem ser inclusive aqueles que avaliari- usuários. E esse processo urge nesse momento no
am os medicamentos de referência e as possíveis in- Brasil, porque não temos efetivamente acesso à infor-
tercambialidades para registro. Poderiam ser base de mação isenta. Temos acesso às informações oriun-
transferência tecnológica para os laboratórios da rede das do setor produtivo, ou do Governo ou desta ou da-
privada. Nós defendemos especialmente os laborató- quela entidade, mas que não se caracterizam como
rios nacionais, para que eles efetivamente façam fren- informações que poderíamos entender como comple-
te à necessidade de medicamentos para o País. tamente isentas, seja política, ideológica ou de cará-

Entendemos que há necessidade do estabeleci- ter técnico.
mento pactuado com os diferentes setores represen- Por fim, o desafio que se apresenta a todos nós.
tativos da sociedade de uma política nacional de ciên- Esse processo todo só pode se dar de forma conse-
cia e tecnologia que fortaleça a pesquisa pública no qüente no âmbito do Congresso Nacional. Mas o Con-
País e incentive efetivamente o setor privado nacional gresso Nacional e o sistema de Saúde do País têm
a produzir medicamentos e instalar plantas que con- um mecanismo de controle social importante e funda-
tribuam para que tenhamos maior suficiência na pro- mental, que são as conferências de Saúde. E a XI
dução de medicamentos, especialmente daqueles Conferência Nacional de Saúde, a exemplo da nona e
essenciais à garantia das necessidades do País. da décima, apontou para a realização de uma confe-

A construção - vejam que esse aspecto é fun- rência nacional de medicamentos e assistência far-
damental- não é a disponibilização de cima para bai- macêutica.
xo de uma legislação, mas a construção de uma polí- Essa conferência foi aprovada neste ano pelo
tica de vigilância sanitária que garanta o acesso da Conselho Nacional de Saúde e deve ser realizada no
população a produtos e serviços de qualidade efica- ano que vem. Nesse evento é que devemos decidir,
zes e seguros. E esse processo é fundamental exata- juntamente com os trabalhadores, gestores e usuári-
mente nesse momento em que saímos da Conferên- os. Não foi marcada a data, mas provavelmente será
cia Nacional de Vigilância Sanitária, que aponta a ne- realizada no final de março ou na primeira quinzena
cessidade de que todos nós, cidadãos, participemos de abril.
da construção dessa política, e não apenas de legis- É importante que tenhamos a garantia da reali-
lações específicas desta ou daquela autarquia. zação dessa convenção, e que esta Comissão, no

Garantia de acesso e equidade às ações de sa- seu papel importante de um poder constituído da Re-
úde, inclusive assistência farmacêutica, tanto no âm- pública, efetivamente faça gestões para que ela ocor-
bito do setor público, quanto do setor privado, por con- ra, independentemente do processo eleitoral de
ta de que isso não é garantido efetivamente hoje. 2002, e que ocorra nos marcos das conferências na-

Desenvolvimento, valorização, capacitação e cionais de Saúde, porquanto já estamos verificando
formação de recursos humanos voltados para a im- questões fundamentais.
plementação dessas políticas, e, portanto, formação Na outra sala está sendo discutida uma propos-
de profissionais com característica interdisciplinar. ta de projeto de lei oriunda da Associação Brasileira

Implantação de efetivo controle de preço de me- da Indústria Farmacêutica, que prevê nada mais do
dicamentos, com atividade regulatória do Estado. que o fim da assistência farmacêutica no âmbito do
Isso não significa tabelamento, mas ação regulatória setor público, a transferência dos medicamentos para
do Estado no preço de medicamentos. o setor privado e o pagamento pelos medicamentos

Para isso e para a racionalidade, é necessária pela população chamada usuária do sistema de Saú-
utilização da chamada relação nacional de medica- de. Essa informação é importante, porque essa pro-
mentos essenciais, já existente e em processo de re- posta de projeto de lei diz que o Governo vai disponi-
visão nesse momento, parece-me. Que ela seja um bilizar 4 bilhões e 800 milhões de reais para esse pro-
instrumento racionalizador, balizador, do uso de me- grama, que não tem critério nenhum, a não ser dispo-
dicamentos, seja no âmbito do setor público, seja no nibilizar medicamento nas farmácias privadas, ou
âmbito do setor privado, apontando quais sãos os seja, transformar as grandes redes no chamado SUS
medicamentos essenciais de que o Brasil precisa, in- paralelo, privado, onde as pessoas vão pagar medica-
clusive os medicamentos genéricos para registro. mentos.

Adoção de um sistema de informação, porque E mais: esse valor de 4 bilhões e 800 milhões
não adianta uma política sem acesso à informação de reais é o montante dos recursos que o Diretor da
decodificada, cientificamente abalizada e isenta, tan- Agência de Vigilância Sanitária nos disse anteon-
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tem, nesta mesma Comissão, que seriam necessá
rios para garantir a concretização da assistência
farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saú
de. Por que não alocamos esses recursos para
esse programa?

Está rodando pelos corredores minuta de uma
medida provisória - novamente uma medida provisó
ria - que está em estudo no âmbito do Ministério da
Saúde e que foi objeto de discussão no Conselho Na
cional de Saúde, ontem. Aliás, o Conselho Nacional
de Saúde publicou uma nota. Não sei se temos essa
nota, mas ela poderia ser distribuída. Essa medida
provisória cria o chamado auxílio-medicamento ou
FARMASUS e desvincula novamente a assistência
farmacêutica do Sistema Único de Saúde.

Cria também uma Autarquia W, que não tem
nome ainda, que vai absorver toda a área técnica do
Governo, no que se refere a medicamento e assistên
cia farmacêutica, e disponibilizar medicamento na
rede privada de atenção à Saúde, também na rede
pública, mas principalmente na rede privada. E o
acesso dos chamados beneficiários da rede privada
deve ser pago por eles próprios ou então com partici
pação do Município ou do Estado.

Sabemos que essa medida provisória, se edita
da, garantirá o fim do acesso ao medicamento na
rede pública e do acesso à assistência farmacêutica.
E o Conselho Nacional de Saúde posicionou-se con
trário a isso.

Portanto, há necessidade de que denunciemos
essas manobras, seja de um ou de outro grupo no
âmbito do Ministério, por conta de que se há proposi
ção para um sistema diferente de assistência farma
cêutica, que esse sistema seja discutido democratica
mente na área do controle social do sistema de Saú
de do País, ou seja, na Conferência Nacional de
Assistência Farmacêutica de Medicamentos no início
do próximo ano. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Esta Presidência agradece a exposição do Dr. Nor
berto Rech e reconhece a grande contribuição que
traz a esta reunião de audiência pública.

Dando continuidade aos trabalhos, passo a pa
lavra o Dr. Arnaldo Zubioli, Diretor e Secretário-Geral,
representando o Sr. Jaldo de Souza Santos, Presi
dente do Conselho Federal de Farmâcia - CFF.

Com a palavra o Dr. Arnaldo.
O DA. ARNALDO ZUBIOLl- Em primeiro lugar,

agradeço a todos o convite para participar desta ex
posição e cumprimento o Deputado José Borba. Te
nho grande alegria e prazer em rever o dileto amigo,
que muito me honra ter como representante da minha

região, o querido norte do Paraná. Registro ainda
cumprimento especial à Deputada Vanessa Grazzio
tin, colega farmacêutica aqui presente, e todos os
membros da Mesa.

Farei uma análise crítica da nossa realidade,
porque somente com uma avaliação isenta de emo
ções e de paixões podemos formular políticas ade
quadas à realidade do País.

Começo, então, analisando o mercado farma
cêutico em relação às necessidades que têm de ser
contempladas, a assistência médico-farmacêutica no
Brasil e algo do novel documento, a Lei na 9.787, que
trata do medicamento genérico.

(Exibição de imagens.)

Quando analisamos, tomando por base o dólar,
o mercado farmacêutico no Brasil, vemos que os valo
res se agregam e aumentam gradativamente - esse é
um dado estimado de 2000 -, sendo, então, um mer
cado em franca expansão e crescimento. No que se
refere às unidades medidas, a evolução dos valores
agregados cresceu 3,9%; depois, mais 3,1%, em
1999, previsto 1,6%.

Em relação ao mercado farmacêutico no
MERCOSUL, verificamos que a participação do Bra
sil é maior, ou seja, de 67,3%; a da Argentina é de
23,3%; a do Uruguai, de apenas 2,4%, e a do Para
guai, de 1%.

Quando nos referimos a grupo per capita, co
meçamos a ver as distorções que ocorrem em rela
ção à questão de medicamentos do Brasil. Se pegar
mos três grupos populacionais: grupo A, 15% da po
pulação; grupo B, 34%, e grupo C, 51%, veremos que
esse pequeno grupo de pessoas, o grupo A, é res
ponsável por 48% do consumo de medicamentos e,
em termos de dólares, por 205 dólares per capi
ta/ano, o que significa um consumo semelhante ao da
França, da Alemanha e de outros países europeus.
No entanto, quando diminui a renda dos grupos popu
lacionais, vemos que cai também o consumo per ca
pita de medicamentos e, naqueles valores, que com
muita propriedade o Dr. Norberto expressou, os 51 %
da população, grupo C, consomem apenas 16% de
medicamentos, numa faixa de dispêndio per capita
de 20 dólares anuais.

Qual a realidade brasileira? Como o brasileiro
fica após a consulta? Quando falamos em assistência
médico·farmacêutica no Brasil, vemos que 25 mi
lhões de pessoas, o que equivale a 17% da popula
ção, vão a médicos particulares, recebem tratamento
completo etc. Vemos ainda que 50 milhões de pesso
as, 33% da população, possuem planos de saúde
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e/ou usam receitas médicas meia-sola - ou seja, o ci- De 1995 para 1998, os valores das prescrições
dadão não tem condições de comprar todo o medica- nominalmente em dólares cresceram de 25 para 48
mento prescrito pelo médico. Por exemplo, uma pes - dólares no Brasil. Com os pacientes crônicos são gas-
soa com amigdalite vem à farmácia com uma recita tos mil dólares ao ano. Portanto, o preço médio do
em que foram prescritos um antiinflamatório e um an- medicamento hoje no Brasil, quando comparado aos
tibiótico, mas compra somente o antibiótico ou so- medicamentos mais vendidos, fica em torno de 4,87
mente o antiinflamatório. dólares.

Setenta e cinco milhões de pessoas - 50% da A assistência médico-farmacêutica brasileira
população - recebem apenas um salário mínimo e tem mais um agravante: a falta de programas de in-
são atendidas pelo SUS, sem remédio. Na verdade, centivos para a dispensação e para a plena assistên-
esse é o grande contingente populacional brasileiro cia farmacêutica.
hoje. Portanto, esse gráfico espelha basicamente Em termos de receituários, 30% não são avia-
tudo: poucos podem; alguns estão numa faixa inter- dos e 20% são aviados. O abandono de tratamentos
mediária, e metade do conjunto da população brasile- medicamentosos fármaco-terapêuticos é de 50%!
ira não tem ainda, infelizmente, condições de receber Quem mais abandona os tratamentos são os diabéti-
tratamento adequado. cos, 50%, asmáticos, 50%, hipertensos, 47%, e epi-

A assistência médico-farmacêutica no Brasil de- lépticos, 27%. Ressalto mais uma vez as brilhantes
pende sistematicamente do SUS, 120 milhões de palavras do Dr. Norberto Rech: não basta ter o produ-
pessoas; da dependência dos planos privados e ou - to, e só nos preocuparmos com ele. Não nos preocu-
tros, 46 milhões. Os planos privados podem ser dividi- pamos com a outra ponta, que é a farmácia, seja pú-
dos em: medicina de grupo; seguradoras; sistemas de blica, seja privada, seja a drogaria, que é um sistema
autogestão, que estão crescendo no Brasil; cooperati- anômalo dentro da legislação brasileira. Então, na
vas médicas do tipo UNIMED. Na verdade, isso só verdade, poucas vezes se fizeram políticas conscien-
perfaz 46 milhões. Assim, 120 milhões de pessoas tes e reais de acordo com a realidade brasileira.
hoje no País ainda dependem do Sistema Único de Há um excesso de farmácias neste País, atrope-
Saúde. lado pelo número de outros estabelecimentos congê-

Vou perfilar uma situação entre o Brasil e os neres que servem apenas de entrepostos comerciais
Estados Unidos, embora não concorde com esse mo- de vendas. Lamentavelmente, as farmácias não estão
delo neoliberal, mas, em termos de expressão e com- agregadas ao Sistema Único de Saúde e atualmente
paração, é possível para fazê-lo. No Brasil hoje os pla- não são fontes, muitas vezes, que propiciam a melho-
nos e seguros privados de saúde são de cerca de ria das condições sanitárias das pessoas que a elas
26,3%, e o Governo participa com assistência médi- acorrem. E, portanto, criam mais problemas para o
co-farmacêutica em 73,7%. Nos Estados Unidos, os Sistema Único de Saúde do País. Isso é uma prova
planos e seguros privados de saúde participam com cabal, fora outros que nos permitiremos analisar em
61,4%, o Governo participa com apenas 23,4%, e os outra oportunidade.
não-segurados, quer dizer, aqueles que dependem É preciso que alguma política de assistência far-
unicamente do Governo, somam 15,2%. macêutica considere a forma de concessão de aber-

Vamos analisar algo ainda mais interessante: tura de farmácias neste País. Há de se estabelecer
custo saúde Estados Unidos e Brasil, orçamento critérios, que se devem basear em quadros nosológi-
para a saúde. Enquanto nos Estados Unidos o orça - cos e epidemiológicos, e que atendam, de fato, à po-
mento para a saúde é de 14% do PIB, no Brasil é de pulação. E não esse conjunto de supermercados, pois
5,5% do PIB. Isso nos mostra, com clareza absolu- hoje os estabelecimentos vendem de tudo, desde sor-
ta, que o Governo não tem dado prioridade para a vetes e refrigerantes a outras mercadorias que nada
saúde. Prioridade é o que está demonstrado neste têm a ver com a saúde da população. Ao mesmo tem-
sistema comparativo. po, alguns produtos tão necessários à qualidade de

O Governo gasta com medicamentos 9,3% do vida e à melhoria da saúde não são fornecidos por es-
orçamento destinado à Saúde. Isso é muito ou é pou- ses estabelecimentos. Há de se mudar esse quadro
co? Na Europa, por exemplo, os gastos efetivados deletério que se observa hoje nos estabelecimentos
com saúde somam 10%. Mas não podemos esquecer farmacêuticos do País.
que a maior parte do sistema da Comunidade Euro- Quando passamos para a gratuidade, é bom,
péia é de reembolso de medicamentos, e a assistên- concordo, congratulo-me e aplaudo, que haja lei que
cia médico-hospitalar, de modo geral, é gratuita. garanta medicamentos aos portadores de HIV, mas e
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os outros pacientes, que têm câncer em seus vários
tipos, doenças cardiovasculares, tuberculose - que
hoje já é um problema nacional -, hanseníase, es
quistossomose e outras, seriam doentes de segunda
ou terceira classe neste País? Não merecem também
a gratuidade, um programa que lhes assegure os me
dicamentos pagos pelo Estado? O câncer e as doen
ças cardiovasculares ocupam a ponta das principais
patologias prevalentes no nosso meio.

É preciso haver sensibilidade social. Ninguém
fica doente porque quer, é um acidente na vida do
indivíduo, e há de haver a presença marcante do
Estado.

Quais são os elementos necessários para a as
sistência médico-farmacêutica no País? O prescritor;
o farmacêutico, que faça a dispensação com qualida
de desses produtos, e os produtores da indústria far
macêutica.

A assistência médic:o-farmacêutica no Brasil.
Hoje há um excessivo número de internações, o que
onera o Estado. Havendo medicamento, orientações
seguras, adesão à terap'3utica, certamente haverá
maior disponibilidade de Isitos hospitalares e menor
número de internações. O nosso País não é rico, en
tão temos de racionalizar I)S serviços.

Curiosamente, os plénos de saúde já se aperce
beram de que dando atenção farmacêutica, empre
gando farmacêuticos e fazendo a monitorização da
terapia de patologias cono diabetes, reumatismo e
outras, há diminuição de custos. Infelizmente, o Esta
do ainda não se apercebeu da importância do farma
cêutico e de uma equipe rlultiprofissional para a me
lhoria da qualidade de vida da população.

Apresentamos aqui os dados que identificam a
quantidade existente de hospitais, de clínicas, de lei
tos. Há 527.287 leitos, número que não está longe do
de países mais desenvolvidos que o nosso.

A assistência médico-farmacêutica no Brasil,
portanto, carece destas duas questões básicas:
não-acesso ao msdicarnento e, principalmente,
abandono de tratamento. Se 30% não têm acesso a
medicamente e 50% aba'1donam os tratamentos, é
preciso que algumas iniciativas sejam tomadas, em
qualquer política de assistência farmacêutica. A pri
meira é permitir acesso, ou por doação, ou por siste
ma de subsídios, ou por redução de preços, ou ainda,
o que defendo, por algo semelhante ao sistema da co
munidade européia, aos medicamentos essenciais,
anteriormente nominados. Por esse sistema, o Go
verno reembolsaria às farmácias, como parte inte
grante do Sistema Único de Saúde, todo o medica
mente receitado, principal nente para doenças crôni-

co-degenerativas. Portanto, que a farmácia seja re
embolsada, a fim de que as pessoas tenham o direito
assegurado no art. 196 da Constituição Federal.

Informação de medicamentos. As pessoas pen
sam que as informações contidas nos medicamentos
são boas. O leigo consegue entender as bulas de me
dicamentos? Não entende. Há de se estabelecer dois
tipos de informações: urna para profissionais de saú
de e outra para os consumidores. Ao mesmo tempo, é
preciso orientar as informações que um farmacêutico
pode dar, no balcão da farmácia, que é a porta de en
trada do sistema, tornando muito mais eficaz a quali
dade do atendimento prestado de assistência farma
cêutica.

Como em alguns países, agora principalmente
com a implantação da política de genéricos, muitos
estabelecimentos - e são inúmeros no País - tiveram
diminuição de custos. Alguns governos estabelece
ram remuneração para o trabalho que o farmacêutico
executa na informação e na orientação dos consumi
dores. Nos Estados Unidos, por lei, o reembolso é de
2 dólares por cada atendimento farmacêutico; no Ca
nadá, de 7 dólares por cada atendimento farmacêuti
co. O atendimento farmacêutico não é desnecessário,
corno muitos pensam, é um técnico do medicamento,
formado pela sociedade, para atendê-Ia.

Por último, é preciso que haja monitorização.
Deve haver cadastramento de pacientes, limitação da
quantidade e das formas de atendimentos e, princi
palmente, análise. PBM é uma sigla inglesa que sig
nifica Pharmacy Benefit Managers. Esses benefícios
devem ser estabelecidos, para que o farmacêutico, de
fato, seja estimulado a exercer seu trabalho em bene
fício da sociedade corno um todo.

Algumas preocupações e iniciativas do Governo
devem ser salientadas. Deve ser elaborada uma polí
tica de medicamentos. Concordo com o que o nobre
companheiro Norberto Rech disse no sentido de que
a política de medicamentos estabelecida hoje é mera
mente pontual. Não posso chamar de política de me
dicamentos aquilo que, quando muito, é uma carta de
intenções. É preciso priorizar os genéricos, o que o
Governo vem fazendo; permitir o acesso ao medica
mento e facilitar a manutenção do tratamento. Nada
se tem feito para a manutenção dos tratamentos.

Se essas medidas forem tomadas, quais serão
as conseqüências? Haverá diminuição do número de
mortalidade e de internações. Isso significa o quê? O
aumento da expectativa de vida - e a nossa é baixa,
conforme os indicadores apresentados.

No que diz respeito à política de medicamentos
genéricos, quais são as dificuldades que enfrentamos
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hoje? A cultura médica da prescrição, a imagem ne- tes, e envolve o farmacêutico, que tem de estar pre-
gativa dos genéricos - as marcas ainda têm presença sente na farmácia, informar os consumidores, atuar
marcante na imagem dos consumidores - e a comer- com sensibilidade social e produzir assistência farma-
cialização pouco atraente. Se os estabelecimentos cêutica de qualidade à população, que deve ser me-
farmacêuticos têm diminuição dos custos por venda Ihor informada. Os nossos consumidores estão cada
dos genéricos e não de marcas, o que terão em con- vez mais esclarecidos e devem assumir maior res-
trapartida? Observei, em algumas pesquisas com os ponsabilidade pela sua saúde, tem de multiplicar a in-
estudantes da faculdade de Medicina e de Farmácia formação e sempre solicitar o genérico ao profissional
de minha cidade, que há uma venda descarada de de saúde, seja o prescritor, seja o dispensador.
medicamentos similares, em vez de genéricos, o que Também é preciso que empresas e planos de
não corresponde à mesma coisa. saúde incluam os medicamentos genéricos nas suas

Por fim, investimentos e produtos de marca. programações. E é preciso uma participação ativa do
Esses investimentos de produtos de marcas criam Governo, fiscalizando e normatizando a situação a
uma comercialização pouco atraente para os medica- fim de evitar novos similares. O Brasil tem leis em de-
mentos genéricos. masia e fiscalização precária. Não é por falta de leis

Lei dos Genéricos. Aquisição e prescrição do que as coisas não funcionam, mas por falta de aplica-
SUS, obrigatoriedade da denominação DCB e DCI. ção das leis. Então, é necessário fiscalizar. E educar.
"Genérico terá preferência sobre os demais em condi- O Governo tem de fazer programas. Infelizmen-
ções de igualdade". Lamentavelmente, os hospitais te os programas de educação para a saúde da popu-
públicos, os centros de saúde e os municípios ainda lação são muito tímidos. E é preciso haver incentivos
compram medicamentes similares em detrimento dos fiscais para que todas as empresas possam de fato
medicamentos genéricos. colaborar em novos tipos de investimentos, de meto-

A pesquisa de novos fármacos - apenas para dologias e de tecnologias a serviço da sociedade.
elucidar e já estou avançando - é uma decisão política, A conseqüência de uma política de medicamen-
social e econômica do Governo. Há de haver integra- tos bem elaborada influi sobre o comportamento de
ção entre a indústria, a universidade e o Govemo. Hoje prescritores, farmácias, farmacêuticos e consumido-
as universidades estão trabalhando com a indústria? res, tem repercussões tecnológicas, porque assegura
Minha universidade, por exemplo, está trabalhando a garantia da qualidade dos medicamentos, e tem re-
com fitoterápicos. Mas são casos isolados, não há in - percussões sociais, o mais importante - expectativa
centivos governamentais, há apenas o incentivo da ini- sobre a morbidade, a mortalidade, internações e qua-
ciativa privada, que financia os projetos das universi- lidade de vida. Uma política de medicamentos inseri-
dades, que pesquisam, patenteiam e repassam o re- da na política nacional de saúde aumenta a expectati-
sultado à indústria farmacêutica para exploração co- va de vida da população, e isso é muito importante
mercia!. E isso envolve recursos elevados. para todos. Temos ainda uma expectativa de vida em

Uma pesquisa pode durar dez anos, é preciso, torno de 64 anos, é muito baixa para um país que
portanto, que haja financiamento. Por exemplo, para qu~r crescer, quer desenvolver-se e pertencer ao Pri-
se chegar a um vegetal que tenha princípio ativo para melro Mundo.
realmente atender a algum tipo de patologia, pas- Acredito que é nessa direção que devemos ca-
sa-se por 50 outros vegetais. Em termos sintéticos, minhar.
partimos de 5 mil moléculas e, às vezes, chegamos a Agradeço a todos a atenção dispensada à mi-
uma. Considere-se ainda que muitos medicamentos nha exposição.
lançados são meras mudanças de radicais na molé- O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) -
cuia, ou seja, na realidade, não são medicamentos Esta Presidência agradece ao Dr. Arnaldo a exposi-
novos. ção, que muito está contribuindo para esta audiência

O mercado de genérico, embora seja novo no pública.
Brasil, ocupa 4%. Prevê-se que até 2005 venha a ocu- Prosseguindo os nossos trabalhos, concedo a
par 25% do mercado. Trata-se de estimativa otimista, palavra à autora do requerimento, Deputada Vanessa
mas vamos concordar que assim seja. Grazziotin.

Como consideração final ressalto que há vários A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-
atores envolvidos na construção dessa políticas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustres convidados,
Envolve o médico, que tem de se conscientizar, ter antes de iniciar - e já apresentei o pedido informal-
uma atuação mais social e saber orientar os pacien- mente -, quero reforçar a necessidade de todos os
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nossos convidados deixarem cópias das suas exposi
ções na Secretaria da Comissão, para que possamos
providenciar a publicação das palestras proferidas
nas audiências públicas que estamos realizando. O
objetivo maior é o de fazer um balanço dos trabalhos
realizados pela CPI e, principalmente, um balanço
das recomendações aprovadas, um conjunto de cem
recomendações, que consta do relatório.

Uma dessas cem recomendações é no sentido
de que as Comissões Permanentes da Casa promo
vam o monitoramento, o acompanhamento perma
nente da evolução de tudo aquilo que foi indicado e
recomendado pela CPI.

Infelizmente, temos dois importantes temas em
uma única audiência pública, em decorrência da série
de problemas vividos nas semanas anteriores. Esta
mos debatendo hoje política industrial e política de
assistência farmacêutica. A Comissão de Seguridade
Social, por coincidência, está debatendo especifica
mente um projeto de lei encaminhado pela
ABIFARMA - por isso não há representante da
ABIFARMA nesta reunião, não que não tivesse sido
convidada -, sobre o acesso da população aos medi
camentos. Esse projeto seria parte de uma política de
assistência farmacêutica. Trata-se de proposta extre
mamente oportuna e fala sobre o ressarcimento, já
mencionado pelo representante do Conselho Federal
de Farmácia, do medicamento quando obtido na rede
privada. Enfim, na nossa ótica, no nosso entendimen
to é um projeto meramente comercial. Muito distante,
portanto, de algo que fosse parte integrada de uma
política de assistência farmacêutica.

Enfim, fizemos a tentativa de unir as duas au
diências públicas, porque lá discute-se pontualmente
um aspecto de um dos grandes temas que estamos
debatendo. Infelizmente não foi possível essa fusão,
mas acredito que esta audiência pública de hoje é re
almente importante. Algumas informações trazidas
nos atualizam a respeito de como andam as ações
governamentais e quais as opiniões e as propostas
das entidades representativas do setor.

Primeiro, Sr. Presidente, quero fazer uma abor
dagem da política industrial e, se V.Exa. me permitir,
alguns questionamentos. Não quero repetir toda uma
análise, que já começamos a fazer na audiência públi
ca anterior, a respeito da falta de uma política industri
al. A Ora. Maria Luisa Leal, representante do Ministé
rio da Indústria e Comércio, fez uma intervenção ex
tremamente clara: não temos no País uma política in
dustrial. No passado até se buscou ter. A abertura
econômica e a aprovação de Lei de Patentes, ocorri-

das na década de 80 e início da década de 90, resul
taram no desmantelamento do pouco que tínhamos.

Os dados apresentados pela ALANAC mostram
que mais de 1.400 unidades foram paralisadas ou fe
chadas e que quase duas centenas de princípios ati
vos, de insumos para a produção de medicamentos
que eram produzidos aqui hoje são importados. E
isso com toda a facilidade que dá o Governo Federal.

Enfim, não quero voltar a fazer esse diagnóstico,
pois os nossos convidados já o fizeram de forma per
feita e completa. Quero apenas, em relação a isso, fa
zer alguns questionamentos.

No relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito temos alguns itens. E, se formos reparar, vá
rios deles tratam da política industrial, da política de
pesquisa e desenvolvimento e da necessidade do es
tabelecimento dessa política. Essa foi uma preocupa
ção constante nos debates da Comissão Parlamentar
de Inquérito. Poderia citar os Itens nOs 38, 40, 83, 88,
90,18,19, que tratam do assunto, tamanha é a preo
cupação.

Pelo que percebemos, porém, as últimas ações
do Governo caminham em um rumo contrário ao
apontado pelas conclusões da CPI. Essa é a impres
são que nos dá. Ou seja, verificamos que o Govemo,
nos últimos tempos, ao invés de fortalecer ou buscar
uma política industrial, está nos distanciando cada
vez mais da efetivação dessa política.

Cito exemplos do que estou dizendo, para não fi
car apenas no discurso, e já peço que, em seguida,
tanto o representante da ALFOB como o do Ministério
da Saúde, da ANVISA e do Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior façam algumas
observações sobre isso.

Vejamos o que tem acontecido: foi aprovado
nesta Casa, em dezembro do ano passado, em regi
me de urgência, o projeto que se transformou na Lei
n° 10.147, que concede benefícios fiscais a determi
nados medicamentos produzidos no País ou importa
dos, constantes de uma listagem.

Qual a justificativa usada para que a lei fosse
aprovada, quase por unanimidade, em regime de ur
gência? Eu, particularmente, e o meu partido temos
grande divergência em relação a essa lei, porque
entendemos que o mecanismo adequado para ba
ratear o preço de medicamentos não é a diminuição
dos tributos que incidem sobre eles. Outros cami
nhos seriam muito mais eficazes no barateamento
desse custo.

A CPI passou meses estudando o custo desses
medicamentos e percebeu que todas as planilhas
usadas pelas indústrias farmacêuticas - um setor
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que, no Brasil, deveria ser altamente controlado,
como é no resto do mundo - são todas maquiadas.

Há, agora, um certo monitoramento, que, con
forme debatemos na última terça-feira, na prática,
não existe, não é feito pela Câmara de Medicamentos
instalada neste País. Não existe. O monitoramento
consiste apenas na existência de uma Câmara que
define que percentual de aumento dará aos medica
mentos, de forma linear, sem fazer um estudo, sem fa
zer um trabalho, sem fazer efetivamente o monitora
mento.

Enfim, essa lei de que eu estava falando, que
garante incentivos fiscais a uma relação significativa
de medicamentos, prevê créditos em relação aos se
guintes tributos: COFINS, PIS e PASEP, não sei se o
textO'final inclui ainda o ICMS, porque o texto aprova
do aqui, num primeiro momento, assim o previa. De
pois isso foi retirado. Não há como essa lei determinar
a diminuição da alíquota de ICMS que incide sobre os
produtos. No primeiro texto enviado pelo Governo ha
via a previsão de diminuição, para que eles tivessem
esses créditos presumidos em relação a PIS, PASEP,
COFINS etc.

Essa lei, portanto, partiu do princípio de que, di
minuindo o tributo, diminuiriam os preços dos medica
mentos.

O art. 6° da Lei n° 10.147 diz que "até 2002, o
Poder Executivo encaminhará, semestralmente, ao
Congresso Nacional, o resultado da implementação
da lei relativamente aos preços ao consumidor dos
produtos referidos no art. 10, identificando os montan
tes efetivos da renúncia vinculada à concessão do re
gime especial".

Até hoje, porém, não foi encaminhado nenhum
desses relatórios. Deveriam ter sido enviados dois,
mas isso nunca ocorreu. Isso fez com que entrásse
mos com uma representação contra o Presidente
da República, porque cabe ao Chefe do Poder Exe
cutivo encaminhar esses relatórios, para noticiar ao
Congresso Nacional que benefício os usuários de
medicamentos neste País estão tendo com a aplica
ção da lei.

Volto a repetir: essa lei foi aprovada com o obje
tivo de baratear o preço do medicamento e ver se a
renúncia fiscal seria compensada com esse baratea
mento. Mas não temos nenhum dado demonstrativo
disso.

Então, esse é um aspecto. O outro que quero
abordar é relativo à diminuição das alíquotas do
Imposto de Importação. Pergunto à Ora. Maria Luisa
Leal qual a média da alíquota de importação dos me
dicamentos praticada no Brasil. Sei que o Ministro da

Fazenda baixou, recentemente, portaria ou resolu
ção, não sei, reduzindo enormemente a alíquota de
importação desses produtos.

E vejam os senhores que essa lei dá benefício a
todos, tanto aos medicamentos produzidos no Brasil
quanto aos importados. Vimos qual tem sido a evolu
ção dessas concessões e qual o déficit da balança
comercial no setor de medicamentos e de farmoquí
micos. Com essa legislação, a tendência é o déficit fi
car cada vez maior e o nível de produção nacional di
minuir cada vez mais, regredir.

Quanto aos medicamentos genéricos, digo a
mesma coisa. As resoluções em torno do medica
mento genérico facilitam enormemente o registro dos
medicamentos genéricos importados. Pergunto ao Or.
Silas: qual o percentual de medicamentos genéricos
importados registrados?

Nossas críticas ao atual Governo, no que tange
a esse tema, dizem respeito ao fato de que não temos
uma política de medicamentos genéricos; temos urna
lei que chegou com atraso. É claro que nós não quere
mos jogá-Ia na lata de lixo. Foi um avanço importante.
Mas não é uma política de medicamentos genéricos.
Ela prioriza o medicamento importado, em detrimento
da produção nacional, o que é mais um elemento a
mostrar, de forma enfática e precisa, Ora. Maria Luisa,
que todas as medidas adotadas pelo Governo, ao in
vés de buscar uma política industrial, nos distanciam
cada vez mais da política industrial, da nossa busca
por independência.

Também considero esse um setor extremamen
te estratégico. É uma questão de segurança nacional.
Não é só um problema de saúde, mas também de se
gurança nacional. Os exemplos foram dados aqui.

Quanto à Lei de Preço de Transferência, da qual
a Ora. Maria Luisa falou de forma clara, talvez não
exista, no mercado, outro segmento mais cartelizado
do que o de medicamentos. Somos dependentes em
mais de 80% de tecnologia importada, e esse setor se
organiza no mundo inteiro.

Com todas essas facilidades que o Governo
brasileiro dá, é óbvio que, ao invés de produzir aqui,
cada vez importamos mais medicamentos. Sempre
importamos muito insumo. O crescimento da importa
ção do produto acabado hoje chega a ser assustador.
Assustador. Nem mais a linha de montagem estamos
tendo. Até a linha de montagem está sendo abolida. O
medicamento vem pronto, e, muitas vezes, nem isso é
dito para a população. Este é caso do anticoncepcio
nal Femina, que é importado, mas comercializado
como se fosse produzido aqui.
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A Ora. Maria. Luisa disse que está havendo um Meio Ambiente, que, por sua vez, pensa em repas-
estud? sobre a Lei de P.reço~ de Transf~rências, ~as sá-lo para uma organização social. O que pensa so-
acredito que essa medida. visa a atualizar a leglsla- bre isso o Ministério do Desenvolvimento Indústria e
ção, que, salvo engano, é de 1996. Comércio Exterior? '

A~tes da atuali:z:a~ão~ preciso q~e nos dê,em in- Na minha opinião, seria um passo importante na
formaç?es,so~re a a~lIcaçao ?essa lel..O qu: e~ C?u- busca de novos fármacos, na pesquisa, a partir dos
ando a Industna 10ca~.I~po~_a Insumos, IS~O nao e tido nossos produtos naturais, principalmente os que te-
como at.o de com~~(,lallzal"ao, porqu~ o Insumo.vem mos na Amazônia brasileira. Então, preocupa-me que
da matnz pa~a a filiai, no Brasl!. Entao, ela pratica o aquele centro de biotecnologia seja mais um aparato,
preço que qUiser, e o preço praticado por ela, ou, pelo construído com recursos públicos a serviço dos gran-
menos, d~~larado, é superfaturado até em mais de des laboratórios transnacionais d~ medicamentos
5.000%. E ISSO meSTlo: 5.000%. Não é exagero!Há,. . "
aqui, tabelas que mostram que eles cobram o preço , . .Gosta~la, para encerrar essa p_arte relativa a po-
que bem entendem, e justificam essa atitude com a IItlca Industnal, ~efazer uma sugestao. Um dos pales-
necessidade de cobrir mi gastos da indústria com trantes - s.e nao me, engan.o, o representant~.da
pesquisa e desenvolvimento, em P&D. Essa é a justifi- ~LFO~ - disse que nos precisamos ter uma polltlca
cativa que dão. Industnal de verdade, para valer. Nós não precisamos

Mas, enfim, procurando investigar o cumprimen- de pr~gramas, mas sim de uma política industrial, o

to da Lei de Preços de Transferências, percebemos que nao temos.
que ela não é cumprida neste País. Nenhum centavo A notícia dada aqui é importante. O Ministério
as indústrias pagam em n~lação a essa diferença do vai instalar em breve um fórum de competitividade
preço de transferência; não recolhem tributos. para o setor. Mas eu acho que nós devemos ir além e

Então, como está o relacionamento entre o Mi- fazer algo de forma oficial. A Câmara dos Deputados
nistério do Desenvolvimento Indústria e Comércio poderia até fazer isso, mas não será de forma oficial.
Exterior, o Ministério de Faze~da e a Câmara de Me- O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
dicamentos no sentido de fazer cumprir a lei? Muitos cio Exterior tem de realizar alguma coisa - não sei ao
reclamam que a lei é ruim, dizendo que ela tem de ser certo se seria um simpósio, uma conferência, um se-
atualizada. Mas, se não está atualizada, por que não minárío - para discutir efetivamente o assunto, com
é cumprida? poder de tomar algumas decisões.

Isso tudo é utilizadc, na minha opinião, como Esse evento deveria contar, além do Ministério
justificativa para não cumprir o mínimo que se tem e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
extrair o que há de bom, para que isso seja cumprido com os Ministérios da Saúde, de Ciência e Tecnolo-
efetivamente. Apesar dis~iO tudo, as indústrias não gia, do Meio Ambiente, o BNDES e os setores envol-
são incomodadas. vidos - produção oficial, produção privada -, para que

Eu poderia dar mais dezenas de exemplos para se possa traçar diretrizes. Ou se tem uma política in-
mostrar como o Governo brasileiro privilegia a indús- dustrial para valer, ou então ouviremos muito discurso
tria transnacional, a grande indústria de medicamen- bonito, mas, na prática veremos que os atos do Go-
tos, neste País. vemo facilitam a vida das empresas transnacionais,

Fiz algumas perguntas, e, a respeito da regula- aumentam o nível de importação, e nos distanciamos
mentação técnica e da qualidade dos insumos, o Dr. cada vez mais dessa tal política industrial que tanto
Vecina nos informou que a Agência Nacional de Vigi- almejamos.
lância Sanitária já está formando grupos para come- Depois desta rodada, Sr. Presidente, quero falar
çar a elaborar esse trabalho. Indago se ele está sendo rapidamente sobre a assistência farmacêutica.
feito só pela Agência ou se ela envolveu também o Mi- Muito obrigada.
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ,
Exterior - na minha opinião isso deveria ocorrer O SR. PRESIDENTE (Deputado Jose Borba) -

O C t d B
· ti' . d A C·BA Nós franqueamos a palavra a cada um dos exposito-

en ro e 10 ecno ogla o mazonas-. . .
que vai ser inaugurado naquele Estado, está seneb res questIonados pela Deputada Vanessa Grazzlotln.
construído com recursos oriundos do Ministério do A SRA. MARIA LUISA LEAL - Eu posso res-
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A in- ponder a uma parte das indagações.
formação que temo~> é a de que esse centro, depois O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) -
de inaugurado, será repa:;sado para o Ministério do Concedo a palavra à Ora. Maria Luisa.
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A SRA. MARIA LUISA LEAL - Em relação à Lei se isso é importante. Diminuiu absurdamente o núme-
n° 10.147, eu preferiria que os senhores falassem so- ro de produtos e~ que nós concordamos com a redu-
bre ela. ção da alíquota. E bom frisar que nós concordamos

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - que isso fosse feito temporariamente, por uma ques-
Ora. Maria Luisa eu gostaria de ouvir a sua opinião tão de pressão do câmbio, de 40%, até o momento
sobre essa lei. ' em que foi decidido que seria importante fazer a redu-

A SRA. MARIA LUISA LEAL - A minha opinião ção da alíquota.
eu posso dar. Foram excluídos itens por questões relativas à

N f
' d - . - d . indústria petroquímica, de defensivos etc. E isso inclui

o que se re ere a re uçao e Isençao e Impos- 't d t E' d'f' 'I' f I - F'- d d . . . . mUi os pro u os. I ICI Imo azer essa se eçao. OI
tos na produçao e pro utos essenCiaiS, especiais, b Ih f 't 't d' I d .. ., ,. - - um tra a o el o em mUI os las, envo ven o a eqUl-
ISSO faz o maior sentido. O que esta em dlscussao nao d M' . t" d S 'd . d M' . t" do
, . f d - It" I pe o InIS eno a au e e a equipe o InIS eno
e sImplesmente o ato e ser ou nao ser mu lnaCIOna, O I' t I d' t' C ,. E t .
R d' t d' t d - d d' esenvo vlmen o, n us na e omerclo x enor, para

e utzlrfo cus o . e Impot'ds os na prdo'duçao e me tlca- tentar reduzir a alíquota temporariamente, a fim de di-
men os az o maior sen lona me I a em que se em .. _ _. _

h t d ' , 'b' Q d'lzer mlnUlr a pressao do cambiO no custo da produçao deum acompan amen o e preços, e o VIO. uer, d'
d . d' t tA t me Icamentos.se estamos re uZln o Impos os que em um cus o ex-

cessivo - temos um custo excessivo em todos os se- Uma atitude difícil de ser enfrentada foi exata-
tores - no caso dos medicamentos em termos de mente a das grandes empresas multinacionais no
política'setorial, nós do Ministério nã~ temos absolu- Brasil, que ficaram contra a redução da alíquota. Por
tamente nada contra. quê? Porque, no caso dos genéricos, nós estávamos

(Intervenção inaudível.) red~zindo ~ alíquota, que est~va permitindo a impor
taçao de farmacos e de medicamentos, que eles fo-

. ~ SRA. MARIA LUISA LEAL - Eu e:tou faland? ram autorizados a importar, por um prazo definido,
primeiro de PIS, COFINS e IPI, na produçao de medl- exatamente para garantir a disponibilidade dos gené-
camentos. ricos no Brasil e fazer frente aos produtos de marca. É

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - uma posição temporária. Se permitimos que se redu-
Ora. Maria Luisa, abrange tanto a produção quanto a za a alíquota, estamos beneficiando diretamente
importação. quem importa. Como eles têm autorização para im-

A SRA. MARIA LUISA LEAL - Todo produto portar e produzir o genérico, seriam os grandes bene-
importado paga, além do Imposto de Importação, oficiados.
IPI e o ICMS. Não paga PIS e COFINS. O Imposto de Na verdade, a proposta do Ministro da Saúde foi
Importação foi criado para a proteção da indústria na- toda voltada para a área de genéricos. O tipo de preju-
cional. Ele não tem nada a ver com renúncia fiscal. Se ízo que nós poderíamos estar causando às grandes
existe produção nacional, eleva-se a alíquota do im- empresas, nos produtos de marca e similares, não
posto para a proteção da nossa indústria. Falo de pro- era a preocupação, até porque, na visão do Ministé-
teção em função de isonomia - não é nenhum outro rio, o produto das grandes multinacionais com marca
tipo de proteção -, para que o produtor nacional tenha tem certamente uma margem maior de lucro, capaz
as mesmas cond ições de produção. Se lá fora o crédi- de suportar a pressão de custos, o que o setor de ge-
to é mais barato, a infra-estrutura é melhor, o acesso néricos não tem. Então, eles teriam condições de
à pesquisa é mais fácil ou o que quer que seja, o im- competir com o custo do câmbio. Essa é a posição.
posto tem de refletir isso. Então, reduzindo o IPI, o Além do mais, ela é decidida sempre temporariamen-
PIS, o COFINS e mesmo o ICMS, mantendo o Impos- te. Por quê? Porque nós sabemos que isso prejudica
to de Importação, estaremos favorecendo a redução o controle e facilita a utilização do preço de transfe-
do custo da produção de medicamentos no País. rência. Assim, em vez de pagar 15... V.Exa. me per-

Agora vamos passar a analisar a redução do guntou o valor, mas eu não me lembro mais. Variava
Imposto de Importação. Foi proposta pelo Ministério entre 3, 12, 14 e 16. Chegava até a 18 o preço final de
da Saúde ao Ministério a redução de uma lista com- alguns. Isso foi reduzido. A lista é extremamente...
pleta. O Ministério não concordou com a redução da Não são as posições que foram solicitadas. O número
alíquota do Imposto de Importação linearmente, sem é muito mais restrito. Realmente, isso prejudica a in-
fazer uma seleção. O Daniel, que é o analista de co- dústria nacional e facilita o superfaturamento de im-
mércio exterior do Ministério e está presente a esta portações. Não existe a menor dúvida em relação a
reunião, pode até me fornecer números, mas não sei isso.
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Quanto à utilização do Imposto de Importação guimos um mínimo de consenso e diagnóstico para
para resolver problema de câmbio, o Ministério se po- avançar, fica muito mais fácil discutir instrumento de
siciona o máximo possível contra isso, porque se pro- política. Então, toda reunião vai e volta, em toda reu-
vocam distorções no mercado. O imposto de exporta - nião vem alguém. Outra coisa muito importante é es-
ção, infelizmente, não pode ficar variando em função tar toda a cadeia produtiva reunida. Não adianta sen-
de câmbio. Teríamos de rever toda a PEC, e estamos tarmos com produtores finais de medicamentos. Te-
fazendo isso. Toda ela está sendo analisada, porque mos de ter todas as fases reunidas, porque, primeiro,
queremos analisar a sua consistência. Ela foi definida as meias verdades começam a aparecer. Quando um
em 1994, e precisamos analisá-Ia novamente. Há coi- setor diz uma coisa, os outros estão ali ao seu lado, os
sas que o Brasil não produz e não vai produzir, porque diversos tipos de trabalhadores envolvidos estão pre-
não tem mercado suficiente para isso. Então, não se sentes. Isso facilita muito.
justifica ter uma alíquota de Imposto de Importação Temos tido resultados interessantíssimos em
tão elevada, porque penaliza a produção de bens fi - um fórum que tem o domínio de grandes empresas,
nais e outras questões. que é o caso do plástico. Ele tem na sua base a

Agora, o preço de transferência é uma preocu- PETROBRAS. Tem as centrais, poucos produtores de
pação enorme. Identificamos isso como sendo a prin- resina e uma enorme quantidade de produtores de
cipal razão do desmantelamento das plantas. Obvia- plástico. Estamos tendo a participação de todos os
mente, não é uma questão de escala. Dificilmente é elos da cadeia, especialistas. Temos um contrato com
uma questão de escala, porque as margens são mui- o Prof. Luciano Coutinho, da UNICAMp, que coordena
to grandes e se consegue entrar no mercado mesmo e articula várias universidades no apoio aos fóruns e
com custos mais elevados. às negociações internacionais. Com isso, consegui-

Nós montamos um grupo. É uma coisa difícil. mos avançar. Eu acho que o bom é isso. Se existe um
Estamos convidando a Receita Federal a fazer parte espaço que funciona, por que não fazer uso dele? ~or

desse grupo. Os Ministérios do Desenvolvimento, que não utilizá-lo para fazer política industrial? E o
Indústria e Comércio Exterior e da Saúde estão ten- que está acontecendo. Estamos conseguindo fazer
tando fazer propostas de aprimoramento da política isso em outros setores. Conseguimos avançar até no
de preço de transferência, exatamente porque temos setor de audiovisual, de cinema, que é dificílimo de
um déficit de 6 bilhões no setor de químicos. É um dé- mexer. Depois que foi criado o grupo executivo de ci-
ficit insustentável, com tendência ao crescimento. nema, passamos os trabalhos para lá. Avançamos e
Então, toda a abordagem do Ministério não tem a ver acreditamos. O Ministério da Saúde propôs a criação
apenas com política de saúde, mas também com ba- de um fórum com a nossa coordenação - a coordena-
lança comercial, sobretudo com balança de paga- ção não é do Ministério da Saúde, mas nossa -, com
mento, por conta de royalties e remessa de lucro. a experiência de usar todas essas pessoas que a Oe-
Esse é um ponto. putada sugeriu. Pela experiência que temos, talvez

O outro ponto diz respeito ao fórum. Nós não te- não f~ça sen!ido cria~ um ou.tro tipo de. espaço ~ra
mos um outro mecanismo legal formal para trazer to- f~er IS.SO. Ate porque ISS~ tena de ser cnado por lei, e
dos os envolvidos na discussão de uma política in- nao sei como pode ser feito.
dustrial para o setor de medicamentos e fármacos. O A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
fórum de competitividade, na verdade, é um espaço - Se V.Sa. me permite, não propus um outro espaço.
para o diálogo. Chamamos todos os envolvidos e cria- Agora, eu acho que um seminário mais aberto pode
mos condições de diálogo. Não temos a menor condi- ser criado a partir desse fórum.
ção de, antes de haver um mínimo de consenso e de A SRA. MARIA LUISA LEAL - O fórum é total-
diagnóstico, uma identificação clara das posições de mente aberto. Num primeiro momento, ele só não
todos os presentes, poder andar numa reunião que chama entidades regionais. Com entidades naciona-
envolve, muitas vezes, quarenta, cinqüenta, até oiten- is, nós ficamos com oitenta pessoas numa mesa.
ta pessoas, e, com isso, avançar no sentido de identi- Então, fica meio difícil chamar regionais. Mas, na me-
ficar gargalos, potencialidades e conseguir formular dida em que a questão regional é importante, as enti-
uma política setorial. dades passam a participar da discussão. Estamos

A experiência dos seis fóruns instalados tem ainda num momento de consenso. Agora, o que nos
mostrado que é perfeitamente viável fazer isso. A pró- permite discutir é exatamente o fato de haver crescido
pria metodologia muito definida facilita isso, porque a política de genéricos no Brasil. Sem ela não conse-
não ficamos indo e voltando toda vez. Quando conse- guiríamos discutir política industrial. Como vamos fa-



O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Com certeza. Está assegurada a palavra à Deputada
Vanessa Grazziotin.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
Farmácia é concessão pública. Parece que o Gover
no, mais uma vez, coloca a carroça na frente dos bois.
Não sei até onde vai isso. Indago ao representante da
ANVISA sobre a procedência dessa medida provisó
ria e a sua veracidade.

É extremamente complexa e grave a criação de
um Fundo Nacional de Auxílio a Medicamentos, cujos
recursos são os mais diversos. Viriam de concursos
da Caixa Econômica, de bingos do Tesouro Nacional,
da Loteria Federal, de créditos especiais. Enfim, tra
ta-se de um fundo que o Governo está pensando em
criar para garantir a uma parcela da população o
acesso aos medicamentos. Agora, na nossa opinião
isso acontece com uma concepção que diverge da
quilo que está contido no Sistema Único de Saúde; ou
seja, o Governo privatiza algo muito bom para um se
tor que comercializa medicamentos no País e não
para aqueles que têm acesso a ele.

Gostaria que o senhor falasse sobre essa minu
ta da medida provisória. Recebemos cópia dela e os
integrantes da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília também.

Gostaria de saber também se existe data defini
da para a realização da Conferência Nacional de
Assistência Farmacêutica. Será em abril mesmo ou
no dia em que se comemora o Dia Mundial da Saúde?
Como é que o Ministério pensa em realizar essa con
ferência?

Qual a opinião da ANVISA em relação ao proje
to da ABIFARMA ,que já foi entregue à Câmara dos
Deputados?

Não faço mais perguntas, porque não há tempo
para isso, mas teria muita coisa para falar.
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zer isso, se o laboratório multinacional não compra questões ambientais. Comprometo-me a levantar in-
fármacos no Brasil? Quer dizer, se a empresa com- formações e trazer-lhes posteriormente.
pra da sua filial, e ela tem um domínio brutal no mer- O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) -
cado, que mercado é esse que estamos falando? Com a palavra o Dr. Silas.

Então, é exatamente o fato de a perspectiva do O SR. SILAS PAULO RESENDE GOUVEIA -
genérico chegar a 30% do mercado de medicamen- Em primeiro lugar, quero dizer que a explanação da
tos que permite ao Brasil ter uma política de fárma- Ora. Maria Luisa foi extremamente abrangente. Quero
cos, hoje. Na década de 90 houve o contrário: um des- saber da Deputada se está satisfeita com as explica-
mantelamento do pacto de fármaco. Desde que co- ções, em relação à Lei nO 10.147.
meçamos a trabalhar com fóruns de competitividade, A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-
um dos setores que estávamos tentando fazer era Se o Sr. Presidente me permite, vou usar da palavra
exatamente o setor de medicamentos, para uma polí- rapidamente, pontuando alguns questionamentos so-
tica de fármacos, e não conseguimos. Existe a pers- bre política farmacêutica. Assim todos falariam de
pectiva de montarmos um de cosméticos, mas não uma única vez.
conseguimos montar um na cadeia de fármacos e
medicamentos. Até porque existe toda uma questão
dos intermediários também. Às vezes não adianta
simplesmente fazer de fato, se continuamos impor
tando todos os intermediários. Então, tem de ser dis
cutido na cadeia o espaço da política industrial. Não
vamos fechar o mercado todo. Então, que espaço é
esse? É exatamente isso que estamos discutindo.

Na primeira reunião preparatória do fórum, em
que são chamadas todas as entidades, começamos a
identificar quais as que deveriam estar ali também e
não estão. Isso existe. Por mais que façamos tecnica
mente uma avaliação, de uma hora para outra perce
bemos que tal entidade deveria estar presente. Faze
mos uma avaliação e vamos convidando e comple
tando, vamos dizer assim, a cadeia produtiva. Da par
te do Governo, todos os órgãos que foram propostos
já estão sentados à mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Esta Presidência, recebendo a sinalização do Presi
dente da Casa, Deputado Aécio Neves, em função
dos trabalhos da tarde, e também compreendendo a
demanda que têm os expositores, solicita que as in
tervenções' não dispensando a eficiência, sejam um
pouco mais rápidas, para que possamos encerrar a
tempo a nossa reunião de audiência pública.

A SRA. MARIA LUISA LEAL - Só queria com
pletar rapidamente a questão do centro de biotecno
logia. Eu me comprometo a dar uma resposta direta.
Não tenho informação, nessa questão, de como vai
ser feito, quando terminar. Estamos trabalhando, ten
tando viabilizar a construção do centro. Se vai passar
para o Ministério e ele vai passar para... Isso não faz
sentido. No uso da coisa pública, há coisas que não
se pode fazer. Então, precisamos discutir um pouco,
até porque quase que o projeto foi atrasado, exata
mente por causa do Ministério do Meio Ambiente. Ti
vemos atrasos, em decorrência do Ministério, com
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o SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) 
Com a palavra o Dr. Silas.

O SR. SILAS PAULO RESENDE GOUVEIA 
Vamos começar de trás para frente, Deputada.

Não tenho conhecimento nem da proposta da
ABIFARMA, nem dessa medida provisória. Nós está
vamos discutindo sobre isso. Inclusive, antes eu pedi
auxílio aos nossos assessores parlamentares. Assim,
eu me eximo de dar qualquer explicação a respeito de
algo que eu não conheço.

Nós discutimos rapidamente sobre o assunto. O
Norberto me passou algurs pontos. Há inclusive pon
tos conflitantes com a atuação da Vigilância Sanitária,
que precisam ser esclarecidos. Mesmo comprovando
que ela não teve participação nisso, nós não estamos
sabendo. Já que vamos ter acesso a uma cópia, va
mos discutir e ver inclusiv'3 de onde surgiu essa pro
posta, quais são as possibilidades de se atuar.

Essa questão do FINAM é algo que já discutía
mos há muito tempo. Há muitos impostos incidentes
sobre a cadeia de medicamentos, mas muito pouco
deles são voltados, por exemplo, para o controle soci
al dos próprios medi:amentos. Então, ao se discutir a
criação de alguma taxa, de algum tipo de financia
mento sobre medicamento, é preciso debater tam
bém onde se aplicam _. se é na compra ou se é na ga
rantia da qualidade, da eficácia. Até mesmo o financi
amento da rede oficial de ~aboratórios.Na minha opi
nião, o projeto tem de ser muito mais discutido, inclu
sive na Câmara dos Deputados.

A Conferência Nacicnal de Assistência Farma
cêutica deve ser ree.lizade em abril de 2002. Eu não
tenho também informações se será viável essa data,
até porque isso deve ficar a cargo da gerência do Mi
nistério da Saúde e não da Vigilância Sanitária. Mas,
ao que tudo indica, todos os processos estão ultiman
do para que em abril realmente ocorra a Conferência.
Muito embora, para se fazer uma conferência de âm
bito nacional, pressupõe-se que sejam feitas confe
rências regionais. Dessa forma, teria de ser vista a
questão do tempo, se existe prazo suficiente para sua
realização.

V. Exa. perguntou também sobre o percentual de
genéricos importados, registrados na Agência. Aí, te
mos de fazer uma di:;tinção. Os genéricos importados
regularmente, digamos cssim, nos procedimentos
normais de todos os outro~; produtos representam um
percentual significativo. 'Js genéricos importados
com uma regulamentação específica, com o prazo de
um ano de execução, têm 11m percentual baixíssimo.

Vou fazer a justificatva. Os genéricos importa
dos, como qualquer outro produto importado, tiveram
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um grande avanço por causa das indústrias nacionais
que fizeram comarketing com indústrias estrangei
ras. Algumas empresas fizeram isso e trouxeram es
ses produtos para o Brasil, com a expectativa de rapi
damente disponibilizar esses genéricos.

O Norberto falou que algo em torno de 30% dos
genéricos que estão hoje no mercado seriam de ori
gem importada. É preciso pensar também na estraté
gia de implantação do genérico propriamente dito.
Houve resistência de todas as partes na execução e
disponibilização de medicamentos genéricos neste
País. E uma forma de pressionar para que todos pos
sam participar desse processo de implantação de ge
néricos no País - já foi dito pela Ora. Maria Luisa que
é realmente um marco na tentativa de resgatar a pro
dução nacional e o desenvolvimento tecnológico no
País - é trazendo rapidamente produtos para compe
tir, com um período determinado de tempo. Então,
essa foi uma estratégia adotada para se forçar a im
plementação imediata de uma política de genéricos.

Obviamente, tudo isso são medidas transitórias.
Esperamos que se revertam rapidamente em uma
produção nacional. Já percebemos isso, porque vári
as das empresas nacionais que tinham comarketing
com indústrias transnacionais para trazer medica
mentos genéricos estão agora produzindo localmen
te, entrando com a readequação do seu processo de
registro na ANVISA, fazendo com que a produção,
que antes era estrangeira, passe a ser nacional.
Então, nós já temos pelo menos cinco casos de pro
dutos que estão nessa situação. Ou seja, antes eram
registrados como produtos importados, genéricos, e
hoje já estão com produção local.

Quando falamos de insumos - e aí vamos tocar
na questão do Projeto de Lei na 10.147 ou naquela
medida transitória também da redução de alíquotas
de importação -, temos de entender que existem fato
res temporários que podem prejudicar qualquer tipo
de implementação de qualquer tipo de política, princi
palmente a política de genéricos. A indústria, de uma
forma geral, é muito dependente dos insumos impor
tados. Aí, temos de deixar claro que o insumo, mesmo
tendo uma produção de farmoquímico nacional, vai
precisar de uma reestruturação completa, que vai
passar inclusive pela reestruturação do parque petro
químico deste País. Por quê? Porque os intermediári
os, em alguns momentos, são mais importantes que
os próprios insumos. A qualidade desses intermediá
rios tem de ser, às vezes, mais importante que o pró
prio insumo. Se você não tiver um intermediário de
muita qualidade, vai ter um insumo de baixa qualida-
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de, por mais avanço tecnológico que possa inserir ao No caso, por exemplo, de um anti-hipertensivo
processo de produção nacional. importante, como o maleato de enalapril, a substân-

Então, a discussão é muito mais complexa. Com cia ativa do renitec...
certeza, em alguns momentos, nós vamos ter de dis- (Intervenção inaudível.)
cutir como facilitar a importação, sim, de alguma parte O SR. NORBERTO RECH - Tem genérico. A d~

desse insumo, para favorecer exatamente a produção ferença entre a aquisição da matéria-prima pela
local. Merck SD, que é a sua produtora original e detentora

No Rio de Janeiro existem duas empresas que da patente, em relação ao laboratório nacional, é de
já estão investindo na produção de farmoquímico. Na cerca de 2.400%.
Bahia, cerca de dois meses atrás, foi inaugurada uma A grande questão é o reflexo que isso traz no
grande empresa produtora de farmoquímico. Vejam: processo de desenvolvimento industrial do País. Há
há vinte anos não se abria nada, não se discutia nada um nítido processo de desaceleramento, em termos
em termos de farmoquímico; em dois anos, tivemos das plantas instaladas no Brasil. Esse desacelera-
duas empresas nacionais que estão começando a mento significa não perder mercado, mas deixar de
produção de farmoquímico. Então, é um avanço. investir na ampliação dessas plantas e de agregar

Agora, tudo o que dissermos em termos de polí- te~nologiano próp~io País. E mais: de investir em p~s-

tica industrial, de política de medicamento, de genéri- qUlsas e d~s.e~~olvlmen~o d~ novo~ ~rodutos, ,o~ seja,
co, de evolução, temos de pensar em um prazo médio nas fases IniCiaiS, no pnmelro estagio tecnologlco da
de cinco anos, pelo menos, para que consigamos co- indústria farmacêutica, .o que pode gera~ conheci-
Iher alguns resultados. Não vamos conseguir isso a mento e valor agregado Importante e que nao passa a
curto prazo. serfeito, ~omo de ~esto não é feito ~o Brasil. Esses r~-

D·f t t d t' d t d cursos sao remetidos para o extenor, certamente tl-
, ~ er~n emen e o_que ~s a sen ?~pr~se~ a o, rando maior poder de concentração nos centros de

nos en.en e~os ,qu~ nao es ar:nos p~IVI eglan o n~- pesquisa e desenvolvimento. Esses produtos resul-
nhum tipO de mdustna, quer seja nacIonal, quer seja t t rt t - d' 'b'l' d

. I Q d I d·f . - an es ce amen e serao ISpOnl Ilza os nos merca-
transnaclona . uan o temos a guma I erenclaçao, d ·f' . . , b . A • di' I - de
obviamente essa diferenciação se faz para os labora- o: p~n encos ~a so a v~gencla ,as ~gls a?~es
tórios oficias, e o Dr. Tuyoshi pode confirmar o que eu tpa ten es, ou seja, oneran o os palses. sso e Impor-

t d· d an e.es ou Izen o.
, Nessa medida exata, há um desestímulo à pró-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jose Borba) - pria produção nacional de medicamentos. É impor-
Com a palavra o Dr. Norberto Rech. tante que rediscutamos o assunto, na perspectiva de

O SR. NORBERTO RECH - Vou ser breve, por- uma política industrial mais coerente. Nós, da Federa-
que finalmente o Plenário começa a discutir a propos- ção, não entendemos que o Brasil possui uma política
ta de resolução da greve nacional dos professores para os genéricos. Temos uma lei sobre genéricos e
das universidades federais. Esperamos que hoje efe- alguns agregados de regulamentações posteriores,
tivamente a Câmara dos Deputados consiga fazer va- mas que não se configuram efetivamente em uma po-
ler os direitos dos trabalhadores da educação. lítica. Por exemplo, não há definição de mecanismos

Vou voltar rapidamente à questão do preço de de estímulo para que o Brasil possa ser mais auto-su-
transferência, que considero importante. Foram le- ficiente nesse setor.
vantados dados na CPI dos Medicamentos. A Depu- Embora o Governo tenha lançado mão do me-
tada Vanessa Graziotin e a Federação Nacional dos canismo de permissão para importação não apenas
Farmacêuticos levantaram dados que denunciavam de matérias-primas, mas de produtos acabados, e
esses fatos. O preço de transferência, embora receba esse processo tenha tempo limitado, qual o reflexo
esse nome, em alguns casos, na prática, configura-se que isso já está tendo no Brasil?
em processo de superfaturamento. Estive, neste final de semana, com o Presidente

Por exemplo - tenho aqui os dados do Laborató- da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Naci-
rio Roche -, a diferença entre o preço da eparina onais - ALANAC, Dr. Dante Alário, debatendo sobre a
comprada do laboratório da sua própria matriz e o de questão de genéricos, inclusive com o representante
outro laboratório nacional, adquirido de fornecedor in- da ANVISA. O Dr. Dante Alário disse que cerca de
ternacional, também de qualidade assegurada, uma 30% do conjunto de medicamentos genéricos dispo-
vez que o produto é adquirido pela ANVISA, é de níveis no Brasil hoje são importados. O que isso signi-
5.200%. fica em termos de custo? A evasão de aproximada-
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mente 77 milhões de dólares/ano, computados até
agosto de 2001. Esses 77 milhões de dólares/ano re
presentam algo em torno de 6 milhões de dóla
res/mês. Esses recursos deixam de ser aplicados na
implantação de plantas de laboratórios, no Brasil.

Parece-me que há necessidade de que, para
uma política industrial pactuada e não imposta pelo
Estado, tenhamos, nesse prazo de oito meses, medi
adas pelo Governo, pactuações com o setor privado
nacional. Os laboratórios privados nacionais também
têm de dizer para que vieram. Querem fazer um pacto
para o desenvolvimento de um projeto industrial para
o País ou não? Querem aplicar esses recursos que
hoje são levados para o exterior, à guisa de pagamen
to de produtos importados - esses 77, quase 80 mi
lhões de dólares; a tendência é aumentar - ou não?
Parece-me que a definição estratégica da indústria é
reter esses recursos no País e ampliar as suas plan
tas. Não se trata apenas de preço de medicamento.

Saliento que o nosso entendimento é o seguin
te: uma política de genéricos, por mais benéfica que
seja, ainda é uma política de mercado. Certamente há
o processo de aumento da competitividade, advindo
da entrada de medicamentos que são produzidos pe
los grandes laboratórios transnacionais, que possu
em subsidiárias no Brasil. Portanto, trata-se de políti
ca de mercado, não de política que garanta acesso a
medicamentos essenciais.

É importante que, no processo de definição de
uma política, haja discussão da essencialidade, inclu
sive para que a Agência de Vigilância Sanitária saiba
quais são os medicamentos prioritários que devem
ser registrados. Esse processo pode resultar em uma
ação de registro de produtos genéricos. Os dados re
centes indicam que foram registradas cerca de 158
substâncias ativas para medicamentos genéricos,
com 1.300 apresentações. Dessas, cerca de 930 es
tão no mercado, se não me falha a memória. Isso sig
nifica um acréscimo em termos do número de medi
camentos, contendo a mesma substância ativa, o que
contribui, mesmo sendo genérico, para o processo de
medicalização a que está sujeita a população. Portan
to, não elimina os riscos do uso desse medicamento.
Há necessidade de que, com uma política coerente,
tenhamos a avaliação sobre o que consideramos es
sencialidade.

Para concluir, vou fazer referência à proposta da
ABIFARMA, que está sendo discutida na Comissão
de Seguridade e Família.

É legítima a postura da ABIFARMA, entidade
que reúne as grandes empresas transnacionais, ao
apresentar propostas. É importante que seja feita a

apresentação de propostas no âmbito do Congresso
Nacional, até porque podemos discutir o assunto a
partir da reunião da Comissão de Seguridade Social
e Família. E poderia ser feito um requerimento para a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias. A essência do projeto que a ABIFARMA
apresenta hoje é a seguinte: transferir para o setor pri
vado uma atribuição que é do setor público. Seja por
reembolso compartilhado ou não, trata-se de paga
mento de medicamento por parte da população brasi
leira.

E mais, o projeto aprovado pela ABIFARMA indi
ca que os medicamentos que venham a ser compra
dos pelo Estado para disponibilizar na rede privada só
podem ser os de referência ou os seus respectivos
genéricos. O que isso significa ? Mais uma incisiva
ação da ABIFARMA para restringir a possibilidade de
inserção dos laboratórios farmacêuticos nacionais.
Por quê? Porque a reserva de mercado gerada pela
Lei de Genéricos, por conta da ação da ABIFARMA
no Congresso Nacional, especialmente na Comissão
de Indústria e Comércio, qualificou como medicamen
to referência aquele colocado primeiramente no mer
cado, que é obviamente o produzido pelos grandes la
boratórios internacionais, que estavam sob a vigência
de patente desses laboratórios.

A ABIFARMA volta à tona com essa mesma
questão. É importante ressaltar que os medicamentos
similares ficam fora disso. E grande parte desses me
dicamentos é produzida pelos laboratórios nacionais,
que vão ficar fora da possibilidade de concorrência
por preço e qualidade, para o atendimento da propos
ta da ABIFARMA, que consideramos esdrúxula e anti
nacional.

Não sei de que setor do Governo é a proposta
de medida provisória, porque aportou ontem no Con
selho Nacional de Saúde. Inclusive, foi levada por
membro do Governo e apresentada ao Conselho Na
cional de Secretários Estaduais de Saúde - CaNAS.
Ela cria um auxílio-medicamento, o FARMASUS.

Um dos primeiros critérios desse projeto diz que
os medicamentos e a assistência farmacêutica po
dem ser disponibilizados também na rede privada,
mas o serviço de dispensação, quando realizado pe
los estabelecimentos farmacêuticos privados, será
condicionado à sua remuneração, que poderá ser fei
ta, primeiro, pelo beneficiário, diretamente, no mo
mento da aquisição - voltou ao beneficiário do tempo
da antiga Previdência e não do SUS, que considera
esse indivíduo como usuário cidadão -, ou então,
compartilhadamente, pelo usuário, pelo Estado e
pelo Município, por um ou por outro. E mais: a propos-
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ta de medida provisória diz que não são todos os en- participação nas instâncias de controle social do Sis-
tes públicos que terão disponibilidade de medicamen- tema Único de Saúde, muito menos de representação
tos nesse programa, porque mesmo sendo público do Poder Legislativo.
tem de se habilitar, ou seja, ser credenciado por uma O problema é grave. Essa é uma denúncia im-
autarquia, chamada "w", que não tem nome. portante para o conjunto da sociedade. Temos de dis-

Essa proposta antinacional e irresponsável, diz cutir a questão. Se não foi o Ministro que autorizou,
no seu art. 34. que fica o Poder Executivo autorizado a certamente tem a obrigação de vir a público dizer
transferir para a chamada autarquia "w" - que vai re- quem é responsável por essa proposta - no nosso
ceber um nome pomposo, bonito e bastante ávido de entendimento, irresponsável.
marketing - o acervo técnico e patrimonial, as obri- Se houver necessidade, a Comissão de Defesa
gações, os direitos e as receitas do Ministério da Saú- do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias poderá
de e de seus órgãos, necessários ao desempenho de trabalhar em conjunto com o Conselho Nacional de
suas funções; remanejar, transferir e utilizar saldos Saúde, que já se posiciona efetivamente em relação a
orçamentários do Ministério da Saúde para atender essas questões. Parece-me que a discussão vai dar
às despesas de estruturação e manutenção desta au- subsídios para que esta Comissão evolua nos seus
tarquia "w", utilizando como recursos as dotações or- trabalhos.
çamentárias destinadas às atividades finalísticas e Na reunião anterior, uma questão não foi res-
administrativas, observados os projetos etc. etc. e a pondida pela Vigilância Sanitária. A CPI dos Medica-
lei orçamentária em vigor. mentos, na Recomendação nO 76, diz o seguinte:

Isso significa, na prática, a extinção de todos os "Que seja encaminhado o projeto de lei propondo a
setores técnicos do Ministério da Saúde relacionados proibição da venda eletrônica de medicamentos por
à assistência farmacêutica e a medicamentos, para qualquer meio, por configurar prática perigosa para a
uma autarquia que não tem vinculação direta com a saúde dos cidadãos". E aponta um anexo, que é um
saúde; ou seja, é o Ministério da Saúde, que é parte projeto de lei subscrito pelo Deputado Nelson Mar-
do Governo, órgão do Estado brasileiro, abrindo mão chezan, Presidente da Comissão Parlamentar de
da sua responsabilidade e transferindo para uma au- Inquérito, e pelo Relator, Deputado Ney Lopes. No en-
tarquia o que é de fundamental importância para ga- tanto, estamos em plena vigência de uma consulta
rantia da integralidade das ações de saúde no âmbito pública colocada pela Agência Nacional de Vigilância
do SUS. Sanitária - ANVISA, para regulamentar a venda de

Essa proposta diz no seu art. 39 - é uma deixa medicamentos pela Internet, ou seja, o acesso remo-
para a Vigilância Sanitária - que o órgão federal res- to a medicamentos.
ponsável pela Vigilância Sanitária, observados os Na qualidade de cidadão e representante dos
princípios e diretrizes estabelecidos pelo conselho farmacêuticos e da sociedade, porque defendemos
deliberativo do programa, ou seja, da autarquia, e em também os direitos da sociedade, solicito ao Governo
decreto, regulamentará, no prazo de trinta dias, con- - especificamente a ANVISA - que retire imediata-
tados a partir da publicação, as especificações; os cri- mente essa consulta pública e reinicie a discussão da
térios técnicos de embalagem, rotulagem etc.; os pro- proibição da venda desses produtos via Internet, por
cedimentos para obtenção de registro especial etc. causarem danos ou agravos potenciais à saúde da
Ou seja, os medicamentos do programa podem ser população brasileira.
fornecidos por entes estrangeiros num leilão público. Muito obrigado.
Aliás isso é positivo para a sociedade. Assim se sabe-
rá como ocorre a compra de medicamentos no âmbito O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) -
público. Não fosse a votação do projeto de lei de aumento de

salário, a palavra lhe estaria assegurada por toda a
Então, segundo essa proposta de medida provi- tarde, Dr. Norberto.

sória, entes estrangeiros poderão participar, mesmo
que os medicamentos não sejam registrados no Bra- Concedo a palavra ao Sr. Josimar Henrique da
sil. E sendo eles vencedores os critérios para embala- Silva, por um minuto para fazer as suas considera-
gem e para registro não serão mais submetidos à le- ções finais.
gislação sanitária brasileira, mas ao Conselho Delibe- O SR. JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - Que-
rativo desse programa. E a Vigilância Sanitária vai ter ro, em nome da ALANAC e da ABIFINA, agrade-
de se ajoelhar perante essas definições. Com um de- cer-Ihes a oportunidade de participar deste debate.
talhe: o conselho deliberativo do programa não tem Coloco-me à disposição da Comissão e também da
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Deputada Vanessa Grazziotin, se precisarem de al- O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) -
gum elemento adicional. Concedo a palavra à nobre Deputada Vanessa Graz-

Não sei se entendi bem, mas o Ministério da ziotin, para suas considerações finais. É só para com-
Indústria e Comércio se refere ao genérico como plementar, porque o Sr. Norberto Rech deixou um
essencial para a criação de uma política industrial. dado sobre a disponibilização dos medicamentos ge-
Se for realmente iSfio, há um equívoco muito gran- néricos importados. Ele deixou claro que os 30% co-
de. A política industrial para o setor químico-farma- mercializados hoje poderão ser representados pelos
cêutico independe cio sucesso ou não da política ou medicamentos genéricos importados. Mas esse não
da Lei dos Genéricos que aí está. É só um alerta ao é o percentual dos registrados como genéricos. Aí é
Ministério. que está a diferença.

Muito obrigado. A pressão dos importados na disponibilização é
muito maior. Esse foi o mote de se colocar essa ques-

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) - tão entre o que foi registrado e o que foi disponibiliza-
Concedo a palavra ao Sr. Tuyoshi Ninomya. S.Sa. tem do. Muitas empresas registram e não disponibilizam.
um minuto para suas conclusões.

Esse é o motivo da grande briga da ANVISA com es-
O SR. TUVOS"'I NINOMVA - Gostaria de infor- sas empresas, que registram e guardam esses produ-

mar que, quanto à redução de alíquotas e impostos, tos. O medicamento importado genérico foi registra-
no caso dos laboratórios oficiais, somente cinco são do, duas semanas, um mês depois, no máximo, está
afetados, em função de serem S/As. As outras já são no consumo. Essa é a pressão que se fez para poder
isentas, por serem em regra fundações e autarquias. exigir das empresas - tanto as transnacionais quanto

Com relação à licença de importações, também as nacionais - que estão com o genérico a disponibili-
não nos afeta, porque temos isenção. Apesar de a zação desse produto no mercado.
isenção de importação muitas vezes ser um grande A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-
obstáculo, porque o processo é extremamente lento; Sr. Presidente, para encerrar agradeço a todos a pre-
chega a demorar me:ses a liberação de sua licença. É sença.

um processo extremamente crítico e acaba virando Todas as entidades aqui representadas devem
uma caixinha preta. ter cópia do relatório da Comissão Parlamentar de

No que se refere aos genéricos, uma questão Inquérito, onde constam as cem recomendações. Se-
que já abordamos, quanto à ALFOB e à Câmara de ria interessante, se fosse possível, que cada uma das
Medicamentos, é que, na regra de jogo dos genéri- entidades fizesse um balanço daquilo que lhes diz
cos, em que ocorre uma redução dos preços finais, a respeito e não só sobre as providências que estão
referência da Câmara de Medicamentos, em relação sendo adotadas. No caso do setor público, sim, provi-
aos laboratórios oficiais, era também no sentido de dências estão sendo adotadas. Aqueles que não re-
que houvesse redução no;; preços desses laboratóri- presentam o setor público devem fazer uma avaliação
os, em função do seu similar de marca. O que discuti- a respeito das recomendações, colocando no papel a
mos é exatamente o contrário: os laboratórios oficiais sua opinião e encaminhando à Comissão de Defesa
não têm condições de fazer essa redução. Os preços do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, para que
já praticados como similar de marca já estão no seu li- possamos, no máximo até o início do ano que vem,
mite. Não temos qUéllquer gordura para fazer o corte. elaborar um relatório sintético a respeito da evolução
Muito pelo contrário. Com a entrada do genérico nos da aplicação, porque algumas delas estão indo em
laboratórios oficiais, com a qualificação de três forne- sentido contrário.
cedores, fabricantes de matérias-primas, e com todas Está aí o exemplo da consulta pública, da venda
as validações de processo, que implicam o processo virtual de medicamentos. O Governo já está traba-
dos genéricos, o risco maior é no sentido de que nos- Ihando com a hipótese de ressarcir, de criar um fundo
sos custos aumentem. para a compra em grande escala de medicamentos

Talvez consigamos nanter os custos do similar de referência, que são aqueles de marca, enquanto
de marca, mas não temos a menor condição de redu- nada tem sido feito no sentido de organizar mais o se-
zir o preço dos genéricos Essa questão já foi apre- tor, mesmo o privado, no entendimento de que os es-
sentada na Câmara de Medicamentos, e eles estão tabelecimentos que comercializam medicamentos
para resolver esse viés que não tem muito a ver com o não devem ser tratados como um estabelecimento
setor privado. comercial qualquer; deve haver uma diferença.
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A CPI foi clara quando apontou a necessidade Senhora Maria Dagmar Bezerra de Moura Freitas,
de um estudo para se implantar no Brasil farmácias Presidente do Instituto de Defesa do Consumi-
somente com concessão. Para o farmacêutico seria dor-IDC/PROCONlDF; IEDYR GELAPE BAMBIRRA,
um grande S?lto introduzir o medicamento no âmbito Presidente da Junta Governativa da Federação Naci-
do Sistema Unico de Saúde como algo que assiste à onal das Associações de Pais de Alunos-FENAPA; e
saúde e não dá conta somente do mercado. MÁRIO DE ASSIS, Presidente da Federação das

Fica aqui a solicitação para que V.Sas. enviem Associações de Pais de Alunos de Minas Gera-
a esta Comissão um relatório a respeito de como is-FAPAEMG. Registraram presença os Senhores
vêm sendo encaminhadas essas decisões aprova- Deputados Ana Catarina, Presidente, Pedro Bitten-
das na CPI. court, Dolores Nunes e Ronaldo Vasconcellos -

Obrigada. membros titulares; Elias Murad, íris Simões, Olímpio
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Borba) - Pires e Valdeci Paiva - membros suplentes. Deixaram

Esta Presidência agradece a nobre Deputada, autora de registrar presença os Senhores Deputados Badu
do requerimento que gerou essa reunião de audiên- Picanço, Clóvis Volpi, Luiz Ribeiro, Ricarte de Freitas,
cia pública, que muito tem contribuído e se destaca- Salatiel Carvalho, Wellinton Fagundes, Carlos Nader,
do, a cada dia que passa, tanto no Plenário quanto Luciano Pizzatto, Milton Barbosa, Ricardo Fiúza, Aní-
nas Comissões Permanentes, a exemplo da Comis- bal Gomes, Glycon Terra Pinto, Luiz Bittencourt, João
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi- Paulo, Luiz Alberto, Tilden Santiago, Celso Russo-
norias. Agradecemos aos expositores aqui já nomina- manno, José Borba, Inácio Arruda, Paulo Baltazar e
dos, aos convidados. Informamos aos membros da Régis Cavalcante. Como convidados registraram pre-
Comissão que na próxima semana, dia 11 de dezem- sença os senhores Rita de Cássia Reis, Assessora da
bro, às 14h, no Plenário n° 8, teremos reunião de au- FIEP; e Elizeu de Lima, do SINEPElAM. Dando início
diência pública sobre a exigência de fiador para matrí- aos trabalhos, o Presidente em Exercício, Deputado
cuia nos estabelecimentos de ensino. Ronaldo Vasconcellos, convidou os senhores exposi-

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a tores a tomarem assento à mesa, passando-lhes a
presente reunião de audiência pública. palavra para suas explanações. Antes porém, escla-

ATA DA QÜiNQUAGÉSIMA OITAVA (ORDINÁ- receu que também foram convidados a participarem
RIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA} Realizada em 11 de desta reunião os senhores Roberto Domas, Presi-
Dezembro de 2001 dente da Confederação Nacional dos Estabelecimen-

Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do tos de Ensino-COFENEN; João Batista de Almeida,
dia onze de dezembro de dois mil e um, no Plenário Subprocurador-Geral da República e Coordenador da
08, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a Presi- 3

a
Câmara-Consumidor, Ordem Econômica e Econo-

dência alternada dos Deputados Ana Catarina, Presi- mia Popular do Ministério Público Federal; Heitor Pin-
dente, e Ronaldo Vasconcellos, Membro Titular, reu- to Filho, Presidente da Associação Nacional das Uni-
niu-se a Comissão de Defesa do Consumidor Meio versidades Particulares-ANUP; Olmira Bernadete
Ambiente e Minorias em Reunião Ordinária de Au- Dassoler, Presidente da Associação de Educação
diência Pública com o seguinte tema: DISCUSSÃO Católica do Brasil-AEC; e Roberto Freitas Filho, Dire-
SOBRE A EXIGÊNCIA DE FIADOR PARA tordo Departamento de Proteção e DefesadoConsu-
MATRíCULA NOS ESTABELECIMENTOS DE midor-DPDC/MJ, que encaminharam correspondên-
ENSINO. Participaram como expositores os senho- cia comunicando a impossibilidade de compareci-
res: AURÉLIO HAUSCHILD, Diretor do Fundo de Fi- mento tendo em vista compromissos anteriormente
nanciamento Estudantil-FIES, representando o Se- assumidos. Findas as exposições, o Deputado Ronal-
nhor Paulo Renato Souza, Ministro da Educação e do do Vasconcellos, autor do requerimento que solicitou
Desporto; ELlZIÁRIO PEREIRA DE REZENDE, Pre- a presente reunião, argüiu os expositores. Concluídos
sidente da Federação dos Estabelecimentos de Ensi- os debates e não havendo mais quem desejasse fa-
no do Estado de Minas Gerais-FENEM, do Conselho zer uso da palavra, o Presidente em exercício, Depu-
Nacional de Entidades Particulares-CONEPE e do tado Ronaldo Vasconcellos, agradeceu a participa-
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado ção de todos e declarou encerrada a reunião às quin-
de Minas Gerais-SINEPE; CLÁUDIO TRICATE, Pre- ze horas e trinta e um minutos e, para constar, eu,
sidente da Federação Interestadual das Escolas Par- Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a
ticulares-FIEP; ALESSANDRA DE ALMEIDA presente ATA que, depois de lida e aprovada, será as-
CAMARGOS, Assessora Jurídica, representando a sinada pelo Presidente em Exercício, Deputado Ro-
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naldo Vasconcellos, e encaminhada à publicação,
juntamente com as notas taquigráficas, no Diário da
Câmara dos Deputados.

Deputado RONALDO VASCONCELLOS (PUMG)
- Membro Titular no Exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Declaro aberta a presente reunião de au
diência pública destinada à discussão sobre exigên
cia de fiador para matrícula nos estabelecimentos de
ensino.

Convido para tomarem assento à mesa, na qua
lidade de expositores, os Srs. Aurélio Hauschild, Dire
tor do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), re
presentando o Sr. Paulo Renato Souza, Ministro da
Educação; Eliziário Pereira de Rezende, Presidente
da Federação dos Estabelecimentos de Ensino dos
Estado de Minas Gerais (FENEM), do Conselho Naci
onal das Entidades Particulares (CONEPE) e do Sin
dicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de
Minas Gerais (SINEPE); Cláudio Tricate, Presidente
da Federação Interestadual das Escolas Particulares
(FIEP); ledyr Gelape Bambirra, Presidenta da Junta
Govemativa da Federação Nacional das Associações
de Pais de Alunos (FENAPA); Mário de Assis, Presi
dente da Federação das Associações de Pais de Alu
nos de Minas Gerais (FAPAEMG); Alessandra de
Almeida Camargos, Assessora Jurídica, representan
do a Sra. Maria Dagmar Bezerra de Moura Freitas,
Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor
(IDC/PROCON-DF).

Esclareço que também foram convidados a par
ticipar da presente reunião os Srs. Roberto Dornas,
Presidente da Confederação Nacional dos Estabele
cimentos de Ensino (CONFENEN); João Batista de
Almeida, Subprocurador-Geral da República e Coor
denador da 3a Câmara: Consumidor, Ordem Econô
mica e Economia Popular do Ministério Público Fede
ral; Heitor Pinto Filho, Presidente da Associação Naci
onal das Universidades Particulares (ANUP); Olmira
Bernadete Dassoler, Presidente da Associação de
Educação Católica do Brasil (AEC) e Roberto Freitas
Filho, Diretor de Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor (OPOC), do Ministério da Justiça.

Essas pessoas todas enviaram correspondência
informando a impossibilidade de comparecimento, ten
do em vista compromissos anteriormente assumidos.

Esclareço que concederei inicialmente a pala
vra aos expositores por dez minutos e, após, por três
minutos aos Parlamentares previamente inscritos,
sempre facultadas a réplica e a tréplica. A lista de ins
crição encontra-se à disposição dos Parlamentares
com servidor desta Comissão.

Para facilitar a transcrição deste debate, que
está sendo gravado, solicito a gentileza daqueles que
desejarem fazer uso da palavra de declinarem previa
mente o nome.

Feitas essas considerações iniciais, passo a pa
lavra ao Sr. Aurélio Hauschild, Diretor do Fundo de Fi
nanciamento Estudantil (FIES), a quem antecipada
mente agradecemos pela participação nesta audiên
cia pública. Com a palavra o Sr. Aurélio Hauschild.

O SR. AURÉLIO HAUSCHILD - Sr. Presidente,
membros da Mesa, senhoras e senhores, em primei
ro lugar, quero pedir desculpas pelo não-compareci
mento do Ministro Paulo Renato em virtude de com
promisso já assumido.

Talvez eu não devesse ser o primeiro a falar,
para conhecer mais profundamente os argumentos
sobre a proposta em discussão. Como acredito que
depois teremos tempo para novas explanações, farei
uma exposição inicial tentando cingir-me aos dez mi
nutos que me foram concedidos pelo Sr. Presidente.

A experiência do MEC quanto a essa figura do
fiador restringe-se ao âmbito do Programa de Finan
ciamento Estudantil (FIES).

Por que foi criada no FIES a figura do fiador?
Antes de mais nada, talvez eu devesse fazer rápida
exposição sobre a filosofia de um programa de crédito
educativo, sobre como funciona um programa de cré
dito educativo.

Como todos os senhores, nós oferecemos re
cursos a determinado estudante para que ele possa
concluir seu curso. Concluído o curso, ele retoma re
cursos ao programa para que possamos financiar
novo estudante. Esta é a filosofia básica de um pro
grama de crédito educativo. E um programa desse
tipo só funciona se houver o retorno dos recursos an
teriormente oferecidos ao estudante.

Isso não estava acontecendo no antigo Progra
ma de Crédito Educativo - CREDUC -, a tal ponto
que atingimos uma faixa de inadimplência em torno
de 60%. Sessenta por cento dos estudantes que rece
biam o crédito educativo não estavam pagando o fj
nanciamento. Isso levou o programa praticamente à
insolvência, de tal maneira que, em 1999, quando se
criou o Programa de Financiamento Estudantil, em
substituição ao Programa de Crédito Educativo, foi in
troduzida a figura do fiador.

E tem funcionado assim desde 1999. Hoje, no
começo do programa, evidentemente, com muitos es
tudantes pagando apenas os juros trimestrais que se
rão pagos ao longo do financiamento, estamos com
uma inadimplência inferior a 5%. Esta é a experiência
do FIES.
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É importante enfatizar que essa exigência feita Passo a palavra ao meu conterrâneo, Eliziário
no FIES é bastante distinta daquela que iremos consi- Pereira de Rezende, Presidente da FENEM, do
derar nesta audiência pública. Em primeiro lugar, no CONEPE e do SINEPE. Quero até lembrar que o
CREDUC havia uma cultura de não-pagamento, e, no SINEPE teve participação muito forte nesta Casa,
inconsciente coletivo dos estudantes que recorriam prezado Eliziário, quando votamos a inclusão no
ao CREDUC, havia a perspectiva de que aquilo era SIMPLES de pré-escolas e estabelecimentos de ensi-
uma bolsa de estudos e não um financiamento. Não no fundamental. S.Sa. vai falar sobre outro assunto,
acredito que esta seja uma cultura normal no relacio- mas deixo aqui o nosso reconhecimento pela partici-
namento dos estudantes com as instituições de ensi- pação do SINEPE, quando votamos aqui a inclusão
no de maneira geral. no SIMPLES das escolas, creches etc.

Em segundo lugar - isso também distingue o Tem a palavra o Sr. Eliziário Pereira de Re-
FIES dessa outra experiência -, o FIES é um financia- zende.
mento que o estudante assume com uma instituição O SR. ELlZIÁRIO PEREIRA DE REZENDE -
bancária, que é a Caixa Econômica Federal, agente Sr. Presidente, integrantes da Mesa, senhoras e se-
operador do programa. nhores, em relação à observação do Deputado Ro-

Em terceiro lugar, nunca podemos nos esque- naldo Vasconcellos, é preciso destacar também sua
cer - sentimos isso no próprio FIES, nós que estamos participação ajudando-nos quando da votação do
lidando rotineiramente com a operação do programa chamado SIMPLES 11. Externo o nosso agradecimen-
-, de que a exigência do fiador, embora justificada, to e o das pequenas escolas, que são a maioria em
como já expliquei, é um transtorno que se leva ao es- nosso País. Muito obrigado.
tudante e à sua família. Permita-me, Sr. Aurélio, representante do Minis-

Acredito que isso também tem de ser avaliado tro, porq~e v~u abordar exatamente alguns tópic?s
ao se pensar na adoção de proposta desse tipo. que achei mUito bem colocad~s ~or V.Sa. a res~eíto
Gostaria até de ouvir os representantes das institui- desse assunto, dessa expenencla do FIES. Dls~
ções para saber se a proposta é exatamente essa. V.Sa. que setra~a, na ve~da?e, de um recurso oferec~-

Às vezes, surge determinado tipo de informação e, do para que h~Ja a continUidade do programa e, eVI-
quando vamos verificar não é exatamente a propos- dentemente, ha que haver o retorno, com certeza. A
ta defendida.' situação anterior, a do crédito educativo, acabou se

H
· I' I - d' . d I - d tornando insolvente pela alta inadimplência.

oJe, a egls açao a garantias e conc usao o . .
ano letivo mesmo ao aluno inadimplente. Isso está na O ~ue ocorna er~ qu~ os alunos q~e ob~lnham
Lei n° 9.870, que trata das anuidades escolares. aquele tipO de recurso Imaginavam que nao tenam de
Então, esse ano letivo o estudante já tem garantido. pagar ~que~e valor, o que fez com ~ue se chegas,s~ a

. uma sltuaçao tal que provocou o fim daquele credito
Outr? ~sp~cto ~u~ temos de conslde~ar no que educativo e a criação do FIES. Hoje, como disse V.Sa,

se refere a Inadlmplencla, e talvez tenha Sido levado a inadimplência é inferior a 5%.
em conta pelos autores da proposta, é que muitas ve- A ' . I f 't '. . _ . unlca ressa va que aço, perml a-me, e quan-
zes a Inadlmplencla elevada - os senhores e as se - d VS d' .• . d f' d 't. o . a. Isse que a eXlgencla o la or nessa SI ua-
nhoras sabem diSSO - acaba provocando aumento na - e' d' t' t d t d' t' d N- ,. d . çao IS In a a que es amos ISCU In o. ao e por-
anulda e daqueles estudantes que pagam em dia. e não 'st . d .. d f A f:
Esse é um aspecto que tem de ser considerado tam- qesUta' na le~1xA1

1
e mais e um IpO e lança. _ I~nça

, . . . . gumas pessoas usam a expressa0 ava-
bem porque, mUitas vezes, no intUitO de defender com I' t " I' t' t't I d 'd't f' ,_ . , _ IS a , mas ava IS a e para I u os e cre I o e lança e
veemencla uma poslçao, podemos esquecer-nos dos ra ual e t' d t t t - d .. pa q qu r IpO e con ra o - pres açao e servl-
reflexos que ISSO acarreta para as pessoas que cum- d" f' . t' t . t't'b . - ços e ucaClonalS, lnanClamen o Jun o a uma InS I UI-

prem su~s o ngaçoe.s. . ção de crédito, financeira, fornecimento de produtos.
. Ate ~ara cumpnr o ~razo de dez mln~tos conce- Enfim, o instituto é utilizável para contratos.

d!dos a~I~ ~e!o.Sr. Preslden~e, estas senam as con- Quanto ao aspecto de que a legislação dá ga-
slderaçoes InlCI8:IS que gos~anade apresentar para ?S rantias ao aluno de conclusão de curso, também as
se~hores. AcredIto que mais detalhes poderemos dls- dá às instituições de ensino superior, fundamental ou
cutlr ao longo do debate. médio para tentarem receber seus débitos, mas, com

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas- certeza, numa inadimplência muito maior, na medida
concellos) - Agradeço ao Sr. Aurélio Hauschild, Dire- em que, infelizmente, há algum tempo, um conterrâ-
tor do FIES. neo nosso, atual Governador de Minas Gerais, segun-
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do a imprensa, para pagar um chopinho aos alunos, só que, pessoalmente, acho a imagem do fiador ex-
na praia do Flamengo, inciuiu dispositivo numa medi- tremamente antipática.
da provisória quase criando a figura do calote. Tenho o fiador como alguém que significa que

Mas, enfim, os estatelecimentos de ensino po- duvidamos inicialmente de um contrato que nem co-
dem cobrar, e cobrar corno? Pegam o contrato de meçou ainda. A confiança inicial deve existir. Não
prestação de serviços educacionais e entram na Jus- existe contrato perfeito, mas a confiança é necessá-
tiça com uma ação comum de cobrança. ria. Não podemos partir do princípio de que não vai

E o que é o fiador? !\Ia expressão da lei, é o de- dar~ertoe de que vamos precisar utilizar o recurso de
vedor solidário. Portan10 aquele que tem um contrato um fiador para, faz~r com q~e.~quel~ contrato se~um~
e não recebeu o seu pagamento, pode cobrar, indis- pra. Esta: porem, e uma opmlao mUito pessoal nao so
tintamente, de quem assinou o contrato ou de quem o sobre o. flad?r num contrato ~e pres,taçã? ~~ serviç~s
assinou como fiador. Daí a diferença que existe para educaclonal,s, mas so~re.o ftador. E antlpatlco pedlr-
aquele que presta o serviço ou fornece o bem e não mos a alguem que seja fla?or,P0rque, seguramente,
recebe a devida contraprestação em dinheiro. Então, se n~~~ acontecer, ele vai sair como .entrou, mas a
em relação à fiança, não há por que polemizar, por- posslblhda~e ?~ ~contecer algum~ c~lsa e el~ ,:;er o
quanto a Lei n° 9.870, que regula a mensalidade es- ?evedor.solldarlo e grande, pela proprra exposlçao fe-
colar, não proíbe; o Código Civil não proíbe; o Código Ita anterrormente.
de Defesa do Consumidor não proíbe; a Constituição Creio que, num contrato de prestação de servi-
brasileira não proíbe. ços educacionais, deve-se usar de todos os recursos

Com certeza E,sse a-sunto surgiu não ligado às que o mercado permite para que não haja inadim-
instituições que re~resent~. Inclusive, foi uma institui- pl~ncia, mas critico a figura ?O fiad?r em si, d: ante-
ção - e, por acaso, o seu Presidente não pôde estar ma? Realmente, acho que e uma fIgura que nao de-
presente - que lançou essa quase conclamação, veria fazer parte desse contrato.
como se estivesse descotrindo a América, quando é . Espe!o q~e e~ta s.eja a opini~o daqueles que
uma coisa tão comum, eS.á prevista em toda legisla- pres~d~. N.ao sei se e aS:lm. Es!ou ha?O~CO tempo n~
ção. Mas a minha in5tituiç~io, o Conselho Nacional de presldencla da Federaçao e amda nao tive opOrtU~I-

Entidades Particulales de Ensino, não fez esse tipo dade de conversar_com cada ur:n del~s, mas gostana
de recomendação às esc.;olas por uma razão que, ?e te~tar convence-los de que ISSO e o certo, de que
com certeza, todos nós, presentes nesta sala, conhe- ISSO e verdade.
cemos muito bem: é um transtorno buscar um fiador Muito obrigado.
para qualquer tipo de contrato. Só pessoas muito pró- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
ximas, muito íntimas, e, mesmo assim, ainda temos - Com a palavra a Sra. ledyr Gelape Bambirra, Presi-
certa dificuldade para ~azE!r esse tipo de pedido. denta da Junta Governativa da Federação Nacional

Vejam bem, cabe à d'reção da instituição educa- das Associações de Pais de Alunos - FENAPA.
donal, considerando o quantitativo, o seu percentual A SRA. IEDYR GELAPE BAMBIRRA - Sra.
de inadimplência, avaliar se vale a pena criar um Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, integrantes da
transtorno para a maioria de seus clientes por causa Mesa, senhoras e senhores, inicialmente eu gostaria
de uma minoria. O CONEPE não orientou nesse sen- de passar quatro minutos de entrevistas gravadas em
tido, pois deve ser lima d ~cisão a ser tomada pelas vídeo para ilustrar melhor o nosso posicionamento.
instituições de ensino. O CONEPE apenas lembrou o (Exibição de vídeo.)
tr.an.stor~~, .em que pese toda a fundar:nentação ~ue A SRA. IEDYR GELAPE BAMBIRRA - Como
citei no iniCIO, que, com cE'rteza, esse tipo de medida h' t t d I. . . os sen ores Viram, os represen an es as esco as
pode acarretar para a mal':ma de seus clientes. privadas aqui presentes são coerentes com o que foi

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) dito na fita pelos donos de escolas, e isso muito nos
- Com a palavra o Sr. Cláudio Tricate, Presidente da alegra. Gostaria apenas de abordar rapidamente al-
Federação Interestadual das Escolas Particulares, guns pontos sobre essa questão.

FIEP. O ensino é uma atividade eminentemente públi-
O SR. CLÁUDIO TRICATE - Sra. Presidenta, ca. O particular atua em face da omissão do Estado. O

Sras. e Srs. Deputados, demais membros da Mesa, interesse precípuo quando do desenvolvimento de
senhoras e senhores, o fiador não é proibido. Isso uma atividade pública como o ensino é o interesse
está em toda legislação, fez parte do nosso dia-a-dia, público.
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Não existe uma liberdade absoluta para contra
tar, devendo a escola seguir os parâmetros estabele
cidos pelo Poder Público, inclusive aquelas regras
constantes do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato escolar não é um contrato clássico,
onde as partes estabelecem por livre vontade as cláu
sulas contendo seus direitos e suas obrigações. A fi
ança representa uma exigência manifestamente ex
cessiva por parte do fornecedor - no caso, a escola -,
incompatível com a relação jurídica entre as partes.

A exigência da fiança dificultará sobremaneira a
renovação da matrícula, pois é quase impossível para
o estudante que ainda não se profissionalizou e, por
tanto, não se firmou no mercado de trabalho, conse
guir um fiador idôneo. A exigência pode gerar grande
evasão escolar, em prejuízo da própria sociedade.

O fornecedor do serviço já leva em conta a ina
dimp�ência para projetar os ganhos, repassando, ain
da que de forma indireta, o custo da inadimplência
para a mensalidade escolar, do mesmo modo que as
instituições financeiras levam em conta a inadimplên
cia na composição dos custos para estabelecer taxas
de juros.

A escola já dispõe dos meios jurídicos para a co
brança dos débitos. Mais do que isso, não se obriga a
renovar matrícula do aluno inadimplente, o que, por si
só, já obriga o devedor a liquidar o débito.

O art. 51 do Código de Defesa do Consumidor
considera nula de pleno direito cláusula que estabele
ça obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade. O
mesmo artigo, em seu § 1°, inciso 11, reputa exagera
da a cláusula que se mostra excessivamente onerosa
para o consumidor, considerando-se a natureza e
conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras
circunstâncias peculiares ao caso.

Segundo notícia divulgada no dia 13 de junho
deste ano, uma decisão inédita do 1°Tribunal de Alça
da Civil de São Paulo obrigou a UNIP a matricular um
aluno inadimplente, apesar do recurso interposto pela
universidade.

Para o Tribunal que julgou o recurso da UNIP
aspas - "o particular que se propõe a oferecer à popu
1ação serviços delegados pelo Poder Público deve ar
car com as limitações da natureza pública de suas ati
vidades". Na prática, isso significa que a instituição
privada de ensino, ao se beneficiar dos resultados da
atividade educacional, deve também contribuir para
sua promoção.

Os prejuízos para a sociedade com a adoção da
fiança são: evasão escolar, dificuldade para renova-

ção da matrícula, transferência dos alunos da rede
privada para a rede pública, que já se encontra sobre
carregada. Em Minas Gerais, por exemplo, no Gover
no anterior, houve diminuição do número de escolas
de 6.200 para 3.977.

O Estado deve intervir em defesa da sociedade
regulamentando a educação privada para que preva
leça o interesse público e não permitir que o particular
vislumbre exclusivamente o lucro. Não deve, portanto,
patrocinar a edição de uma legislação tendenciosa,
que protege o empresário para que este tenha asse
gurado o lucro, atuando no mercado sem qualquer
risco.

Assim, esperamos que esta Casa, cujos interes
ses sociais devem prevalecer sobre os interesses de
um segmento, não patrocine nenhuma legislação que
venha a contribuir para legitimar abusos, penalizar o
consumidor dos serviços educacionais e os expor in
clusive ao que preceitua a Bíblia Sagrada, que faz
uma advertência contra o servir de fiador, em Provér
bios 6, e transcrevi alguns versículos apenas para
ilustrar::

Filho meu, se ficaste por fiador do teu
companheiro e se te empenhaste ao estra
nho, estás enredado com o que dizem os
teus lábios, estás preso com as palavras da
tua boca.

Agora, pois, faze isto, filho meu, e li
vra-te, pois caíste nas mãos do teu compa
nheiro: vai, prostra-te e importuna o teu
companheiro; não dês sono aos teus olhos,
nem repouso às tuas pálpebras; livra-te,
como a gazela, da mão do caçador e, como
a ave, da mão do passarinheiro.

Assim, Sras. e Srs. Deputados, a sociedade
brasileira os importunará para que não nos obrigue
a servir de fiadores nem a importunar outros para
que o sejam. Não queremos nem devemos ficar pre
sos como a ave nas mãos do passarinheiro nem
como a caça nas mãos do caçador.

Que as palavras do Livro Sagrado sirvam de ad
vertência também aos empresários religiosos: que a
ambição não os ceguem para que não venham a tro
peçar no plano espiritual e humano nem servir de tro
peço.

Sras. e Srs. Deputados, contamos com o bom
senso, a ética, o interesse público e a proteção do di
reito à educação em todos os níveis como qualidades
marcantes numa pessoa pública. Que esta Casa não
dê guarida a projetos que permitam a inclusão da ter-
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rível figura do fiador nos contratos escolares. Não boas as vendas de Natal, procura o que há de melhor
queremos terrorismo educacional. para o filho: compra as melhores vestes, procura a

Muito obrigada. melhor escola, uma escola de qualidade. Não encon-
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) trando isso na es~ola pública, ~o ent~siasmo, parte

_ Convido o Deputado Ronaldo Vasconcellos para as- para a escola particular. Vemos Isso,ate como saluta~,
sumir a Presidência dos trabalhos. como normal. Em meados do ano, e natural que o dl-

._. nheiro da comissão ou do décimo terceiro tenha aca-
Tenho uma reu_nlao da Executl,va do ~MDB, ?a bado e ele se vê na incapacidade de honrar seus

qual faço ~~rte, e ~ao posso ~altar a votaçao. Assim compromissos. Então, desesperado, pede uma vaga
que a reunlao terminar, estareI de volta. na escola pública, vai de escola em escola e recebe a

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Vasconcellos) - mesma resposta: fizemos um cadastramento no fim
Passo a palavra ao Sr. Mário de Assis, Presidente da do ano passado; esta escola é para quem mora no zo-
Federação das Associações de Pais de Alunos de Mi- neamento; o senhor, infelizmente, vai ter que esperar,
nas Gerais - FAPAEMG, por dez minutos. pois não há vagas.

O SR. MÁRIO DE ASSIS - Sr. Presidente, de- Isso tem causado um número muito grande de
mais componentes da Mesa, senhoras e senhores, é evasão escolar. Se o nosso depoimento não fizer va-
um prazer para os pais de alunos de Minas Gerais es- ler, podem consultar as promotorias públicas da in-
tar aqui, de uma forma ou de outra, tentando somar fância e da juventude de todo País que vão ver a gran-
para que possam valer os seus direitos que, se não de preocupação em se conter a evasão escolar.
forem constitucionais, estamos numa Casa que tem a Considerando também aquele pensamento
incumbência de fazê-los valer. Se não estão na Cons- cristão citado peJa nossa companheira Jedyr GeJape
tituição, que passem a estar a partir desta Casa. Bambirra, vemos que diversas instituições educacio-

Não podia começar minha intervenção sem elo- nais são baseadas em igrejas - católicas, batistas,
giar a postura do Sr. Cláudio Tricate, que, com gran- evangélicas, presbiterianas. Estranhamos muito que
deza e honestidade, disse que não teve tempo de exista um comportamento, como o católico - quero
consultar suas bases, mas que tentaria convencê-Ias, crer que, a partir de agora, já não vou ser bom católico
diferentemente do autor desta terrível e perversa pelo que vou falar aqui -, que prega muito ação de
idéia, que parece que não escutou suas bases. graça e vemos que fornece uma educação cara. Por

Não tive acesso à entrevista, mas vejo que as que também não dar educação de graça, como prega
demais representatividades aqui na Mesa não foram a ação de graça?
consultadas. Parece-me que é a palavra de uma só Esses desafios estão na Bíblia. Evangelizar
pessoa, se julgando dono do mundo, criando um alar- também é educar; levar a boa nova, ensinar o próximo
de como esse, o Sr. Roberto Domas. Então, ele se jul- a ler, a escrever, e não fazer da educação um meio de
gou dono do mundo, porque, pelo que vimos na entre- sobrevivência, o que traz esse terrível prejuízo às fa-
vista, nenhum diretor de escola vai seguir o que ele mílias.
orientou. Aqui na mesa tem representatividade que Viemos aqui esperando que o autor dessa
também não vai fazer. A exemplo do que a Sra. ledyr idéia debatesse conosco. Como todos aqui estão
Gelape Bambirra disse, isso também nos conforta. comungando da mesma idéia, tornou-se mais uma

Estamos aqui numa situação de quem vive a exposição do que um debate. Tendemos a somar
educação, de quem está dentro da escola, de quem é dessa forma.
pai de aluno. É diferente de quem está do outro lado, Sou um cidadão - como 90% dos brasileiros-
dirigindo uma escola, que também tem as suas ne- pobre, sem moradia. Sei o que é mudar de casa, pre-
cessidades. Não estamos deixando de reconhecer cisar de um avalista, vendo parentes e amigos corren-
isso. Essa nossa fala não pode, em momento ne- do, inventando desculpas, que são normais, porque
nhum, vincular um apoio a calote ou a caloteiros. temem perder nossa amizade. Quando procuramos
Achamos que o compromisso tem que ser honrado. um avalista, incomodamos. É como se corrêssemos
Viemos de um Estado onde culturalmente a dignida- daqueles meninos que vendem rifa nas escolas.
de tem sido prioridade nos nossos valores, dignidade Há uma indústria de avalistas no País, às vistas
e lealdade aos nossos compromissos. do Ministério Público, e todos calados. Quem nunca

Quando o ano se inicia, o pai, entusiasmado viu no jornal um anúncio de avalistas profissionais?
com o décimo terceiro salário no bolso ou com uma Isso já foi denunciado por toda a mídia: deixe o recibo
comissão que recebeu da sua empresa, porque foram do seu carro, assinado, que avalizo a sua educação;
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no final do ano, devolvo o recibo, a escola me dá uma
declaração. É o que acontece no Brasil. Hoje, os estu
dantes e as estudantes têm usado até o corpo para
terem avalistas. Abram os jornais sérios - não estou
me referindo a jornalecos - que vão ver que são uni
versitárias, universitários, que fazem "programas"
para custear seus estudos. Então, esse corpo estaria
também na condição de um avalista?

A responsabilidade da educação é do Governo.
Quando o pai procura a iniciativa privada, está retiran
do do Governo uma carga muito grande, já que isso
deveria ser uma atribuição dele. Na nossa opinião, o
grande avalista do aluno e do pai tem que ser o Go
verno. Se o pai perder o emprego, que se crie um se
guro, um seguro-educação, para que a família possa
garantir a continuidade da educação desse aluno, já
que - volto a repetir - a educação é responsabilidade
do Governo. Imaginemos que hoje todas as escolas
particulares encerrem suas atividades. Como o Go
verno ficaria? Não é uma boa reflexão para se fazer?

Espero estar somando com este depoimento
simples, de quem vive a educação, de quem real
mente vive esse drama. Muito obrigado pela oportu
nidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Agradeço ao Mário de Assis, Presidente
da FAPAEMG.

Passo imediatamente a palavra à Sra. Alessan
dra de Almeida Camargos, Assessora Jurídica do
PROCON/DF.

A SRA. ALESSANDRA DE ALMEIDA CAMA
RGOS - O PROCON do Distrito Federal ficou indig
nado com a posição da CONFENEN. Tivemos a notí
cia logo pela manhã, e não seria outra a reação do
PROCON a não ser de espanto, de indignação e ir
contra a idéia de um fiador nos contratos de presta
ção de serviços de educação.

Achamos que essa é uma cláusula abusiva,
desnecessária. Vivenciamos várias vezes no
PROCON a inadimplência de pais desesperados,
que querem educar seus filhos da melhor maneira
possível mas, infelizmente, devido a situações
como desemprego, não conseguem honrar seus
compromissos.

Por que não procurar uma negociação com os
pais? Por que não procurar outros caminhos? Por que
optar pelo fiador, que causa um transtorno, como afir
mou o Sr. Eliziário? Todos sabemos que, em qualquer
contrato, é um transtorno conseguir um fiador. Então,
por que dificultar, quando há outros caminhos a se
rem trilhados?

O PROCON do Distrito Federal é, portanto, to
talmente contrário à inclusão da figura do fiador nos
contratos. Acreditamos que a Lei n° 9.870, que dispõe
sobre as anuidades, ou a própria ação de cobrança
judicial é o caminho a ser trilhado, e não exigir fiado
res nos contratos.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Agradecemos a participação à Sra. Ales
sandra de Almeida Camargos.

Na condição de autor do requerimento, quero,
em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os
presentes.

Lembro-me de que, a princípio, quando saiu a
notícia, foi uma tempestade: as pessoas ficaram as
sustadas, preocupadas. Só entre as emissoras de te
levisão do Estado de Minas Gerais, dois canais de te
levisão - a Sra. ledyr Bambirra nos informou - pauta
ram o assunto, causando grande repercussão. Na re
união de hoje, entretanto, passada a tempestade, tal
vez não tenha vindo a bonança, mas pelo menos veio
a tranqüilidade.

Parabenizo o Sr. Cláudio Tricate e o Sr. Eliziário
Pereira de Rezende por seus posicionamentos ao
mesmo tempo firmes e tranqüilos a respeito da maté
ria, que a todos nos preocupou no primeiro momento.
O Sr. Mário de Assis, com muita propriedade, disse
que, ao invés de debates, tivemos aqui quase urna
conferência que nos permitiu conhecer melhor a
questão. O alarido anterior foi agora convertido em
tranqüilidade, pelo menos nas palavras da FIEP, do
SINEPE e do CONEPE, intermediados pelos Prof. Eli
ziário.

Semana passada, na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto desta Casa, houve um debate que
se tornou quase constrangedor quando entrou em pa
uta a educação especial. A Sra. ledyr Bambirra e o Sr.
Mário de Assis aqui estiveram, e o Relator acabou
convencido. Vamos, portanto, avançar na questão da
educação especial ano que vem.

Relativamente à cobrança de fiança, o assunto
de hoje, espero que tenhamos pelo menos tranqüili
dade para discuti-Ia. Trata-se de legislação que vai
exigir de nós alguma criatividade.

Aproveito a presença do Sr. Aurélio Hauschild
para pedir informações sobre o FIES, um programa
relativamente novo. Todas os dados que pudermos
obter são importantes. Se possível, S.Sa. poderia nos
dizer quantos são os alunos e qual é a verba. Enfim,
como estão hoje os números do Fundo de Financia-



O SR. PRESIDENTE: (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Agradecemos ao Sr. Aurélio Hauschild as
informações.

Quero comentar que esta Casa ajudou muito na
solução do movimento grevista dos servidores e pro
fessores das universidades públicas federais. Esta
Comissão de Educação teve participação forte e dili
gente e, felizmente, a questão já está resolvida.

Mais uma vez agradEço a presença aos Srs. Au
rélio Hauschild, Eliziário Pereira de Rezende, Cláudio
Tricate, ledyr Gelape Bambirra, Mário de Assis e Ales
sandra de Almeida Camargos.

Felizmente, paira a tranqüilidade sobre os lares
dos estudantes das escolas particulares brasileiras.

Está encerrada a presente reunião de audiência
pública.
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mento Estudantil - FIES? Sei que S.Sa. não tem quaf- ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO
quer obrigação quanto a isso. É um apelo à sua (ORDINÁRIA DELIBERATIVA) Realizada em 12 de
boa-vontade. Dezembro de 2001

O SR. AURÉLIO HPIUSCHILD - Como sabem Às dez horas e trinta e sete minutos do dia doze
V.Exas. , o FIES foi lançado em maio de 1999 para co- de dezembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão
meçar a valer a partir do segundo semestre do mes- de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
mo ano. Estabelecemos por meta - e temos garantia no Plenário 8, Anexo" da Câmara dos Deputados,
disso até agora - oferecer em torno de 30 mil novas sob a Presidência do Deputado Luciano Pizzatto,
vagas por semestre, ou seja, 60 mil novos financia- Vice-Presidente no Exercício da Presidência, em reu-
mentos por ano. nião ordinária deliberativa. Registraram presença os

Estamos concluindo o processo seletivo do se- Senhores Deputados Ana Catarina - Presidente; Lu-
gundo semestre de 2001, ainda estamos assinando ciano Pizzatto - Vice-Presidente; Ricarte de Freitas,
os últimos contratos deste semestre, mas de 1999 até Carlos Nader, Pedro Bittencourt, Dolores Nunes, Luiz
hoje já há cerca de 160 mil estudantes financiados Bittencourt, João Paulo, Luiz Alberto, Celso Russo-
pelo FIES. Ou seja, nesses dois anos e meio, o Pro- manno, Régis Cavalcante e Ronaldo Vasconcellos-
grama de Financiamento Estudantil assinou contratos Titulares; Elias Murad, Laura Carneiro, Luís Barbosa,
com cerca de 160 mil estudantes. O número exato va- Silas Brasileiro, Freire Júnior, Luciano Zica, Manoel
mos saber semana que vem, quando forem concluí- Vitório e Valdeci Paiva - Suplentes. Registraram pre-
das as assinaturas de todos os contratos. sença como não membros os Deputados Darcísio Pe

rondi e lédio Rosa. Deixaram de registrar presença os
Em termos de dispéndio, podemos considerar

uma média. É claro que há desde os cursos de Medi- Deputados Badu Picanço, Clóvis Volpi, Luiz Ribeiro,
cina, os mais caros, até os de licenciatura, os mais Salatiel Carvalho, Wellinton Fagundes, Milton Barbo-
baratos. Em média, temos um gasto anual por estu- sa, Ricardo Fiúza, Aníbal Gomes, Glycon Terra Pinto,
dante de cerca de 4 mil reais. O dispêndio do FIES Tilden Santiago, José Borba, Inácio Arruda e Paulo
está hoje, portanto, na fai)C.a de 550 a 600 milhões de Baltazar. ABERTURA: Havendo número regimental,

o Presidente em Exercício declarou abertos os traba
reais por ano. Esse é o inv'3stimento feito pelo progra-
ma, anualmente, no finarciamento de seus alunos. lhos e colocou à apreciação as Atas da 52

a
Reunião

Varia de ano para ano, mas a média é de cerca de 550 (Ordinária de Audiência Pública) realizada no dia
milhões de reais pOl ano. 27/11/2001; da 53

a
Reunião (Ordinária Deliberativa),

realizada no dia 28/11/2001; da 54a Reunião (Extra-
Então, repetindo, estamos falando de 160 mil ordinária de Audiência Pública) realizada no dia

estudantes financiados, dE,sde o início do programa, e 28/11/2001; da 55a Reunião (Ordinária de Audiência
de um investimento anual de cerca de 550 milhões de Pública) realizada no dia 04/11/2001 ; da 56a Reunião
reais. (Ordinária Deliberativa) realizada no dia 05/12/2001;

e da 57a Reunião (Ordinária de Audiência Pública) re
alizada no dia 06/12/2001. Solicitada a dispensa da
leitura das Atas a pedido do Deputado Luiz Alberto,
tendo em vista a distribuição prévia de cópias. Em vo
tação, as Atas foram aprovadas por unanimidade.
Após a votação o Deputado Darcísio Perondi, na qua
lidade de Vice-líder do Governo, requereu verificação
de votação nos termos regimentais. O Presidente em
Exercício procedeu a votação nominal. Participaram
da votação nominal e votaram favoravelmente às atas
os Deputados Luciano Pizzatto, Luiz Alberto, Celso
Russomanno, Silas Brasileiro e Dolores Nunes.
Constatada a falta de quórum para deliberação, o
Presidente em Exercício, Deputado Luciano Pizzatto,
declarou encerrada a presente reunião às dez horas e
quarenta minutos, transferindo os itens da pauta para
a próxima reunião deliberativa da Comissão. E, para
constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, lavrei a



Março de 2002 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quinta-teira 21 09695

presente Ata, que por ter sido lida, discutida e aprova
da, será assinada pela Vice-Presidente no Exercício
da Presidência, Deputado Luciano Pizzatto, e publi
cada no Diário da Câmara dos Deputados.

ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO (ORDINÁ
RIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA), Realizada em 13 de
Dezembro de 2001

Às dez horas e quinze minutos do dia treze de
dezembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
com a participação da Comissão de Direitos Huma
nos, no Plenário 8, Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, sob a Presidência alternada dos Deputados Lu
ciano Pizzatto, Vice-Presidente no Exercício da Presi
dência, Fernando Gabeira, membro titular, e Orlando
Fantazzini, membro suplente da Comissão de Direi
tos Humanos, em reunião ordinária de audiência pú
blica, tendo como temas: "EXIBiÇÃO DO
DOCUMENTÁRIO SOBRE A SITUAÇÃO DOS
CARVOEIROS NO BRASIL E APRESENTAÇÃO DO
LIVRO "OS CARVOEIROS"; APRESENTAÇÃO DO
RELATÓRIO SOBRE O TRABALHO INFANTIL NAS
CARVOARIAS DO SUL DO PARÁ ELABORADO
PELA SUBCOMISÃO PARA A CRIANÇA E
ADOLESCENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS; "DEBATE SOBRE A TEMÁTICA
OBJETIVANDO PROPOR ALTERNATIVAS PARA
SUPERAR AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS
HUMANOS". Compareceram, como expositores, os
Senhores Deputado ORLANDO FANTAZZINI, Coor
denador da Subcomissão para a Criança e Adoles
cente da Comissão de Direitos Humanos; WALDIR
QUIRINO, Pesquisador do Laboratório de Produtos
Florestais-IBAMA, representando o Senhor José Sar
ney Filho, Ministro do Meio Ambiente; MARGARIDA
MUNGUBA CARDOSO, Assessora, representando o
Ministério do Trabalho e Emprego; AMÉRICA
UNGARETII, Oficial de Projetos, representante do
Fundo das Nações Unidas para a Infância-UNICEF;
JOSÉ BATUIRA DE ASSIS, Secretário Executivo da
Associação Brasileira de Florestas Renováve
is-ABRACAVE, representando o Senhor Rudolf Büh
ler, Diretor-Técnico do Instituto Brasileiro de Siderur
gia-IDS; e JOSÉ BASTOS PADILHA NETO, Docu
mentarista da Zazen Produções do Rio de Janeiro.
Registraram presença os Senhores Deputados Ana
Catarina - Presidente; Luciano Pizzatto - Vice-Presi
dente; Luiz Ribeiro, Ricarte de Freitas, Carlos Nader,
Pedro Bittencourt, Dolores Nunes, Luiz Bittencourt,
Luiz Alberto, Régis Cavalcante, Celso Russomanno e
Ronaldo Vasconcellos- Titulares; Elias Murad, íris Si
mões, Laura Carneiro, Fernando Gabeira e Manoel

Vitório - Suplentes. Deixaram de registrar presença
os Deputados Badu Picanço, Clóvis Volpi, Salatiel
Carvalho, Wellínton Fagundes, Milton Barbosa, Ricar
do Fiúza, Aníbal Gomes, Glycon Terra Pinto, João
Paulo, Tilden Santiago, José Borba, Inácio Arruda e
Paulo Baltazar. Pela Comissão de Direitos Humanos
registratam presença os Senhores Deputados Jorge
Pinheiro, Fernando Gabeira, Nice Lobão e Orlando
Fantazzini. ABERTURA: Havendo número regimen
tal, o Presidente em Exercício, Deputado Luciano Piz
zatto, declarou abertos os trabalhos e colocou à apre
ciação as Atas da 52a Reunião (Ordinária de Audiên
cia Pública) realizada no dia 27/11/2001; da 53a Reu
nião (Ordinária Deliberativa), realizada no dia
28/11/2001; da 54a Reunião (Extraordinária de Au
diência Pública) realizada no dia 28/11/2001; da 55a

Reunião (Ordinária de Audiência Pública) realizada
no dia 04/11/2001; da 56a Reunião (Ordinária Delibe
rativa) realizada no dia 05/12/2001; e da 57a Reunião
(Ordinária de Audiência Pública) realizada no dia
06/12/2001; 58a Reunião (Ordinária de Audiência PÚ
blica) realizada no dia 11/12/2001; e 59a Reunião
(Ordinária Deliberativa) realizada no dia 12/12/2001.
Dispensada a leitura das Atas a pedido do Deputado
Fernando Gabeira, tendo em vista a distribuição pré
via de cópias. Em votação, as Atas foram aprovadas
por unanimidade. A seguir, o Presidente esclareçeu
que também foi convidada a participar da presente re
união a Senhora Eloisa Castro Berro, Secretária de
Estado de Assistência Social, Cidadania e Trabalho
do Mato Grosso do Sul, que comunicou a impossibili
dade de seu comparecimento tendo em vista compro
missos anteriormente assumidos. Feitas essas consi
derações, comunicou que inicialmente seria apresen
tado o Documentário e, logo após as exposições, se
riam abertos os debates. O Domentário de duração
de uma hora e dez minutos foi apresentado na ínte
gra. O Deputado Fernando Gabeira assumiu a presi
dência dos trabalhos e convidou os expositores a to
marem assento à mesa. Neste momento, pessoa da
secretaria do gabinete do Deputado Paulo Baltazar
encaminhou à Mesa Ofício solicitando justificar a au
sência do referido parlamentar na reunião ordinária
deliberativa promovida por esta Comissão no dia
doze do corrente, pois estava participando de votação
no Plenário da Casa. Após as exposições dos Senho
res Deputado Orlando Fantazzini, Waldir Quirino,
Margarida Munguba Cardoso e América Ungaretti, o
próprio Deputado Orlando Fantazzini, assumiu a pre
sidência dos trabalhos, pois o Deputado Fernando
Gabeira teria que atender compromisso no Plenária
da Casa. O Deputado Orlando Fantazzini, no exercí-
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cio da Presidência, passou a palavra ao Sr. José Ba
tuíra de Assis que apresentou um vídeo sobre o as
sunto. Após, o Deputado Orlando Fantazzini passou
a palavra ao último expositor, Senhor José Bastos
Padilha Neto, que fez um breve relato sobre o trabalho
e apresentou o livro "Os Carvoeiros". Ressaltou que
enviaria brevemente a esta Comissão alguns exem
plares para os membros da Comissão, gratuitamente.
O Presidente, Deputado Orlando Fantazzini, encer
rou os trabalhos às doze horas e quarenta e um minu
tos sem abrir a palavra aos inscritos, devido a convo
cação do Presidente da Casa, Deputado Aécio Ne
ves, para que todos os parlamentares se dirigissem
ao Plenário da Casa para apreciação da Ordem do
Dia. E, para constar, eu, Aurenilton Araruna de Almei
da, lavrei a presente Ata, que foi considerada aprova
da ao final dos trabalhos, em face de ser a última reu
nião da presente Sessão Legislativa, e foi assinada
pelo Presidente no Exercício da Presidência, Deputa
do Luciano Pizzatto, e será publicada no Diário da Câ
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat
to) - Declaro aberta a presente reunião da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Inicialmente, colocaremos em discussão e vota
ção as atas nOs 52,53,54,55,56,57,58 e 59, referen
tes a reuniões anteriores.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Sr. Presidente, peço a dispensa da leitura das atas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat
to) - Tendo sido as atas distribuídas regimentalmen
te, a leitura será dispensada.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ias, coloco-as

em votação.
Os Srs. Deputados que as aprovam permane

çam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.

Passamos agora à pauta desta audiência públi
ca da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, com a participação da Comis
são de Direitos Humanos e sobre a situação dos car
voeiros no Brasil.

Haverá a exibição de um documentário, a apre
sentação do livro "Os Carvoeiros" e a apresentação do
relatório da Subcomissão para a Criança e o Adoles
cente, constituída na Comissão de Direitos Humanos.

Como o primeiro item da pauta é a apresenta
ção de um audiovisual, vamos manter as pessoas
convidadas em seus lugares. Logo depois, comporei
a Mesa.

Podemos iniciar a apresentação do documentário.
(Apresentação de documentário.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Ga

beira) - Vamos iniciar a audiência pública, com a par
ticipação da Comissão de Direitos Humanos. O tema
é a situação dos carvoeiros no Brasil. Tivemos a exibi
ção de um documentário e teremos a apresentação
do livro "Os Carvoeiros" e do relatório da Subcomis
são para a Criança e o Adolescente, constituída na
Comissão de Direitos Humanos.

Convido para tomar assento à mesa o Deputado
Orlando Fantazzini, Coordenador da Subcomissão
para a Criança e o Adolescente, da Comissão de Di
reitos Humanos; o Sr. Waldir Ferreira Quirino, pesqui
sador do Laboratório de Produtos Florestais do Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na
turais Renováveis - IBAMA e representante do Minis
tro do Meio Ambiente, Sarney Filho; a Sra. Margarida
Munguba Cardoso, assessora da Secretaria de
Inspeção do Trabalho e representante do Ministério
do Trabalho e Emprego; a Sra. América Ungaretti, ofi
ciai de projetos representante do Fundo das Nações
Unidas para a Infância - UNICEF; o Sr. José Batuíra
de Assis, Secretário Executivo da Associação Brasile
ira de Florestas Renováveis - ABRACAVE e repre
sentante do Sr. Rudolf Bühler, Diretor Técnico do
Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS; e o Sr. José
Bastos Padilha Neto, documentarista da Zazen Pro
duções, do Rio de Janeiro.

Esclareço que foi também convidada a partici
par da presente reunião a Sra. Heloísa Castro Berro,
Secretária de Estado de Assistência Social, Cidada
nia e Trabalho do Mato Grosso do Sul, que nos comu
nicou a impossibilidade de comparecer.

Iniciados os trabalhos, vamos determinar agora
a ordem das inscrições. Como o filme foi um pouco
mais longo do que esperávamos, proponho uma in
tervenção de dez minutos para cada expositor. Depo
is, se for o caso, faremos o debate. São 11 h20min, e a
nossa idéia era que a reunião se estenderia até as
12h45min. Portanto, teríamos aproximadamente mais
uma hora e meia.

Passo a palavra ao Deputado Orlando Fantazzi
ni, que esteve recentemente no Pará e fará um breve
relato do trabalho da Subcomissão para a Criança e o
Adolescente, da Comissão de Direitos Humanos.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI
Sr. Presidente, em razão de denúncias de trabalho in
fantil nas carvoarias, chegadas à Comissão de Direi
tos Humanos, fomos designados para fazer diligênci
as no sul e no sudeste do Pará, em ação conjunta
com a Delegacia Regional do Trabalho do Pará, nos
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Municípios de Rondon do Pará, Dom Eliseu, Ulianó- dálias de borracha no pé. Equipamento de segurança
polis e Paragominas. é coisa fora do comum.

A denúncia mais consistente veio de Paragomi- Em Rondon do Pará, visitamos aleatoriamente
nas. Entretanto, como deixamos para visitá-Ia por últi- algumas carvoarias. Por coincidência, fomos a três do
mo, quando lá chegamos as carvoarias estavam de- mesmo proprietário, porém em locais distintos. Uma
sertas, sem ninguém trabalhando. delas ficava dez, quinze quilômetros mata adentro.

Na primeira cidade, Rondon do Pará, procura- Fomos infor'"':lados, de que existiam .duas.~arvoarias

t t C Ih T·.. I a reall'zar a novas. O cunoso e que, chegando a reglao, acaba-mos con ac ar o onse o lAe ar, par ...
ação de forma conjunta, Na primeira carvoaria que vi- mos en~ontrando _mais de vinte ca~oanas, to~as

't t os c 'Ia adolescentes e adul- clandestinas. Eu nao conheço carvoana de madeira,
SI amos, encon ram r nças, d' d M" ,. d F d. . - " mas os au Itores o Inlsteno a azen a mostra-
tos trabalhando nas piores condlçoes posslvels - " d I tT d' di'
como mostrado no vídeo -, sem qualquer equipa- ramo-me que vanas e a

t
~ u I Izam

d
ma e

t
Ir~ edel, mo

t
g-

d
. 'f O . no. processo que es a em an amen o e o esma a-

ment~ e segur~nça_e em,meio a umaça'
t

que
t
~als mento para fazer pastagem. Em vários locais do sul e

me c amo~ a afe~çao - e o qude sde repe
f

e em o as do sudeste do Pará, estão devastando a mata única e
as carvoanas - 010 processo e esen ornar, quan- .
d t b Ih d ' , t d t da exclUSivamente para fazenda de gado, e, lamentavel-

o. ~s ra a a .ores Jogam agu~ ~ en,ram e~ ~o mente, o corte se dá sem qualquer autorização ou ri-
calelra. A calona n~ boca da cale~r~ e em média de gorosa fiscalização por parte das autoridades.
setenta graus centlgrados, Na calelra, por exemplo" . _ . .
não conseguimos entrar, em razão do alto aqueci- La encontr~mos um camlnhao?o tipO pipa, com
menlo, pois os carvões ainda se encontravam incan- um t~mhborAem Cima, trafnsportando a~uadcoletadda. de

d t O t b Ih d Oentra I· colocam o um nac o. s pessoas azem uma caixa e ma eira,escen es. s ra a a ores, n esa , di' ' I' d_ . revestem-na com um encera o p astlco preto e a I e-
carvao para fora. Alguns deles, ate para suportar a 't' A d 't d' . h- t
caloria, jogam água sobre o corpo e retornam ao inte- pOSI amo a agu~. ca adolo laS,? caml~ ao re o~na
rior da caieira, para continuar retirando o carvão. A com a, ~gua. , ~ uma essas .calxas, nos encon ra-

d ., d' I' t b Ih f mos vanos peixinhos. Perguntei a uma senhora se ela
gran e malona as cnanças que a ra a am az a f' . - d . A t' I I
b I

azia cnaçao e peIXes. respos a e que e a co oca
arre agem. . . h . 'b' Ios pelxln os para comer os micro lOS, porque aque a

Outra situação que constatamos na carvoaria é a água que utilizam para beber e cozinhar. Lá, as
de Rondon do Pará é que os trabalhadores cavam a pessoas vivem em constante processo de dores mus-
terra para construir um poço de aproximadamente culares, febre e diarréia.
dois metros e meio d~ profundidade. Utilizando-se de O proprietário das três carvoarias é o dono do
uma escada de m~delr~ para d~scer: colocam no om- supermercado da cidade de Rondon do Pará. Todos
bro uma lata de vmte litros cheia ate a metade e 50- os trabalhadores estão endividados devem a ele
bem, ~epetindo ~ operação a_té e~cherem um c.arrinho num verdadeiro regime de escravidã~. Ninguém sa'i
de mao. Ou seja, correm nao ,so o enorme riSCO de de lá. Perguntamos a eles se poderiam ir embora se
desbarrancamento, mas tambem o de queda. desejassem. A resposta foi que, provavelmente, sim.

Quanto à idade, o menino mais velho tinha 12 No entanto, ao perguntarmos se alguém já havia ten-
anos. Havia uma menina de 8 anos e dois meninos de tado ir embora, a resposta que tivemos é que nin-
9 anos. O curioso é que a maioria não sabe nem dizer guém havia tentado ir embora, porque todos estavam
a idade correta. Ao se perguntar a idade, a maioria em débito. Fomos à cidade e, no supermercado, en-
responde assim: "Olha, o meu pai diz que eu tenho contramos um livro. O proprietário do mercado, inteli-
10". Ao se perguntar o dia, o mês e o ano em que nas- gente que é, escreve "compra", porém não discrimina
ceu, a maioria não sabe informar. E são essas crian- o valor. Segundo os próprios carvoeiros, o quilo do
ças que transportam os carrinhos de, em média, qua- frango chega a custar 5 reais. Os demais produtos de-
renta quilos até próximo do forno que já está quei- vem ter os preços hiperelevados, para que os traba-
mando, misturam aquele conteúdo à água e fazem o Ihadores possam continuar endividados.
serviço de barrelagem, que é ficar esfregando até ve- Em Ulianópolis, a situação não foi nada diferen-
dar por completo os fornos. Eles convivem no meio da te. O que chamou muito a atenção é que, na cidade, a
fumaça e de brasas, ainda de carvão incandescente, escola fecha algumas vezes, em razão da fumaça,
todos descalços, sem qualquer sandália ou sapato. E que, quando muda o vento, vai em direção à cidade, e
o mesmo ocorre com os trabalhadores adultos. O má- as aulas têm que ser interrompidas, porque é insupor-
ximo que encontramos foram trabalhadores com san- tável a quantidade de fumaça, que provoca dificulda-
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de de respiração. O comércio praticamente fecha. Há
um grande número de crianças com problemas respi
ratórios. Também encontramos muitas crianças que
carregam em si as marcas de queimaduras passadas.
Na cidade, um menino está com um problema na per
na devido a queimaduras. A parte inferior da perna di
reita dele está praticamen1e colada à parte superior.

Programas governamentais, principalmente o
PETI, não atendem à maioria das crianças. As mães
dizem que não compensa perder um dia de trabalho
para ir à cidade receber o dinheiro, porque, muitas ve
zes, ao chegar lá, o dinheiro não chegou, devido a mil
e um problemas. De,s mães que têm crianças traba
lhando ou com os filhos cadastrados em um dos pro
gramas, PETI ou Bolsa-Escola, nenhuma delas havia
recebido um centavo, em razão da demora de repas
ses. Então, para não perder um dia de serviço, elas
deixam de ir à cidade. li. ce,nclusão é que as crianças,
pelo menos aquelas que estão no Bolsa-Escola, ga
nham mais trabalhaildo na carvoaria do que não tra
ba�handoe recebendo os . 5 reais por mês, pois têm a
possibilidade de ganhar rr,uito mais.

Chamou-me a atenção o grande número de cri
anças e adolescentes que não freqüentaram ou não
freqüentam a escola. Em uma das carvoarias, havia
uma escola, mas havia também reclamação generali
zada das mães contra uma professora que humilhava
e destratava as crianças e que chegou inclusive a ba
ter nelas com vara. Por isso, o Conselho Tutelar resol
veu agir. Colheu a termo os depoimentos e tomou pro
vidências.

Em linhas gerais, nos quatro Municípios, foi o
que encontramos nas carvoarias, sem exceção. Faze
mos, em nosso relatório, algumas sugestões, entre
elas a da obrigatoriedade da extinção desses mode
los de carvoaria. Além da degradação ao meio ambi
ente, da degradação que causa ao ser humano, acre
dito que em nada contribui para o processo de cons
trução da cidadania. Esse modelo tem de ser extinto.
Não pode mais prevalecer.

Estamos sugerindo ações conjuntas do Ministé
rio do Trabalho, no Pará e no Maranhão, porque a ma
ioria das siderúrgicas que recebem o carvão estão si
tuadas no Maranhão. Então, todo esse trabalho é feito
em razão da siderúrgica. Ouando o Ministério do Tra
balho autuar as carvoarias no Pará, deverá comunicar
o fato ao Ministério do Trabalho no Maranhão, para
que também autue a siderúrgica, porque ela é solidá
ria na exploração do trabalho do adulto e também da
criança e do adolescente € também tem de responder
solidariamente.

Propomos que, nos processos licitatórios, seja
exigida certidão negativa emitida pelo Ministério do
Trabalho, dizendo que a empresa não utiliza mãodeo
bra infantil. Caso não obtenha a certidão, as empre
sas não poderão participar de processos Iicitatórios.
No mesmo sentido, para obter qualquer tipo de finan
ciamento, também uma das exigências deverá ser a
certidão negativa da utilização do trabalho infantil.
Além disso, para obter a guia de exportação, há que
se apresentar certidão negativa do Ministério do Tra
balho, para que a empresa comprove que não utiliza
trabalho infantil direta ou indiretamente. Pode aconte
cer que a siderúrgica não utilize diretamente, mas in
diretamente, através das carvoarias.

Mais ainda. Há uma portaria do Ministério do Tra
balho, que estipula uma multa de 402 reais e 52 centa
vos por cada criança ou adolescente em situação irre
gular encontrada na empresa. Entretanto, a multa só
pode ser alcançada até o número máximo de cinco. Se
a carvoaria tiver dez crianças, a multa é de 2 mil reais
aproximadamente. Se tiver vinte crianças, ou cinco, pa
gará o mesmo valor. Ou seja, é um estímulo, inclusive,
para quem tem dois ou três adolescentes trabalhando
é melhor que tenha vinte ou trinta, porque a multa será a
mesma. Sem contar que o custo do adolescente é bem
inferior ao de um adulto. Paga-se menos e produz-se
mais, até em função da disposição.

Para concluir, chamou-me muita atenção um
fato. Vi um menino no documentário dizendo que o
sonho dele era ser carvoeiro. Conversamos com uma
dessas crianças. Ela faz o trabalho da barrelagem.
Perguntamos o que ela pretendia, se queria estudar.
Ela disse que o sonho dela era um dia ser enchedor
de forno, era deixar de ser barrelador, porque a barre
lagem normalmente é trabalho de criança, de mulher.
Trabalho de homem é encher e desenfornar. Então, o
sonho dela é esse.

É esse o futuro que estamos possibilitando às
crianças e aos adolescentes na Região Norte, espe
cialmente no sul do Pará. Segundo informações, isso
também acontece no Maranhão, o que é uma realida
de muito triste. Temos por obrigação travar um com
bate muito forte no sentido de cessar a exploração do
trabalho infantil e também do ser humano como um
todo. Não é um trabalho livre, de opção, mas de escra
vidão. Por isso, entendemos que deve ser feito um es
forço concentrado por parte da Comissão de Direitos
Humanos e de outras Comissões, principalmente da
Câmara dos Deputados, no sentido da extinção des
se modelo de carvoaria em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Gabei
ra) - Muito obrigado, Deputado Orlando Fantazzini.
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Devo comunicar aos convidados que a quinta-fei- processo. Por isso, a unidade de produção é baseada
ra é um dia muito especial na Câmara dos Deputados. em torno de sete a nove fornos. Como o processo é mu-
São poucos os Parlamentares presentes, mas o Depu- ito artesanal- o tamanho dos fornos não é padronizado
tado Orlando Fantazzini, que está trabalhando direta- -, tudo varia também em função dos fornos.
mente no tema, e eu, que também me interesso pelo Isso faz com que a pessoa trabalhe continuamen-
tema - eu havia sugerido a realização desta audiência te no carregamento, no rechego da lenha, no carrega-
há cerca de um ano e só agora consegui realizá-Ia -, mento do forno, no processo de fechamento e combus-
talvez sejamos o núcleo que vai trabalhar no processo tão. Durante o resfriamento, faz-se a mesma operação
de combate às carvoarias desse tipo no Brasil. nas unidades de fornos seguintes. É um processo contí-

Tenho um projeto mais ambicioso: fazer um nuo, sem interrupção. Mesmo chegando ao final do pro-
phaseout dessa atividade em nosso País, programar cesso de carbonização e descarregamento do último
o desmantelamento progressivo e total desse tipo de forno da bateria - uma quantidade dessas de fornos é
atividade no Brasil, tal como ela é realizada hoje, evi- chamada de bateria, e podemos ter várias baterias con-
dentemente levando em conta o futuro e a situação secutivas -, podemos ver pessoas trabalhando de for-
desses trabalhadores. ma contínua, sem interrupção, ocupando-se de várias

Quero que todos entendam que esta não é mais baterias consecutivas.
uma audiência pública com motivação de denúncia. Todo o processo de bateria de forno é dimensio-
Estamos aqui colhendo dados para nosso projeto de nado para haver rodízio contínuo. Há um ciclo de car-
trabalho do próximo ano. bonização contínuo para cada forno. Podemos obser-

Passo a palavra ao Sr. Waldir Quirino, pesquisa- var aí que não há interrupção.
dor do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA. Além dos procedimentos de produção do car-

O SR. WALDIR FERREIRA QUIRINO-Compo- vão já mencionados, há o processo da pirólise ou
nentes da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e destilação. Nesse é preciso que se criem condições
senhores, na condição de técnico, gostaria de agre- de disposição de oxigênio para que somente uma
gar alguns dados sobre esse processo de carvoaja- parte da lenha seja carbonizada e a outra se torne
mento. Coincidentemente, eu trouxe algumas trans- carvão. O rendimento é extremamente baixo, em tor-
parências para elucidar mais a situação. São poucas no de 25 a 30% no máximo. O restante são gases,
e rápidas. Vou também agregar à minha fala algumas que serão lançados na atmosfera. Qual a composição
observações do Deputado Orlando Fantazzini em re- desses gases? Ácido acético, vapor d'água e vários
lação a essa tecnologia. tipos de compostos hidrocarbônicos, que poluem o ar.

(Apresentação de transparências.) Pior do que esse procedimento é o chamado vala, um
Como se dá a produção do carvão vegetal? O que buraco no chão.

é o carvão vegetal? É um processo de combustão in- Gostaria de enfatizar que não existe nenhuma
completa da lenha, da madeira, em que grande parte recuperação. O processo em si é extremamente da-
dela é transformada em gases e lançada na atmosfera. noso, sob vários aspectos. Temos trabalhado o as-
Infelizmente, a grande maioria da produção de carvão pecto ambiental no IBAMA e no Ministério do Meio
vegetal no Brasil é realizada exatamente através dessa Ambiente por meio da divulgação de tecnologias al-
tecnologia, como se pode ver nessa película. ternativas desenvolvidas e utilizadas no Brasil. Em

Vamos observar que, nesse processo - o mais uma dessas tecnologias, esse gás é condensado, re-
simplório, com tecnologia mais atrasada, e exatamente cuperado e destinado para utilização. Ainda que não
sobre isso quero fazer algumas observações -, é utiliza- seja totalmente utilizado, como na carboquímica, é in-
do o mesmo tipo de forno. Vê-se que o processo de jetado juntamente com o carvão nos altos fornos.
construção é bastante artesanal. Todo o procedimento é Um dos trabalhos que estamos desenvolvendo
baseado em atividade braçal principalmente, desde a são programas de divulgação de procedimentos mais
construção do forno até a produção em si do carvão. avançados. Existe um processo desenvolvido pelas

Durante a produção, qual é o procedimento? siderúrgicas mineiras que possibilita a recuperação
Como funciona a carvoaria? É importante ressaltar de grande parte desses gases através da condensa-
esse aspecto, porque a película não deu o devido enfo- ção. Sempre que incorporamos essas tecnologias,
que. Normalmente, um produtor de carvão opera de criamos condições de maior organização na atividade
sete a nove fornos. Esse procedimento é contínuo. de carvoejamento. Estamos divulgando em todo o
Enquanto um forno está sendo carregado, outro já inici- Brasil processos de valorização da madeira e capaci-
ou o processo de carbonização. Há uma seqüência no tando agentes técnicos das agências estaduais da
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EMATER, SENAI e Secretarias de Agricultura e Meio em Mato Grosso do Sul. A fiscalização do trabalho
Ambiente que ajudam a difundir essas informações. passou a desenvolver ações intensas naquela região.

Há uma tecnologia mais desenvolvida, ainda O carvoeiro não é um trabalhador normal, exerce tra-
não operada no Brasil, na qual o processo de carvoe- balho degradante e em condições análogas à de um
jamento é totalmente automatizado. É o top da tecno- escravo - grande parte dele, não em carvoarias orga-
logia de carvoejamento: o material entra por cima e o nizadas para exploração comercial. É um trabalho
carvão sai pronto embaixo, num ciclo bastante curto. precário, porque queima a mata, a vida e a saúde dos

Não vou abordar todos os processos, mas existe trabalhadores. Os trabalhadores são móveis, deslo-
também o dos fornos metálicos, outro ciclo bem mais cam-se para áreas onde há floresta e mata para ser
curto, com colocação mais facil~ada da lenha nos fornos. desmatada; tudo isso relacionado com o pasto. O pri

meiro passo é a derrubada da mata. As condições de
Esta é a nossa idéia: introduzir tecnologias mais trabalho escravo permanecem no momento de levan-

avançadas que possibilitem o aperfeiçoamento do tar a cerca. Às vezes, o carvoeiro levanta cerca, faz
processo de produção e a redução do trabalho braçal. roça, arranca toco para ser queimado posteriormente.
A própria viabilidade econômica do procedimento de-
pende da adoção de tecnologias mais avançadas, Esse tipo de trabalho, com fiscalização muito in-
como a organização dentro da carvoaria, o rechego tensa, em Mato Grosso do Sul acabou ocasionando
da lenha no pátio, além de fornos mais modernos, um problema social mu~o grande na região: os produ-
como os existentes em Minas Gerais e Goiás. tores de carvão não queriam mais contratar trabalha

dores com família. Geralmente esses trabalhadores
Paralelamente, o IBAMA e o Ministério do Meio não vivem no Estado onde o carvão está sendo explo-

Ambiente divulgam processos de exploração florestal rado; eles são deslocados de outros Estados. Os me-
por meio do manejo sustentável e emitem certificados Ihores trabalhadores de carvão são os mineiros. Tal
florestais. Só é possível obter a certificação quem deslocamento, de um Estado para outro, fez com que
atende a todas as exigências de segurança no traba- o trabalhador passasse a viver em acampamentos
lho. Naturalmente, em função do volume e da interiori- improvisados, em barracas de lona. Como a explora-
zação da produção há dificuldades na introdução de ção é rápida, eles, depois da queima, partem para ou-
controles em todos esses aspectos. tro lugar. Não há água potável, mas suja com resídu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Ga- os da queima do carvão. Para fugir disso, a família
beira) - Agradeço ao Sr. Waldir Quirino a exposição. carvoeira desloca-se para a periferia dos Municípios.
Certamente iremos manter novos contatos quando Participei do Fórum Nacional de Erradicação do
estivermos preparando projetos nessa linha de trans- Trabalho Infantil, onde discutiu-se alternativas para essas
formação da carvoaria no Brasil. famílias. Iniciou-se, então, o programa da bolsa para cri-

Passo a palavra à Sra. Margarida Cardoso, as- anças afastadas do trabalho, posteriormente ampliado
sessora do Ministério do Trabalho e Emprego. para outras regiões do País, e hoje está incluído no PPA,

A SRA. MARGARIDA MUNGUBA CARDOSO por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infan-
- Bom dia. É um prazer estar aqui nesta Comissão til, com ações previstas na Secretaria de Estado de
com os Srs. Deputados Fernando Gabeira e Orlando Assistência Social, através da bolsa Criança Cidadã. A
Fantazzini. Sou auditora fiscal do trabalho, assessora fiscalização do trabalho tem a responsabilidade de fazer
da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Esse tema é o mapeamento, identificar os focos de trabalho infantil,
bastante conhecido para o Ministério do Trabalho e exercer as ações fiscais, promover estudos e pesquisas
Emprego e nós, da fiscalização do trabalho, temos, sobre esse tipo de trabalho, bem como eventos e semi-
por força de competência, a prerrogativa de estar nários e distribuir publicação.
nesses locais, de entrar em contato com esses traba- Desde 1996 publicamos anualmente o Mapa de
Ihadores. Indicativo do Trabalho de Crianças e Adolescentes,

Nossa ação mais significativa e de conhecimen- no qual apresentamos dados reelaborados do IBGE,
to público ocorreu em Mato Grosso do Sul, nos Muni- para incluir o corte etário de acordo com o que dispõe
cípios de Ribas e Água Branca. Esse trabalho inici- a Constituição sobre o trabalho infantil, ou seja, repro-
ou-se à época do então Ministro do Trabalho, Walter cessamos os dados do IBGE para a faixa de 15 anos
Barelli, e teve grande repercussão entre 1992 e 1993, e 11 meses - o IBGE faz um corte de 14 anos -, dis-
por causa da publicação de grandes matérias e ocor- tribuídos por regiões. Nosso trabalho vai além, refe-
rência de várias denúncias, inclusive internacionais, re-se a Estados, Municípios e atividades desenvolvi-
em relação às condições de trabalho dos carvoeiros das por essas crianças. Houve um avanço ainda mai-
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or porque correlacionamos as atividades com os ris- nhão. Ele é comprado basicamente pela Siderurgia
cos que esse tipo de trabalho pode causar à saúde e Viana, várias vezes autuada pela fiscalização. Ela já
ao processo de desenvolvimento dessas crianças. recebeu o Termo de Ajuste de Conduta do Ministério

Por exemplo, em relação à produção de carvão Público, que descumpre, pois continua explorando
vegetal, quais as condições? Há falta de anotação na esses trabalhadores. Há grande dificuldade em se
carteira de trabalho, jornada excessiva, remuneração prestar assistência a essas famílias porque não são
por produção, trabalho noturno, uso de ferramentas - fixas nessa região, no sul do Pará; elas provêm do
machado, foice, facão e motosserra-, exposição a ní- Maranhão. Também foi criada no Maranhão uma co-
veis elevados de pressão sonora, vibração, desgaste missão de melhoria das condições de trabalho dos
postural, esforço físico, exposição a radiação solar, pi- carvoeiros, com a participação do Ministério Público
cada de animais peçonhentos, riscos do manejo ani- do Trabalho e da Fiscalização.
mal ou de máquina, queda de toras, preparação e Em relação às propostas, acho boa a de se au-
aplicação da barrela, manuseio do fogo, altas tempe- mentar o valor da multa. Apenas sugiro que não seja
raturas, calor excessivo, exposição e variações brus- por meio de portaria, mas por meio de lei. A última lei
cas de temperatura - como foi abordado pelo Sr. Wal- que autorizou o aumento das multas, triplicando seu
dir Quirino, o trabalho é ininterrupto, 24 horas contínu- valor, foi editada em 1989. Nós, da Secretaria de
as, e é preciso cuidar para não perder o que está sen- Inspeção do Trabalho, apresentamos uma proposta
do queimado, assim as famílias se revezam em tur- de projeto de lei prevendo o aumento dessas multas.
nos -, explosões e desabamentos, por causa dos for- Como esta é a Casa das leis, gostaríamos que os Srs.
nos e dos gases, combustão espontânea do carvão, Deputados nos ajudassem nesse sentido.
fumaça contendo subprodutos da pirólise e combus- No que diz respeito à proposta de certidão ne-
tão incompleta, ácido pirolinhoso, alcatrão, metanol, gativa de inexistência de mão-de-obra infantil, inclui-
acetona, acetato, CO, C02' metano, trabalho monó- ria o trabalho escravo. Acho que essas duas têm de
tono, acompanhado do stress da tensão da vigília do estar combinadas. No Pará, grandes fazendas rece-
forno, quedas e desabamento das pilhas de madeira bem recursos da SUDAM e BNDES empregando
e uso de ferramentas inadequadas, como escadas, mão-de-obra escrava. °Governo gasta dinheiro com
enxadas e pás. o deslocamento da fiscalização para aquela região a° que isso pode causar à saúde da criança? fim de conter esse tipo de trabalho e, ao mesmo tem-
Quais as repercussões à saúde? Intoxicações múlti- po, financia quem promove esse tipo de trabalho. Por
pias. As crianças absorvem maior concentração de isso, achamos interessante incluir o trabalhador es-
agentes químicos pelas vias respiratórias, pele e apa- cravo, porque grande parte dos carvoeiros adultos
relho digestivo. Encontramos muitas crianças com está nessa condição.
problemas sérios de respiração, náusea, insônia. No trabalho que temos feito pelo grupo que
Tudo isso prejudica o processo de desenvolvimento combate o trabalho escravo, tivemos muita incidência
da criança para que se torne um adulto saudável. disso no período de 1995 a 1996. Mais recentemente,

Infelizmente, não pudemos trazer nossos cole- a incidência maior é no Estado do Maranhão, com re-
gas Demétrio - fiscal exemplar que hoje está em Tu- lação a carvoeiros. Temos incidência maior de traba-
curuí, ontem esteve em Marabá - e Cláudia, que par- lho escravo no Pará, Maranhão e Mato Grosso. Atual-
ticiparam do trabalho no sul do Pará, ajudando a orga- mente, a maior incidência de trabalho infantil no Brasil
nizar e a escolher os Municípios. Como auditores fis- é no Estado do Maranhão.
cais do Ministério do Trabalho entramos nesse mundo A fiscalização do trabalho tem uma política de
imenso no Brasil, de difícil acesso, às vezes sendo ação não só repressiva, mas também educativa. Te-
necessário o apoio da Polícia Federal, muitas vezes mos um corpo de médicos do trabalho que se preocu-
sofrendo ameaças de vida, em lugares onde as pes- pa com o tema - inclusive há estudos sobre o assun-
soas estão extremamente isoladas, pela floresta e pe- to. Estamos com uma cartilha dos riscos que o traba-
las grandes distâncias geográficas. lho causa nas condições de saúde de crianças e ado-

Em Mato Grosso do Sul, como vimos, os traba- lescentes e nos colocamos à disposição da Comissão
Ihadores carvoeiros são oriundos de Minas Gerais. e dos Srs. Parlamentares para ajudá-los. Para nós, é
No sul do Pará, grande parte desses trabalhadores de grande importância este espaço. Somando o es-
são oriundos do Maranhão, principalmente da região forço das diversas instituições, quem sabe, consegui-
sudeste do Estado, dos Municípios de Balsas, Porto remos, assim como ocorreu com a criação da Bolsa
Franco e Grajaú. °carvão também volta para o Mara- Criança Cidadã, quando o Governo incluiu o Progra-



09702 Quinta-Itlira 21 ])L\XIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Março de 2002

ma de Erradicação do Trabalho Infantil no Orçamento, do sudeste do Estado, como assinalou a representan-
avançar mais ainda para diminuir a exploração do tra- te do Ministério do Trabalho. A situação ainda é muito
balho infantil. mais grave do que a Comissão assinalou através da

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Ga- visita que realizou. Vale dizer também que é importan-
beira) - Agradeço à Sra. Margarida Cardoso a contri- te identificar o quanto é recente essa mobilização da
buição. Vamos continuar em contato para elaboração sociedade brasileira contra o trabalho infantil, como já
desse projeto. assinalou a representante do Ministério, ainda mais

Passo a palavra à Sra. América Ungaretti, Ofici- no Estado do Pará.
ai de Projetos e representante do Fundo das Nações A implementação do PETI na Região Norte foi
Unidas para a Infância - UNICEF muito tardia em relação aos outros Estados. Isso implica

A SRA. AMÉRICA UNGARETTI - Em primeiro uma situação socioeconômica, ainda mais em questões
lugar, gostaria de agradGcer a esta Comissão, em práticas de comportamento, de atitudes e da própria re-
nome da representante do UNICEF no Brasil, a possi- lação das famílias com as crianças e da referência das
bilidade de participar desta audiência pública. Imedia- crianças para as perspectivas de futuro, corno assinalou
tamente, gostaria de cumprimentar a delegação des- o Deputado. O desejo de algumas crianças é ser cajuei-
ta Comissão que foi ao Estado do Pará e identificou a 1'0, pois é a referência familiar que elas têm.
situação das crianças no trabalho, tendo elaborado Se pensarmos em todas essas questões, vamos
relatório objetivo e claro, inclusive apresentando algu- ver como o problema é complexo. As propostas apre-
mas propostas. sentadas pela Comissão, em termos do Legislativo, são

Gostaria de fazer algumas observações com- pertinentes, mas existem outras questões extremamen-
plementares para finalizar, incorporando algumas su- te complexas que só a legislação não vai resolver.
gestões. Assinalo que no Brasil ainda existe uma per- Vou dar alguns dados para vocês verem que
cepção de que o trabalho infantil faz parte do desen- desde o princípio de 2000 as metas do PETI para o
volvimento das crianças e dos adolescentes das c1as- Estado do Pará aumentaram de 29 para 125 Municípi-
ses sociais mais populares. os e de 11.994 crianças para 20.064 crianças.

Particularmente, no caso que nos interessa, só O PETI financia a bolsa, mas o questionamento
a partir de 1996 e 1991 é que as autoridades paraen- das famílias é um outro problema complexo para
ses reconheceram que Q trabalho infantil atentava quem trabalha com essa área, e o Governo Federal,
contra a dignidade e os direitos das crianças. Pelo do- através das SEAs repassa recursos para as comis-
cumentário visto, corno assinalou o Deputado Orlan- sões. Os Municípios não têm competência para ga-
do Fantazzini, podemos ver que há uma negação de rantir a retirada dessas crianças do trabalho infantil e
todos os direitos das crianças, segundo a convenção a sua inclusão na escola, com a garantia do processo
sobre os direitos das crian/;as. Perguntam a idade das de aprendizagem, como disse o Deputado. As famíli-
crianças e elas não sabem, não há garantia do regis- as assinalam que as crianças são maltratadas nas
tro civil nem da certidão de nascimento. As crianças escolas. Isso ocorre não só no norte do País. Verifica-
são excluídas do processo escolar e trabalham. Há in- mos ainda a dificuldade dos professores de aceitarem
formações de crian<;:as envolvidas em trabalhos de- as crianças diferentes dentro de suas salas da aula.
gradantesque sofrem, em conseqüência, outros tipos Como já disse a Sra. Margarida Cardoso, repre-
de violação em sua proteção no âmbito do trabalho. sentante do Ministério do Trabalho, todo esse traba-

Particularmente no wdeste do Pará, as dificul- lho, que prevê a bolsa do PETI, não implica só o for-
dades em termos da geografia do Estado demandam necimento da bolsa, mas uma atividade ampliada e
novas metodologias, novas estratégias para conse- ações complementares juntamente com o trabalho de
guirmos enfrentar esse problema, até porque grande fiscalização. Os Municípios ainda são incompetentes
parte dos Municípios nas zonas rurais não tem esco- para fazer isso. Incompetentes em termos de não te-
Ias para as crianças. Há da 1a a 4a séries em alguns rem recursos humanos e financeiros para responder
Municípios; em outros Municípios nem isso. Há mais a essas necessidades que garantiriam a erradicação
de 3 mil Municípios com m3nos de 20 mil habitantes e do trabalho infantil. Na nossa experiência, vemos que
muitos deles não têm ainda escola. muitas vezes as crianças são retiradas da exploração

Segundo informações dos nossos colegas de de um tipo de atividade e vão para outra atividade de-
escritórios do Pará, a vinculação do trabalho infantil a vido à situação concreta das famílias de baixa renda.
essas situações de trabalho escravo envolvendo fa- Essas são questões que gostaria de trazer, mas exis-
mílias inteiras ainda existe, sobretudo nas fazendas tem muitas outras.
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As informações que temos dão conta de que o contar com os senhores, porque no nosso proXlmo
Ministério do Trabalho tem feito um trabalho correto programa, além dessas questões, incluímos as ques-
dentro de suas limitações. Relatórios sobre a situação tões de raça e etnia. Portanto, observei com o olhar de
têm sido encaminhados ao UNICEF, mas há uma sé- representante do UNICEF as questões de raça, de et-
rie de dificuldades, como já assinalei. Talvez uma das nia e de gênero e verifiquei o grande envolvimento de
mais importantes seja a falta de participação da soci- negros no trabalho infantil. Surpreendeu-me aquelas
edade civil, vista em sua forma mais ampla, na resolu- duas crianças que não são negras, mas imagino que
ção do problema da exploração do trabalho infantil. deve haver muitas crianças pardas e pretas, que for-

Sistematicamente, todas as semanas, os meios mam as negras. A nossa recomendação no próximo
de comunicação buscam informações sobre o envol- programa é que essas crianças negras e indígenas
vimento de crianças, sua retirada das ruas e absor- recebam prioritariamente as bolsas para garantir sua
ção nas escolas. O Fórum de Erradicação do Traba- inclusão do sistema escolar.
lho Infantil, em geral, está não diria esvaziado, mas Obrigada, Deputado.
bastante mais desmotivado do que o fórum de erradi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Ga-
cação do trabalho das crianças no lixo, que conseguiu beira) - Sua observação final coincide com a preocu-
uma adesão de representação da sociedade civil mui- pação da Comissão de Direitos Humano, que, se tudo
to grande e ativa. Inclusive, está em discussão pelo der certo, no ano que vem vai-se transformar numa
Deputado Emerson Kapaz a política nacional de resí- Comissão de Direitos Humanos e Multiculturalismo.
duos sólidos. Esse outro trabalho do UNICEF tem tido Teremos a questão das etnias diretamente ligada à
muito mais sucesso. Comissão dos Direitos Humanos.

Vou entrar na primeira proposta feita aqui. Estrate- Concedo a palavra ao Sr. José Batuíra de Assis,
gicamente, o UNICEF conseguiu identificar no momen- Secretário Executivo da Associação Brasileira de Flores-
to certo, com as pessoas certas, qual o mote para a tas Renováveis, representando o Sr. Rudolf Bühler, Dire-
campanha Criança no Lixo Nunca Mais. E fomos bem tor Técnico do Instituto Brasileiro de Siderurgia.
sucedidos. Acho também que precisamos identificar, e O SR. JOSÉ BATUíRA DE ASSIS - Obrigado,
aí eu falo para a Comissão de Direitos Humanos e para Deputados Fernando Gabeira e Orlando Fantazzini. É
o Deputado da Subcomissão encarregada de crianças uma felicidade muito grande estar aqui. Sou engenhe-
e adolescentes, e pensar, de forma mais abrangente, iro florestal há trinta anos. trabalhei na área de contro-
quais as estratégias que teríamos de usar para mobili- le de produção de carvão e de controle ambiental. Fui
zar a sociedade brasileira contra todo tipo de trabalho e Diretor do Instituto Estadual de Florestas, em Minas
envolvimento de crianças e adolescentes. Ainda não Gerais. Tive a honra de trabalhar ao lado do Secretá-
conseguimos, Deputado, identificar. rio Executivo do Ministério do Meio Ambiente, José

Carlos Carvalho.
Temos a Frente Parlamentar pela Criança atu-

ando nesta Casa, o CONAMA, o Fórum de Erradica- As chances para discutirmos a questão florestal
e da produção de carvão são escassas e raras. Sem

ção do Trabalho Infantil, o Fórum Nacional Lixo & Ci-
dadania, os Fóruns Nacionais dos Direitos da Crian- pre que acontecem, elas vêm carregadas de precon-

ceitos, de informações por vezes unilaterais e até fal-
ças, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, o De- sas. É bom que tenhamos a oportunidade democráti-
partamento de Crianças e Adolescentes. Portanto, te- ca de colocar um contraponto muito à vontade, não
mos muitos espaços para mobilizar, definir políticas sendo absolutamente nada contra nem defendendo
públicas, implementar projetos e ações, mas ainda uma posição empresarial.
desarticulados. Creio que precisamos pensar em es- Eu gostaria de informar algo fundamental: tudo que
tratégias possíveis para nos associarmos e efetiva- foi mostrado e discutido aqui tem uma causa estrutural.
mente erradicarmos o trabalho infantil, meta do Go- Ela se chama expansão de fronteira agropecuária. Todo
verno brasileiro e, particularmente, do UNICEF como esse desmatamento citado no belíssimo filme do Padi-
agência mandatária para garantir os direitos da crian- lha, de Minas Gerais, que diz que foi desmatada uma
ça e dos adolescentes em nosso País. França em Minas para fazer carvão vegetal, é mito. Pode-

Gostaria de finalizar dizendo que o UNICEF, evi- mos desmistificar isso com muita facilidade.
dentemente, está disponível para colaborar. Temos Se considerarmos a demanda de 1940 até
um escritório zonal no Pará, um coordenador e um 2000, verificaremos que é preciso 5 milhões de hecta-
oficial do UNICEF encarregado da questão do traba- res em um único corte com o rendimento que o cerra-
lho infantil. Garanto a esta Comissão que poderão do dá. Se cortássemos o tronco, ele brotaria nova-
contar com o UNICEF, que, por sua vez, gostaria de mente, porque 96% das espécies do cerrado brotam
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de raízes. Acontece que Minas Gerais tem 7 milhões deu ao Estado do Mato Grosso do Sul através da bol-
de hectares de agricultura e 26 milhões de hectares sa-escola e outros meios.
de pecuária. Ou seja, se o carvão pôde utilizar cinco, É importante deixarmos uma imagem. Podemos
amontoamos, queimamos e jogamos para a atmosfe- citar muitos dados, mas isso passa. Eu gostaria de
ra todos aqueles gases que foram citados na carboni- apresentar dois minutos de vídeo de uma empresa
zação simplesmente queimando e jogando fora. que, profissionalmente, com tecnologia de ponta, faz

O grande vilão da história é a expansão da fron- um trabalho estruturado no mesmo local, sem ser nô-
teira agropecuária. A representante do Ministério fa- made. Quando não nômade, o carvão é uma ativida-
lou disso com muita propriedade. Realmente, no Pará de tão benéfica como qualquer outra. O que normal-
acontece a mesma coisa. A expansão foi anterior- mente não sabemos, mas é importante, é que a única
mente para pastagem. Hoje ela segue não apenas a alternativa para o carvão vegetal na siderurgia é o co-
pastagem, mas também os madeireiros. O carvão ve- que metalúrgico, que vem do carvão mineral, produzi-
getal é muito mais um efeito no desmatamento do que do aqui em condições tão escravas quanto na China
uma causa. Ele vem como limpa-trilho, pegando aqui- ou em qualquer outro lugar. Ele é subterrâneo, com
lo que sobrou, aquilo que já está desmatado. Agora, péssima insalubridade. Agora, para nós, qual o pior
dificilmente, Deputado, essa é a minha convicção de defeito? Primeiro, não temos carvão mineral de quali-
técnico e de quem milita há trinta anos no setor, va- dade no Brasil, o que nos faz importar dos Estados
mos ter condições de controlar essas carvoarias c1an- Unidos, Japão, China, Polônia. Isso gera desequilíbrio
destinas. Elas vão existir sempre que houver expan- na nossa balança comercial. Segundo, é um produto
são de fronteira agropecuária. que tem enxofre. Para cada tonelada de ferro-gusa fe-

Se os senhores prestarem atenção no depoimento ito, 6,5 quilos de enxofre são jogados na atmosfera, o
daquele carvoeiro, verão que ele começa a falar de Teófi- que causa chuva ácida. Isso acaba com nossa saúde
lo Otoni, passa para Nova Andradina e vai para Mato e com nossa agricultura. Tudo fica prejudicado.
Grosso. Ele está indo atrás da expansão da fron~eira Vou apenas fazer um resumo. Se optamos pela
agropecuária. Ele não está indo fazer carvão. Quer dizer, via carvão vegetal, ao invés da via carvão mineral
o carvão segue, acaba sendo um cúmplice do desmata- para fazer o ferro-gusa, para os senhores terem uma
mento, porque ajuda a financiar a destoca. Quando o fil- idéia, em termos apenas de efeito estufa, por tonela-
me mostra maravilhosamente aqueles dois tratores des- da de ferro-gusa, são 19 toneladas de gás carbônico
tocando o cerrado, é um outro erro de concepção. O car- e 16 toneladas de oxigênio de diferença.
vão não é feito.de r~iz. Se tem raiz para fazer, faz-~e, mas Agora, se realmente fizermos fiscalização e au-
normal~entee muito melhor se fazer do tronco. Mil~ezes tuação em repressão à produção de carvão vegetal, é
melhor e faz~r com floresta plantada, com plantaçao flo- bom que verifiquemos sempre o lado universal, va-
restal. Esse e o ponto. . .. , mos estar beneficiando a entrada do coque importa-

Agora, De~utado, acho dlflclllmo que possa~os do, o que causará desequilíbrio na balança comercial
controlar a ~ualldade do trab_alho_ nessas carvoanas e problemas ambientais seriíssimos, porque o coque
de mata nativa, porque elas sao nomades. O Gover~o é fóssil. Todo o carbono utilizado está embaixo da ter-
jamais investiu u~ tostão em educaç~o, mo;adla, In- ra, é desfossiJizado e jogado na atmosfera. No caso
fra-~~trutura e sa~de desses ~e~dadelrosFareas, as do carvão vegetal, não. Antes de se queimar e fazer
famtllas de carv.~el~os. Com a unlca exceçao do ~él:to fumaça, todo o carbono é absorvido pela fotossíntese
Grosso do Sul, Ja Citada pela representante do Mims- no tronco, na raiz, na folha, no fruto. Portanto, tudo
tério, experiência que deu certo. Acres~ento ao que fica parado no vegetal. O vegetal não tem outra coisa
disse a colega do UNICEF .que a. maneira cor~eta de a não ser carbono e hidrogênio, praticamente a ma-
conseguirmos um bom projeto publlc<? de s.ocl:da?e deira. Isso é importante.
para resolver o problema do trabalho infantil nao e a P . - t - d ví
multa - perdoe-me, Deputado Orlando Fantazzini - d eç~ perr~lIs~aol~ra ~ a~resen açao e um -
nem a certidão negativa, mas a oportunidade, como a eo com uraçao e OIS mlnu os.
que foi dada ao Mato Grosso do Sul, com a bolsa-es- . O SR. PRESIDENTE (~eputado .Fe~~ando Ga-
cola, erradicando-se o trabalho infantil, ou com a tec- belrél:)_ - E~sa luz vermelha plsca~do ~Igmflca que as
nologia, como o colega do IBAMA citou. reunloes tem de ser e~cerradas '~.edlatamente,por-

Em Minas Gerais, hoje, o trabalho infantil em q.u~ estamo~ em. votaçao n~ plenarlo, mas vamos as-
carvão é praticamente fato do passado. Não existe slstlr aos dOIs minutos de vld~. _.
mais. É zero ou quase próximo disso. Pode ser qu~ Em segUida, concederei a pal~vra po~ tres mln~-

em algum rincão haja alguma família trabalhando. E tos ao Sr. José Ba~tos Neto, que veio do RIo de Janel-
preciso dar oportunidade, como a que o Ministério ro para esta reunlao.



Vamos considerar o fazendeiro que decide fazer
um desmatamento na sua fazenda. Ele olha para
aquela mata e faz uma conta: "Eu quero fazer o des
matamento para colocar gado e vai custar tanto. Qu
anto é que vou ganhar para financiar o desmatamen
to?" O que financia o desmatamento, inicialmente, é a
venda da madeira. Embora não seja o objetivo e o mo
tivo pelo qual o fazendeiro fez o desmatamento, a ati
vidade carvoeira o financia, porque ele tira aquela
madeira, vende a madeira e recebe o dinheiro, que
paga o trabalho do desmatamento. Então, quando se
aponta uma estatística e se diz: "Ah, é a fronteira
agropecuária que desmata, é o gado e não o carvão",
tem-se se qualificar, porque o carvão contribui finan
ceiramente para o ato do desmatamento. Esse é o pri
meiro ponto a ser levado em consideração.

O segundo é o seguinte: com a mecanização do
carvão, o que aconteceu? Em Minas, na medida em
que a fronteira agropecuária foi-se expandindo e as flo
restas foram ficando longe das siderúrgicas, o custo do
carvão de mata nativa foi ficando maior, porque o custo
do transporte também foi ficando maior. Apenas quando
isso aconteceu é que se começou a plantar eucalipto.
Ninguém plantou eucalipto porque é bonzinho e quer
preservar o meio ambiente. Todo mundo plantou euca
lipto porque tinha subsídio do Governo e porque econo
micamente era melhor para as indústrias. Não tenho
nada contra ser melhor para as indústrias, pois elas têm
que ganhar dinheiro para gerar emprego.

Na medida em que se foi plantando eucalipto, por
que não tinha mais mata nativa, por conta da expansão
agrícola, os carvoeiros - e agora vamos entender quem
são os cal'\Qeiros - começaram a migrar, acompanhan
do a expansão agrícola. Migraram provisoriamente para
dois lugares. Ninguém falou aqui, mas existe carvão no
sul da Bahia, onde talvez seja a pior situação de carvão
no Brasil hoje, e no Mato Grosso do Sul, em Ribas do Rio
Pardo. Foram esses os primeiros lugares para onde os
carvoeiros de Minas Gerais se mudaram. Como resutla
do, está-se extinguindo a mata em Ribas do Rio Pardo,
que está sendo ocupada por gado. A grande plantação
de eucalipto feita na década de 60 a 70 também está
acabando. O que está acontecendo com os carvoeiros?
O que acontece quando acaba a madeira? Ou o carvoei
ro fica na região de Ribas do Rio Pardo e vai morar na fa
vela, o que é pior do que ser carvoeiro, ou ele acompa
nha a fronteira agrícola, como disse o Sr. Batuíra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fan
tazzini) - Concedo a palavra ao Sr. José Bastos Padi
lha Neto, documentarista da Zazen Produções, do
Rio de Janeiro, para falar sobre o documentário a que
assistimos.

O SR. JOSÉ BASTOS PADILHA NETO - Em
primeiro lugar, agradeço ao Deputado Fernando Ga
beira, ausente neste momento, e ao Deputado Orlan
do Fantazzini, a realização desta audiência pública.
Para mim, documentarista, é muito importante, por
que isso significa que o filme que fiz está ajudando de
alguma forma um debate que considero importante
para o futuro não só da atividade dos carvoeiros, mas
também da atividade da produção de ferro-gusa no
Brasil, com todas as implicações que isso tem nas
áreas humana e ecológica.

Teço alguns rápidos comentários não direta
mente ligados ao documentário, mas ao assunto aqui
discutido. Esta Comissão precisa responder a três
perguntas para fazer um trabalho consistente e que
tenha resultados a longo prazo. A primeira é: quem
são os carvoeiros? Temos que entender de onde es
sas pessoas vêm e por que elas trabalham fazendo
isso. Depois temos de entender o que está aconte
cendo com os carvoeiros e qual o contexto atual da
vida deles. Se entendermos essas duas questões,
poderemos conseguir fazer um modelo necessário
para evitar o destino que eu, particularmente, e outros
cientistas achamos que os carvoeiros tendem a ter.

Esse vídeo projetado mostra a produção moderna
de carvão, que é muito simples. Primeiro, ela é feita à
base de eucalipto e é estática. Os trabalhadores não são
nômades. Segundo, onde se empregavam cem pessoas,
empregam-se quatro. Usam-se tratores etc. O que acon
teceu? Vamos olhar um pouco para a história da produ
ção do carvão vegetal no Brasil. Começou-se a produzir
carvão vegetal no Brasil em Minas, em 1930. Como sem
pre, a atividade de carvão vegetal começou com madeira
nativa. Não existia plantação de eucalipto quando foi inici
ada a produção de carvão vegetal em Minas. Toda vez
que olhamos para a estatística da destruição do carvão
vegetal naquele Estado, temos de olhar com uma pulga
atrás da orelha. Por quê? O Sr. José Batuíra de Assis ci-
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O SR. JOSÉ BATUíRA DE ASSIS - O vídeo tou o fato de que a maior parte da devastação feita é
apresenta um pequeno trecho de um filme institucio- pela expansão agrícola ou por madeireiras, no caso
nal de uma das associadas ABRACAVE, mostrando o do Pará.
processo já citado pelo representante do IBAMA.

(Exibição de vídeo.)

O SR. JOSÉ BATUíRA DE ASSIS -Infelizmen
te, esse não era o ponto.
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Para onde o carvoeiro está indo, como mostra o ma que se vai criar cada vez mais no Pará. Acho que exis-
filme? O que disse aquele fazedor de forma? Ele dis- tem três motivos para se resolver esse problema. O prime-
se: "Estou indo para Marê.bá". Por que ele está indo iro é humanMrio. Não podemos deixar pessoas traba-
para lá? Há duas jazidas importantes de minério de Ihando nesse tipo de condição. O segundo é ambiental. O
ferro no Brasil. Uma está em Minas. O problema de Batuíra está certo quando diz que é melhor fazer fer-
Minas, na minha opinião, está resolvido, porque não ro-gusa com carvão vegetal de plantação de eucalipto do
tem mais mata nati'ta. O carvoeiro de Minas não é que fazer com coque. Ambientalmente, é "melhor" - entre
mais o imigrante. Lá vai hêver plantações, a fiscaliza- aspas. Será melhor se se replantaro eucalipto que foi der-
ção é mais fácil e ponto final. ~gora, o pro~le~a Cl.ue rubado, porque, quando o eucalipto cresce, ele seqüestra
temos ?e enfrentar, em e,speclaJ esta Comlssao, e o de novo o carbono que está no ar e o balanço atmosférico
que vai acontecer no Para. da poluição é zero. Mas se se devastar a mata nativa, en-

Quando fizemos o filme, também escrevemos tão não é melhor; é pior e mais caro. O terceiro motivo é o
um livro. Para participar desse livro, que quero colocar seguinte: se não fizermos o deverde casa no Brasil, ele vai
à disposição desta Comissão e doar vários exempla- será fe~o para nós lá fora. Vou dizer por quê.
res, convidamos vários cientistas importantes do . .. . .
mundo inteiro. Um deles, particularmente relevante, Esse, fi.lme fOI eXlbl.do no FestNal Int~rnaclonal.d~
chama-se Phillip Martin Fcarnside. Ele é americano, D~umentar.los de Washington. Eu estava la para a eXlbl-
PhD e trabalha no INPA. Faz modelos do que vai çao. Certo dia t~u.o telefone.no meu hote!. Era um re.-
acontecer com a expansão da fronteira do carvão ve- presentante do Sindicato amencano que CUida de caml-
getal no Pará. O que está acontecendo? Os carvoei- nhoneiros e também do sindicato do aço americano, que
ros foram para o Mato Grosso do Sul, mas lá não há me perguntou se eu enviaria livros e cópias do filme para
mais madeira. Então, eles estão indo para o Pará. Por serem exibidos no Congresso americano. Eu não enviei
quê? Porque lá existe Camjás, projeto inicialmente fe- porque sei o que ele queria. O que ele queria? Ele queria
ito para explorar minério de ferro bruto. projetar a s~uação dos carvoeiros no Brasil no Congres-

Entre as cláusulas de funcionamento de Carajás so e conseguir uma restrição à exportação de aço brasi-
tinha a não-produção de ferro-gusa ao longo da ferro- leiro da Amazônia para os Estados Unidos. Todo aço pro-
via. Acontece que o escoamento de minério de ferro duzido na Amazônia é exportado.

de Carajás é limitado pele. capacidade do porto, que Então, o que isso sign~ica para mim? Significa o
fica no Maranhão. Então, o que acontece? Produzin- seguinte: ou fazemos o que disse o Deputado Femando
do ferro-gusa, consegue-~~ extrair mais minério ~e Gabeira, um plano gradativo para mudar os moldes de
ferr~ do que se co.nsegL'lna ~em a ~u~ produçao. produção de carvão vegetal, sobretudo no Pará, ou isso
Entao, ca?a. vez ~als a.prod~ça~ d~ mlnen~ de ferro vai ser fe~o peJos outros. Os Estados Unidos vão fazer
na A~az~nla esta atraindo Industnas. guselras, que isso para nós. Não importa mais ferro-gusa e aço fe~os
se estao Instalando ao longo da ferrOVia. na Amazônia e pronto, acabou, ponto final.

Como essas indústrias operam? Exatamente E . t' h d'
. . . ra ISSO o que eu In a a Izer.como operavam as primeiraS, em 1930, em Minas,

com trabalho infantil. Eu vi isso quando fui fazer o fil- O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fan-
me. Não é um dado estatí~,tico, é um fato. Trabalho in- tazzini) - Vamos ter de encerrar o debate, que ficará
fantil, sem fiscalização, nem dar para ter - nisso eu prejudicado, pois continua piscando aqui a luz. Por-
concordo com o Sr. José 8atuíra de Assis -, por cau- tanto, somos obrigados a encerrar a reunião.

sa da dimensão da área, que é enorme. Gostaria de agradecer a todos a presença. Tan-
Respondo a minha própria pergunta sobre o to a Comissão de Direitos Humanos quanto a Subco-

que está acontecendo com os carvoeiros: acabou missão da Criança e do Adolescente, representadas
a madeira ~e Minas. E~ Minas Ger?i~e.stão f.aze~- aqui pelo Deputado Fernando Gabeira e por mim,
do plantaçoes d~ eucah~to, o.que e fac~J de fls.call- agradecem por poder contar com a colaboração de
zar, e os c?rvoelros estao sal~do de Minas e Indo todos, para que possamos encontrar soluções ade-
para o Para, onde ~amos repetir o me~mo ~rro ~ue quadas para todas as questões aqui apresentadas.
cometemos em Minas, em 1930, se nlnguem fizer
nada. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a pre-

O trabalho que !JOstari.l que esse documentário ge- sente reunião de audiência pública.
rasse era no sentido de que 56 tentasse resolver o proble- Está encerrada a reunião.
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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 de Março de 2002.
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Às dez horas e vinte e três minutos do dia vinte de março de dois mil e dois,
reuniu-se a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, no Plenário
Professor Roberto Campos da Câmara dos Deputados, com a presença dos
Senhores Deputados Corauci Sobrinho - Presidente; Paulo Octávio e Alex
Canziani - Vice-Presidentes; Emerson Kapaz, Rubem Medina, ..Jairo Carneiro,
Marcos Cintra, Edison Andrino, Delfim Netto, Virgílio Guimarães, ..Jaques
Wagner e Múcio Sá - Titulares; Badu Picanço, Chico Sardelli, Francisco
Garcia, Antônio do Valle, João Pizzolatti, Marisa Serrano, Veda Crusius,
Mendes Thame, Léo Alcântara, Ricardo Berzoini, Cartito Merss e Ronaldo
Vasconcellos - Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Adolfo
Marinho, Enio Bacci, Fernando Diniz, ..Júlio Redecker, ..Jurandil ..Juarez, Nair
Xavier Lobo, Ricardo Fiuza, Rose de Freitas e Zila Bezerra (ausência
justificada - LTS). ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da
Segunda Reunião, realizada no dia treze de março de dois mil e dois. Em
votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: CORRESPONDÊNCIA
RECEBIDA: Para Conhecimento: 1 - Ofício da Representação Brasileira da
Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, convidando para
participação em videoconferência a ser reaHzada às onze horas na
Confederação Nacional das Indústrias - CNI, ocasião em que ocorreriam
debates entre parlamentares norte-americanos, membros do Conselho
Empresarial da Câmara do Comércio Brasil - EUA, e brasileiros, sobre o
tema "TRADE PROMOTION AUTHORITY - TPA". O Presidente informou aos
membros que foi instalada, no dia anterior, a Subcomissão Permanente de
Turismo, tendo sido eleitos os Deputados Paulo Octávio, para Presidente;
Ronaldo Vasconcellos, Nair Xavier Lobo e Jurandil ..Juarez, Vice
Presidentes. O Deputado Paulo Octávio solicitou a palavra para externar
agradecimentos aos membros que o elegeram, e prometeu dar continuidade
aos trabalhos da Subcomissão, enaltecendo 0111 CBRATUR - Congresso
Brasileiro de Turismo - realizado, na gestão do Deputado Alex Canziani,
nesta Casa. O Presidente, Deputado Corauci Sobrinho, parabenizou os
parlamentares eleitos e ratificou sua disposição de apoiar toda a iniciativa da
Subcomissão Permanente de Turismo. Em seguida, nos termos do Ato da
Mesa nº 37/00, submeteu à deliberação do Plenário a indicação do Senhor
WESLEY DE SOUSA ARANTES para ocupar a função de Assessor Técnico 
CNE-12, no âmbito desta Comissão. ORDEM DO DIA: A - Requerimentos:
1 - REQUERIMENTO N° 3/02 - dos Srs. Ricardo Berzoini e Teima de Souza 
que "propõe a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de
Seguridade Social e Família, para ouvir o Dr. Márcio Pochmann, Secretário
Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade do Município de
São Paulo, sobre o incremento das taxas de violência como decorrência do
aumento da pobreza no país." APROVADO. 2 - REQUERIMENTO N° 4/02 
do Sr. Ricardo Berzoini e outros - que "solicita reunião de audiência pública,
conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação, presente o Ministro da
Previdência e Assistência Social e o Secretário de Previdência
Complementar, para debater a situação dos Fundos de Pensão."
APROVADO. 3 - REQUERIMENTO N° 5/02 - do Sr. Marcos Cintra - que
"propõe a realização de Audiência Pública conjunta com a Comissão de
Finanças e Tributação, para debater o Sistema de Pagamentos Brasileiro."
APROVADO, COM A INCLUSÃO DE REPRESENTANTES DA FEBRABAN,
CNI E FECOMÉRCIO. 4 - REQUERIMENTO N° 6/02 - do Sr. Marcos Cintra -
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que "propõe a realização de Audiência Pública para debater a criação de
uma sobretaxa imposta ao algodão importado dos Estados Unidos."
APROVADO. B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas
Comissões - Art. 24 11: PRIORIDADE: 5 - PROJETO DE LEI N° 3.996/00 
do Senado Federal - (PLS 10/2000) - que IIdispõe sobre a existência de
acomodações separadas para fumantes e não-fumantes em
estabelecimentos hoteleiros. 1I (Apensado: PL 3519/2000). RELATOR:
Deputado ALEX CANZIANI. PARECER: pela aprovação deste, e do PL
3519/2000, apensado, com substitutivo. Vista ao Deputado Jurandil
Juarez, em 13/03/2002. RETIRADO DE OFíCIO. ORDINÁRIA: 6 
PROJETO DE LEI N° 1.710/99 - do Sr. José Thomaz Nonô - que "dispõe
sobre auditoria contábil nas atividades de incorporação e construção de
imóveis regidas pela Lei nº 4.591. de 16 de dezembro de 1964." RELATOR:
Deputado ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela aprovação, com
substitutivo. Vista ao Deputado Adolfo Marinho, em 13/03/2002.
RETIRADO PELO RELATOR. 7 - PROJETO DE LEI N° 3.870/00 - do Sr.
Ricardo Izar - que "permite a inclusão dos laboratórios de análises clínicas no
SIMPLES, instituído pela Lei n Q 9.317, de 5 de dezembro de 1996. 11

RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ. PARECER: pela aprovação deste,
e da Emenda de Comissão 1 CEIC. Vista ao Deputado Jaques Wagner, em
13/03/2002. RETIRADO DE OFíCIO. 8 - PROJETO DE LEI N° 4.289/01 - do
Sr. Marcos Cintra - que "altera dispositivos da Lei do SIMPLES." RELATOR:
Deputado LÉO ALCÂNTARA PARECER: pela aprovação deste. .vista ao
Deputado Jaques Wagner, em 13/03/2002. RETIRADO DE OFICIO. 9 
PROJETO DE LEI N° 4.290/01 - da Sra. Iara Bernardi - que "dispõe sobre a
proibição da importação, fabricação e comercialização de artigos infantis de
PVC maleável que contenham ftalato de di-isononilo (DINP) e ftalato de di(2
etilexila) (DEHP) e dá outras providências. 11 RELATOR: Deputado CHICO
SARDELLI. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado Virgílio
Guimarães, em 13/03/2002. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 10 - PROJETO DE LEI N° 4.881/01 - do Sr. João Coser - que
"institui a obrigatoriedade das empresas construtoras e incorporadoras
oferecerem garantia de término das obras. 1I RELATORA: Deputada YEDA
CRUSIUS. PARECER: pela rejeição. Vista conjunta aos Deputados Adolfo

Marinho e Virgílio Guimarães, em 13/0312002. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 11 - PROJETO DE LEI N° 4.011/01 - do Sr.
José Carlos Coutinho - que "regula o tombamento dos bens culturais das
empresas incluíd~as no Programa Nacional de Desestatização." RELATOR:
Deputado ANTONIO DO VALLE. PARECER: pela aprovação, com
substitutivo. Vista ao Deputado Márcio Fortes, em 21/11/2001. RETIRADO
DE OFíCIO. O Deputado Alex Canziani parabenizou, mais uma vez, o
Deputado Paulo Octávio pela sua eleição para Presidente da Subcomissão
Permanente de Turismo, falou da sua satisfação em ter sido Presidente no
ano passado, e agradeceu o apoio recebido pelo Deputado Marcos Cintra,
colegas e funcionários desta Comissão.O Presidente suspendeu a sessão
por cinco minutos para confecção da presente Ata. Reabertos os trabalhos,
foi colocada em votação, tendo sido aprovada
unanimemente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às onze
horas e cinco minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, antes convocando
para reunião ordinária delibera iva dia vinte e sete de março, às nove horas.
E, para constar, eu ~ ,Aparecida de Moura
Andrade, lavrei a presen1~. ue por ter sido lida, discutida e aprovada,
será a in a pelo sidente, Deputado Corauci Sobrinho

e publicada no Diário da Câmara dos
xxxxxxxx.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

51 a LEGISLATURA - 4a SESSÃO LEGISLATIVA

Ata da Primeira Reunião (Instalação E Elei
ção de Presidente e Vice-Presidentes) Realizada
Em 06 de Março de 2002.

Às quinze horas e dezenove minutos do dia 6
de março de dois mil e dois, reuniu-se a Comissão
de Seguridade Social e Família, no plenário n° 7 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, convocada
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, na for
ma regimental, destinada à eleição do Presidente e
dos Vice-Presidentes deste Órgão Técnico para a
presente Sessão Legislativa. Assumiu a presidên
cia dos trabalhos a Deputada Laura Carneiro, nos
termos do art. 39, § 4°, do Regimento Interno. A
Usta de Pre~ença re~,istrou o comparecimento dos
Deputados Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de
Sá, Carlos Mosconi, Cleuber Carneiro, Damião Fe
liciano, Darcísio Perondi, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Volto
lini, Euler Ribeiro, Henrique Fontana, Ivan Paixão,
Jorge Alberto, José Unhares, Lavoisier Maia, Lídia
Quinan, Orlando Desconsi, Osmânio Pereira, Rafa
el Guerra, Rommel Feijó, Salomão Gurgel, Teté
Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso - ti
tulares; e Alcione Athayde, Armando Abílio, Celcita
Pinheiro, Costa Ferreira, Dr. Hélio, Elcione Barba
lho, Euler Morais, João Eduardo Dado, Miriam
Reid, Pedro Canedo, Raimundo Gomes de Matos,
Ricarte de Freitas, Saulo Coelho, Saulo Pedrosa,
Teima de Souza e Waldemir Moka - suplentes. A
Deputada Jandira Feghali teve a sua ausência jus
tificada. Deixaram de registrar suas presenças os
Deputados Antonio Joaquim Araújo, Eber Silva,
Ezidio Pinheiro, Fioravante, José Egydio, Laire Ro
sado, Lamartine Posella, Lúcia Vânia, Luiz Dantas,
Marcondes Gadelha, Osmar Terra, Reinaldo Gripp,
Remi Trinta, Rita Camata, Saraiva Felipe e Serafim
Venzon. Havendo número regimental, a Senhora
Presidente declarou abertos os trabalhos e anunci
ou, conforme acordo de Lideranças, os nomes dos
candidatos aos cargos de Presidente e de 10, 2° e
3° Vice-Presidentes: Deputados Rommel Feijó,
Rafael Guerra, José Unhares e Ivan Paixão, res
pectivamente. Ato contínuo, a Senhora Presidente
designou o Deputado Vicente Caropreso para ser
vir como Secretário. Logo a seguir, foi feita a cha
mada nominal dos Deputados por Partido. O Depu
tado Arnaldo Faria de Sá foi chamado antecipada
mente em virtude da necessidade de se dirigir a
outra Comissão. O Secretário procedeu à nova
chamada nominal. Finda a votação, às quinze ho-

ras e quarenta e dois minutos, foi constatada a co
incidência entre o número de sobrecartas e o de
votantes. Processada a apuração, a Senhora Presi
dente anunciou o seguinte resultado: para Presi
dente, Deputado Rommel Feijó - PSDB/CE, com
23 (vinte e três) votos a favor e 2 (dois) votos em
branco; para 10 Vice-Presidente, Deputado Rafael
Guerra - PSDB/MG, com 23 (vinte e três) votos a
favor e 2 (dois) votos em branco; para 2° Vice-Pre
sidente, Deputado José Unhares - PPB/CE, com
24 (vinte e quatro) votos a favor e 1 (um) voto em
branco e, para 3° Vice-Presidente, Deputado Ivan
Paixão - PPS/SE, com 23 (vinte e três) votos a fa
vor e 2 (dois) votos em branco. Às quinze horas e
quarenta e cinco minutos, a Senhora Presidente
registrou a presença dos Deputados Osmânio Pe
reira e o Deputado José Unhares os quais ficaram
impedidos de votar , uma vez que o encerramento
da votação já havia ocorrido. A seguir, a Senhora
Presidente convidou o Deputado Rommel Feijó
para compor a Mesa. Prosseguindo, agradeceu
aos Deputados José Unhares, Ângela Guadagnin e
Vicente Caropreso pelo auxílio em vários grupos de
trabalho, aos demais Parlamentares pelo carinho
dispensado a ela no transcurso de sua gestão e a
todo o corpo técnico da Comissão pelo empenho
demonstrado ao longo de 2001. Às quinze horas e
cinqüenta e três minutos, a Presidente declarou os
eleitos empossados. O Presidente eleito, Deputa
do Rommel Feijó, convidou os Vice-Presidentes re
cém-eleitos a tomarem assento à Mesa. Aproveitou
o ensejo para parabenizar o trabalho desenvolvido
no ano de 2001 pela Deputada Laura Carneiro, pe
los Vice-Presidentes e por toda a equipe técnica,
destacando o elevado conceito da Comissão pe
rante a Casa. Logo após, o 1° Vice-Presidente, De
putado Rafael Guerra e o 3° Vice-Presidente, De
putado Ivan Paixão, apresentaram votos de agra
decimento à manifestação de confiança de seus
respectivos Partidos e de todo o Colegiado. Os De
putados Lídia Quinan, Eduardo Barbosa e Raimundo
Gomes de Matos enalteceram o trabalho da Comis
são, o da Deputada Laura Carneiro e o de sua Equi
pe Técnica. Esta agradeceu as palavras carinhosas
dos colegas e expressou ao Presidente a sua confi
ança no novo trabalho. ENCERRAMENTO: Antes de
dar por encerrados os trabalhos, o Sr. Presidente
convocou os Senhores Deputados para reunião ordi
nária, a realizar-se no dia treze do corrente. Nada
mais havendo a tratar, às dezesseis horas e onze
minutos encerrou os trabalhos. E, para constar, eu,
Gardene Maria Ferreira de Aguiar, Secretária, la
vrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada
será assinada pelo Presidente, Deputado Rommel
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Feijó, e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados.

51 &LEGISLATURA - 4& SESSÃO LEGISLATIVA

Ata da Segunda Reunião (Ordinária), Reali
zada em 13 de Março de 2002.

Aos treze dias do mês de março de dois mil e
dois, às dez horas e dezenove minutos, no Plenário
7 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Seguridade Social e Família, sob a
Presidência do Deputado Rommel Feijó. Estiveram
presentes os Deputados Ângela Guadagnin, Antô
nio Joaquim Araújo, ArneJdo Farias de Sá , Carlos
Mosconi , Damião Feliciano, Darcísio Perondi, Dr.
Benedito Dias, Dr. Rosin:la, Eduardo Barbosa, Eni
Voltolini, Ezídio Pinheiro, Fioravante, Henrique
Fontana, Ivan Paixão, Jorge Alberto, José Linha
res, Lamartine Posella, '_aura Carneiro, Lavoisier
Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, Orlando Descon
si, Osmânio Pereira, Osmar Terra, Rafael Guerra,
Rita Camata, Salomão Gurgel, Serafim Venzon,
Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropre
so - Titulares; e Agnelo Oueiroz, Arlindo Chinaglia,
Armando Abílio, Celcita Pinheiro, Dr. Hélio, Eduar
do Seabra, Elcione 8artalho, Euler Morais, Kátia
Abreu, Luci Choinacki, Maria do Carmo Lara,
Osvaldo Sobrinho, Pedro Canedo, Raimundo Go
mes de Matos, Ricarle de Freitas, Saulo Coelho,
Saulo Pedrosa e TeIma de Souza - Suplentes.
Compareceu tambóm o Deputado Carlos Batata,
membro titular da Comis~;ão de Agricultura e Políti
ca Rural - CAPA. A Deputada Jandira Feghali teve
a sua ausência justificada. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados Cleuber Carneiro,
Eber Silva, Euler Ribeiro, José Egydio, Laíre Rosa
do, Luiz Dantas, Marccndes Gadelha, Reinaldo
Gripp, Remi Trinta e Saraiva Felipe. ABERTURA:
Havendo número regimeltal, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos e colocou à aprecia
ção a Ata da 1a reunião para instalação e eleição
de Presidente e Vice-Presidentes, realizada no dia
6 de março de 2002. Em votação a Ata foi aprova
da. Antes de iniciar a Ordem do Dia, a Presidência
comunicou que, para a reinstalação de subcomis
sões, haverá a necessidade de apresentação de
requerimento solicitando a restauração das mes
mas, observado o disposto do art. 29 § 3° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados. Prosse
guindo, informou que serão extintos os Grupos de
Trabalho destinados à elaboração de Projetos de
Lei Complementar para reformular a legislação vi
gente sobre filantropia, em parceria com o Conse
lho de Assistência Social, e para estudar o Texto

da Lei n° 9.656,10.223 e a Medida Provisória
2177/43, de 27 de julho de 2001. Declarou também
extintas as Coordenações Especiais sobre Univer
salização do Acesso aos Medicamentos, Tabela do
SUS e Acompanhamento da Execução da Política
Nacional de Assistência Social. A Deputada Laura
Carneiro, pela ordem, solicitou à Presidência au
diência com o Ministro Arthur Virgílio. Logo após, o
Presidente anunciou a prejudicialidade dos seguin
tes requerimentos de Audiências Públicas aprova
dos no ano de 2001: 28/2001, da Deputada Jandira
Feghali, Previdência Complementar dos Bancários;
36/2001, do Deputado José Linhares, Evento médi
co que ensejou o óbito da Senhora Ana Lourdes
Maria Viveiros; 37/2001, da Deputada Rita Camata,
PL n° 202/95 - dispõe sobre a criação dos Conse
lhos Federal e Regionais de Enfermagem; 44/2001,
da Deputada Laura Carneiro, PL n° 4.721/98 - dis
põe sobre a indicação, prescrição ou adaptação de
lentes de contato; 56/2001, da Deputada Ângela
Guadagnin e outros, PL n° 1.968/99 - dispõe sobre
a reparação da União aos Regimes de Previdência
Social; 61/2001, do Deputado Marcondes Gadelha,
Atualidade em pesquisas de vacina contra AIDS;
62/2001, da Deputada Teté Bezerra e outros, Medi
camento para o tratamento da Leucemia Mielóide
Crônica - CLlVEC; 68/2001, do Deputado Rafael
Guerra e da Deputada Laura Carneiro, Medida Pro
visória que regulamenta as ações de Saúde Suple
mentar; 69/2001, da Deputada Jandira Feghali e do
Deputado Henrique Fontana, Medida Provisória
dos Planos Privados de Assistência à Saúde;
91/2001, do Deputado Ezídio Pinheiro, Sistema de
Defesa Nacional diante de possíveis atentados bio
terroristas; e 96/2001, do Deputado Ivan Paixão,
solicita a realização do Seminário de Parlamentares
Latino-americanos e Caribenhos para o Combate ao
Tabagismo. A seguir, retirou da pauta de ofício as
Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei n°
1.919-C/91 e os Projetos de Lei 2.604/96,4.032/97,
14/99, 975/99, 2.328/00, 3.467/00 e 4.678/01.
ORDEM DO DIA: MATÉRIA SOBRE A MESA:
REQUERIMENTOS EXTRA-PAUTA: Requerimento
do Senhor Eduardo Barbosa que requer nos termos
do art. 160 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, preferência de votação da proposição
constante da pauta, item 5. Em votação: Aprovado
por unanimidade. A-REQUERIMENTOS. Requeri
mento nO 6/02 (alterado para 9/02) - da Sra. Laura
Carneiro, que "requer a criação de um Grupo de
Trabalho para verificar "in loco" a situação da den
gue em todo o País." Matéria discutida pelos Depu
tados José Linhares, Ivan Paixão, Laura Carneiro,
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Carlos Mosconi, Fioravante, Eni Voltolini, Eduardo
Barbosa, Dr. Hélio, Vicente Caropreso e Dr. Rosi
nha. Em votação: Aprovado por unanimidade com
modificações propostas pelos Deputados José Li
nhares e Ivan Paixão no sentido de se estender o
trabalho a outras doenças endêmicas. Requeri
mento n° 2/02 - do Sr. Dr. Rosinha, que "solicita a
realização de audiência pública para discutir altera
ções no INCA-RJ." Adiada a discussão. Requeri
mento nO 3/02 - do Sr. Dr. Hélio, que "solicita reali
zação de Audiência Pública com a presença do Mi
nistério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, ex-FUNASA, do Sindicato dos Traba
lhadores da Previdência e Saúde do Rio de Janeiro
e outros, para tratar da epidemia de dengue no
Brasil." Requerimento n° 4/02 - do Sr. Dr. Rosinha
e outros que "requerem a convocação do Sr. Minis
tro de Estado da Saúde - Dr. Barjas Negri, para
prestar esclarecimentos sobre o avanço da Epide
mia de Dengue em todo o país." Requerimento n°
5/02 - do Sr. Rommel Feijó, que "requer o envio de
Requerimento de Informação ao Ministro da Saúde
sobre o quadro epidemiológico da dengue no Bra
sil, nos últimos 5 (cinco) anos." Matérias discutidas
pelos Deputados Ursicino Queiroz, Dr. Hélio, Car
los Mosconi, Rafael Guerra, Jorge Alberto, Lúcia
Vânia, Henrique Fontana, Agnelo Queiroz, Vicente
Caropreso, Dr. Benedito Dias, Fioravante, Ângela
Guadgnin e Arlindo Chinaglia. O Plenário decidiu
votar em conjunto os requerimentos nOs 3,4,5. Em
votação: Aprovado por unanimidade o requerimen
to n° 3 (com os requerimentos n° 4 e n° 5 apen
sados a este). Decidida a convocação de uma pri
meira audiência pública com a presença dos Ges
tores do Ministério da Saúde (CONASEMS - Con
selho Nacional de Secretários Municipais de Saú
de, CONASS - Conselho Nacional de Secretários
Estaduais e APEC - Agência Federal de Preven
ção e Controle de Doenças) e o convite ao Sr. Mi
nistro de Estado da Saúde, Dr. Barjas Negri, para
realização de uma segunda audiência pública.
Ambas reuniões em conjunto com a Comissão de
Direitos Humanos. Por sugestão do Deputado Dr.
Hélio, serão convidados para assistir às reuniões, o
Sindicato dos Trabalhadores da Previdência e Saú
de do Rio de Janeiro e outros. Requerimento n°
7/02 - do Sr. Henrique Fontana, que "requer a cria
ção de Subcomissão Especial destinada a verificar
in loco a situação dos serviços de saúde, hospitais
e ambulatórios da rede pública e conveniada manti
da pelo Sistema Único de Saúde." Prejudicado. Re
querimento n° 8/02 - do Sr. Agnelo Queiroz - que
"requer a realização de audiência pública na Co-

missão de Seguridade Social e Família, para discu
tir a Política Nacional do Idoso." A matéria foi dis
cutida pelos Deputados Eduardo Barbosa, Agnelo
Queiroz, Dr. Rosinha, Arnaldo Faria de Sá, Lúcia
Vânia e José Unhares. Em votação: Aprovado por
unanimidade. Antes de iniciar as deliberações dos
Projetos de Lei, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Deputado Carlos Batata que sugeriu a
formação de um Grupo de Trabalho constituído por
membros desta Comissão para que interceda ao
Ministério de Orçamento e Gestão e ao Gabinete
da Casa Civil, em favor da criação das carreiras de
Sanitarista e de Auditor Fiscal do Ministério da Sa
úde. Os Deputados Rafael Guerra, Rita Camata,
Laura Carneiro e José Linhares se manifestaram
sobre o tema. C- PROPOSiÇÕES SUJEITAS À
APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:
12) PROJETO DE LEI W 863/99 - do Sr. Cunha
Bueno - que "regulamenta o art. 245 da Constitui
ção Federal".(Apensado: PL 2704/00) RELATORA:
Deputada LÚCIA VÂNIA. PARECER: pela rejeição
deste, e do PL 2704/00, apensado. VISTA ao De
putado Dr. Rosinha, em 12/12/01. Retirado de pau
ta a pedido da Relatora. 20) PROJETO DE LEI W
138/99 - do Sr. Edinho Araújo - que "altera dispo
sitivos da Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977, e
dá outras providências". RELATORA: Deputada
LÚCIA VÂNIA. PARECER: pela rejeição. Não hou
ve discussão. Em votação: Aprovado por unanimi
dade. 23) PROJETO DE LEI N° 559/99 - do Sr.
Fernando Zuppo - que "isenta os aposentados do
pagamento de pedágio nas rodovias federais".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PARECER: pela aprovação. A matéria foi discutida
pelos Deputados Arnaldo Faria de Sá, Serafim
Venzon, Dr. Rosinha, Laura Carneiro e Rafael Gu
erra. Acatado pelo relator a sugestão da Deputada
Laura Carneiro de incluir prazo para regulamenta
ção pelo Poder Executivo. Em votação: Aprovado
por unanimidade, com complementação de voto.
24) PROJETO DE LEI N° 604/99 - do Sr. Nilson
Mourão - que "estabelece pensão especial aos de
pendentes das vítimas de violência pela posse da
terra e dá outras providências". RELATOR: Deputa
do JOSÉ UNHARES. PARECER: pela rejeição.
Retirado de pauta pelo Relator. 41) PROJETO DE
LEI N° 3.249/00 - do Sr. Dr. Hélio - que "obriga
aos médicos e instituições credenciadas pelo Siste
ma Único de Saúde a prescreverem medicamentos
com sua denominação genérica".(Apensados: PL
3333/00, PL 3385/00 e PL 4104/01) RELATOR: De
putado SERAFIM VENZON. PARECER: pela apro
vação deste e aos PL's nO 3.333/00, 3.385/00,



§ 5° Às patrocinadoras equiparam-se, para os
efeitos desta lei, as entidades de classe, de profissi
onais ou de representação, salvo nos dispositivos
que dispuserem sobre contribuição.

Art. 2° Acrescente-se, onde couber, à Lei n°
6.435/77, o seguinte artigo:

PROJETO DE LEI N° l38-A, DE 1999
(Do Sr. Edinho Araújo)

Altera dispositivos da Lei n° 6.435,
de 15 de julho de 1977, e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela rejei
ção (Relatora: Deputada Lúcia Vânia).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (mérito);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - Art. 24, 11).

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Seguridade Social e

Família:
- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Dê-se ao art. 4° da Lei n° 6.435, de 15 de

julho de 1977, a seguinte redação:

"Art. 4° ..
1- ..
a) fechadas, quando acessíveis exclu

sivamente aos empregados de uma só em
presa ou de um grupo de empresas, deno
minadas patrocinadoras, e quando acessí
veis aos associados de uma entidade de
classe, de profissionais e de representação
ou de um grupo de entidades de classe, de
profissionais e de representação, denomina
das instituidoras;

b) .
11- ..
a) .
b) ..
§ 1° ..
§ 2° ..
§ 3° ..
§ 4° ..
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4.104/01, apensados, com substitutivo. Vista ao putado Rommel Feijó, e encaminhada à publicação
Deputado Rafael Guerra, em 21/11/01. A matéria no Diário da Câmara dos Deputados.
foi discutida pelos Deputados Laura Carneiro, Ra
fael Guerra, Ivan Paixão, Salomão Gurgel, Rommel
Feijó, Serafim Venzon e Ângela Guadagnin. O Re
lator admitiu a supressão do § 2° (segundo) do art.
2° (segundo) do Substitutivo. Em votação: Aprova
do por unanimidade, com complementação de
voto. 52) PROJETO DE LEI N° 4.261/01 - do Sr.
Medeiros - que "regulamenta, para efeitos previ
denciários, o § 3° do art. 100 da Constituição Fede
ral, definindo como obrigação de pequeno aquela
cujo valor de execução, por autor, seja inferior a R$
6.000,00 (seis mil reais)". RELATOR: Deputado
IVAN PAIXÃO. PARECER: pela aprovação, com
substitutivo. Vista à Deputada Laura Carneiro em
13/03/02. 53) PROJETO DE LEI ND 4.510/01 - do
Sr. Paulo Mourão - que "estabelece a obrigatorie
dade de as embalagens de produtos saneantes do
missanitários, produzidos, importados e comerciali
zados no país, disporem de sistema de segurança
que proteja os usuários, em especial crianças".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON.
PARECER: pela aprovação. Não houve discussão.
Em votação: Aprovado por unanimidade. 54)
PROJETO DE LEI N° 4.567/01 - do Sr. José Car
los Coutinho - que "modifica os dispositivos da Lei
n° 7.116, de 29 de agosto de 1983, que "assegura
validade nacional às Carteiras de Identidade, regu
la sua expedição e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO. PARECER:
pela rejeição. Não houve discussão. Em votação:
Aprovado por unanimidade. 9) PROJETO DE LEI
N° 4.732/01 - do Sr. Serafim Venzon - que "dispõe
sobre a elaboração de tabela de honorários médi
cos, odontológicos e de outros profissionais como
base mínima para contratos com as operadoras de
planos de saúde". RELATOR: Deputado RAFAEL
GUERRA. PARECER: pela aprovação, com substi
tutivo. VISTA ao Deputado Ursicino Queiroz, em
12/12/01. A matéria foi discutida pelos Deputados
Laura Carneiro, Rafael Guerra e Serafim Venzon.
Em votação: Aprovado por unanimidade.
ENCERRAMENTO: Antes de dar por encerrados
os trabalhos, o Senhor Presidente convocou os Se
nhores Deputados para reunião ordinária, a reali
zar-se no próximo dia vinte, às nove horas e trinta
minutos. Nada mais havendo a tratar, às treze ho
ras e quarenta e nove minutos, encerrou os traba
lhos. Para constar, eu, Gardene Maria Ferreira de
Aguiar, Secretária, lavrei a presente Ata, que, depo
is de aprovada, será assinada pelo Presidente, De-
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"As entidades de previdência privada instituídas
por entidades de classe, de profissionais ou de repre
sentação serão compostas por:

I - Conselho Deliberativo, integrado paritaria
mente por participantes eleitos e por participantes in
dicados pela instituidora;

11 - Diretoria Executiva, nomeada pelo Conse
lho Deliberativo dentre profissionais de comprovada
capacidade técnica e idoneidade moral;

111 - Conselho Fiscal, integrado majoritaria-
mente por associados eleitos pelos participantes, na
forma do estatuto da entidade instituída.

Parágrafo único. o ocupante de cargo ou fun
ção na entidade instituidora não poderá, em nenhu
ma hipótese, integrar qualquer das instâncias aludi
das nos incisos anteriores.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua
publicação.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

Justificação

A restrição imposta pela legislação à formação
de novos fundos de pensão, condicionando-os à
existência da patrocinadora (empresa), com base no
vínculo empregatício, tem limitado o alcance e os
benefícios do sistema de previdência complementar.

Em países de economia mais adiantada,
como Estados Unidos, a legislação prevê o in
gresso no sistema fechado de previdência priva
da a toda pessoa que demonstre capacidade de
poupança, em harmonia com uma previdência
pública, básica e universal. Para isso, permite-se
a formação de fundos a partir de entidades e as
sociações de classe, garantindo ao participante a
permanência no sistema nos casos de mudança
de emprego ou mesmo ausência de qualquer vín
culo empregatício, como é o caso dos profissio
nais liberais.

Com tal proposição, sindicatos patronais e dos
trabalhadores, Ordem dos Advogados do Brasil e
Conselho Federal de Medicina, por exemplo, pode
rão instituir para seus associados fundos privados
de natureza previdenciária, sem finalidade lucrativa,
com as vantagens oferecidas pela legislação que
rege os demais fundos previdenciários.

A modernização do sistema de previdência
complementar exige que, também entre nós, pos
sam surgir os fundos de pensão setoriais, democra-

tizando este extraordinário instrumento de captação
de poupança estável e de longo prazo, fundamental
para gerar investimentos no setor produtivo e ala
vancar nossa economia, além de proporcionar ao
trabalhador uma renda adicional no futuro.

É, pois, no sentido de aprimorar a atual legisla
ção que submeto esta proposição à apreciação dos
nobres pares.

Sala das Sessões, 2 de março de 1999. - De
putado Edinho Araújo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

lEI N° 6.435, DE 15 DE JULHO DE 1977

Dispõe sobre as Entidades de Previ
dência Privada, e dá outras providências.

CAPíTULO I
Introdução

Art. 4° Para os efeitos da presente lei, as enti
dades de previdência privada são classificadas:

I - de acordo com a relação entre a entidade e
os participantes dos planos de benefícios, em:

a) fechadas, quando acessíveis exclusivamen
te aos empregados de uma só empresa ou de um
grupo de empresas, as quais, para os efeitos desta
lei, serão denominadas patrocinadoras;

b) abertas, as demais.

11 - de acordo com seus objetivos, em:

a) entidades de fins lucrativos;

b) entidades sem fins lucrativos.

§ 1° As entidades fechadas não poderão ter
fins lucrativos.

§ 2° Para os efeitos desta lei, são equiparáveis
aos empregados de empresas patrocinadoras os
seus gerentes, os diretores e conselheiros ocupantes
de cargos eletivos, bem como os empregados e res
pectivos dirigentes de fundações ou outras entidades
de natureza autônoma, organizadas pelas patrocina
doras.

§ 3° O disposto no parágrafo anterior não se
aplica aos diretores e conselheiros das empresas
públicas, sociedades de economia mista e funda
ções vinculadas à Administração Pública.

§ 4° Às empresas equiparam-se entidades
sem fins lucrativos, assistenciais, educacionais ou
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religiosas, podendo os piemos destas incluir os seus
empregados e os religiosos que as servem.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N° 138/99

Nos termos do ar1. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Daputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 5 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de maio de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

i - Re latório

A proposição sob análise, de autoria do nobre
Deputado Edinho Araújo, pretende alterar a redação
da Lei n° 6.435, de 1!) de julho de 1977, em seu art. 4°,
inciso I, alínea a, adicionando à classificação de Enti
dades Fechadas do Previdência Privada, também
aquelas acessíveis aos a~ sociados de uma entidade
de classe, de profissionais e de representação ou de
um grupo de entidades de classe, de profissionais e
de representação, denominadas instituidoras. Isso,
além daquelas entidades acessíveis exclusivamente
aos empregados de uma só empresa ou de um grupo
de empresas, denominadas patrocinadoras, já consi
deradas Entidades de Previdência Privada, pelo refe
rido dispositivo.

Pretende, ainda, o aLIai projeto de lei, inserir o §
5° ao art. 4° da lei c'tada, cuja finalidade é equiparar
as entidades de classe, de profissionais ou de repre
sentação às patroc'nadoras, salvo nos dispositivos
que dispuserem sobre contribuição.

Por fim, a proposição em apreço objetiva defi
nir a composição das entidades de previdência pri
vada instituídas por entidades de classe, de profis
sionais ou de representação, proibindo que o ocu
pante de cargo ou função na entidade instituidora
integre qualquer das inst~lI1ciasdas entidades insti
tuídas.

O ilustre autor se justifica dizendo que a forma
ção de novos fund05 de pensão tem sido dificultada
pela obrigatoriedade da eJl istência da empresa patro
cinadora, com base no vínculo empregatício. Tal fato

limita o alcance e os benefícios do sistema de previ
dência complementar e impede sua modernização.

O autor acredita que os fundos de pensão seto
riais constituem em um instrumento de captação de
poupança estável e de longo prazo, fundamental à
gênese de investimentos no setor produtivo, ao cres
cimento da economia brasileira e à garantia ao traba
lhador de uma renda adicional no futuro.

Nos prazos regimentais não foram apresenta
das emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O propósito do ilustre autor, o Deputado Edi
nho Araujo, é possibilitar a criação de fundos priva
dos de natureza previdenciária. por entidades de
classe, de profissionais e de representação, ou gru
pos de entidades de classe, de profissionais e de
representação.

Ocorre que o art. 202 da Carta Magna ordena
que o assunto seja regulado por lei complementar,
sendo que a atual proposição não é instrumento
adequado para estabelecer as mudanças que pre
tende.

Outro fato importante é que o art 7° da Emenda
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, es
tabeleceu o prazo de noventa dias para que o Poder
Executivo encaminhasse ao Congresso Nacional Leis
Complementares que regulassem o assunto em dis
cussão, conforme ordena o art. 202, da Constituição
da República.

Tal ordenamento foi atendido no dia 15 de mar
ço de 1999, por meio do PLC n° 10/99, na Câmara
dos Deputados, e 63/99, no Senado, o PLC n° 8/99,
na Câmara dos Deputados, e 1/2000, no Senado, eo
PLC n° 09/99, na Câmara dos Deputados, que tratam
exaustivamente da regulamentação da previdência
complementar.

Aliás, a matéria do Projeto de Lei n° 138, de
1999 já está contida no PLC n° 19/99, na Câmara, e
63/2000, no Senado, com pequenas diferenças.

Por outro lado, para abrir-se a possibilidade vi
sada pela atual proposição, seria necessário criar-se
regras que regulassem o assunto, definindo os direi
tos e garantias dos associados, estabelecendo os cri
térios de investimentos a serem utilizados pelas insti
tuidoras, além de seus deveres, prerrogativas e de
mais assuntos relevantes, sob pena de haver um des
vio nos verdadeiros fins do projeto, já que a adminis
tração dos fundos de pensão pode tornar-se atividade
bastante lucrativa.



I - Relatório

11 - Voto do Relator

Tal fato, para os aposentados, conduz a uma
situação contraditória: por um lado, dispõem de tem
po livre para a realização de atividades culturais e de
lazer, voltadas à satisfação pessoal, postergadas por
toda uma vida; por outro, deparam-se com impedi
mentos de ordem financeira, face à defasagem dos
valores das aposentadorias previdenciárias.

Desse modo, entendendo justo proporcionar a
isenção do pedágio aos cidadãos aposentados, en
dossamos a forma empregada no Projeto, pela qual,
ao invés de alteração ao Decreto-lei n° 791, de 27 de
agosto de 1969, que "dispõe sobre o pedágio nas ro
dovias federais e dá outras providências", optou-se
por norma autônoma, que melhor caracterize a ex
cepcionalidade da concessão.

Em vista do exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei nO 559, de 1999.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2001. - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá - Relator

Consideramos oportuna a iniciativa de proporci
onar aos idosos uma deferência especial no que tan
ge à possibilidade de utilização das rodovias fede
rais sem a imposição do pedágio.

A medida se justifica plenamente pelo fato de
que o pedágio representa atualmente significativo
aumento de despesas nos deslocamentos rodoviá
rios.

O Projeto de Lei n° 559, de 1999, do nobre Deputa
do Fernando Zuppo, tem por objetivo isentar os aposen
tados do pagamento do pedágio nas rodovias federais.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao Projeto.

É o Relatório.

I -Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Seguridade Social e
Família:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- complementação de voto
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
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Ante os motivos expostos, votamos pela COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

REJEiÇÃO do Projeto de Lei n° 138, de 1999. TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Sala da Comissão 21 de junho de 2001. - De-

putada Lúcia Vânia, R~latora. PROJETO DE LEI N° 559/99

111 - Parecer da Comissão Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente

A Comissão de Seguridade Social e Família, em determinou a abertura _ e divulgação na Oraem do
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime- Dia das Comissões _ de prazo para apresentação de
mente, o Projeto de Lei n° 138, de 1999, nos termos emendas, a partir de 10 de junho de 1999, por cinco
do parecer da Relatora, Deputada Lúcia Vânia. sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

Estiveram presentes os Senhores Deputados: emendas ao projeto.

Rommel Feijó, Presidente - Rafael Guerra - Sala da Comissão, 17 de junho de 1999. - Eloí-
José Unhares e Ivan Paixão, Vice-Presidentes - sio Neves Guimarães - Secretário
Agnelo Queiroz - Ângela Guadagnin - Antônio Jo-
aquim Araújo - Arnaldo Faria de Sá - Carlos Mos
coni - Celcita Pinheiro - Damião Feliciano - Darcí
sio Perondi - Dr. Benedito Dias - Dr. Rosinha 
Eduardo Barbosa - Eduardo Seabra - Eni Voltolini
- Euler Morais - Ezidio Pinheiro - Fioravante 
Henrique Fontana - Jorge Alberto - Kátia Abreu 
Lamartine Posella - Laura Carneiro - Lavoisier
Maia - Lídia Quinan - Lúcia Vânia - Orlando Des
consi - Osmânio Pereira - Osmar Terra - Osvaldo
Sobrinho - Rita Camata - Salomão Gurgel- Sera
fim Venzon - Teté Bezerra - Ursicino Queiroz e Vi
cente Caropreso.

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - De
putado Rommel Feijó, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 559-A, DE 1999
(Do Sr. Fernando Zuppo)

Isenta os aposentados do pagamen
to de pedágio nas rodovias federais; ten
do parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação, com
emenda (relator: Arnaldo Faria de Sá).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Viação e Transportes; de Finan
ças e Tributação (Mérito e art. 54); e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) -Art. 24,li)

SUMÁRIO
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COMPLEMENTACÃO DE VOTO

Conforme acordado em reunião desta Comis
são do dia 13 de março de 2.002, na qualidade de re
lator, apresentamos a presente emenda modificativa
ao Artigo 3-0 do Projeto de Lei n° 559, de 1999, pas
sando a vigorar com a seguinte redação:

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° .
Art. 2° .
"Art. 3° - Esta Lei será regulamentada

pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noven
ta) dias a contar da data de sua publicação".

Sala das Comissões, 13 de março de 2002. 
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal, PTB/SP,
Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemen
te, o Projeto de Lei n° 559, de 1999, com emenda, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Arnaldo Faria
de Sá, que apresentou complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rommel Feijó - Presidente; Rafael Guerra,
José Unhares e Ivan Paixão - Vice-Presidentes;
Agnelo Queiroz, Ângela Guadagnin, Antônio Joa
quim Araújo, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi,
Celcita Pinheiro, Damião Feliciano, Darcísio Peron
di, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbo
sa, Eduardo Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Ezi
dio Pinheiro, Fioravante, Henrique Fontana, Jorge
Alberto, Kátia Abreu, Lamartine Posella, Laura Car
neiro, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
Orlando Desconsi, Osmânio Pereira, Osmar Terra,
Osvaldo Sobrinho, Rita Camata, Salomão Gurgel,
Serafim Venzon, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e
Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - De
putado Rommel Feijó, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte redação:

"Art. 3° Esta lei será regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua publicação."

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. 
Deputado Rommel Feijó - Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 693-A, DE 1999
(Do Sr. João Henrique)

Altera a Lei n° 8.245, de 18 de outu
bro de 1991, Lei do Inquilinato, nos dis
positivos que menciona; Altera a Lei nO
8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei do
Inquilinato, nos dispositivos que mencio
na; tendo parecer: da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, pela rejei
ção deste e dos de nOs 726/99, 2.074/99,
2.304/00, 2.390/00, 3.355/00, 3.438/00,
4.459/01, 4.866/01 e 5.206/01, apensados
(Relator: Deputado Rubem Medina).

(Às Comissões de Economia, Industria e
Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Const~uição e Justi
ça e de Redação (Mér~o e art. 54) - art. 24, 11)

* Projeto inicial publicado no DCD de 25-5-99
- Projetos apensados: PL nOs 726/99 (OCO de 25-5-99),

3.355/00 (OCO de 30-6-00), 3.438/00 (OCO de 11-8-00), 4.459/01
(OCO de 10-4-01),4.866/01 (OCO de 22-6-01) e 5.206/01 (OCO
de 31-8-01)

SUMÁRIO

I - Projetos Apensados sem Publicação no
OCO: PL nOs 2.074199, 2.304/00 e 2.390/00

11 - Parecer da Comissão de Economia,
IndÚstria e Comércio:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 2.074, DE 1999
(Do Sr. Jaime Martins)

Acrescenta dispositivo à Lei n°
8.245, de 18 de outubro de 1991 que dis
põe sobre as locações dos imóveis urba
nos e os procedimentos a ela pertinentes.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 693,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei nO 8.245, de 18 de outubro de 1991,

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 40A:
"Art. 40A. Sob pena de extinção da garantia, o

locador notificará o fiador, sempre que o locatário dei
xar de pagar 3 (três) aluguéis, ou acessórios da loca
ção, consecutivos."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Justificação

É sabido que o contrato de fiança é benéfico e
baseia-se nos sentimentos de amizade e confiança
entre o fiador e o afiançado.

Contudo, a fiança dada para a garantia de um
contrato de locação envolve riscos de monta para o fi
ador. Muitas vezes, o locatário deixa de pagar vários
meses de aluguel, e o fiador somente toma ciência
deste fato quando é citado, como co-réu, para respon
der a ações de despejo e de execução das quantias
devidas ao senhorio - quase sempre, quantias consi
deráveis informações sobre tomar providências

Por isso, faz-se necessário que o fiador tenha
maiores o andamento do contrato por ele garantido,
para que possa rápidas em caso de inadimplência.

Contamos com o apoio de nossos Pares para a
aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Jaime Martins.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

"lEI N° 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dispõe sobre as locações dos imó
veis urbanos e os procedimentos a elas
pertinentes.

TíTULO I
Da Locação

CAPíTULO I
Disposições Gerais

SEÇÃO VII
Das Garantias Locatícias

Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou
a substituição da modalidade de garantia, nos se
guintes casos:

I - morte do fiador;

11 - ausência interdição, falência ou insolvência
do fiador, judicialmente;

111 - alienação ou gravação de todos os bens
imóveis do fiador ou sua mudança de residência
sem comunicação ao locador;

IV - exoneração do fiador;

V - prorrogação da locação por prazo indeter-
minado, sendo a fiança ajustada por prazo certo;

VI - desaparecimento dos bens móveis;

VII - desapropriação ou alienação do imóvel.

Art. 41. O seguro de fiança locatícia abrangerá
a totalidade das obrigações do locatário.

PROJETO DE LEI N° 2.304, DE 2000
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a supressão do insti
tuto da fiança nas locações residenciais.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 693,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° No contrato de locação residencial a ser

celebrado após a publicação desta lei, o locador po
derá exigir apenas uma das seguintes garantias:

I - caução em dinheiro;
11 - seguro de fiança locatícia, previsto no art.

31, I, da lei nO 6.649, de 16 de maio de 1979.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Ninguém desconhece as sérias dificuldades
que o pretendente à locação de um imóvel residencial
encontra quando lhe é exigido um fiador proprietário.
E quando o encontra, este ao resolver assumir o
ônus, o faz com receio e constrangimento. Daí a su
pressão da figura do fiador nas locações residenciais,
mas permanecendo, como garantias, a caução em di
nheiro e o seguro-fiança, já previstos em legislação.

Sala das Sessões, em 13 de janeiro de 2000.
Deputado Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

lEI W 6.649, DE 16 DE MAIO DE 1979*

Regula a locação predial urbana e
dá outras providências.

Nota: Revogada pela lei n° 8.245, de 21 de ou
tubro de 1991
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CAPíTULO I
Disposições Gerais

SEÇÃO I
Da Locação Em Geral

Art. 1° A locação do prédio urbano regula-se
pelo disposto nesta lei.

§ 1° Aplica-se a sublocação o disposto quanto à
locação, no que couber.

§ 2° As locações para fins comerciais ou indus
triais continuam regidas relo Decreto n° 24.150, de
20 de abril de 1934.

§ 3° Não proposta a ação renovatória do con
trato, prevista no Decreto n° 24.150, de 20 de abril de
1934, sujeita-se a locaçãc ao regime instituído nesta
lei.

LEI W 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dispõa sobre as locações dos imó
veis urbanos e os procedimentos a elas
pertinentes.

TíTULO III
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 90. Revogam-se as disposições em contrá-
rio, especialmente:

I-o Decreto n° 24.150, de 20 de abril de 1934;

11 - a Lei n° 6.239, de 19 de setembro de 1975;
li' - a Lei n° 6.649, de 16 de maio de 1979;
IV - a Lei n° 6.698, de 15 de outubro de 1979;
V - a Lei n° 7.355, dl~ 31 de agosto de 1985;
VI- a Lei n° 7.538, de 24 de setembro de 1986;

VII - a Lei n° 7.612, de 9 de julho de 1987; e
VIII - a Lei n° B.157, de 3 de janeiro de 1991.

PROJETO DE LEI N° 2.390, DE 2000
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera o inciso VIII do art. 22 e o ca
put do art. 25, da Lei n° 8.245, de 18 de
outubro de 1991.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 693,
de 1999.)

O Congresso ~laGiorai decreta:

Art. 1° O inciso VIU do art. 22 e o caput do art. 25
da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22 ..
VIII - pagar os impostos e taxas, e ain

da o prêmio de seguro complementar contra
fogo, que incidam ou venham a incidir sobre
o imóvel. (NR)

Art. 25. Atribuída ao locatário a res
ponsabilidade pelo pagamento das despe
sas ordinárias de condomínio e os encargos
autorizados nesta Lei, o locador poderá co
brar tais verbas juntamente com o aluguel
do mês a que se refiram. (NR)

Art. 2° As cláusulas dos contratos de locação
em vigor, que transferem para o locatário a obriga
ção pelo pagamentos de tributos e do seguro com
plementar contra o fogo perdem vigência imediata
mente a partir da data de publicação desta lei, deso
nerando o locatário das prestações vincendas.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Em 31 de dezembro de 1999 foi publicada, no
Município de Porto Alegre, a Lei Complementar n°
437, que alterando artigos da Lei Complementar n° 7,
de dezembro de 1973, dispôs sobre novas regras e
valores para a cobrança do Imposto Predial e Territo
rial Urbano -IPTU.

Na referida Lei, foi consagrado o art. 18 que as
sim dispõe:

"Art. 18. A obrigação do pagamento do
IPTU é de competência única do proprietá
rio do imóvel, não lhe sendo permitido re
passá-Ia ao inquilino".

O objetivo da última parte do referido artigo,
sem dúvida alguma, foi o de proteger, rias relações lo
catícias. Isso porque, o inquilino se vê, quase sempre,
sujeitado ao poder econômico do locador, que o obri
ga, contratualmente, ao pagamento do IPTU, quando
na verdade, é deste último a responsabilidade pelo
pagamento.

A obrigação do inquilino de pagar o IPTU, que
deveria ser negociada, de comum acordo entre as
partes, como exceção à regra geral estabelecida pela
Lei das Locações, ao ser imposta, torna a regra geral,
desproporcional e em favor do proprietário. Este, em
muitos casos, já impõe a cláusula contratual, sem ao
menos discutí-Ia.



E ainda:

"Art. 22- O locador é obrigado a:

VIII - pagar os impostos e taxas, e ain
da o prêmio de seguro complementar contra
fogo, que incidam ou venham a incidir sobre
o imóvel, salvo disposição expressa em
contrário no contrato".

"Art. 25 - Atribuída ao locatário a res
ponsabilidade pelo pagamento dos tributos,
encargos e despesas ordinárias de condomí
nio, o locador poderá cobrar tais verbas jun
tamente com o aluguel do mês a que se refi
ram."

Como o tema em favor dos inquilinos está re
gulado pela Lei Federal n° 8.245 de 18 de outubro
de 1991 (Lei das Locações) que atribui às partes as
obrigações correspondentes, houve flagrante vicio
de inconstitucionalidade no art. 18 da Lei Comple
mentar n. 437.
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A matéria tem relevante interesse social e atin- Querendo regular matéria de direito das loca-
ge uma realidade concreta no mercado imobiliário de ções (âmbito do direito civil) em lei de natureza tribu-
Porto Alegre, onde cerca de 100 mil inquilinos, aproxi- tária municipal, houve, no entanto, invasão de compe-
madamente, tem contratos de locação (diretamente tência material da União.
com proprietários ou por meio de imobiliárias) e de- O art. 22. I, da Constituição Federal prevê:
vem pagar, indistintamente, o imposto (cumulado "A 22 C t . t· t'. . , rt. - ompe e pnva Ivamen e a
com a taxa de limpeza urbana) em nome do propneta- U .- I . I b
. d . , I n1ao eglsar so re:

no o Imove . I d·· ··1 . I I
d . d D· . li ·b .. d - Irelto CIVI, comerCia, pena, pro-

Do ponto e vista o Irelto n utano, respon e I I·t I ' . 'tO
·b . . . d b· cessua, e el ora, agrano, marl Imo, aero-

pelo pagamento do tn uto o sUjeito passIvo a o nga- , t· . I d t b Ih "
- . ,. .. I d f· ·d rt 121 d Cód· nau ICO, espacla e o ra a o.çao trlbutana pnnclpa, e Inl o no a . o Igo

Tributário Nacional - CTN.
O teor do artigo citado é o seguinte:

"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da
obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que consti
tua o respectivo fato gerador;

11 - Responsável, quando, sem revestir
a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa na Lei".

O fato gerador do Imposto Predial e Territorial
Urbano, segundo o teor do art. 32 do CTN (bem como
a legislação específica do IPTU) é o que segue:

"... a propriedade, o domínio útil ou a
posse do bem imóvel por natureza ou por
acessão física como definido na lei civil, lo
calizada no zona urbana do Município".

Ora, não há como imputar ao locatário nenhuma
obrigação pelo pagamento do IPTU, porque não se
trata de sujeito passivo da referida obrigação tributá
ria e, muito menos responsável ou substituto tributá
rio. Até porque a figura da responsabilidade deveria
comportar previsão legal expressa.

Mesmo as relações contratuais que atribuam a
responsabilidade tributária a terceiros (caso de o lo
cador atribuir, no contrato de locação, a obrigação do
pagamento ao locatário) não pode servir para exone
rar a responsabilidade originária do locador, segundo
o próprio art. 123, do CTN.

Ao conceber o art. 18 da Lei Complementar n.
437, o legislador municipal, - em que pese sua gran
de preocupação social e econômica com aquela par
cela de consumidores (locatários) de imóveis que, em
muitos casos, são submetidos à uma situação de níti
do desequilíbrio contratual, ficando ao jugo do propri
etário (locador) - o fez de modo inadequado.

Boa parcela da doutrina considera possível e
admissível a previsão, em cláusula contratual espe
cifica, a transferência ao locatário da responsabilida
de pelo pagamento de taxas ou impostos que inci
dam ou venham a incidir sobre o imóvel, bem corno
acerca do prêmio do seguro contra fogo, desde que
o locatário/consumidor tenha conhecimento prévio
do conteúdo contratual. Portanto, a ciência do loca
tário quanto ao conteúdo do contrato seria fator sufi
ciente para harmonizar a Lei do Inquilinato às exi
gências do Código de Defesa do Consumidor.

Contrariamente a essa concepção, pode-se
alegar o seguinte:

a) o dispositivo em comento não se ajusta
com o moderno princípio da justiça contratual, que
impõe a necessidade de uma eqüidade contratual,
ou seja, de uma equivalência nas obrigações assu
midas pelos acordantes.
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Esse principio não diz respeito tão-somente ao
equilíbrio contratual no sentido estrito da expressão,
mas visa, sobretudo, uma melhor distribuição dos
ônus e riscos pactuados pelas partes celebrantes.

Nesse sentido é a ligação de Karl larenz (De
recho Civil- Parte General, pág. 61):

"Sin enbargo, em la justicia contractual
compensaboria no se trata solamente dei princi
pio de equivalencia em sentido estricto - la exi
gencia de uma equivalencia, ai menos aproxima
de prestacion e conhraprestación - sino, tam
bién y com mayor alcance, de uma justa' distri
buciôn de las caz-gasy riesgos relacionados
com um contrato"

No mesmo diapasão, Cláudia Lima Marques
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor,
Ed. RI, pág. 163) afirma que a vontade das partes
manifestada livremente no contrato, não é mais o fa
tor decisivo para o Direito, pois as normas do Códi
go instituem novos valores superiores como o equilí
brio e a boa-fé nas relações de consumo.

b) Ao estabelecer, na sua parte final, com funda
mento na autonomia da vontade - vontade esta que
deveria ser de ambos os contratantes, mas que na rea
lidade é apenas do locador -, a possibilidade das par
tes pactuarem de forma diversa da fixada na sua pri
meira parte, o inciso VIII do art. 22 está, em verdade,
abrindo a possibilidade de incidência do que está dis
posto no inciso IV do art. 51 do COC, que prevê como
nula toda cláusula que estabeleça obrigações iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvanta
gem exagerada, ou sejam incompatíveis corri a boa-fé
ou a eqüidade.

É bastante evidente que, ao repassar para o lo
catário as obrigações que são originalmente suas, o
locador assume posição de demasia vantagem na re
1ação contratual e, por via de conseqüência, coloca o
consumidor/locatário em situação de desvantagem
acentuada, afastando-se a equidade contratual.

Ademais, não se justifica a transferência
desses encargos, pela simples constatação de
que o fato gerador dos impostos e taxas vincula
dos a imóveis é, como regra geral, a propriedade,
que, mesmo diante da celebração de uni contrato
de locação, permanece com o locador/proprietá
rio (devendo este, então, arcar com o ônus da
sua propriedade) e não com o locatário, que tem
apenas a posse.

É desanuviada, no caso, a situação de hi
possuficiência do locatário, pois mesmo que sai-

ba que a cláusula é abusiva, só tem uma opção:
"pegar ou largar", isto é, aceitar o contrato nas
condições que lhe oferece o locador ou não acei
tar e procurar outro imóvel. Não há, por conse
guinte, como se vislumbrar hipótese em que o
ajustamento livre entre os contratantes irá favore
cer o consumidor/locatário.

Diante disso, para que o efeito social e eco
nômico inspirado pelo legislador municipal tenha
efeito jurídico adequado, impõe-se modificar a le
gislação federal pertinente à matéria.

Justifica-se, assim, a alteração do inciso VII do
art. 22 e o caput do art. 25, da lei 8.245, de 18 de
outubro de 1991.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2000. - De
putado Paulo Paim - PT/RS.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legis
lar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e
do trabalho;

11 - desapropriação;

111 - requisições civis e militares, em caso de
iminente perigo e em tempo de guerra:

IV - águas, energia informática, telecomunica
ções e radiodifusão;

V - serviço postal;

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;

VII - politica de crédito, câmbio, seguros e
transferência de valores:

VIII - comércio exterior e interestadual:



tes:

XIV - populações indígenas;

XV - emigração e imigração, entrada, extradi
ção e expulsão de estrangeiros:

XVI - organização do sistema nacional de em
prego e condições para o exercício de profissões;

x - regime dos portos, navegação lacustre, flu
vial, marítima, aérea e aeroespacial;

XI - trânsito e transporte;

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais
e metalurgia:

XIII- nacionalidade, cidadania e naturalização;
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IX - diretrizes da política nacional de transpor- mentos indicados em pelo menos dois dos incisos se
guintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de
águas pluviais;

11 - abastecimento de água:

111- sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública com ou sem
posteamento para distribuição domiciliar:

V - escola primária ou posto de saúde a uma
distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel
considerado.

§ 2° A lei municipal pode considerar urbanas as
áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constan
tes de loteamentos aprovados pelos órgãos compe
tentes, destinados à habitação, à indústria ou ao co
mércio, mesmo que localizados fora das zonas defini-
das nos termos do parágrafo anterior.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

lEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e Institui Normas Gerais de Di
reito Tributário aplicáveis à União, Esta
dos e Municípios.

LIVRO PRIMEIRO
Sistema Tributário Nacional

TíTULO 111
Impostos

CAPíTULO 111
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda

SEÇÃO 11
Imposto sobre a Propriedade Predial

e Territorial Urbana

Art. 32. O imposto, de competência dos Municí
pios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bem imóvel por natureza ou por aces
são física, como definido na lei Civil, localizado na
zona urbana do Município.

§ 1° Para os efeitos deste imposto, entende-se
como zona urbana a definida em lei municipal, obser
vado o requisito mínimo da existência de melhora-

LIVRO SEGUNDO
Normas Gerais de Direito Tributário

TíTULO 11
Obrigação Tributária

CAPíTULO IV
Sujeito Passivo

Seção I
Disposições Gerais

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal
é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou pe
nalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação
principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador:

11 - responsável, quando, sem revestir a condi
ção de contribuinte, sua obrigação decorra de dispo
sição expressa de lei.

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário,
as convenções particulares, relativas à responsabili
dade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
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CÓDIGO DE PRO fEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR

lEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Dispõe sobre a Proteção do Consu
midor e dá outras providências.

TíTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO VI
Da Proteção Contratual

SEÇÃO II
Das Cráusulas Abusivas

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a res
ponsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer
natureza dos produtos e serviços ou impliquem re
núncia ou disposição de direitos. Nas relações de
consumo entre o fornecedor e o consumidor-pessoa
jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situa
ções justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reem
bolso da quantia já paga, nos casos previstos neste
Código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iní
quas, abusivas, que coloqlJem o consumidor em des
vantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a
boa-fé ou a eqüidade;

V - (Vetado).

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em
prejuízo do consumidor;

VII - determinem a utilização compulsória de ar
bitragem;

VIII- imponham representante para concluir ou
realizar outro negóc:o jurídico pelo consumidor;

lEI N° 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dispõe sobre as locações dos imó
veis urban()s e os procedimentos a elas
pertinentes.

TíTULO I
Da Locação

CAPíTULO I
Disposições Gerais

SEÇÃO IV
Dos Deveres do Locador e do Locatário

Art. 22. O locador é obrigado a:

I - entregar ao locatário o imóvel alugado em
estado de servir ao uso a que se destina;

11 - garantir, durante o tempo da locação, o
uso pacífico do imóvel locado;

111 - manter, durante a locação, a forma e o
destino do imóvel;

IV - responder pelos vícios ou defeitos anterio
res à locação;

V - fornecer ao locatário, caso este solicite, des
crição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua
entrega, com expressa referência aos eventuais defei
tos existentes;

VI - fornecer ao locatário recibo discriminado
das importâncias por este pagas, vedada a quitação
genérica;

VII - pagar as taxas de administração imobiliá
ria, se houver, e de intermediações, nestas compre
endidas as despesas necessárias à aferição da ido
neidade do pretendente ou de seu fiador;

VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prê
mio de seguro complementar contra fogo, que inci
dam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo dispo
sição expressa em contrário no contrato;

IX - exibir ao locatário, quando solicitado, os
comprovantes relativos às parcelas que estejam sen
do exigidas;

X - pagar as despesas extraordinárias de con
domínio.

Parágrafo único. Por despesas extraordinárias
de condomínio se entendem aquelas que não se refi
ram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício,
especialmente:

a) obras de reformas ou acréscimos que interes
sem à estrutura integral do imóvel:

b) pintura das fachadas, efll)enas, poços de aera
ção e iluminação, bem corno das esquadrias externas;

c) obras destinadas a repor as condições de habi
tabilidade do edifício:

d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela
dispensa de empregados. ocorridas em data anterior ao
início da locação:
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e) instalação de equipamentos de segurança e de
incêndio, de telefonia de intercomunicação, de esporte e
de lazer;

f} despesas de decoração e paisagismo nas
partes de uso comum:

g) constituição de fundo de reserva.

Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade
pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas or
dinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais
verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refi
ram.

Parágrafo único. Se o locador antecipar os paga
mentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas,
salvo se o locatário reembolsá-lo integralmente.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Ofício-Preso n° 181/00

Brasília, 31 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Defiro. Inclua-se a CEIC no despacho
dado ao PL 693199, a qual deverá se mani
festar antes da CDCMAM Dê-se também, à
CCJR competência para se manifestar so
bre o mérito da proposição. Oficie-se à Co
missão Requerente. Publique-se.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Excelên

cia a inclusão desta Comissão no despacho proferido
ao Projeto de Lei n° 693/99 - do Sr. João Henrique 
que "altera a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei
do Inquilinato, nos dispositivos que menciona".

Certo da acolhida do nosso pleito, subscreve
mo-nos.

Atenciosamente, - Deputado Enio Bacci, Pre
sidente.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 693/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Pre-

sidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 7-8-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2000. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em tela propõe alterações na
Lei nO 8.245, de 18 de outubro de 1991, a Lei do
Inquilinato, no que tange às garantias locatícias e
aos deveres do locador e do locatário.

Com efeito, o projeto propõe a extinção da fi
ança como garantia locatícia contratual, mantendo a
possibilidade de caução e de seguro de fiança. Qu
anto aos deveres do locador, o projeto elimina a
possibilidade de transferência do ônus dos tributos
relativos ao imóvel para o locatário.

Ao projeto em análise foram apensados os PL
nOs 726/99, do Sr.lnácio Arruda, o PL n° 2.074/99, do
Sr. Jaime Martins, os PL nOs 2.304/00 e 2.390/00, do
Sr. Paulo Paim, o PL n° 3.438/00, do Sr. Cezar Schir
mer, o PL n° 3.355/00, do Sr. Marcos Cintra, o PL n°
4.459/01, da Sr". Alcione Athayde, o PL n° 4.866/01,
do Sr. Bispo Rodrigues e o PL n° 5.206/01, do Sr. Jo
sué Bengtson.

O PL n° 726/99, na linha do projeto principal,
promove o fim da possibilidade de transferência do
ônus de taxas e tributos, bem como do seguro contra
incêndio, do locador para o locatário. O PL n°
2.074/99 e o PL n° 4.459/01 propõem obrigatoriedade
de notificação do locador ao fiador sempre que hou
ver interrupção do pagamento de três aluguéis ou
acessórios de locação consecutivos, ou atraso de 15
dias no pagamento, respectivamente, sob pena de
extinção da garantia. Os PL nOs 2.304/00 e 2.390/00,
tratam, respectivamente, do fim da fiança e da veda
ção à transferência do ônus de taxas e tributos do lo
cador para o locatário. O PL n° 3.438/00, bem como o
PL n° 3.355/00 e o PL n° 4.866/01, propõem a veda
ção à transferência do pagamento de impostos, taxas
e prêmio de seguro complementar contra fogo do lo
cador para o locatário. O PL nO 5.206/01 , por seu tur
no, propõe que os serviços de água, luz e telefone se
jam faturados em nome dos locatários e não dos loca
dores dos imóveis.

Não foram apresentadas emendas no prazo
regimental.

É o relatório.



Cabe à Comissão de Economia, Indústria e
Comércio proferir parecer sobre o projeto em epí
grafe e seus apensados no que tange ao mérito
econômico da matéria, isto é, o impacto, no merca
do imobiliário, da extinção do instituto da fiança lo
catícia e da vedação à transferência, do locador
para o locatário, de tributos, taxas e prêmios de se
guro relativos ao imóvel.

Com efeito, é público e notório que o ordena
mento jurídico dos contratos locatícios, amparado
pela Lei n° 8.245/91, logrou êxito em reequilibrar o
mercado imobiliário, o qual, por muitos anos, sofreu
sérias distorções, em função de uma excessiva prote
ção aos locatários, redundando na escassez de ofer
ta de imóveis e na elevação do preço dos aluguéis e
prejudicando os novos locatários em benefício dos
antigos. De fato, a adoção da liberdade de contratar
em detrimento do dirigismo contratual antes vigente,
por meio de um diploma legal de consenso, trouxe fla
grantes benefícios tanto a locadores como a locatári
os, já que se viu, desde então, um expressivo aumen
to na oferta de imóveis para locação, que, em muitos
casos, implicou a redução do valor dos aluguéis, bem
como do contencioso jurídico relativo ao mercado
imobiliário. Isto posto, entendemos que quaisquer
modificações na Lei do Inquilinato devem ser analisa
das de forma bastante criteriosa.

A transferência, do locador para o locatário, da
responsabilidade quanto ao pagamento dos tributos
referentes ao imóvel, é cláusula contratual acordada
livremente entre as partes e decorre do princípio da
autonomia da vontade, um dos pilares básicos do di
reito dos contratos. Tal convenção encontra amparo
no art. 25 da Lei n° 8.245/91, mas já é tradicional no
nosso ordenamento jurídico, sendo certo que já era
tolerada pelo Decreto-Lei n° 6.739, de 1944.

Sendo objeto de um pacto contratual, a transfe
rência do tributo, se efetivada, passa a integrar a for
mação do preço da locação, que se sujeita, no que
tange à remuneração do proprietário, às relações en
tre oferta e procura de imóveis. Não é plausível, por
tanto, se supor que a extinção dessa possibilidade
traga qualquer benefício efetivo ao locatário que ve
nha a firmar um contrato após a entrada em vigor da
citada modificação, já que, mantidas as mesmas con
dições de mercado, o tributo ao encargo do locador
implicaria no aumento do aluguel na mesma propor
ção. No que tange aos contratos vigentes, contudo,
trata-se de interferência indevida em uma relação co
merciaI já firmada, com nítido prejuízo a uma das par
tes, o que a torna imprópria do ponto de vista das nor-
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11 - Voto do Relator mas constitucionais que regem os atos jurídicos per
feitos. A rigor, a convenção de transferência de tribu
tos e encargos é mais uma opção de conveniência
das partes, não influindo no preço efetivo do aluguel,
que, de fato, é definido pela efetiva remuneração per
cebida pelo proprietário, norteando a sua disposição
em ofertar o imóvel. A nosso ver, portanto, tal modifi
cação é inócua no que tange ao objetivo de reduzir os
encargos do locatário.

A extinção da figura do fiador, similarmente,
nos parece inadequada como forma de beneficiar
tanto a categoria dos locatários, como a dos locado
res. A Lei n° 8.245/91 prevê a utilização do fiador
como alternativa de garantia locatícia, além do se
guro-fiança e da caução em dinheiro. Do ponto de
vista jurídico, compreende-se como caução ou ga
rantia todo negócio jurídico com o objetivo de oferecer
ao credor uma segurança de pagamento, além daque
la genérica situada no patrimônio do devedor. Estas
garantias podem ser as reais - hipoteca, penhor, anti
crese - em que a caução recai sobre um bem, ou as
fidejussórias ou pessoais, em que a caução recai so
bre a pessoa do garantidor, que responde pelo cum
primento da obrigação assegurada com todo o seu
patrimônio, e não com este ou aquele bem determina
do. A fiança locatícia enquadra-se na segunda catego
ria, a das garantias fidejussórias, e está prevista den
tro do ordenamento jurídico brasileiro.

O presente projeto de lei e alguns de seus
apensados partem de uma falsa premissa, a exigên
cia de fiador nos contratos de locação, e busca, por
tanto, extinguir esta exigência. Vale ressaltar que,
por sua natureza de garantia fidejussória, a fiança
não é uma exigência, mas um acordo de garantia
previsto na relação contratual, que, no caso dos
contratos de Locação, pode ainda comportar a cau
ção ou o seguro-fiança. Reduzir o escopo de op
ções das partes contratantes, portanto, em nada as
auxiliaria. Igualmente, tal relação jurídica de garantia
não se alteraria para melhor somente pelo fato de
haver notificação compulsória de não cumprimento
de obrigações entre locador e fiador, como preconi
zam os PL nO 2.074/99 e nO 4.459/01.

Ademais, a exigência de fiador decorre da neces
sidade de obtenção de garantia para o não pagamento,
dada a ineficiência de outros meios coercitivos, como a
ação de despejo, mercê da lentidão que caracteriza o
processo civil brasileiro. Nesse sentido, a simples proibi
ção da fiança tornar-se-ia mais um empecilho ao locatá
rio, já que haveria ainda maior dificuldade em se viabili
zar uma outra garantia que atendesse à cobertura dos
riscos do locador.
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Pelas razões expostas, consideramos que as
propostas não devam prosperar e votamos pela rejei
ção do PL n° 693/99 e de seus apensados, os PL n°
726/99, n° 2.074/99, n° 2.304/00, n° 2.390/00, n°
3.355/00, n° 3.438/00, n° 4.459/01, n° 4.866/01 e n°
5.206/01.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubem Medina, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o
Projeto de Lei n° 693/1999, e os PL nOs 726/1999,
2.074/1999, 2.304/2000, 2.390/2000, 3.355/2000,
3.438/2000, 4.459/2001, 4.866/2001, 5.206/2001,
apensados, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Rubem Medina.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Corauci Sobrinho, Presidente - Paulo Octávio e
Alex Canziani, Vice-Presidentes - Adolfo Marinho 
Delfim Netto - Emerson Kapaz - Jaques Wagner 
Jurandil Juarez - Marcos Cintra - Nair Xavier Lobo 
Rubem Medina e Virgílio Guimarães, Titulares 
Antônio do Valle - Badu Picanço - Chico Sardelli
Eduardo Campos- Germano Rigotto -João Pizzolat
ti - João Sampaio - Léo Alcântara - Mendes Thame 
Ricardo Berzoini - Ronaldo Vasconcellos e VEda Cru
sius, Suplentes.

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - De
putado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE L.EI N° 1.S04-A, DE 1999
(Do Sr. Dr. Benedito Dias)

Cria área de livre comércio no Muni
cípio de Oiapoque, no Estado do Amapá,
e dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação deste e do de
nO 2.866/00, apensado, com substitutivo
(Relator: Deputado Jurandil Juarez).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - Art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Projeto apensado: PL n° 2.866/00
11I - Na Comissão de Economia, Indústria e

Comércio:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica criada uma área de livre comércio
- ALC no Município de Oiapoque, no Estado do
Amapá.

Parágrafo único. O regime fiscal especial insti
tuído por esta lei, com a finalidade de promover o
desenvolvimento da região aplica-se, exclusivamen
te, à área de livre comércio a que se refere o caput
deste artigo.

Art. 2° Considera-se integrante da área de livre
comércio a superfície territorial do respectivo muni
cípio.

Art. 3° As mercadorias estrangeiras ou nacio
nais enviadas à área de livre comércio serão, obri
gatoriamente, destinadas às empresas autorizadas
a operar nessa área.

Art. 4° A entrada de mercadorias estrangeiras
na área de livre comércio far-se-á com a suspensão
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados, que será convertida em isen
ção quando as mercadorias forem destinadas a:

I - consumo e vendas internas na área de livre
comércio;

11 - beneficiamento, em seu território, de pes
cado, pecuária, recursos minerais e matérias-primas
de origem agrícola ou florestal;

111 - agropecuária e piscicultura;

IV - instalação e operação de serviços de tu
rismo ou de qualquer natureza;

V - estocagem para comercialização no mer
cado externo;

VI - industrialização de produtos em seu terri
tório.

§ 1° A suspensão de impostos será também
convertida em isenção nos casos de mercadorias
que deixarem a área de livre comércio como:

a) bagagem acompanhada de viajantes, obser
vados os limites fixados pelo Poder Executivo, por
intermédio da Secretaria da Receita Federal.

b) remessas postais para o restante do País,
nas condições fixadas pelo Decreto-Lei nO 1.804, de 3
de setembro de 1980, modificado pela Lei n° 8.383,
de 30 de dezembro de 1991.
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§ 2° As mercadorias 8strangeiras, que saírem da
área de livre comércio para o restante do País, estarão
sujeitas à tributação no momento de sua internação, ex
ceto nos casos previstos no § 1° deste artigo.

Art. 5° As importaçõns de mercadorias destina
das à área de livre comércio estarão sujeitas aos pro
cedimentos normais de importação, previamente ao
desembaraço aduaneko.

Art. 6° A saída de marcadorias estrangeiras da
área de livre comércio para o restante do território na
cional é considerada, para efeitos fiscais e adminis
trativos, como importal;:ão normal.

Art. 7° Os produtos nacionais ou nacionaliza
dos, que entrarem na áreé. de livre comércio, estarão
isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados,
quando destinados às firalidades mencionadas no
caput do art. 4°.

Parágrafo único. Ficam asseguradas a manu
tenção e a utilização dos créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados relativos ás matérias-pri
mas, produtos interrnediá-ios e material de embala
gem empregados na industrialização dos produtos
entrados na área de livre c:omércio.

Art. 8° Estão excluídos dos benefícios fiscais de
que tratam os arts. 4) e 7° os produtos abaixo mencio
nados, compreendidos nc's capítulos e/ou nas posi
ções indicadas na Nomenclatura Brasileira de Merca
dorias, aprovada pela Resolução n° 75, de 22 de abril
de 1988, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, com
alterações posteriores:

a) armas e muniçõe~': capítulo 93;

b) veículos de pass"3.geiros: posição 8.703 do
capítulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários,
carros celulares e jipes;

c) bebidas alcoólicas: posições 2.203 a 2.206
e 2.208 (exceto 2208.1 OE' 2208.90.01 00) do capítu
lo 22;

d) produtos de perfumaria e de toucador, prepa
rados e preparações cosméticas: posições 3.303 a
3.307 do capitulo 33; e

e) fumo e seus derivados: capitulo 24.

Art. 9° O Poder Executivo regulamentará a apli
cação dos regimes aduaneiros especiais para as
mercadorias estrangeiras destinadas à área de livre
comércio, bem como para as mercadorias dela proce
dentes.

Art. 10. O Ban::o Central do Brasil normalizará
os procedimentos cambiais aplicáveis ás operações
da área de livre comércio, visando favorecer o seu co
mércio exterior.

Art. 11. O limite global para as importações da
área de livre comércio será estabelecido anualmente
pelo Poder Executivo, observados os critérios que jul
gar pertinentes, no ato em que o fizer para as demais
áreas de livre comércio já existentes.

Art. 12. A área de livre comércio de que trata
esta Lei será administrada por um Conselho de Admi
nistração, que deverá promover e coordenar sua im
plantação, adotando todas as medidas necessárias.

§ 1° O Conselho de Administração será com
posto por:

a) 2 representantes do Governo Federal, sendo
um especialista em controle e vigilância aduaneira,

b) 1 representante do Governo Estadual; e
c) 1 representante do Município.
§ 2° Até que se complete o processo de implan

tação da ALC, respeitado o limite máximo de dois
anos, a presidência do Conselho será exercida por
um representante do Governo Federal e, após este
prazo, pelo representante do Governo Estadual.

Art. 13. A Secretaria da Receita Federal exercerá
a vigilância e a repressão ao contrabando e ao desca
minho na área de livre comércio, sem prejuízo da com
petência do Departamento de Polícia Federal.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá as
segurar os recursos materiais e humanos necessári
os aos serviços de fiscalização e controle aduaneiro
da área de livre comércio.

Art. 14. As isenções e benefícios instituídos por
esta lei serão mantidos pelo prazo de vinte e cinco
anos.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O Município de Oiapoque está localizado na
fronteira com São Jorge; na Guiana Francesa, dis
tando seiscentos quilômetros de Macapá, capital do
Estado, à qual está ligado pela BR-456, e contando
com um contingente populacional de cerca de doze
mil habitantes.

Como na maioria das regiões brasileiras, a si
tuação do mercado de trabalho em Oiapoque é pre
ocupante, e o fato de existir uma área de livre co
mércio em Macapá e Santana não foi suficiente
para impulsionar a economia local, principalmente
devido às precárias condições da BR-156, que pos
sui apenas 150 km de leito asfaltado.

Considerando as relações comerciais existen
tes entre o Brasil e a Guiana Francesa e o contingente
de viajantes que, transitam entre os dois países, a im
plantação de uma área de livre comércio no município



Institui A Unidade Fiscal de Referên
cia, altera Legislação do Imposto Sobre a
Renda, e dá providências.

LEI N° 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda pode
rá, também, estender a aplicação do regime às enco
mendas aéreas internacionais transportadas com a
emissão de conhecimento aéreo.

Art. 3° O inciso XVI, do art. 105, do Decreto-lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, passa a vigorar com
a seguinte redação:

*Texto novo integrado ao Decreto-lei modificada

Art. 4. Este Decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

DECRETO-LEI N° 1.804, DE 03
DE SETEMBRO DE 1980

Dispõe Sobre Tributação Simplifica
das Remessas Postais Internacionais.
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de Oiapoque poderá ser um fator de aquecimento Art. 1° Fica instituído o regime de tributação sim-
da economia local, reacendendo as esperanças plificada para cobrança do Imposto sobre a Importa-
dos brasileiros que vivem naquela distante região e, ção incidente sobre bens contidos em remessas pos-
hoje, não vislumbram qualquer possibilidade de al- tais internacionais, observado o disposto no art. 2°
cançar padrões dignos de sobrevivência. deste Decreto-lei.

Existem, n~s!a Casa, .inú~eros projetos tra~i- § 1° Os bens compreendidos no regime previsto
tando com o obJetiVO de criar areas de livre comer- neste artigo ficam isentos do Imposto sobre Produtos
cio em vários municípios brasileiros. De uma forma I d t' I' d

I . - d t t Id n us ria Iza os.gera, a motlvaçao os au ores encon ra respa o
na observação da experiência estrangeira com a § 2° A tributação simplificada poderá efetuar-se
utilização dessas áreas. Em alguns casos, localiza- pela classificação genérica dos bens em um ou mais
dos em países mais distantes, apenas temos notici- grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou pro-
as dos bons resultados obtidos; em outros, localiza- gressivas em função do valor das remessas, não su-
dos próximos às nossas fronteiras, somos testemu- periores a 400% (quatrocentos por cento).

nhas do desempenho das ALC's e, forçosamente, § 3° (Revogado pela Lei n° 9.001, de
devemos reconhecer o impulso que significam para 16/03/1995).
a economia local. § 40 P d - b I'd . ..., o erao ser esta e eCI os requIsitos e con-

Especificamente, no Amapa temos o exemplo dições para aplicação do disposto neste artigo.
próximo da AIO de Macapá-Santana, que, em pou- O" ,. •

cos anos de funcionamento e a despeito de todas ~rt. 2 O Mlnlsterlo da ~zenda, relatlva~ente

as restrições impostas por burocratas do Governo ao regime, de que ~~ata ~ art. 1. ~este ~ec~eto-Ie~, es-
Federal, provocou um rápido e efetivo surto de tabelecera a c1asslflcaçao genenca e fixara as allquo-
crescimento da economia local com efeito imedia- tas especiais a que se refere o § 2° do art. 10, bem
to sobre o nível de emprego e ;enda daqueles mu- como poderá:
nicípios. 1- dispor sobre normas, métodos e padrões es-

A simples observação da experiência interna- pecíficos de valoração aduaneira dos bens contidos
cional e das poucas Áreas implantadas no Brasil, em remessas postais internacionais;
que depõe forte e inequivocamente a favor da ado- 11 - dispor sobre a isenção do Imposto sobre a
ção das áreas de livre comércio, não parece ser su- Importação dos bens contidos em remessas de valor
ficiente para convencer nossas autoridades de que até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em
este instrumento, se utilizando de forma séria e outras moedas, quando destinados a pessoas físicas.
competente, pode contribuir de forma relevante justa- *1 . II d - d d I L . 08383. _ I nClso com re açao a a pe a el n .
mente para a ~rlaçao de novos postos de traba ~o ~ de 30. 12/1991. '
para o fortaleCimento das contas externas. Ou seja, e
um instrumento que pode vir a somar justamente na
direção que o Brasil mais precisa.

Este, portanto, é um projeto que deve merecer a
aprovação desta Casa, pois, além de contribuir forte
mente para o desenvolvimento de regiões pobres de
nosso Pais, coaduna-se com as maiores necessida
des da economia nacional.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1999. - De
putado Dr. Benedito Dias.
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991t --- Outros

22e~.ge - O~tros

ti88

826.

83ee

t4ee

9968

Z2e6.e8

eue

e2••

1318

.~ee

8:5ee

.611

87ee

esee

941ft

2288

2208.10

Verautes

Guinados

Guados

Kistelàs co.postas

Outros

Outras bebidas ter.entao.s <sidra, perada e hidro.el, por exe.,lo>

Sidra nao gaseificada

Sidra gaseificada

Perada

-. Hidroael

WVinho· de jenipapo

·Vinho" de abacaxi o~ ananás

"Vinho" de caju

Outros

~lcool etílico nio desnaturado, co. u. teor alcoólico ea yoluae infe
rior a Se% vol; aguardentes, licores ~ outras bebidas espirituosas
(alcoólicas); prepara~ões alcoólicas co.postas, dos tipos utilizados
na rabrica~ão de bebidas

- Prrpara~ões alcoólicas compostas, dos tipos utili,ados na fabrica
~ao de bebidas

01 --- Próprias para a elabora~ão de uísque

0101 Destilado alcoólico cha.ado UiSq~E de malte (".alt ~hisk~") com
graduaçao alcoólica de 59,5~ +- 1,5~ em voluae (graus Gay
lussac), obtido de cevada aaltada

0102 Destilado alcoólico chaaado UíS~UE de cereais (Mgrain whiskv")
coa 9radua~âo alcoólica de S9,S~ +- 1,S~, em volu.e (graus
Gay-Lussac), obtido de cereal nao aaltado adicionado ou nao de
cevada aaltada

0199 Qualquer outro



Outras
- Uisquts

Ea recipientes dE capacidade inferior a 3/4 dE litro

Março d~ 2002

99

9901.

9902

9903

9904

9ge~

9999

2208.20

Ue0

e21e

9900

2208.30

0100

02ee

03ee

9900

2268.40

01te

0260

0360

9960

;:208.~0

eue

e20e
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Outros

DE vinho

OE ba9a~o dE uva

DE cana-dE-aCúcar

Oe aElaço

DE fruta.s

QualqUEr outr.

- AguardentEs dE vinho ou dE bagaço de uvas

Conhaque

Dasaceira ou graspa

E. garrafa (3/4 de litro>

E. litro

-- Outros

- Cachaca ou caninha (ruII e tafiá>

Rua

Aguardente de cana ou caninha

AguardEntes de .elaco ou cachaca

---- Outros

- Gi. E genEbra

Gi.

Genebra
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22'8.91

e1ee

02

6:!e1

- Outros

,slcool etílico

Aguardentes si.pIes

---- Vodca
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0202
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Aguardentes de agave ou de oytras plantas (NTe~uillaH

lhantf:s)

Março de 2002

seae-

0203

0299

03

0301

0302

0303

0304

0399

A9u~rdentes de frutas (de cidra, de ameixa, de cereja ou Hkirs
ch H ou de outros frutos)

--- Aguardentes compostas

De ;lcatrao

De 5!€ng i bre

De cascas, polpas, ervas ou ra[=es

De Essincias naturais

De ~ssincias artificiais

Gua I q'Jer out ra

0400 Licores ou creMes (curaçau, marasquino, anisete, cacau, Hcherr~

brand~H e outros)

0501 De alcachofra

0599 Qualquer outro

0600 natidas

99 Outras

9902 PiS~D

9903 Bebida alcoólica de jurubeba

9904 Bebida alcoólica de gengibre

9905 Bebida alcoólica de óleos essenciais de frutas

9999 Qualquer outro
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~ftulo 24

Fuao <tabaco) ~ Sft5 sucRdineos aU1ufaturados

Nota.

1. O presente Capítulo nao co.pre~nde os cigarros .edicaaenteses (Capitulo 3.).

Nota coaple~tar <NC) •

• ) cisarrilba - o produt~ coa capa d~ folha de f~e ea estado natural. envolvendo
fuao ou seus sucedâneos desfiados. picados. aigados ou e. pé;

b) charuto - o produto co. CUi detalha de fuo ea estado natural. envolvendo
'olha de fuao ou de seus sucedâneos inteiras. picadas ou partidas;

Qualquer outro

Feitos a aio

Outros

Charutos

Cigarrilhas

Cigarrilhas

Cigarros

- Cigarros contendo fu.o (tabaco)

- Outros

Outros produtos de fuao (tabaco) e seus sucedâneos, aanufaturados;
fuao (tabaco) -hoaogeneizado- ou -reconstituído-; extratos e aolhos,
de fuao (tabaco)

c) cigvro - o produto de f~o ou de S2\lS sucedâneos, cuja capa nao seja de folha
de (uao ea estado natural.

Charutos0100

02e0

2482.20

01e0

9900

2482.90

lU.e

0280

.3

0301

6399

24'3

24e3.1e - Fu.o (tabaco> para fu.ar, .e5.0 contendo sucedâneos de fuao (taba
co) e. qualqu~r proporçâo

8ue Picado. _desF jado, .igado ou e. pó
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0200 E. corda ou e. rolo

9900 Outros

~itul0 33

óleos rssrnClâlS c resínóídes; produtos de
p.rruaar ia ou de toucador preparados e

prepara,ies COS8ttícas

Motu.

1. O presente Capitulo não co.preende:

.) as prepara,ões alcoólicas co.postas dos tipos utilizados ~ara a tãbrica,io de
bEbiáas, da posi,ao 2218;

b) os sabões e outros produtos da p05i~ão 34e1;

c) as essincias de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabrica,âo da pa5ta
de papel ao sulfato e os outros produtos da posi,ão 38.5.

2. As posi,oes 3383 a 3387 aplica.-se, entre outros, aos produtos, .isturados ou nâo,
prDPrios para serei utilizados c~o produtos daquelas posi,.~ e acondicionados
para venda a retalho tendoea yist~ o seu e.prego pa~a aqueles usos, exceto águas
destiladas aro.áticas e solu,oes aquosas de óleos essenciais.

3. Considera.-sE produtes de perfu.aria ou de toucador. prepar~dos E pr~ara~its cas
.éticas, na acep.ao d. posi.ao 33'7, entre outros, os S~i~intes prodütos: sachi~

(saquinhos contendo partes d~ planta aro_ática); prepara.ôes odoríferas que atue.
por co_bustao; papéis PErfuaados e papiis '.pregnadosou revestidos de cosaéticoS1
5Qlu,i~s ]iquid~s par~ lentes de contato ou par~ olhos artificiais; p~st~ (·oua
tes·>, feltros e fali05 tecidos, iapregnados, revestidos ou recobertos de pcrfu.e
ou de cos.iticDS; produtQs de toucador .preparados, ~a ani_.is.

J383.88 P~fuaes e ágüas-de-colônia

3384 Produtos de 'beleza ou de _.qui1ase. preparados e prepara.ões para
~onserYa.io ou cuidados da pele (exceto .edica.entos), incluídas as
prepua,ões &nt i-solarn c 05 bronzeadores; preparades para aanicu
r_ e pri icuras

33'~.1' - Produtos de aaquilage- para os lábios

li" --- Bato., .esao eTC.OSO ou líquido, e brilho para os lábios



--- ~bra, drlineador, lápis para sobrancelhas. E rímel

Cre.es de bele~a, inclusive coa geléia real dE abelha; crE.e~ e
loçiies tônicas
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Outros

Outros

Coa propriedades terap~utica5 ou profiláticas

Outros

Talco e polvilho, coa o~ ~r. perTU.E

Preparados bronzeadores

pis para unhas

Base par~ unhas

Pó-de-arroz

DissolventE de Es.alte para unhas

Ruge, ~es.o crE.OSO o~ liquido

--- Outros

- Outros

--- Outros

--- Preparados anti-solares, exceto 05 bronzeadores

-- Outros

- Produtos dE .aquil.ge. para os olhas

-- Pis, incluídos 05 co.pactos

--- Esaaltes para unhas

--- Olltros

- Prepara~ões para ondula~ao ou alisa.ento, peraanentes, dos cabelos

- Laquês ~lacas.) para o cabrlo

- Outras

Março de 2002

99"

33&4.21

tI"

99..

3314.31

t118

.2••

13.,

.....
99"

3314.9

3384.91

11••

829.

"'.,
33'4.'"

'1"
12"

83M

..."
9966

3385

3305.10

e1ft

9ge0

330:5.29 eeee

3305.3e eeee

33e5.90



- DEntifrícios

Outros

--- Outros
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Tinturas € d€5Colorant~s para cabelo

Outros

Cn:.e r i nse

FixadorE's para os cabE'los, e~ceto 05 laquês

Asarbate E outras prepara,ôes odoríferas qUE atue. por-coMbustão

Outras

QualqUEr outro

- Desodorantes corporais e antipersPlrantes

Ea recipientes tipo aerossol

Sob forma liquid.

Pr~para~oes para hi,iene bucal € 1 i.peza dos dentes

Pós e cre.~s para facilitar a aderincia de dentaduras

Outros

- Sais perfuaados ~ outras prEParaçDES para banhos

Cre.es para barbear. contende ou não sabao

- r~cpara~Des para perfumar ou para dosodorizar ambientes, incluídas
as prepara,oes odoríferas para ceri.ônias religiosas

Pre~para,ões para barbear <antes, durante ou apás), desodorantes cor
porais. preparações para banhos. depilatórios, outros produtos de
perfu.aria ou de toucador preparados e outras preparaçíies tos.iticas.
nâcI especificados nra co.prrendidos e. outras posi,ões; desodorantes
de a.bientes, preparados••es.o não perfu.ados. co. ou se. prDprieda
de!- desinfetantes

- Pr~para,õEs para barbear (antes, durante ou após)

--- Desodorantes de a.bientes. aesao nae PErfuaados

- Gutros

Prepara~ões para hi,i~ne bucal ou dentária. incluidos os pós E crraes
par. facilitar a aderência dai dentaduras
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011e Papéis iMPrEgnados, r~vestidos ou recobertos de perfuae ou d~
cosaét icos

0260 Partes de plantas aroaáticas em s~~~inhos (s~c~€s)

6366 Depilatórios

e46e Preparaçoes para aniMais (xa.pus, banhos etc.)

0S0e 501u~o€s para lentes de contato ou para olhos artificiais

06 Falsos tecidos impregnados, ou revestidos ou recobertos de perfu~
ae ou de cosMéticos

6661 Acondicionados para venda a retalho

8699 Gualquer outro

9966 --- Outros

Capítulo 81

Upículos autoaóveis, tratores, ciclos e outr~5

veículos terrestres, suas partes e acessórios
Notas.

1. ~ presente Capítulo nao COMPreende os veículos concebidos p~ra circular unicaaente
sobre vias férreas.

2. ConsideraM-se tratores, na aCEP~ao do presente Capítulo, os VEículos motores ES
s.ncial.ente concebidos para puxar ou. eMPurrar instruaentos, veículos ou cargas,
.~sao qUE a~re5Ente. certos dispositivos ac~ssórios qUE p~r.ita. o transportE de
f~rra.ent.s, SEmentes, adubos, etc., relacionados c~a o seu uso principal.

3. ConsíderãM-se veiculas autoaôveis par. transporte coletivo de passageiros.
ac~~;âo da posí,ão 8702. cn; v€íCtJlos 'conceiri'i:los Tlil.ril.trllin~crt'r àez pessoas
mínimo. incluído o .otoristã.

4. 05- c~asSls de veículos a~tcuóv€i~. quando providos de cabina. classi,ica~-se
po~i~o€s a7~2 • 8704 e nao n~ posi,ao 87eé.

na
no

nas

5. " p~s;;âo 8712 coapreende toàas as bicicletas par~ crian,as. Os outros ciclos para
crian,.s classifica.-se na posi,ao 9~e1.

--~.- .... _._ .. _-----_ ... __ ... _--- ..... _:.-------_ .. __ ... _------._.- -------- .. ---- ..... ---------------- .. _-----
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Autoa&veis de pa55ageiros e outros Y~iculos auto.óY~IS princip.l.~nn

conc~bidos para transporte dt pessoas (exceto os da posi~ão 8762)
"incluídos os Y~icuJos de uso .isto ("'tat ion .a90ns") ~ OI autoaóvei$
cI~ corrida

- V~iculDS espfcial.ent~ concebidos Pira Sê d~slocar sobr~ a n~v€:

veiculos ~sP€ciais para o transportr dE PEssoas nos clapos dE golfE
€ veiculos st.elhant~5

O~lros vEiculos COM motor dE pistaG altErnativo, dE ;9ni~~c por
CEntelha <faísca)

De cilindrad~ nao sUPErior a 1000 cm3

DE cilindrada sUPErior a le00 cm3, m.s nâa s~P€rior a 1~00 cm3

--- AutomóVEis dE p~ss.gElro5 co~ motor a 9as01 ina

Qualquer outro

--- Auto»âvtis dE passagEiros com motor Ã álcool

Gualqul'r outro

<Ntros

-- Dt cilindrada superior i 1Stt cm3. aiS n~o su~€rior • 3ie' CII3

AutOlláveis d~ passageiros coa .ator a ga!:Qlina, áE' até 1&1 li? de
potência bruta (SAE)

Qua}qu~r outro

Autoaóveis de passaseiros coa .etor i sa~olina. de .ais ée 1ee HP
d~ potência bruta (SAE)

Gualquer outro

Auto.óv~is de pass'Seiros com _atar a ilccal. de ati tee HP oe
potene:. a bru't ia fSAE)

---- CXD C"'o.pletel~ knQ~ked dgwn")

---- Qualquer outro

Autoaóvêis de passageiros CO& .otor a áicool. d~ ~ais dt 1" n~

dE potincia bruta (SAE)
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9900 --- Outros
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-- De cilindrada superior a 3e0e c.3

--- Auto.óy~is de p~ssagEiros com Motor a gasolina

---- Qualquer olJtro

--- A~tomÓYEis dE passagEiros co~ motor a ál~ool

--- Aabulillicia

--- Outres

Outros YEícules, com motor de pi.tão, dE igni,ãc por co.pr~ssao
(di~sEl ou· semidiesel)

-- DE ci1indraca não sUPErior a 1500 cm3

--- h~tO~ÓYEis de passageiros

--- O'Jtros

-- Oe cilindrada superior a l~ee em3, mas n~o superior a 25eO cm3

--- AJtomóveis dE passagEiros

DE ati 10e HP dE potência bruta (SAE)

OE Mais dE 100 HP dE potinci~ brut~

AMbulãnc i.

Outros

-- DE ci1indr.da sUPErior a 2500 c~3

Auto.~vtis dE passage:ros
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Outros
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Sa:,io XIX
Araas e .~ni,ões; su~s partes e a~essórios

C~p aulo 93
Araas e .uni,õ!s~ suas partes e acess.rios

Nohs.
1. O presente ~p;tul0 não ca.prerndec

.) os f~l.inantes e cáPsulas 'ul.in~ntes, os detonadores, os foguetes de iluaina
,ia ou contra a granizo e outros artigos do Capltulo 36~

bJ as parte~ e acessirios de uso irral, na acepção da Nota 2 da Seção XV, de at
tais coa~ns (Se;io XV" e os artefatos seaelhantes de plástico (Capitulo 39)~

c> os carros de coabate e autoaóveis blindados (pa5ii~o 8711);
d) as Miras telescópicas e outros dispositivos ópticos, salvo quando .cntados nai

Ira.s ou, quando não aontados. que se apresente. co. as ara.s I que se destinea
(Capitulo ge>;

e) as bestas, arcos e flechas par~ tiro, as araas r.botadas para esgri.a e as ar
.a5 co. c~racterí5ticas de brinq~cd05 (Capitulo 9~);

;) as ~r.a5 ! auni,ões coa características de objetos de coleçio ou de antiguida
des {,osicies 97e~ ou 9786'.

2. Na acrp~io da posi;io 93.6. o tlrao partes nio coaprecnde os .parelhos áe rádio ou
de radar, da posicão 8526.

NOTAS CPMPLEMr~TARES (NC):
-Me (93-1) Fic.. reduzidas para 1'% as ali~uDtas áo IPI incidentr'sobrr ',artucnos de

~ual4uer espieie, se. projétil. exceto para ca;a c esporte', classi'icados
no código 93.ló.

HC (93-i!) Fica. reduzidas a ex {zero por ,ento) ili alí4uotas do IPlil'cidenh lebre
os produtos classificados nos códigos 93e2.ee.elee, 9382.81.12'••
9313.ge.9gee e 93.86, quando destinados aos órgios de seguran,; ,~blica te
der~is e estaduais.

------------------------------------------------------------------------------------
CóDIGO NBI'I/SH I
-----------1
POSlcaO IITEJ\ 1

E SUB-IE SUB-I
POSIC!OIITEll I

~ E R C A D O R 1 A

AlIlUOTA
%

----------------------------------------------------------------------------------------

93.1.0e AI'.as de guerra. exc;etc revólVErES, pistolas E: araas brancas
fite - •• Para uso~. aeronáutica · · · , · · · · •
9966 -'.- OlJtros . . '. · · · · · · · · · · · · · · e

9382.00 I!trvó I veres E: pistolas, excetc os das posi~iies '1313 ou 93f-i
eUt -- ~eyólveres- . · · · · · · · · · · , · · · . . . 45
,2U --- Pistolas . . · · · · · · · · · · · · · .. 4S

9383 O'Jtras ar.as de toSO li! aparelhos se.elhantrs qlJE: ut i1 izea a ddlagra-
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So~b.s. sran.da5~ torp~do.~ ~in.~, ~;ss«'s" c~rty=hD. € oY~r_ti Mynr
ç~~~ E prcJ~tEiS. ~ 5U~5 pa~tE5, tnclyidos OS :ã~~lote5. ~hu.bOg d~

caca c buchas p.~a cartuc~os

- C.r~uchgs ~ syaa partt5, para pistolas dE rebitar ou p~ra pi.tol ••
d. ~.ba~a c.~ivo para abatEr _ni •• is ..... ....

- C~r~uch05 ~ sya& p.rtc.~ para ~5ping_rd•• ou car~bin~5 d€ canD ~i-

S01 chu.bo. p.~a carabinas de ar co.pri.ida
- Car t. uchDa _ • _ • • ... _ _ ... ...
-- O~~ro. _ _ • _ _ _ _ • ... _ • _ ... ... ...
- O~t~os car~ychos « su•• partES _ ••
- Oytroc _ _ _ _ _ ... __ ... • ... ... __ • • •

Sa~r.s. «spada•• b.ion~tas. lan~as c o~tra5 ar.as brancas. suas par-
~.s C bainhas • _ __ • _ •

çáo d. pólvora Cpor exe•• lo: e.pin••rd~$ E c~ra~ina~. de ca~_. .r.as
de Fogo carrE~âv€i~ ~xclu.iv•••nte pela boca. p ••~ol.s l.nça-~ogu.t.s

e outros aparelhos conctbidos apenas pa~. lan~.r ~O.UE~C. de .;n&1j
=.~~o. pi.~Dl•• c rEvólveres para ~lrg dc_~esti.-~tiro se_ ~al.)~

pis~ol•• dE ~.balc c.tivo para ab.tKr .ni.~IS. canhoes lan••-a._rra6~
- Ar_.~ dE ~090 carr~gãy~.s ~K~l~~iva.entc pcla beca
--- Car.bin••• espingardas t se.elh.nt~sp de caça - ...
--- Outros ............... ~ .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... - - ...
- Outras eãpingardas E carabina&, de c~_a ~u da tiro-ao-alvo p coa pe-

~o m~nos u. c.no liso ... _ ...... _ _ _ _ ... _ .... __ ... ~S

- Outra. R&pingard.s € carabina., d~ ca~a ou de ti~o-ao-al~g 4S
- Ou~ros

--- Pi_tola'lii d~ 5in_liza~.o ... __ ... ... ...... - ... - ...
--- Outras ... _ _ _ _ ... ... _ _ ... ... • • _ _ - - - . - - ...
Outras arma. (por cx~.plo: €.ping.~da.p ~.~abin.s _ piste)as p dE .e-

1 .... dE ikr comp,.-imido O',J de sá'!l5" C"55e'tEt~S)r E;:c:~t;;c as dôl!' posiGõ::ig
9307 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• •••• ...~
P.r~«s • ac.ssÓríos dO$ art'905 d~. pQ5i~ô~$ 93~1 ~ 9304
- Da rcvól~~~E5 cy pf5tol~s .
- ~« ~spin8arda5 oy carabinas ~~ pos.~~o 93~2

. -- Canos 1 i 50S __.. _ .. • .. _ • • • ..

-- O'~~r~s ... _ ... ... ... ... ... ... • ... ... _ • • • ... ... ...
- vl~trt::''I"

--- O,sPo6it ivos ~morte~Edc~~~ de recuo" ~mov:v~is~ ce bor~~cha. pAr.
espingardas. c~~abin~~ e s€~Elh~~te~ ... - • -

--- ~.ndcleir•• par~ .5P'ns~rd~.r ~.r~b\n.~ ~ ~~m~Lh~nt~ã
---- O. COurD ~ _ • • .. • _ • _ • _ _ • • ~

---- G~.l~uEr outr~ ...... a ~

--- Outro...
---- Oas ar.a. cObp~~endid~~ na pos.çao 9S~~

---- Q~.lq~er ouerc a ...... .......
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PROJETO DE LEI N° 2.866, DE 2000

(Do Sr. Antônio Feijão)

Cria Área de Livre Comércio de Oia
poque - ALCOP, no Estado do Amapá e
dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei na 1.504,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É criada no município de Oiapoque, no

Estado do Amapá, Área de Livre Comércio de impor
tação e exportação, sobre regime fiscal especial, es
tabelecida com a finalidade de promover o desenvol
vimento das regiões amazônicas de áreas de frontei
ra e interior deste Estado, com objetivo de incremen
tar as relações bilaterais com os países vizinhos, se
gundo a política de integração latino-americana.

Art. 20 O Poder Executivo fará demarcar, a área
contínua com a superfície de vinte quilômetros qua
drados, envolvendo, inclusive, o perímetro urbano do
município de Oiapoque, onde será instalada a área de
Livre Comércio de Oiapoque - ALCOP, incluindo lo
cais próprios para entrepostamento de mercadorias a
serem nacionalizadas ou reexportadas.

Parágrafo único. Consideram-se integrantes da
área de Livre Comércio de Oiapoque - ALCOp, todas

as suas superfícies territoriais, observadas as dispo
sições dos tratados e convenções internacionais.

Art. 30 As mercadorias estrangeiras ou naciona·
is enviadas a área de Livre Comércio de Oiapoque 
ALCOP serão, obrigatoriamente, destinadas as em
presas autorizadas a operarem nessa área.

Art. 40 A entrada de mercadorias estrangeiras
na área de Livre Comércio de Oiapoque - ALCOP
far-se-á com suspensão do imposto de importação e
do imposto sobre produtos industrializados que será
convertida em isenção quando forem destinadas a:

I - Consumo interno da área de Livre Comércio
de Oiapoque - ALCOP;

11 - Beneficiamento, em seu território, de pesca
do, pecuária, recursos minerais e matérias-primas de
origem agrícola e florestal;

111 - Agropecuária e Piscicultura;
IV - Instalação e operação de Turismo e servi

ços de qualquer natureza;
V - Estocagem para comercialização no merca

do externo;
VI - Bagagem acompanhada de viajantes, ob·

servados os limites fixados de pelo Poder Executivo,
por intermédio do Departamento da Receita Federal.

§ 1° As demais mercadorias estrangeiras, inclu
sive as utilizadas como partes, peças ou insumos de



PROJETO DE LEI N° 1.504/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 7-8-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2001. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.
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produtos industrializados na área de Livre Comércio Art, 11 , As isenções e benefícios da Área de Li-
de Oiapoque - ALCOp, gozaram de suspensão dos vre Comércio de Oiapoque - ALCOP serão mantidos
tributos referidos neste artigo, mas estarão sujeitas à durante vinte e cinco anos.
tributação no momento de sua internação, Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua

§ 2° Não se aplica o regime fiscal previsto neste publicação.

artigo a: Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
a) armas e munições de qualquer natureza; . . _
b) automóveis de passageiros; Justlflcaçao

c) bens finais de informática; Nos anos 90 a Superintendência da Zona Fran-
d) bebidas alcoólicas; ca de Manaus - SUFRAMA, trouxe para a Região
e) perfumes; ~mazônica outra alternativa de desenvolvimento: as
f) fumos e derivados. Areas de Livre Comércio, criadas para impulsionar o
Art. 5° As compras de mercadorias estrangeiras cre~cim~nto econô~i~o das regiõ~s,de fronteiras e

armazenadas na área de Livre Comércio de Oiapo- do interior da Amazonla, algumas Ja Implantadas em
que - ALCOP por empresas estabelecidas em qual- áreas de fronteira como na fronteira da Colôm-
quer outro ponto do Território Nacional são considera- bialPeru (Tabatinga - AM), Bolívia (Guajará-Mirim -
das, para efeitos administrativos e fiscais, como im- RO), Peru (Cruzeiro do Sul e BrasiléialEpitaciolândia
portações normais. - AC), Venezuela (Pacaraima) e Guiana (Bonfim -

Art. 6° A venda de mercadorias nacionais ou na- RR.), e ainda, Macapá/Santana, no limite sul do Ama-
cionalizadas, efetuadas por empresas estabelecidas pá. Essas áreas estão regidas por legislação especifi-
fora da Área Livre Comércio de Oiapoque - ALCOp, ca que lhes assegura benefícios semelhantes aos da
para empresas nestas áreas sediadas, é equiparada ZFM, com exceção da industrialização, só tendo direi-
a uma exportação. to à suspensão do IPI na entrada de produtos destina-

Art. 7° O Poder Executivo, regulamentará a apli- dos ao beneficiamento do pescado, recursos naturais
cação de regimes aduaneiros especiais para as mer- e matérias-primas de origem agrícola ou florestal.
cadorias estrangeiras destinadas a Área de Livre Co- A implantação de uma Área de Livre Comércío
mércio de Oiapoque - ALCOp, bem como para as será um fator de extremo progresso, uma vez que às
mercadorias delas procedentes. contingências impostas pela legislação ambiental estão

Art. 8° O Banco Central do Brasil normatizará os reduzindo a cada ano a produção de recursos naturais
f;lrocedimentos cambais aplicáveis as operações da desse Município, enquanto o favelamento da cidade não
Area de Li~re Comércio de Oiapoque - ~L~OP, cri~n- para de crescer. A implantação de uma Área de Livre Co-
do mecanismo que favoreçam seu comercIo exterior. mércio em Oiapoque, nos moldes da que já foi implanta-

Art. 9° O limite global para as importações por da em Macapá e Santana no Estado do Amapá, trará
meio da ár~a de Livr~ Comércio de Oiapoque - uma nova ordem econômica para este município incenti-
ALCO~, sera estabelecido, anualme~te, pelo Poder vando o turismo ecológico e promovendo o desenvolvi-
EX~CU!IVO, no m~smo ato ,en:' que o fizer para as de- mento sustentado dessa região e atraindo o turismos
mais areas de Livre ComercIo. com o Platô da Guianas e o comércio com a Comunida-

~ 1° A c~it~rio do Poder ~xecutivo.: poderão ser de Européia por meio da Guiana Francesa.
exclUldas do limite global das Importaçoes de produ- S I d S - 18 d b'l d 2000 D

I A" d L' C ". d O' a a as essoes, e a ri e . - epu-
tos pe a rea e Ivre omerclo e lapoque - t d A t- . F .. - PST AP
ALCOP, destinados exclusivamente as reexporta- a o n omo elJao, -.
ções, vedadas as remessas das divisas correspon- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
dentes e observados, quando reexportados tais pro
dutos, todos os procedimentos legais aplicáveis as
exportações brasileiras.

Art. 10. A secretaria da Receita Federal exercerá
a vigilância na Área de Livre Comércio de Oiapoque 
ALCOP e a repressão ao contrabando e descaminho,
sem prejuízo da competência do Departamento da
Polícia Federal.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá as
segurar os recursos materiais e humanos necessári
os aos serviços de fiscalização e controle aduaneiro
da Área de Livre Comércio de Oiapoque - ALCOP.
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o presente projeto de lei, de autoria do eminen
te Deputado Benedito Dias, tem por objetivo criar uma
área de livre comércio no Município de Oiapoque, no
Estado do Amapá. Essa iniciativa, segundo o autor,
deverá promover o aquecimento da economia do Mu
nicípio, considerando especialmente sua localização,
na fronteira com a Guiana Francesa, e o fluxo de via
jantes entre os dois países.

A suspensão do Imposto de Importação, que
sera transformada em isenção quando os produtos
importados forem destinados às utilizações mencio
nadas no projeto, as quais visam, justamente, garantir
o surgimento de atividades econômicas com efeitos
multiplicadores no município e nas regiões vizinhas, é
o principal incentivo fiscal previsto na proposição.

Além disso, as mercadorias brasileiras que en
trarem na zona franca, para aquelas mesmas finalida
des, gozarão, além de isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados, do direito à manutenção e utili
zação de seus créditos no caso de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem.

Os benefícios fiscais previstos não poderão ser
concedidos para a importação de armas e munições,
de veículos de passageiros, de bebidas alcoólicas, de
produtos de perfumaria e toucador, e de fumo e seus
derivados.

A administração da ALC será de responsabilida
de de um conselho de administração formado por re
presentantes das três esferas de governo e, como
sena natural, a vigilância aduaneira e a repressão ao
contrabando e ao descaminho estarão a cargo da Se
cretaria da Receita Federal.

Os benefícios instituídos pela proposição vige
rão por vinte e cinco anos a partir de sua aprovação.

Ao Projeto foi apensado o de n° 2.866, de 2000,
de autoria do ilustre Deputado Antônio Feijão, que
tem exatamente o mesmo objetivo e, de uma forma
geral, apresenta estruturas e mecanismos semelhan
tes ao principal.

Nesta Comissão, esgotado o prazo regimental,
não foram apresentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

Essa não é a primeira vez que temos a honra de
relatar nesta Comissão um projeto que tem porobjeti
vo a criação de área de livre comércio, como forma de
impulsionar as atividades econômicas em municípios
que, com o atual modelo de econômico brasileiro, não

lograram êxito na busca de opções de um desenvolvi
mento sustentado que, ao mesmo tempo, apresen
tassem resposta aos anseios de suas populações.

Considerando que a criação de áreas de livre
comércio tem sido um dos assuntos mais discutidos
nesta Casa, como já mencionamos em parecer ante
rior sobre o tema, "seria desnecessário repetir aqui,
mais uma vez, os argumentos favoráveis e contrários
à adoção desse instrumento de desenvolvimento re
gional, uma vez que eles são de amplo conhecimento
de todos os senhores parlamentares e já foram minu
ciosamente examinados".

Dos muitos projetos que aqui tramitaram com o
mesmo objetivo que o que ora discutimos, alguns lo
graram aprovação e outros foram rejeitados, isso por
que, como já dissemos em outra ocasião, não há
como discutir o mérito desse tipo de iniciativa de for
ma abstrata, independentemente da realidade física à
qual o projeto de lei se destina.

Na região Amazônica a utilização de zonas fran
cas tem sido bem sucedida. A Zona Franca de Mana
us é um exemplo clássico, utilizado como paradigma,
inclusive em outros países, e a Área de Livre Comér
cio de Macapá e Santana, embora mais recente, tem
apresentado resultados incontestáveis. A história de
Manaus e de Macapá e Santana pode ser dividida em
antes e depois da Zona Franca e da Área de Livre Co
mércio.

A criação de uma ALC em Oiapoque poderá
descentralizar os benefícios que, hoje, estão restritos
à capital do Estado e à cidade de Santana, aprovei
tando-se do fato de o município localizar-se na fronte
ira com a Guiana Francesa e ser ponto de passagem
de grande número de viajantes.

A experiência internacional mostra que existem
muitos casos onde a implantação de zonas francas e
de áreas de livre comércio foi de fundamental impor
tância para a recuperação econômica de regiões de
primidas; acreditamos que a região norte brasileira
possui todas as características necessárias para que
esses instrumentos apresentem os resultados a que
se propõem.

Relativamente aos projetos sob análise, vale
mencionar que, embora muito semelhantes, cada um
deles apresenta alguns mecanismos que merecem
ser incorporados a um texto final que venha a prevale
cer sobre a matéria. Assim, elaboramos um substituti
vo que, acreditamos, retém o que de melhor existe em
cada proposição.

Pelas razões expostas, nosso voto é pela apro
vação dos Projetos de Lei n° 1.504, de 1999, e nO
2.866, de 2000, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2001 . 
Deputado Jurandil Juarez, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI b) remessas postais para o restante do País,
N° 1.504, DE 1999 nas condições fixadas pelo Decreto-Lei n° 1.804, de 3

(Apenso o PL n° 2.866, de 2000) de setembro de 1980, modificado pela Lei n° 8.383,

Cria área de livre comércio no Muni- de 30 de dezembro de 1991.
cípio de Oiapoque, no Estado do Amapá § 2° As mercadorias estrangeiras, que saírem da
e dá outras providências. área de livre comércio para o restante do País, estarão

O Congresso Nacional decreta: sujeitas à tributação no momento de sua internação, ex-
Art. 1° Fica criada uma área de livre comércio _ ceto nos casos previstos no § 1° deste artigo.

ALC no Município de Oiapoque, no Estado do Amapá, Art. 5° As importações de mercadorias destina-
com a finalidade de promover o desenvolvimento das das à área de livre comércio estarão sujeitas aos pro-
regiões amazônicas de áreas de fronteira e interior do cedimentos normais de importação, previamente ao
Estado, e incrementar as relações bilaterais com os desembaraço aduaneiro.
países vizinhos, segundo a política de integração lati- Art. 6° A saída de mercadorias estrangeiras da
no-americana. área de livre comércio para o restante do território na-

Parágrafo único. O regime fiscal especial instituí- cional é considerada, para efeitos fiscais e adminis-
do por esta lei, com a finalidade de promover o desen- trativos, como importação normal.
volvimento da regiã.o, aplica-se, exclusivamente, à Art. 7° Os produtos nacionais ou nacionaliza-
área de livre comércio a que se refere o caput deste dos, que entrarem na área de livre comércio, estarão
artigo. isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados,

Art. 2° Considera-se integrante da área de livre co- quando destinados às finalidades mencionadas no
mércio a superfície territorial do respectivo município, in- caput do art. 4°.
c1uindo locais próprios para entrepostamento de merca- Parágrafo único. Ficam asseguradas a manu-
dorias a serem nacionalizadas ou reexportadas. tenção e a utilização dos créditos do Imposto sobre

Art. 3° As mercadorias estrangeiras ou nacionais Produtos Industrializados relativos às matérias-pri-
enviadas à área de livre comércio serão, obrigatoria- mas, produtos intermediários e material de embala-
mente, destinadas às empresas autorizadas a operar gem empregados na industrialização dos produtos
nessa área. entrados na área de livre comércio.

Art. 4° A entrada de mercadorias estrangeiras Art. 8° Estão excluídos dos benefícios fiscais de
na área de livre comércio far-se-á com a suspensão que tratam os arts. 4° e 7° os produtos abaixo mencio-
do Imposto de Impor1ação e do Imposto sobre Produ- nados, compreendidos nos capítulos e/ou nas posi-
tos Industrializados, que será convertida em isenção ções indicadas na Nomenclatura Brasileira de Merca-
quando as mercadorias forem destinadas a: dorias, aprovada pela Resolução n° 75, de 22 de abril

I - consumo e vendas internas na área de livre de 1988, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, com
comércio; alterações posteriores:

11 - beneficiamento, em seu território, de pesca- a) armas e munições: capítulo 93;
do, pecuária, recursos minerais e matérias-primas de b) veículos de passageiros: posição 8.703 do
origem agrícola ou florestal; capítulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários,

111- agropecuária e piscicultura; carros celulares e jipes;

IV - instalação e operação de serviços de turis- c) bebidas alcoólicas: posições 2.203 a 2.206
mo ou de qualquer natureza; e 2.208 (exceto 2208.10 e 2208.90.0100) do capítu-

V - estocagem para comercialização no merca- lo 22;

do externo; d) produtos de perfumaria e de 10ucador, prepa-
VI- industrialização de produtos em seu território. rados e preparações cosméticas: posições 3.303 a
§ 1° A suspensão de impostos será também 3.307 do capítulo 33; e

convertida em isenção nos casos de mercadorias que e) fumo e seus derivados: capí1ulo 24.
deixarem a área de livre comércio como: Art. 9° O Poder Executivo regulamentará a aplica-

a) bagagem acompanhada de viajantes, obser- ção dos regimes aduaneiros especiais para as merca-
vados os limites fixados pelo Poder Executivo, por in - dorias estrangeiras destinadas à área de livre comércio,
termédio da Secretaria da Receita Federal. bem como para as mercadorias dela procedentes.
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Art. 10. O Banco Central do Brasil normatizará
os procedimentos cambiais aplicáveis às operações
da área de livre comércio, visando favorecer o seu co
mércio exterior.

Art. 11. O limite global para as importações da
área de livre comércio será estabelecido anualmente
pelo Poder Executivo, observados os critérios que jul
gar pertinentes, no ato em que o fizer para as demais
áreas de livre comércio já existentes.

Parágrafo único. A critério do Poder Executivo e
nas condições por ele estipuladas, poderão ser excluí
das do limite global a que se refere o caput as impor
tações de produtos destinados exclusivamente à re
exportação.

Art. 12. A área de livre comércio de que trata
esta Lei será administrada por um conselho de admi
nistração, que deverá promover e coordenar sua
implantação, adotando todas as medidas necessá
rias.

§ 1° O Conselho de Administração será com
posto por:

a) dois representantes do Governo Federal, sendo
um especialista em controle e vigilância aduaneira;

b) um representante do Governo Estadual; e

c) um representante do Município.

§ 2° Até que se complete o processo de im
plantação da ALC, respeitado o limite máximo de
dois anos, a presidência do Conselho será exerci
da por um representante do Governo Federal e,
após este prazo, pelo representante do Governo
Estadual.

Art. 13. A Secretaria da Receita Federal exer
cerá a vigilância e a repressão ao contrabando e
ao descaminho na área de livre comércio, sem pre
juízo da competência do Departamento de Polícia
Federal.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá as
segurar os recursos materiais e humanos necessários
aos serviços de fiscalização e controle aduaneiro da
área de livre comércio.

Art. 14. As isenções e benefícios instituídos por
esta lei serão mantidos pelo prazo de vinte e cinco
anos, contados de sua entrada em vigor.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2001. 
Deputado Jurandil Juarez, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.504/99

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo, a partir de
28-11-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não
foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2001. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimemente, o Projeto de Lei n° 1.504/99, e o PL n°
2.866/00, apensado, com substitutivo, nos termos do
Parecer do relator, Deputado Jurandil Juarez.

Participaram da votação os Senhores Depu
tados Corauci Sobrinho, Presidente - Paulo Octávio e
Alex Canziani, Vice-presidentes - Adolfo Marinho 
Delfim Netto - Emerson Kapaz - Jaques Wagner 
Jurandil Juarez - Marcos Cintra - Nair Xavier Lobo 
Rubem Medina e Virgílio Guimarães, Titulares; Antô
nio do Valle - Badu Picanço - Chico Sardelli - Eduar
do Campos - Germano Rigotto - João Pizzolatti 
João Sampaio - Léo Alcântara - Mendes lhame - Ri
cardo Berzoini - Ronaldo Vasconcellos e Veda Crusius
- Suplentes.

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. 
Deputado Couraci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.504, DE 1999
(Apenso o PL n° 2.866, de 2000)

Cria área de livre comércio no Muni
cípio de Oiapoque, no Estado do Amapá
e dá outras providências.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criada uma área de livre comércio

ALC no Município de Oiapoque, no Estado do Ama
pá, com a finalidade de promover o desenvolvimento
das regiões amazônicas de áreas de fronteira e interior
do Estado, e incrementar as relações bilaterais com
os países vizinhos, segundo a política de integração
latino-americana.

Parágrafo único. O regime fiscal especial instituído
por esta lei, com a finalidade de promover o desenvol
vimento da região, aplica-se, exclusivamente, à área
de livre comércio a que se refere o caput deste artigo.



d) produtos de perfumaria e de toucador, prepa
rados e preparações cosméticas: posições 3303 a
3307 do capítulo 33; e

e) fumo e seus derivados: capítulo 24.
Art. 9° O Poder Executivo regulamentará a apli

cação dos regimes aduaneiros especiais para as
mercadorias estrangeiras destinadas à área de livre
comércio, bem como para as mercadorias dela proce
dentes.

Art. 10. O Banco Central do Brasil normatizará
os procedimentos cambiais aplicáveis às operações
da área de livre comércio, visando favorecer o seu co
mércio exterior.

Art. 11. O limite global para as importações da
área de livre comércio será estabelecido anualmente
pelo Poder Executivo, observados os critérios que jul
gar pertinentes, no ato em que o fizer para as demais
áreas de livre comércio já existentes.

Parágrafo único. A critério do Poder Executivo e
nas condições por ele estipuladas, poderão ser excluí
das do limite global a que se refere o caput as impor
tações de produtos destinados exclusivamente à re
exportação.

Art. 12. A área de livre comércio de que trata
esta Lei será administrada por um conselho de admi
nistração, que deverá promover e coordenar sua im
plantação, adotando todas as medidas necessárias.

§ 1° O Conselho de Administração será com
posto por:

a) Dois representantes do Governo Federal, sen
do um especialista em controle e vigilância aduaneira;
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Art. 2° Considera-se integrante da área de livre co- Parágrafo único. Ficam asseguradas a manu-
mércio a superfície territorial do respectivo município, in- tenção e a utilização dos créditos do Imposto sobre
c1uindo locais próprios para entrepostamento de merca- Produtos Industrializados relativos às matérias-pri-
dorias a serem nacionalizadas ou reexportadas. mas, produtos intermediários e material de embala-

Art. 3° As mercadorias estrangeiras ou nacionais gem empregados na industrialização dos produtos
enviadas à área de livre comércio serão, obrigatoria- entrados na área de livre comércio.
mente, destinadas às empresas autorizadas a operar Art. 8° Estão excluídos dos benefícios fiscais de
nessa área. que tratam os arts. 4° e 7° os produtos abaixo mencio-

Art. 4° A entrada de mercadorias estrangeiras nados, compreendidos nos capítulos e/ou nas posi-
na área de livre comércio far-se-á com a suspensão ções indicadas na Nomenclatura Brasileira de Merca-
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produ- dorias, aprovada pela Resolução n° 75, de 22 de abril
tos Industrializados, que será convertida em isenção de 1988, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, com
quando as mercadorias forem destinadas a: alterações posteriores:

I - consumo e vendas internas na área de livre a) armas e munições: capítulo 93;
comércio; b) veículos de passageiros: posição 8703 do ca-

11 - beneficiamento, em seu território, de pesca- pítulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários, car-
do, pecuária, recursos minerais e matérias-primas de ros celulares e jipes;
origem agrícola ou florestal; c) bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e

111- agropecuária e piscicultura; 2208 (exceto 2208.10 e 2208.90.01 00) do capítulo
IV - instalação e operação de serviços de turis- 22;

mo ou de qualquer natureza;
V - estocagem para comercialização no merca

do externo;
VI- industrialização de produtos em seu território.
§ 1° A suspensão de impostos será também

convertida em isenção nos casos de mercadorias que
deixarem a área de livre comércio como:

a) bagagem acompanhada de viajantes, obser
vados os limites fixados pelo Poder Executivo, por in
termédio da Secretaria da Receita Federal.

b) remessas postais para o restante do País,
nas condições fixadas pelo Decreto-Lei nO 1.804, de 3
de setembro de 1980, modificado pela Lei n° 8.383,
de 30 de dezembro de 1991.

§ 2° As mercadorias estrangeiras, que saírem da
área de livre comércio para o restante do País, estarão
sujeitas à tributação no momento de sua internação, ex
ceto nos casos previstos no § 1° deste artigo.

Art. 5° As importações de mercadorias destina
das à área de livre comércio estarão sujeitas aos pro
cedimentos normais de importação, previamente ao
desembaraço aduaneiro.

Art. 6° A saída de mercadorias estrangeiras da
área de livre comércio para o restante do território na
cional é considerada, para efeitos fiscais e adminis
trativos, como importação normal.

Art. 7° Os produtos nacionais ou nacionaliza
dos, que entrarem na área de livre comércio, estarão
isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados,
quando destinados às finalidades mencionadas no
caput do art. 4°



I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 3.249, DE 2000

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado Dr. Hélio, tem como objetivo obrigar os mé
dicos e instituições credenciadas pelo Sistema Único
de Saúde - SUS - a prescreverem medicamentos
com sua denominação genérica.

Justificando sua iniciativa o nobre Autor cita a
ampla utilização dos genéricos nos EUA e Canadá e
que sua adoção pode representar um barateamento
nos preços dos medicamentos, sem perda de eficácia
ou qualidade.

Por força das disposições regimentais, encon
tram-se apensadas à aludida proposição três outras,
de teor análogo: o Projeto de Lei n° 3.333, de 2000, o
Projeto de Lei nO 3.385, de 2000, e o Projeto de Lei
n° 4.104, de 2001.

A primeira delas, cujo autor é o ínclito Deputado
Enio 8acci, obriga todos os médicos do País a pres
creverem medicamentos sob a denominação dos
"princípios ativos".

Faculta a prescrição pelo nome comercial, des
de que acompanhada pela indicação do "princípio ati
vo". A desobediência aos disposto na proposição im
plicaria, segundo seu texto, em sanções, não especi
ficadas.

Já o outro projeto de lei anexado, de autoria do
eminente Deputado Márcio Matos, obriga a todos os
profissionais de saúde a prescreverem utilizando a
denominação genérica, além de grafarem as receitas
a tinta e de forma legível.

Prevê, outrossim, a utilização da denominação
comercial ao lado da genérica, bem como a necessi
dade de o profissional prescritor explicitar a não auto
rização de intercambialidade dos produtos.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 19 de Setembro de 2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2000. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

PROJETO DE LEI N° 3.249-A, DE 2000
(Do Sr. Dr. Hélio)

Obriga aos médicos e instituições
credenciadas pelo Sistema Único de Saú
de a prescreverem medicamentos com
sua denominação genérica; tendo pare
cer da Comissão de Seguridade Social e
Família, pela aprovação deste, e dos de
nOs 3.333/00, 3.385/00 e 4.104/01, apensa
dos, com substitutivo (Relator: Dep. Se
rafim Venzon).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11).

'Projeto inicial publicado no OCO de 27-6-00

- Projetos apensados: nOs 3.333/00 (publicado no
OCO de 30-6-00), 3.385/00 (publicado no OCO de
2-8-00) e 4.104/01 (publicado no OCO de 10-3-01)

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- complementação de voto
- parecer da Comissão
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b) Um representante do Governo Estadual; e - substitutivo adotada pela Comissão

c) Um representante do município. COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
§ 2° Até que se complete o processo de implan-

tação da ALC, respeitado o limite máximo de dois TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
anos, a presidência do Conselho será exercida por
um representante do Governo Federal e, após este
prazo, pelo representante do Governo Estadual.

Art. 13. A Secretaria da Receita Federal exerce
rá a vigilância e a repressão ao contrabando e ao des
caminho na área de livre comércio, sem prejuízo da
competência do Departamento de Polícia Federal.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá as
segurar os recursos materiais e humanos necessários
aos serviços de fiscalização e controle aduaneiro da
área de livre comércio.

Art. 14. As isenções e benefícios instituídos por
esta lei serão mantidos pelo prazo de vinte e cinco
anos, contados de sua entrada em vigor.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. - Corauci Sobrinho, Presidente.
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Por fim, encontramos a proposição de autoria do
eminente Deputado Lincoln Portela, que dispõe sobre
os mesmos temas das proposições já citadas, mas
que estabelece a obrigatoriedade de utilização da
Denominação Comum Brasileira - DCB - ou da De
nominação Comum Intern:lcional - DCI.

As matérias são de competência terminativa
desta Comissão, devendo ainda tramitar, para apreci
ação de sua admissibilidade, na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Rede.ção.

Nos prazos regimen~almente previstos, não fo
ram apresentadas Emendas.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

A aprovação da l.ei n° 9.787, de 1999, conheci
da popularmente cc'mo "Lei dos Genéricos", repre
sentou importante passo para a proteção da sanida
de pública e do direito dos consumidores brasileiros.

Conforme dest3cado nas Justificações dos Pro
jetos em análise, a adoção da denominação genérica
pode representar uma arma no barateamento do pre
ço ao consumidor dos medicamentos, sem perda da
eficácia ou da qualidade, pois para a liberação dos
genéricos são exigidos testes laboratoriais de bioequi
valência e biodisponibi/idade.

O citado diploma jurídico, entretanto, de forma
incompreensível, exige tão-somente a utilização da
denominação genérica quando a prescrição se der no
âmbito do SUS, facultando aos médicos e odontólo
gos da rede privada não vinculada ao sistema público
utilizar ou não a citada nomenclatura.

Ora, não se trata aí de defesa da liberdade de
atuação profissional, mas de dar curso a idiossincra
sias de caráter pessoal, no mais das vezes sem qual
quer base científica. Essa preferência pela denomina
ção comercial de determinados fármacos é, comu
mente, fruto da agressiva propaganda dirigida aos
profissionais de saúde por parte dos laboratórios e da
ignorância dos profissionais que não sabem diferenciar
medicamentos genéricos - conforme destacamos
acima, testados e aprovados por instituições gabari
tadas - de medicamentos similares.

Assim, cremos que as proposições são meritórias,
embora a principal contenha um flagrante equívoco,
pois procura instituir obrigatoriedade que já se encon
tra em vigor.

Vemos, contudo, que. sob o ponto de vista técni
co, alguns reparos rnerecl3m ser feitos. O primeiro e
mais importante relaciona-se com a utilização do ter
mo "medicamento nenérico" em detrimento da ex
pressão "Denomina<;ão Comum Brasileira", mais cor-

reta e já consagrada e definida na Lei n° 9.787/99. Há
também que se considerar a ausência de sanções ou
a previsão dessas ignorando a existência de nossa le
gislação sanitária, bastante atual e completa nesse
aspecto.

Assim, nossa opção foi de elaborar Substitutivo
incorporando a idéia central das proposições sob co
mento e aperfeiçoando os aspectos que nos parece
ram tecnicamente condenáveis.

Em grande medida utilizamos os Projetos de Lei
n° 3.385/00 e n° 4.104/01 como base para nossa pro
posta, referindo-nos, ainda, à já citada Lei n° 9.787,
de 1999, bem como às Leis nO 6.437, de 20 de agosto
de 1977, que trata das infrações à legislação sanitá
ria, e n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dis
põe sobre o controle sanitário do comércio de drogas
e medicamentos.

Desse modo, nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei nO 3.249, de 2000, e das proposições
apensadas, na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2001. - Depu
tado Serafim Venzon, Relator.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

AO PROJETO DE LEI N° 3.249, DE 2000

Dispõe sobre a denominação de me
dicamentos a ser utilizada nas prescri
ções para uso humano.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As prescrições de medicamentos para
uso humano em todo o território nacional obedecem
às disposições desta lei.

Parágrafo único. Para a consecução dos objeti
vos desta lei, adotam-se as definições constantes da
Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, e da Lei
n° 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Art. 2° Os profissionais de saúde ao prescreve
rem medicamentos para uso humano devem:

I - utilizar escrita a tinta, perfeitamente legível;
11 - expressar-se em vernáculo, de forma clara,

compatível com o nível de compreensão do paciente
ou de seus responsáveis;

111 - adotar a Denominação Comum Brasileira
ou, na sua ausência, a Denominação Comum Inter
nacional.

§ 1° A seu critério, os profissionais prescritores a
que se refere o caput podem, após a denominação a
que se refere o inciso li' deste artigo, indicar o nome
comercial ou de marca, bem como manifestar expres-



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 3.249/2000 e os de nOs
3.333/2000, 3.385/2000 e 4.104/2001, apensados,
com substitutivo, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Serafim Venzon, que apresentou comple
mentação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rommel Feijó, Presidente - Rafael Guerra, José
Linhares e Ivan Paixão, Vice-Presidentes - Agnelo
Queiroz - Ângela Guadagnin - Antônio Joaquim Ara
újo - Arnaldo Faria de Sá - Carlos Mosconi - Celcita
Pinheiro - Damião Feliciano - Darcísio Perondi - Dr.
Benedito Dias - Dr. Rosinha - Eduardo Barbosa 
Eduardo Seabra - Eni Voltolini - Euler Morais - Ezidio
Pinheiro - Fioravante - Henrique Fontana - Jorge
Alberto - Kátia Abreu - Lamartine Posella - Laura Car
neiro - Lavoisier Maia - Lídia Quinan - Lúcia Vânia
Orlando Desconsi - Osmânio Pereira - Osmar Terra 
Osvaldo Sobrinho - Rita Camata - Salomão Gurgel
Serafim Venzon - Teté Bezerra - Ursicino Queiroz e
Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - Depu
tado Rommel Feijó, Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.249/00

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 6 de Dezembro de 2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 13 de Dezembro de 2000. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

Art. 3° Esta lei entra em vigor 120 dias após a
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Serafim Venzon, Relator.

Março de 2002 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 09747

samente sua não concordância com a intercambiali- mo o § 2°, do art. 2° do substitutivo oferecido aos Pro-
dade. jetos, passando o § 1° a constituir parágrafo único.

§ 2° Na ausência da manifestação expressa re- Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - Depu-
ferida no § 1°, é facultado ao farmacêutico responsá- tado Serafim Venzon, Relator.
vel do estabelecimento comercial oferecer ao consu
midor o Medicamento Genérico.

Art. 2° A não observância do disposto no artigo
anterior sujeita os infratores às penalidades previstas
na Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, assim como
implica o não aviamento da receita, conforme previsto
no art. 35 da Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de
1973.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

No decorrer da discussão do parecer apresen
tado por este relator, vários parlamentares da Comis
são sugeriram a modificação ou supressão do § 2°,
do art. 2° do substitutivo oferecido à matéria. Foi en
tendimento da maioria que as proposições têm o mé
rito de criar, entre os profissionais de saúde, o hábito
de prescreverem o medicamento segundo seu princí
pio ativo, ou seja, o nome da droga medicamentosa
ou o nome genérico.

Observou-se que a quantidade de medicamen
tos genéricos produzidos no Brasil é muito inferior ao
número de medicamentos de marca. A presente lei e
a supressão do § 2° induz a Indústria Farmacêutica à
produção de genéricos ou à exaltação, na embala
gem, do nome da droga medicamentosa.

Desta forma, manifesto minha concordância
com as ponderações levantadas em Plenário, e supri-

Dispõe sobre a denominação de me
dicamentos a ser utilizada nas prescri
ções para uso humano.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As prescrições de medicamentos para
uso humano em todo o território nacional obedecem
às disposições desta lei.

Parágrafo único. Para a consecução dos objeti
vos desta lei, adotam-se as definições constantes da
Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, e da Lei
n° 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Art. 2° Os profissionais de saúde ao prescreve
rem medicamentos para uso humano devem:

I - utilizar escrita a tinta, perfeitamente legível;

11 - expressar-se em vernáculo, de forma clara,
compatível com o nível de compreensão do paciente
ou de seus responsáveis;



I - Relatório

11 - Voto do Relator

O projeto de lei em estudo propõe a obrigatorieda
de do uso de embalagens especiais de proteção às cri
anças para os produtos saneantes domissanitários
produzidos, importados e comercializados no País.

A proposição remete ao órgão federal de vigilân
cia sanitária, no caso a Agência Nacional de Vigilân
cia Sanitária, a obrigação de regulamentar a matéria
no prazo de noventa dias. O mesmo prazo é estabele
cido para que os produtores, importadores e comer
ciantes de saneantes domissanitários cumpram o
que determina a lei.

Na justificação, o auto aponta a a~a incidência de
intoxicações domésticas com aqueles produtos, salien
tando o fato de que em mais da metade dos casos as ví
timas são crianças de 1 a 4 anos de idade. O autor
aponta ainda que os saneantes domissanitários foram a
segunda causa de intoxicações no ano de 1999, logo
atrás dos medicamentos, sendo registrados 3.022 ca
sos naquele ano. Como apenas um percentual muito
pequeno dos casos são registrados, estima-se que o
problema seja muito mais grave no Brasil.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.

Compartilhamos inteiramente com as preocu
pações do ilustre Deputado Paulo Mourão a respeito
da exposição da população à intoxicações acidentais
com os produtos chamados de saneantes domissani
tários. É lamentável que um número expressivo de
pessoas, crianças em sua maioria, sejam vítimas de
intoxicações por ingestão equivocada de produtos de
limpeza ou desinfestação.

E, quando se trata de crianças, nossa responsabi
lidade é ainda mais justamente invocada, pois são os
adultos os responsáveis por seus atos. Esses episódios
de intoxicações em crianças são absolutamente intole
ráveis pois, na grande maioria dos casos, são evitáveis,
passíveis de prevenção. O projeto de lei propõe uma so
lução relativamente simples, já em uso em outros paí
ses, que é a obrigatoriedade do uso de embalagens
que ofereçam resistência à abertura para as crianças.

• Projeto inicial publicado no DCD de 21-4-01.

* PROJETO DE LEI N° 4.51 O-A, DE 2001
(Do Sr. Paulo Mourão)

Estabelece a obrigatoriedade de as
embalagens de produtos saneantes do
missanitários, produzidos, importados e
comercializados no País, disporem de
sistema de segurança que proteja os
usuários, em especial crianças; tendo
parecer da Comissão de Seguridade So
cial e Família, pela aprovação (Relator:
Dep. Serafim Venzon).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11).
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111 - adotar a Denominação Comum Brasileira Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
ou, na sua ausência, a Denominação Comum Inter- Emendas, a partir de 21 de junho de 2001, por cinco
nacional. sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas

Parágrafo único. A seu critério, os profissionais emendas ao projeto.
prescritores a que se refere o caput podem, após a Sala da Comissão, 28 de junho de 2001.
denominação a que se refere o inciso 111 deste artigo, Gardene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.
indicar o nome comercial ou de marca, bem como
manifestar expressamente sua não concordância
com a intercambialidade.

Art. 30 A não observância do disposto no artigo
anterior sujeita os infratores às penalidades previs
tas na Lei na 6.437, de 20 de agosto de 1977, assim
como implica o não aviamento da receita, conforme
previsto no art. 35 da Lei na 5.991, de 17 de dezem
bro de 1973.

Art. 40 Esta lei entra em vigor 120 dias após a
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - Depu
tado Rommel Feijó, Presidente.

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.510/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a s,..a Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
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PROJETO DE LEI N° 4.567/01

É o relatório.
das.

11 - Voto do Relator

A esta Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, nos termos regimentais - art. 24, 11 - compete
analisar o mérito da Proposição, conclusivamente.

A identificação de crianças e adolescentes é de
grande valia, mormente quando verificamos a grande
quantidade deles que vagam pelas ruas.

O autor argumenta com problemas que os afli
gem.

I - Relatório

Por meio do projeto de lei acima numerado, o
ilustre Deputado José Carlos Coutinho pretende criar
a "Carteira de Identidade de Crianças e Adolescentes
-CICA, modificando a Lei n° 7.116/83, que dispõe so
bre a carteira de identidade.

Justifica a sua Proposição afirmando que "...a
Lei n° 7.116, de 1983, autoriza a expedição de cédu
las de identidade sem proibi-Ias taxativamente às crian
ças e de adolescentes, mas não lhes propicia os meios
de acesso a esses documentos.

A identificação formal das pessoas é fator que
prepondera na expressão da cidadania e a, ao contrá
rio, a sua falta denuncia verdadeiro flagelo civil, pois
essa é a única forma de o Estado reconhecer-lhes a
existência. Não ser identificado de modo satisfatório
representa não ser admitido à vida social, cultural e
produtiva do País....

O certo é que a criança e o adolescente, ainda
que não precisem portar a CICA como exigência es
tatal imposta aos adultos, devem dispor de meio efi
caz de identificação".

No prazo, não houve apresentação de emen-

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a SI"" Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de junho de 2001, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2001. 
Gardene Ferreira de Aguiar, Secretária.

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

'Projeto inicial publicado no OCO, de 1°-5-01.

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nO 4.510, de 2001, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Serafim Venzon.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rommel Feijó - Presidente; Rafael Guerra,

José Linhares e Ivan Paixão - Vice-Presidentes;
Agnelo Queiroz, Ângela Guadagnin, Antônio Joa
quim Araújo, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi,
Celcita Pinheiro, Damião Feliciano, Darcísio Peron
di, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa,
Eduardo Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Ezidio
Pinheiro, Fioravante, Henrique Fontana, Jorge
Alberto, Kátia Abreu, Lamartine Poselia, Laura Car
neiro, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
Orlando Desconsi, Osmânio Pereira, Osmar Terra,
Osvaldo Sobrinho, Rita Camata, Salomão Gurgel,
Serafim Venzon, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vi
cente Caropreso.

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - Depu
tado Rommel Feijó, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.567-A, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Modifica os dispositivos da Lei nO
7.116, de 29 de agosto de 1983, que "Asse
gura validade nacional às Carteiras de Iden
tidade, regula sua expedição e dá outras
providências"; tendo parecer da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela rejei
ção (relator: Deputado Ivan Paixão).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação - art. 24, 11).

Cremos que a providência não demanda custos - parecer da Comissão

que onerem os produtos. Sob o ponto de vi~ta sanitá- COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
rio, ótica principal desta Comissão de Segundade So-
cial e Família, a proposição é altamente relevante, TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
motivo pelo qual nos posicionamos pela aprovação
do Projeto de Lei nO 4.510, de 2001.

Sala da Comissão 18 de setembro de 2001. 
Deputado Serafim Venzon, Relator.

111 - Parecer da Comissão



SUMÁRIO

*PROJETO DE LEI N° 4.732-A, DE 2001
(Do Sr. Serafim Venzon)

Dispõe sobre a elaboração de tabela
de honorários médicos, odontológicos e
de outros profissionais como base míni
ma para contratos com as operadoras de
planos de saúde; tendo parecer da Co
missão de Seguridade Social e Família,
pela aprovação, com substitutivo (rela
tor: Deputado Rafael Guerra).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11).

*Projeto inicial publicado no OCO de 25-5-01.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
PROJETO DE LEI N° 4.732/01

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a SI"" Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 13 de agosto de 2001 , por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2001. 
Gardene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

I - Relatório

A proposição em tela estabelece que os contra
tos firmados entre operadoras de planos de saúde e
os médicos, odontólogos e outros profissionais de sa
úde terão como referência mínima uma tabela elabo
rada pela Câmara de Saúde Complementar.

Prevê, ainda, que os infratores ao disposto nes
ta Lei serão punidos nos termos da Lei nO 9.656/98.

111 - Parecer da Comissão
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Entretanto, como o próprio autor afirma em sua Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - Depu-
Proposição, não há exigência para que as crianças e tado Rommel Feijó, Presidente.
adolescentes portem o referido documento de identi
dade. Ora, se não há essa exigência, qual seria a sua
utilidade?

Não há, também probição a que eles venham a
tirá-Ia nos órgãos pGbllcos competentes, se não o fa
zem é porque lhes falta inleresse.

Se assim é, por que criar esta carteira de identida
de de crianças e adolnseent8s, qual a sua necessidade?

Por outro lado, os custos com a implantação
deste projeto seriam por demais vultosos. Como sa
bemos' os Estados andam sempre assoberbados por
despesas crescentes e recursos escassos.

Os benefícios que adviriam da aprovação desta
proposta não seriam tão grandes como o autor decla
ra, haja vista que até hoje, inexistindo proibição legal
a que crianças e adolescentes tirem esse documento,
uma parcela mínima de adolescentes a possui, e não
se sente falta dela.

Não há, ainda, necE!ssidade de criar o que já
existe (Iegem habemus - já temos lei), mas que não
é utilizado.

Diante do exposto, cremos não deva ser aprova
da a matéria.

Voto, deste modo, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei nO 4.567, de 2001.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2001. - Depu
tado Ivan Paixão, Relator.

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 4.567, de 2001 , nos termos
do parecer do Relator, Deputado Ivan Paixão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rommel Feijó - Presidente; Rafael Guerra,
José Linhares e Ivan Paixão - Vice-Presidentes;
Agnelo Queiroz, Ângela Guadagnin, Antônio Joa
quim Araújo, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi,
Celcita Pinheiro, Damião Feliciano, Darcísio Peron
di, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbo
sa, Eduardo Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Ezi
dio Pinheiro, Fioraltante, Henrique Fontana, Jorge
Alberto, Kátia Abreu, Lamartine Posella, Laura Car
neiro, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
Orlando Desconsi, Osmânio Pereira, Osmar Terra,
Osvaldo Sobrinho, Rita Camata, Salomão Gurgel,
Serafim Venzon, Te té Bezerra, Ursicino Queiroz e
Vicente Caropreso.



Um dos aspectos cruciais refere-se às negocia
ções de honorários médicos e de dentistas, que têm
sofrido reduções unilaterais, em um processo que
quebrou, especificamente no caso dos médicos, uma
longa tradição de se utilizar como referência a tabela
da Associação Médica Brasileira.

Dentro dessa perspectiva, o projeto de lei sob
comento mostra-se extremamente oportuno, por ofe
recer uma proposta que visa restaurar minimamente
o equilíbrio das relações contratuais entre profissio
nais e operadoras.

Assim, a lei passaria a exigir que os contratos
entre operadoras de planos de saúde e médicos,
odontólogos e demais profissionais passassem a se
basear em tabelas elaboradas pela Câmara de Saú
de Complementar, integrante da estrutura da Agência
Nacional de Saúde Complementar.

Consideramos essencial que seja elaborada tal
tabela, que se constituiria em importante instrumento
para melhorar as condições de vida e trabalho dos
profissionais de saúde, o que traria reflexos positivos
na qualidade da assistência.

Ressalvamos, contudo, o fato de a tabela ser
elaborada pela Câmara de Saúde Complementar.
Esta instância, embora conte com a representação de
todos os setores da sociedade envolvidos com o cam
po da saúde suplementar, não dispõe da legitimidade
necessária para assumir tamanha responsabilidade.
Ademais os representantes das operadoras têm lugar
nesta Câmara, o que retiraria qualquer sentido de se
produzir uma tabela direcionada justamente para ne
gociar com tais representantes.

Entendemos que o diálogo e a negociação com
as operadoras deveriam ocorrer posteriormente à
aprovação da tabela por uma instância representativa
dos profissionais de saúde.

Após as entidades representativas de médicos,
de dentistas e de outros profissionais produzirem
suas respectivas tabelas, estas deveriam ser subme
tidas a uma instância colegiada, representativa dos
diversos setores da sociedade e do governo, com le
gitimidade e respeitabilidade acumuladas ao longo de
sua existência. A nossa ver, o organismo que se en
quadra nessas exigências é o Conselho Nacional de
Saúde.

11 - Voto do Relator

Entendemos, que, em grande parte, esta situa
ção ocorre pelo acúmulo de poder de um setor que
era para ser suplementar ao Sistema Único de Saúde.
As dificuldades para a consolidação do sistema públi
co associadas às facilidades que os planos de saúde
encontram explicam, em boa parte, o por que de am
plos setores da sociedade serem vinculados a algum
plano de saúde. Estima-se existir cerca de 40 milhões
de brasileiros nessa condição.

Não se pode negar esta realidade. Faz-se ne
cessário, portanto, buscar mecanismos de regulação
das ações das operadoras de planos de saúde. A Lei
n° 9.656/98, alterada por dezenas de medidas provi
sórias, apresentou avanços em vários de seus as
pectos. Contudo, fica claro que existem inúmeras la
cunas legais e normativas necessitando serem pre-

A proposição que ora analisamos tem o grande
mérito de procurar corrigir uma enorme injustiça que
ocorre dentro do setor saúde. Os planos de saúde pri
vados, que são integrantes do sistema suplementar
de saúde, ganharam tamanha força, que, a cada dia,
conduzem as suas ações de maneira praticamente
unilateral.

A cobrança de preços exorbitantes dos usuários
tem sido acompanhada da imposição de valores avil
tantes para os serviços prestados por médicos, odon
tólogos e outros profissionais de saúde.

Os reflexos na qualidade da assistência são no
tórios, constatados pelas queixas contra os planos de
saúde que se avolumam nos órgãos de defesa do
consumidor. Ademais, os profissionais de saúde são
impedidos de exercer de forma plena suas profissões
porque, paulatinamente, as operadoras retiram-lhes
os instrumentos técnicos e de apoio diagnóstico indis
pensáveis ao bom desenvolvimento de suas ativida
des.
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Em sua justificativa, dentre uma série de argu- enchidas para impedir a continuidade do desequilí-
mentos, destaca - se o que considera a tabela como brio existente no setor.
um instrumento fundamental de defesa dos médicos
e demais profissionais que prestam serviços para as
operadoras de planos de saúde.

Acrescenta que as relações desiguais entre
operadoras e profissionais tem contribuído fortemen
te para a queda da qualidade dos serviços.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

Esta Comissão tem poder conclusivo sobre a ma
téria, nos termos do art. 24, 11, do Regimento Interno.
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Nesse sentido, elaboramos um Substitutivo, que
remete a confecção da tabela para as representações
nacionais dos profissionais para posterior anuência
do Conselho Nacional de Saúde.

Diante do exposto e pela relevância da matéria,
manifestamos nosso voto favorável ao PL n° 4.732, de
2001 , nos termos do Substitutivo.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2001. 
Deputado Rafael Guerra, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.732, DE 2001

Dispõe sobre a elaboração de tabela
de honorários médicos, odontológicos e
de outros profissionais como base míni
ma para contratos com as operadoras de
planos de saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O contrato entre as operadoras de planos

de saúde e os médicos, odontólogos e outros profis
sionais de saúde terá como piso os valores constan
tes de tabelas elaboradas pelas entidades nacionais
representativas de cada profissão e referendadas
pelo Conselho Nacional de Saúde.

Art. 2° O desrespeito ao disposto nesta lei sujei
ta os infratores às sanções previstas na Lei n° 9.656,
de 3 de junho de 1998.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2001. - Depu
tado Rafael Guerra, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.732/01

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a SI'" Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 10 de outubro de 2001, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2001. 
Gardene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 4.732, de 2001, com substi
tutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Rafael Guerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rommel Feijó, Presidente - Rafael Guerra, José

Unhares e Ivan Paixão, Vice-Presidentes - Agnelo
Queiroz - Ângela Guadagnin - Antônio Joaquim Ara
újo - Arnaldo Faria de Sá - Carlos Mosconi - Ce/cita
Pinheiro - Damião Feliciano - Darcísio Perondi - Dr.
Benedito Dias - Dr. Rosinha - Eduardo Barbosa 
Eduardo Seabra - Eni Voltolini - Euler Morais - Ezidio
Pinheiro - Fioravante - Henrique Fontana - Jorge
Alberto - Kátia Abreu - Lamartine Posella - Laura
Carneiro - Lavoisier Maia - Lídia Quinan - Lúcia Vâ
nia - Orlando Desconsi - Osmânio Pereira - Osmar
Terra - Osvaldo Sobrinho - Rita Camata - Salomão
Gurgel - Serafim Venzon - Teté Bezerra - Ursicino
Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. 
Deputado Rommel Feijó, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre a elaboração de tabela
de honorários médicos, odontológicos e
de outros profissionais como base míni
ma para contratos com as operadoras de
planos de saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O contrato entre as operadoras de planos

de saúde e os médicos, odontólogos e outros profissi
onais de saúde terá como piso os valores constantes
de tabelas elaboradas pelas entidades nacionais re
presentativas de cada profissão e referendadas pelo
Conselho Nacional de Saúde.

Art. 2° O desrespeito ao disposto nesta lei sujei
ta os infratores às sanções previstas na Lei 9.656, de
3 de junho de 1998.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. 
Deputado Rommel Feijó, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 4.867-A, DE 2001
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Veda às empresas prestadoras de
serviços de telefonia, que têm números
de identificação coincidentes com os nú
meros de identificação de partidos políti
cos registrados no Tribunal Superior Elei
toral, realizar qualquer tipo de publicida
de, entre 6 de julho e 30 de novembro de
2002, em todo o território nacional; tendo
parecer da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática, pela
rejeição deste e pela aprovação do de
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n° 4.912/01, apensado, com emenda (Re- As proposições foram encaminhadas a esta Co-
lator: Deputado Dr. Hélio). missão para exame do mérito, consoante o disposto

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- no art. 32, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- dos Deputados. Findo o prazo regimental, não foram
tituição e Justiça e de Redação (art. 54) - apresentadas emendas às mesmas.
art. 24, 11).

15 PMOB i Telefônica

16 PSTU Ceterp

I
21 , PCB Embratel

23 PPS Intelig
\

25 PFl GVT

i 31 PHS i Telemar

Tomamos o cuidado de examinar o grau de coinci
dência entre os números de operadoras de telefonia e
partidos políticos. Notamos as seguintes ocorrências:

Ao examinarmos a proposição principal, observa
mos porém dois aspectos que merecem exame mais
detido. Primeiramente, o texto restringe a proibição ape
nas àquelas empresas que foram objeto da coincidên
cia de códigos citada. Isto criaria um privilégio para em
presas que não enfrentam esse problema.

A assimetria de publicidade decorrente do dis
positivo iria surgir em momento inoportuno, pois o ano
de 2002, que sabemos tratar-se de ano eleitoral, é

A intenção dos autores de ambas as proposi
ções é clara e meritória. Destaca, em sua justificação,
o nobre Deputado Bispo Rodrigues. que a coincidên
cia entre a numeração dos partidos políticos e os có
digos das operadoras de telefonia poderá "causar
prejuízos aos demais partidos políticos, uma vez que,
com a maciça campanha publicitária realizada pelas
empresas de telefonia nos meios de comunicação, ...
os partidos com numeração idêntica à daquelas terão
vantagens sobre os demais, no voto de seus candida
tos e no voto de legenda".

De igual teor reveste-se a justificação apresen
tada pelo ilustre Deputado Wellington Fagundes e de
mais signatários da proposição apensada. Destaca o
nobre parlamentar que "algumas legendas, cujos nú
meros de registro coincidem com os das operadoras
de telefonia vêem reforçada, de forma subliminar, sua
propaganda".

'Projeto inicial publicado no OCO de 22-6-01

- Projeto apensado: PL n° 4.912/01 (publicado
no OCO de 30-6-01)

PARECER DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.867/01

Nos termos do art. 119, I e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27-8-01, por cinco sessões. Fin
do o prazo, não foram apresentadas emendas ao pro
jeto e nem ao seu apensado.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2001. 
Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.867, de autoria do ilustre
Deputado Bispo Rodrigues, veda às empresas de te
lefonia que tenham números de identificação coinci
dentes com números atribuídos a partidos políticos
registrados no TSE a realização de qualquer publici
dade no período de propaganda eleitoral. Determina,
ainda, que o TSE proceda, após o pleito, à revisão
dos números dos partidos, de modo a evitar tal coinci
dência de numeração.

Ao texto principal foi apensado o Projeto de Lei
nO 4.912, de 2001, subscrito pelo nobre Deputado
Wellington Fagundes e outros 177 parlamentares,
que veda, durante o período eleitoral, a publicidade
das operadoras de telefonia que divulguem os res
pectivos prefixos.

Código

12

14

43

Partido polítieo

POT
PTB

PV

Opellldora

CTBC Tetecom
Tele-centro-sul

Sertomtel
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EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N° 10 - CCTCI

Substitua-se onde couber, no Projeto de Lei
nO 4.912, de 2001, a expressão "período eleitoral"
pela expressão "período compreendido entre os
dias cinco de julho e trinta e um de outubro dos
anos em que se realizem eleições gerais de qual
quer nível".

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - Depu
tado Nárcio Rodrigues, Presidente.

Substitua-se onde couber, no Projeto de Lei
nO 4.912, de 2001, a expressão "período eleitoral"
pela expressão "período compreendido entre os
dias cinco de julho e trinta e um de outubro dos
anos em que se realizem eleições gerais de qual
quer nível".

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Dr. Hélio, Relator.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n°
4.867/01, e aprovou o Projeto de Lei n° 4.912/01,
apensado, com emenda, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Dr. Hélio.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Nárcio Rodrigues, Presidente - João Castelo,
Vice-Presidente - Arolde de Oliveira - César Ban
deira - Gilberto Kassab - José Rocha - Santos Fi
lho - Francistônio Pinto - Neuton Lima - Alberto
Goldman - Alexandre Santos - Augusto Franco 
Júlio Semeghini - Luiz Piauhylino - Saulo Coelho
Salvador Zimbaldi - Eunício Oliveira - Hermes Par
cianello - Jorge Pinheiro - Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Moreira - Marçal Filho - Pinheiro Landim 
Wagner Rossi - Marcelo Barbieri - Haroldo Bezerra
- Jorge Bittar - Marcos Afonso - Walter Pinheiro 
Ana Corso- Fernando Ferro- Mário Assad Júnior
Pedro Irujo - Vic Pires Franco - Eni Voltolini - Mar
cus- Vicente - íris Simões - Ricardo Izar - Josué
Bengtson - Airton Cascavel- Dr. Hélio - OI ímpio Pi
res - Bispo Wanderval- João Caldas - Valdeci Pai
va - Luiza Erundina - Pedro Canedo - Raimundo
do Santos e Magno Malta.

Sala da Comissão, 13 de Março de 2002. - De
putado Nárcio Rodrigues, Presidente.
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justamente o ano em que será autorizado o inicio da EMENDA MODIFICATIVA N° 1, DE 2001
exploração de serviços de telefonia pelas operadoras,
em áreas distintas da sua élrea original de concessão.

Será, portanto, um a '10 de intensas campanhas
publicitárias das empresas do setor e, se vamos proi
bi-Ias ou impor alguma limitação às mesmas, devere
mos ser equânimes e sujeitar todos os concorrentes
às mesmas regras, evitando a citada assimetria.

Outro dispositivo que merece, a nosso ver, uma
reflexão, está previsto no art. 4° da proposição princi
pal, que determina ao TSE a alteração dos números
dos partidos. Ocorre que, em reunião com represen
tantes da Anatel, e~;ta Ccmissão foi informada que,
nos próximos anos, com e entrada em operação das
"espelhinhos", praticamente todos os códigos com
dois algarismos passarão a ser usados por empresas
de telefonia, o que toma inócuo o dispositivo.

A matéria apensada, embora de teor idêntico ao
da proposição principal, afigura-se mais adequada,
na medida em que não proíbe por completo a propa
ganda das operadoras de lelefonia, mas veda apenas
a menção ao código numérico. Desse modo, assegu
ra-se a preservação da publicidade do setor, que é
importante fonte de i'eceitas para as empresas de co
municação, em especial no período eleitoral, em que
parte da grade de programação fica à disposição dos
partidos políticos.

Não nos agrada, porém, a expressão "período
eleitoral" adotada no texto, que nos parece pouco cla
ra. Preferimos modificar o dispositivo, sugerindo a ex
pressão "durante o período compreendido entre os
dias cinco de julho e trinta e um de outubro dos anos
em que se realizem eleiçôes gerais de qualquer ní
vel". Em vista das atuais disposições, o período
abrange o segundo turno, cuja votação é realizada rio
último domingo de outubro, conforme reza o § 1° da
Lei nO 9.504, de 1D97. p, modificação é objeto da
Emenda n° 1, de 2001, ceste relator. O texto pare
ce-nos oferecer mais garantias às empresas de tele
fonia e de mídia, qUl~ saberão delimitar com precisão
as datas em que serão impostas as restrições de di
vulgação dos códigos de operação.

Reconhecemos, em suma, o mérito de ambas
as propostas oferecidas élO exame desta douta Co
missão, mas preferimos a abordagem dada pelo texto
apensado, com a modificação acima sugerida.

O nosso voto é, pois, pela rejeição do Projeto de
Lei n° 4.867, de 2001, pela aprovação do Projeto de
Lei n° 4.912, de 2001, apensado com a Emenda n° 1,
de 2001, apresentada pelo relator.

Sala da ComissElo, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Dr. Hélio, Relat:>r.
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Emenda Modificativa n° 1

EMENDA APRESENTADA EM PLENÁRIO

o Projeto de Decreto legislativo na 278-A, de
autoria desta douta Comissão, aprova o texto do
Acordo Relativo à Implementação da Parte XI da
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar de 10 de dezembro de 1982, concluído em Nova
Iorque, em 29 de julho de 1994.

Essa parte da Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar dispõe sobre a "Área", ou seja,
sobre o solo e subsolo marinho, os quais são defini
dos como "patrimônio de toda a humanidade". O acor
do aprovado pelo PDC em apreço refere-se à imple
mentação dos direitos sobre a exploração dos recur
sos presentes na "Área". O presente projeto de decre
to legislativo foi aprovado pela Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela Co
missão de Minas e Energia e pela Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

Entretanto, no plenário desta Casa o projeto de
decreto legislativo em debate recebeu emenda apre
sentada pelo Partido dos Trabalhadores. O texto da
emenda introduz, no PDC em pauta, ressalva relativa
à Seção 5 do Anexo do Acordo Relativo à Implemen
tação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar.

Assim, a redação do art. 10 do Projeto de Decre
to legislativo na 278, de 1999, de acordo com a
emenda apresentada, seria a seguinte:

Dê-se ao art. 10 do presente PDl a seguinte re
dação:

Art. 10 Fica aprovado o texto do Acordo Relativo
à Implementação da Parte XI da Convenção das Na
ções Unidas sobre o Direito do Mar de 10 de dezem
bro de 1982, concluído em Nova Iorque, em 29 de ju
lho de 1994, ressalvada a Seção 5 do seu Anexo.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2001. - Depu
tado Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Deputa
do Lincoln Portella, Vice-Líder do PUPSl - Deputa
do José Antônio Almeida, Vice-Líder - Deputado
Pedro Eugenio, Vice-Líder do Bloco PDT/PPS.

'Projeto inicial publicado no DCD de 14-9-99

- Pareceres das Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, de Minas e
Energia e de Constituição e Justiça e de Redação
ao projeto, publicados no OCO de 4-4-01

SUMÁRIO

I - Emenda apresentada em Plenário
II - Na Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional:
- parecer do relator à emenda de Plenário
- parecer da Comissão
111 - Na Comissão de Defesa do Consumidor,

Meio Ambiente e Minorias:
- parecer do relator à emenda de Plenário
- parecer da Comissão
IV - Na Comissão de Minas e Energia:
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*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - parecer do relator à emenda de Plenário
N° 278-B, DE 1999 - parecer da Comissão

(Da Comissão de Relações Exteriores V _ Na Comissão de Constituição e Justiça e de
e de Defesa Nacional) Redação:

MENSAGEM N° 230/99 _ parecer do relator à emenda de Plenário
Aprova o texto do Acordo Relativo à _ parecer da Comissão

Implementação da Parte XI da Conven
ção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar de 10 de dezembro de 1982, con
cluído em Nova York, em 29 de julho de
1994; tendo pareceres: da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela aprovação (Relator: Depu
tado Luciano Pizzatto); da Comissão de
Minas e Energia, pela aprovação (Rela
tor: Deputado Pedro Bittencourt); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Depu
tado José Antônio Almeida) Pareceres à
Emenda Apresentada em Plenário: da
Comissão de Relações Exteriores de De
fesa Nacional, pela aprovação (Relator:
Deputado Milton Temer); da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela aprovação (Relator: Depu
tado Luciano Pizzatto)j da Comissão de
Minas e Energia, pela rejeição (Relator:
Deputado Pedro Bittencourt)j e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Depu
tado José Genoíno).
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A Convenção sobre o Direito do Mar das Na
ções Unidas é considerada exemplar enquanto ins
trumento jurídico multilateral que busca assegurar o
direito de todos os países (desenvolvidos e em de
senvolvimento) ao uso e à exploração do mar e do
fundo marinho.

Provavelmente por causa deste caráter, assim
digamos, equânime e democrático da citada conven
ção, muito países industrializados, liderados pelos
EUA, negaram-se durante longo tempo a assiná-Ia e
ratificá-Ia. Incomodava sobremaneira a esses países
o fato de que o mar (as águas internacionais) e o solo
e o subsolo marinhos serem definidos como "patrimô
nio da humanidade". Incomodava mais ainda aos paí
ses industrializados que a exploração dos recursos
do mar estivesse, pela Convenção, sujeita a regras
que procuravam assegurar o acesso de todas as na
ções aos mencionados recursos.

Pois bem, as Nações Unidas iniciaram, a partir
do inicio dos anos 90, negociações para inserir os pa
íses industrializados na Convenção do Direito do Mar.
Tais negociações, bem como as negociações efetua
das em relação ao acordo aprovado pelo PDC em pa
uta, com o intuito de fazer com que os países desen
volvidos (principalmente os EUA) aderissem à imple
mentação da Parte XI da Convenção das Nações Uni
das sobre o Direito do Mar, resultaram em diversas
concessões que, em linhas gerais, são prejudiciais
aos países em desenvolvimento.

A principal delas refere-se à candente questão
da transferência de tecnologia.

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direi
to do Mar, estipula, no artigo 5 do seu Anexo 111, uma
série de normas pelas quais os peticionários (as em
presas que queiram explorar o fundo marinho) deveri
am transferir obrigatoriamente a sua tecnologia para
a "Empresa" (o consórcio de países que regulará a
exploração do subsolo marinho) e para os países em
desenvolvimento.

Com efeito, o parágrafo 3 do referido artigo de
termina que o contratante terá, entre outros, o com
promisso de colocar à disposição da "Empresa", em
condições justas e razoáveis, a tecnologia utilizada
na exploração do fundo marinho. Ademais, a alínea b
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Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo Relativo do mesmo parágrafo estipula que, caso uma determi-
à Implementação da Parte XI da Convenção das Na- nada tecnologia não possa ser obtida no mercado
ções Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de dezem- aberto, o contratante terá que se comprometer a dis-
bro de 1982, concluído em Nova for que, em 29 de ju- ponibilizá-Ia à "Empresa", sob pena de não podê-Ia
lho de 1994, ressalvada a Seção 5 do seu Anexo. utilizar na exploração do fundo marinho.

É o Relatório. Trata-se, sem dúvida alguma, de dispositivos
que tencionavam reduzir as disparidades tecnológi
cas e comerciais entre países desenvolvidos e em de
senvolvimento, na exploração dos importantes recur
sos minerais existentes no fundo marinho. Tais dispo
sitivos se constituíam, portanto, em garantia, para os
países pobres, de que haveria condições efetivas
para que a exploração dos recursos minerais da de
nominada "Área" (fundo marinho), definidos pela
Convenção como "patrimônio da humanidade", esti
vesse, de fato, ao seu alcance. Ressalte-se que tal ex
ploração demanda tecnologia de ponta que, por moti
vos óbvios, só está disponível em países ricos.

Entretanto, a Seção 5do Acordo aprovado pelo
PDC em apreço determina que a "Empresa" e os
"Estados em desenvolvimento" que desejarem obter
tecnologia para a exploração do fundo marinho deve
rão fazê-lo no mercado aberto, ou por meio de arran
jos de empreendimentos conjuntos.

Caso isto não seja possível, estipula-se, na alí
nea b do § 1°, que a Autoridade poderá pedir (!) que
os contratantes cooperem para que tal aconteça, as
segurada a efetiva proteção dos dire~os de propriedade
intelectual. Por último, o art. 2° da Seção em epígrafe
determina claramente que:

As disposições do artigo 5° do Anexo 111 da Con
venção não se aplicarão.

Por conseguinte, parece-nos evidente que a Se
ção 5 do Anexo do Acordo aprovado pelo PDC n°
278-A, de 1999, representa um enorme retrocesso,
no que tange aos interesses dos países em desenvol
vimento. Na prática, ela revoga todo o art. 5° do Anexo
111 da Convenção sobre o Direito do Mar, o qual con
substanciava as garantias de que os países pobres
também poderiam explorar exitosamente o fundo ma
rinho.

O resultado óbvio dessa profunda modificação
será o de que a exploração comercial do fundo mari
nho ficará rigorosamente restrita aos países desen
volvidos. Ressalte-se que isto deverá ter repercus
sões significativas sobre o mercado internacional de
minérios. O aumento da oferta de tais produtos, origi
nada pela exploração do fundo marinho, poderá fazer
cair os preços de muitos minérios, o que poderia pre
judicar os países em desenvolvimento que os expor
tam, como o Brasil. Deve-se ter em mente que o solo
e o subsolos marinhos são muito ricos em nódulos



11 - Voto do Relator

A Seção V do Anexo do Acordo em questão re
vo~a o art. 5 do Anexo 111 da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, que dispunha sobre
transferência de tecnologia. As modificações introdu
zidas na Convenção dificultam o acesso dos países
em desenvolvimento às tecnologias de exploração
mineral no subsolo marinho.

Existe, em geral, uma estreita relação entre o
grau de desenvolvimento de uma tecnologia de explo
ração de recursos naturais e o grau do impacto ambi
entai negativo causado pela atividade exploratória.
Quanto mais avançada a tecnologia, maior é a efi
ciência da atividade e menor é o dano para o meio
ambiente. De modo que, além dos prejuízos de ordem
econômica, as novas regras propostas para a transfe
rência de tecnologia no âmbito da Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar representam
tam~ém um risco potencial para o meio ambiente, na
medida em que favorecem o uso pelos países em de
senvolvimento de técnicas de exploração menos efici
entes.

Nosso voto é pela aprovação da Emenda n° 1 ao
Projeto de Decreto Legislativo n° 278, de 1999.

Sala da Comissão, 29 de Novembro de 2001. 
Deputado Luciano Pizzatto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou unanimemente pela aprovação da
Emenda de Plenário n° 1, apresentada ao Projeto de
Decreto Legislativo n° 278/1999, nos termos do Pare
cer do Relator, Deputado Luciano Pizzatto.

Pa.rticiparam d~ votaçã.o os Senhores Depu
tados Pinheiro Landim, PreSidente - José Borba 
Luciano Pizzatto e Luiz Alberto, Vice-presidentes 
Aníbal Gomes - Arlindo Chinaglia - Badu Picanço 
Fernando Gabeira - Luiz Bittencourt - Luiz Ribeiro 
Mendes Thame - Paulo Baltazar - Raimundo Gomes
de Matos - Ricarte de Freitas e Salatiel Carvalho Ti
tulares; Dolores Nurtes - José Janene - Laura Ca;ne
iro - Luis Barbosa - Olímpio Pires - Paulo Gouvêa e
Ronaldo Vasconcellos, Suplentes.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação da Emenda de
Plenário ao Projeto de Decreto Legislativo n° 278199,
nos termos do parecer do relator, Deputado Milton Te
mero

Participaram da votação os Senhores Depu
tados: Hélio Costa, Presidente - Jorge Wilson, Neiva
Moreira e Haroldo Lima, Vice-Presidentes - Alberto
Fraga, Aloizio Mercadante, Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra, Átila Lins, Aldo Rebelo, Cláudio Caja~
do, Cunha Bueno, Cabo Júlio, De Velasco, Elcione Bar
balho, Fernando Gabeira, Francisco Rodrigues, Herá
clito Fortes, João Herrmann Neto, José Carlos Marti
nez, José Thomaz Nonô, Leur Lomanto, Lincoln Porte
la, Luiz Carlos Hauly, Mário de Oliveira, Milton Temer,
Paulo Delgado, Paulo Kobayashi, Paulo Mourão, Pe
dro Valadares, Rubens Furlan, Wagner Salustiano,
Waldir Pires e Werner Wanderer, Titulares - Alberto
Goldman, Antonio Feijão, Dr.Heleno, Manoel Salviano,
Aracely de Paula, Jorge Khroury, Ben~o Gama, Paulo
Lim~ e Edmar Moreira, Suplentes.

Plenário Franco Montoro, 7 de novembro de
2001. - Deputado Hélio Costa, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I - Relatório

O projeto de decreto Legislativo em epígrafe
aprova um acordo complementar à Convenção das
Nações Unidas, modificando e dando um novo enten
dimento ao disposto na Parte XI da Convenção, que
cuida da exploração mineral do subsolo marinho. O
Acordo cuida, em particular, dos custos para os Esta
dos Partes e os arranjos institucionais para a explora
ç~o oceânica; das funções da Empresa, entidade
Criada pela Convenção para realizar as atividades de
mineração em parceria com os Estados Partes ou
empresas privadas; da transferência de tecnologia;

Assim sendo, julgamos que a emenda apresen
tada em plenário ao PDC n° 278-A, de 1999, na medi
da em que ressalva da aprovação congressual a refe
rida Seção 5, é inteiramente oportuna e meritória.

Em vista do exposto, o nosso voto é pela apro
vação do texto da Emenda de Plenário ao Projeto de
Decreto Legislativo n° 278-A, de 1999.

Sala da Comissão, em 31 de outubro de 2001. 
Deputado Milton Temer, Relator.
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polimetálicos, que contém manganês, ferro, ouro e da política de produção; da assistência econômica e
vários outros minerais de médio e alto valor de merca- das cláusulas financeiras dos contratos.
do. O projeto foi aprovado nas Comissões de Defe-

sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Minas
e Energia e Constituição e Justiça e de Redação.

Em Plenário, foi objeto da emenda em discus
são, por meio da qual se propõe a não aprovação da
Seção V do Anexo do Acordo, que cuida da transfe
rência de tecnologia.

É o Relatório.



JII - Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, a
Emenda de Plenário ao Projeto de Decreto Legislati
vo n° 278-A/1999, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Pedro Bittencourt.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Antônio Cambraia,Presidente - Salvador Zimbaldi,
Francisco Garcia, Antônio Feijão, Vice-Presidentes
Airton Dipp, Antônio Jorge, Carlos Alberto Rosado,
Clementino Coelho, Fernando Ferro, Francisco Gar
cia, Gervásio Silva, Gilberto Kassab, Ivânio Guerra,
José Carlos Aleluia, José Janene, Juquinha, Luciano
Zica. Marcos Lima, Moreira Ferreira, Eliseu Resende,
Jandira Feghali, Luiz Piauhylino, Olímpio Pires, Ro
mel Anízio e Salatiel Carvalho.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado Antônio Cambraia, Presidente.

! - Relatório

11 - Voto do Relator
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Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - Depu- Dentre essas regras, ressa~e-se a importância da
tado Pinheiro Landim, Presidente. transferência de tecnologias para a exploração mineral

dos fundos marinhos, diretamente dos países que as
detêm para as nações em desenvolvimento que deseja
rem realizar projetos de mineração nessa área, que de
verá realizar-se segundo "termos e condições justos e
razoáveis no mercado aberto", ou por meio da entidade
criada pela Convenção para realizar as atividades de
mineração oceânica em parceria com os Estados Par
tes, ou empresas privadas, e para comercializar os mi
nerais extraídos do subsolo marinho.

Em resposta àqueles que ainda insistem em
combater as disposições constantes do texto do men
cionado acordo, lembramos que, embora possam não
representar o ideal de igualdade de oportunidades
entre os diversos países do mundo, são elas infinita e
definitivamente melhores do que a inexistência de
normas aceitas pela coletividade das nações, no que
concerne à exploração dos recursos do mar.

Assim sendo, e por considerar, com já dissemos
perante o Plenário da Comissão de Minas e Energia,
que a aprovação do Projeta de Decreto Legislativo
ora em exame atende aos interesses brasileiros, no
que respeita à exploração mineral do subsolo mari
nho, e contribui para que o Acordo Relativo à Imple
mentação da Parte XI da Convenção das Nações Uni
das sobre o Direito do Mar atinja plena eficácia e re
presente o ponto de entendimento entre as nações do
mundo acerca de assunto de tão vital importância,
não vemos razão para as ressalvas à aprovação do
Anexo 5 do referido Acordo, razão pela qual nos mani
festamos pela REJEiÇÃO da Emenda de Plenário.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Pedro Bittencourt, Relator.

Encaminhada por meio da Mensagem n° 230,
de 1999, do Senhor Presidente da República, visa a
proposição epigrafada a obter do Congresso Nacional
a necessária autoriz;3.ção para a ratificação do Acordo
Relativo à Implementação da Parte XI da Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, onde se
estabelecem as condições para a exploração dos re
cursos do leito do mar, dos fundos marinhos e de seu
subsolo.

Proposto pela Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional, foi o projeto submetido ao
exame dos órgãos técnicos da Casa, tendo obtido
aprovação unânime em &ua tramitação nas comis
sões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias, de Minas e Energia e de Constituição e Justiça
e de Redação.

No Plenário da Cas3, foi oferecida a Emenda
n° 1 à proposição, buscando alterar o texto de seu
art. 1°, de modo a ressalvar da aprovação do texto do
Acordo a Seção V de seu Anexo, referente à transfe
rência de tecnologia para a mineração dos fundos
marinhos.

Cabe-nos, agora, em nome da Comissão de Mi
nas e Energia, manifestarmo-nos sobre o mérito da
emenda.

É o Relatório.

Conforme já nos expressamos anteriormente,
em nosso Parecer adotado peja Comissão de Minas e
Energia, pela aprovaçào do projeto de decreto Legis
lativo que ora se examina, por ter a exploração de re
cursos energéticos, como o petróleo e o gás natural,
assumido o principal papel, no que diz respeito ao
aproveitamento dos recursos marítimos, e em virtude
de ter-se a exploraçilo mineral do subsolo marinho to
mado uma possibilidade tangivel, é essencial que as
nações de todo o mundo busquem entender-se para
que o aproveitamento des~;es recursos se faça de ma
neira harmoniosa e sem confrontações desnecessá
rias e altamente des~Jastantesdas delicadas relações
internacionais.

Por isso, é mais do que louvável que, após lon
gos anos de difíceis e delicadas negociações diplo
máticas, tenham os diverws países do mundo acor
dado nas regras relativas à implementação da Parte
XI da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar.



Consulta a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, nos ter
mos do art. 32, inciso 111, alínea c, do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados - RICO, acerca da legalidade da
proposta dos Presidentes do Sindicato
dos Servidores do Poder Legislativo
Federal e do Tribunal de Contas da
União - SINDILEGIS e da Associação
dos Servidores Aposentados da Câma
ra dos Deputados - ASA, para consig
nação em folha de pagamento de pres
tações relativas a empréstimos contraí
dos por servidores junto a instituições
de crédito privadas; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela legalidade da minuta do
Ato da Mesa que disciplina a matéria,
nos termos do parecer do Relator (Rela
tor: Dep. Inaldo Leitão).

(A Mesa Decide, Vista de Opinião Di
vergente no Âmbito da Mesa Quanto a Le
galidade da Proposta, Submeter a Matéria
na Forma de Consulta à Matéria na Forma

11 - Voto do Relator

Quanto aos aspectos constitucionais sobre os
quais deve esta Comissão se pronunciar, nada tenho
a opor, pois estão obedecidos os preceitos da Magna
Carta no que diz respeito à competência legislativa da
União, às atribuições do Congresso Nacional e à legi
timidade da iniciativa concorrente.

Inexiste ainda conflito entre a proposição e princí
pios e disposições do ordenamento infraconstitucional
vigente, razão por que manifesta-se sua legalidade.

No que tange à técnica legislativa, nada a opor,
uma vez que a proposição observa os preceitos da
Lei Complementar nO 95/98.

Diante do acima exposto, votamos pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da
Emenda n° 1 oferecida em Plenário.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2001 . 
Deputado José Genoíno, PT - SP.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação em reunião ordinária realizada hoje, opinou
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA unanimemente pela constitucionalidade, juridicida-
E DE REDAÇÃO de e técnica legislativa da Emenda apresentada em

I - Relatório Plenário ao Projeto de Decreto Legislativo n°
A Comissão de Relações Exteriores e de De- 278-A/99: nos t~rmos do parecer do Relator, Depu-

fesa Nacional desta Casa, na forma regimental, ela- tado Jose Genomo.
borou o Projeto de Decreto Legislativo n° 278, de Estiveram presentes os Senhores Deputados:
1999, para aprovar o texto do Acordo Relativo à Inaldo Leitão - Presidente, Robson Tuma e
I~plem~ntação da Pa~e.XI da Convenção das Na- Osmar Serraglio, Vice-presidentes - André Benas-
çoes Unidas sobre o,Direito do Mar de 10 de deze~- si, Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo
bro de 1982, conclUldo em Nova York, em 29 de JU- Domingos Nelson Marchezan Nelson Otoch
lho de 1994. Ed d 'G Id' S" C 'Ih V' A'

E 27 d b d 1999 C
. - d M' mun o a mo, erglo arva o, Icente rru-

m e outu ro e ,a omlssao e 1- d Z I " C b J' M r P L d'
nas e Energia aprovou o Projeto de Decreto Legislati- a, u ale <: ra, ,a.lme ar Ins.' aes an Im,
vo n° 278/99. Mais tarde em 10 de novembro de Paulo Magalhaes, ledlo Rosa, COriolano Sales, Dr.
1999 foi a vez de a Comis~ão de Defesa do Consumi- Antônio Cruz, Geovan Freitas, Cezar Schirmer, Ro-
dor, Meio Ambiente e Minorias opinar, unanimemen- land Lavigne, Geraldo Magela, José Dirceu, José
te, pela aprovação do projeto. Genoíno, Marcos Rolim, Augusto Farias, Edmar

Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça e Moreira, Gerson Peres, José Antônio Almeida, Fer-
de Redação opinou, em 3 de abril de 2001, pela cons- nando Coruja, José Roberto Batochio, Luciano Bi-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do var, Léo Alcântara, Ricardo Rique, Átila Lins, Jairo
Projeto de Decreto Legislativo n° 278/99. Carneiro, Paulo Marinho, Vic Pires Franco, Nelo Ro-

Em plenário, o projeto recebeu a Emenda Modi- dolfo, Osvaldo Reis, Themístocles Sampaio, Mauro
ficativa n° 1, subscrita pelos vice-líderes do PT, Bloco Benevides, Nelson Pellegrino, Ary Kara, Roberto
PUPSL, Bloco PSB/PC do B e Bloco PDT/PPS. A Balestra e Bispo Wanderval.
emenda prevê, na aprovação do texto do Acordo, a . _
exceção da seção 5 de seu anexo, que trata da Trans- Sala da Comls~~o, 5 de. dezembro de 2001. -
ferência de Tecnologia. Deputado Inaldo Leltao, Presidente.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça CONSULTA N° l-A, DE 2002
e de Redação manifestar-se a respeito da constitucio- (Do Presidente da Câmara dos Deputados)
nalidade, juridicidade e técnica legislativa da Emenda
de Plenário n° 1, fase que ora se encontra.

É o relatório.
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4. A fim de viabilizar a utilização dos créditos re
feridos, a única fórmula existente, a curto prazo, para
atenuar o desequilíbrio financeiro de parcela conside
rável de nossos colegas, solicitamos a V. sa a neces
sária autorização para consignação das prestações
dos servidores da Câmara que vierem a contratar em
préstimo com uma das empresas acima referidas,
nos termos dos contratos que serão submetidos à
sua apreciação, oportunamente, após o esperado
atendimento à pretensão aqui exposta.

Brasília - DF, 18 de maio de 2001

de Consulta à Comissão de Constituição e Câmara dos Deputados
Justiça e de Redação.) Nesta

SUMÁRIO Senhor Diretor-geral,
Dirigimo-nos a V. sa a fim de formalizar solicita

ção anteriormente encaminhada, referente à busca
de meios adequados tendentes a propiciar o acesso
de servidores da Câmara a fonte de recursos finance
iros com taxa de juros reduzida.

1. Como é do conhecimento de V. sa, desde
1996 vem a remuneração dos servidores da Câmara
dos Deputados sofrendo a corrosão de um processo
inflacionário de cerca de 70%. O Supremo Tribunal
Federal, em recente decisão, condenou o Presidente
da República a propor ao Congresso Nacional a revi
são da nossa remuneração, em cumprimento a deter
minação constitucional constante do art. 37, X, reco
nhecendo a omissão da União.

Além disso, o pagamento dos atrasados refe
rentes à diferença provocada pela antecipação da
data de pagamento quando da conversão da remune
ração para a URV está, a depender de recursos orça
mentários, o que agravam as conseqüências da ina
dimp�ência da União.

2. Como não poderia deixar de ser, os servido
res da Casa, assim como os dos demais Poderes 
com as exceções conhecidas -, encontram-se em
péssimas condições financeiras, acumulando dívidas
sem esperança de equilibrar o orçamento doméstico.

Assim, os servidores encontram-se endividados
com bancos e - pior ainda -, com agiotas, embora se
jam credores dos cofres públicos.

3. O Sindilegis e a ASA-CO, em conjunto, estão
mantendo contato com entidades de crédito, a fim de
procurar encontrar fórmulas que propiciem, a curto
prazo, a oportunidade de auxiliar nossos colegas a re
solverem a situação de insolvência em que se encon
tram, usando-se de taxas de juros inferiores às prati
cadas pelo mercado, o que poderia significar o abati
mento de dívidas existentes e o vislumbre de equilí
brio financeiro.

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
LEGISLATIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE

CONTAS DA UNIÃO

CGC N° 03.656493/0001-00 -
Fone: (61) 225-3060 - Fax:(61) 225-1276

SEDE: SAS - Quadra 6 - Bloco K-
Ed. Belvedere - Sala 501

CEP: 70.070-915 - Brasília - DF

OFíCIO PR N° 15, DE 2001

I - Consulta Inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- parecer do relator

- parecer da Comissão
Colenda Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação,
Com fundamento no disposto no art. 32, inciso

111, alínea c, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados - RICO, formulo consulta a esse douto
Órgão acerca da legalidade da proposta dos Presi
dentes do Sindicato dos Servidores do Poder Legisla
tivo Federal e do Tribunal de Contas da União 
SINDILEGIS e da Associação dos Servidores Apo
sentados da Câmara dos Deputados - ASA, para
consignação em folha de pagamento de prestações
relativas a empréstimos contraídos por servidores
junto a instituições de crédito privadas, objeto do Pro
cesso nO 17.499/2001, anexo.

A consulta decorre de Decisão da Mesa de 17
de janeiro de 2002, que tem os seguintes termos:

"A Mesa decide, à vista de opinião di
vergente no âmbito da Mesa quanto à legali
dade da proposta, submeter a matéria na
forma de Consulta à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação."

Diante do exposto, formulo a presente consulta
a essa douta Comissão.

Em 20 de fevereiro de 2002. - Aécio Neves,
Presidente.

IImoSr.
Adelmar Silveira Sabino
MO. Diretor-geral
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Cordiais saudações, - Ezequiel Sousa do Nas- de 17 de dezembro de 1999, que regulamentou o art.
cimento, Presidente do Sindilegis - Jolimar Corrêa 45 da Lei n° 8.112/90, e que, por tratar-se de matéria
Pinto, Presidente da ASA-CO. pertinente ao regime jurídico dos servidores públicos
DIRETORIA-GERAL federais, cuja competência é exclusiva do Presidente
Processo n° 17.499/2001 da República, cabe a esta Casa estendê-lo aos seus
Interessado: Sindilegis funcionários. Por este regulamento, as consignações
Assunto: Empréstimo em folha podem ser compulsórias ou facultativas.
Em 22-5-2001 Compulsórias são as determinadas por força de

À Diretoria Administrativa para informar. lei, e as deferidas por mandado judicial (art. 2°, inciso
Aldemar Silveira Sabino, Diretor-Geral 111). As que, mediante autorização prévia e formal, e

DIRETORIA ADMINISTRATIVA anuência da Administração, decorrerem de contratos,
acordos, convenção ou convênio entre o consignan-

Em 22-5-2001 te-servidor e o consignatário são chamadas facultati-
Ao Departamento de Pessoal para manifes- vas (art. 2°, inciso IV).

tar-se. - José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Admi- Nos termos do art. 4°, inciso VIII, do regulamen-
nistrativo. to acima, poderão ser admitidas, na qualidade de en-
DEPARTAMENTO DE PESSOAL tidades consignatárias, para efeito de empréstimo em
Coordenação de Legislação de consignação, os Bancos Oficiais e Privados.
Pessoal Estatutário Ante o exposto, se do interesse da Administra-
Processo n° 17.499/2001 ção, o pleito das entidades supracitadas poderá ser
Interessado: Sindilegis atendido, observado o disposto no art. 13 do citado
Assunto: consignação de prestações em folha de Decreto n° 3.297/99. - Marcos Antonio de Carva-
pagamento lho, Diretor.
Em 28-6-2001

Senhor Diretor do Departamento de Pessoal,
O Presidente do Sindicato dos Servidores do

Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da
União - SINDILEGIS, e o Presidente da Associação
dos Servidores Aposentados - ASA requerem autori
zação para que os servidores da Câmara possam
consignar em folha de pagamento prestações mensa
is, em decorrência de empréstimo pecuniário a ser
contraído junto à instituição financeira do ramo.

Alegam, para tanto, "que os servidores encon
tram-se em péssimas condições financeiras, acumu
lando dívidas sem esperança de equilibrar o orça
mento doméstico". Argumentam, ainda, que "as taxas
de juros serão inferiores às praticadas pelo mercado,
o que significaria o abatimento de dívidas existentes e
o vislumbre de equilíbrio financeiro".

Permite o parágrafo único do art. 45 da Lei nO
8.112/90, desde que o servidor autorize, a consigna
ção em folha de pagamento em favor de terceiros, "a
critério da administração e com reposição de custos,
na forma definida em regulamentd' (art. 13 do Decre
to n° 3.297/99).

A Câmara não dispõe de legislação interna so
bre a matéria. Desse modo, deve observar, subsidiari
amente, as orientações contidas no Decreto nO 3.297,

Em 29-6-2001
À Coordenação de Pagamento do Pessoal, para

acrescentar o que couber, mormente quanto ao im
pacto e viabilidade operacional da medida. - Mar
cos Antônio de Carvalho, Diretor, em exercício.

COORDENAÇÃO DE PAGAMENTO DO PESSOAL

Em 24-8-2001
Ao Senhor Diretor do Departamento de Pesso

al, na forma solicita, relativamente ao requerimento
conjunto do Sindilegis e da ASA (Associação dos
Servidores Aposentados da Câmara dos Deputa
dos) objetivando autorização para que os servidores
da Casa contratem operações de crédito com outras
entidades de financiamento direto ao consumidor,
informando:

a) há algum tempo a Administração da
Câmara tem aposto obstáculos a que novas
entidades venham a utilizar a folha de paga
mento como fórmula de angariar consigna
tários tendo em vista dois aspectos: o pri
meiro, pelo fato de que, nos dias atuais, da
das as facilidades da informática, as empre
sas possuem os meios para efetivar opera
ções com mais praticidade e rapidez, ao in
vés de valer-se do serviço de terceiros e
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DEMONSTRATIVO DE CONSIGNATÁRIOS·
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CllO!d. d. P.qt' de Pessoal

DlRElOR

Processo n° 17.499/2001
Interessado: Sindilegis
Assunto: Consignação de prestações em folha de
pagamento
Em 28-8-2001

À Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, com
as informações deste Departamento (fls. 4/7). - Mil
ton Pereira da Silva Filho, Diretor

Março de 2002

TIPOS ITENS DE
DESCONTOS

ENTIDADES DE CLASSE

Assoc. Servo CO -ASCADE 6.491
Assoe. Federal Polícia 36
Assoc. lnterparlamentar de Turismo 60
Assoc. Servo Asses. legislativa 207
Assoc. Servo Aposentados· CO 2.127
Grupo Basic. UniãoJlnterparlamentar ai
Parlamento latino Americano 52
SINOllEGIS 4.921

PREVIDÊNCIA PRIVADA

CAPEMI 13f

Federal de Seguros 3~

GBOEX 3€
MONGERAl 1C

Pecúlio União 14

RSPP ~

SABEMI 1

OUTROS

~ugueis 34
Banco Brasil SJA. 865
Caixa EconOmlca Federal 601
LEGISCRED 23

TOTAL 16.049

Quinta-Icíra 21 mARIO DA ('AMARA DOS DEPU lADOS

que têm como escopo, apenas, reduzir os
custos operacionél.is; o segundo, dada a cir
cunstância de os servidores encontram-se,
em grande parte, com a margem consigná
vel desprovida para novos contratos, dado o
fato de que dita margem situa-se na faixa
dos 30% (trinta por cento) da remuneração;

b) a Câmara dos Deputados não tem
estatuto próprio oara esta modalidade de
operação, afigurando-se como legal a utili
zação subsidiária do Decreto n° 3.297 de 17
de dezembro de 1999, que trata da matéria,
bem delineado em seus objetivos;

c) outro "fator relevante é a circunstân
cia do risco que estas operações trazem em
si: os servidores acabam por disponibilizar
seus rendimento~, a favor de terceiros, via
folha de pagamento, terminando por render
procedimentos criticados pelos meios de co
municação, como recentemente ocorreu no
âmbito do Poder Executivo e no Governo do
Distrito Federal;

d) Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal dispõem de linhas de crédito para
atender aos servidores às taxas de 3.6 (BB)
e 2.8 (correntistas e 3.5 (não correntistas)
no caso da CEF que, em regra, costuma
ser as mais aces:;íveis do mercado que, de
outro lado, seguem política fixada pelo Ban
co Central do Brasil; é necessário que se
jam estudadas as propostas de outras enti
dades cujo custo, aparentemente baixo, fin
dam por criar despesas agregadas ao con
trato de financiamento e, em última instân
cia, se nivelam.

09762

Estamos anexando quadro demonstrativo dos
itens de consignações que temos em nossa folha de
pagamento, tendo por ba~.e o mês de agosto corren
te e, como pode ser visto, a quase totalidade delas
representam entidades dl3 classe e as demais, em
quantitativo bem menor, referem-se a previdência
privada, locação de imév'3is e estabelecimentos de
crédito (Banco do Brasil, Caixa Econômica e Legis
cred).

Na eventualidade dH pretender-se o desconto
dos encargos previslos nc art. 13, deverá o processo
retornar a esta Coordenação para, junto com a Coor
denação do SIGESf~ do Departamento de Informáti
ca, sejam feitas as alteraçôes para efetivação do pro
cedimento. - Jairo GouvE'ia, Coordenador de Paga
mento do Pessoal/Diretor.
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ASSESSORIA TÉCNICA DA DIRETORIA-GERAL Brasília - DF, 19 de junho de 2001. -
SERViÇO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ANEXAÇÃO DE PROCESSO

Processo n° 17.499/2001
Interessado: Sindilegis

Anexei, nesta data, ao processo em epígrafe o
de n° 117.274/2001.

Brasília, 4 de setembro de 2001. - Edilane Del
Rio Copalo, Técnico Legislativo.

Ilustríssimo Senhor Diretor Geral da Câmara
dos Deputados,

Os funcionários abaixo assinados, vem a pre
sença de V. sa, parabenizá-lo pela indicação para
ocupar o Cargo que representa o topo da carreira admi
nistrativa do Parlamento Federal, e desejamo-lhe su
cesso nesta nova e brilhante caminhada, e acima de
tudo que Deus esteja sempre afrente de seus atos. Vi
mos, ainda, expor os seguintes fatos e requerer:

Os servidores do Poder Legislativo, assim como
todo o funcionalismo público, estão há mais de 6 anos
sem reajuste salarial, com, seus salários ano a ano
perdendo o poder aquisitivo, e como se não bastasse,
o direito aos atrasados da URV, assegurado pela Jus
tiça, não está sendo pago por esta Casa legislativa.
Todo este contexto agravou a situação financeira de
um percentual considerável dos servidores da Câma
ra dos Deputados, que encontram-se literalmente re
féns do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal,
tendo seus vencimentos consumidos pelos juros ex
torsivos do cheque especial e prestações junto aos
referidos bancos, que ignoram a legislação vigente
que assegura o direto à certeza do recebimento do
salário e estabelece limites para os descontos inci
dentes sobre os mesmo, para lançar mão sobre os
vencimentos nas datas do pagamento. Tal situação
tem privado os servidores dos seus salários, havendo
casos de servidores que sacam o absurdo valor de
R$60,00 (sessenta reais) de sua conta funcional no
dia do pagamento, e outros servidores, que se diri
gem à farmácia da Ascade, adquirem pacotes de fral
das descartáveis por meio de guias de débito para o
pagamento, e as trocam até por alimentos nas merce
arias de sua vizinhança. Há relatos que retratam situ
ações ainda mais graves, que aqui não convém se
rem mencionadas. Portanto, Senhor Diretor, tendo em
vista o não pagamento dos atrasados da URV, solici
tamos, a exemplo do Senado Federal, que V. sa se
digne a autorizar o Banco PINE a operar com os ser
vidores da Câmara dos Deputados, concedendo-lhes
empréstimos com a garantia da consignação em folha
de pagamento, como medida paliativa, para que os
servidores possam saldar os compromissos penden
tes com esses recursos, pois, os recursos, da URV,
que seriam os ideais, até o presente momento não
passaram de utopia.
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TÉCNICA DA DIRETORIA-GERAL

TERMO DE ANEXAÇÃO DE PROCESSO

Processo n° 17.499/2001

Interessado: Sindilegis
Anexei, nesta data, ao Processo em epígrafe, o

de n° 122.499/2001.
Brasília, 24 de setembro de 2001. -Caroline Vi

eira dos Reis Calçado, ponto 112.916.
Fábio,

Câmara dos Deputados
PROPOSTA CARTÃO CONVÊNIO

EMPRESARIAL ACC CARO

Trata-se de um sistema de automação de con
vênios da ACC CARD Administradora de Cartões e
Serviços S/A.

- Os funcionários recebem um cartão com o
qual podem fazer compras em estabelecimentos cre-

denciados, com pagamento em até 40 dias ou parce
lada.

- Os valores das compras são descontados au
tomaticamente na folha de pagamento.

- Permite ainda o controle de adiantamento de
salários concedidos aos funcionários.

- Não é cobrada tarifa pelo serviço e pelo car
tão, ressalvada a emissão de segunda via, ao custo
de R$3,50.

- A ACC CARD atua hoje no Ceará e na Bahia.
Os principais estabelecimentos credenciados são em
número reduzido.

- Decreto n° 3.297, de 17 de dezembro de 1999,
que regulamenta o art. 45 da Lei nO 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, dispõe sobre consignações em folha
de pagamento dos servidores públicos e não pevê
como consignação facultativa o caso em questão.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO N° 3.297, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1999

Regulamenta o art. 45 da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, que dispõe
sobre as consignações em folha de pa
gamento dos servidores públicos civis,
dos aposentados e dos pensionistas da
Administração direta, autárquica e funda
cional do Poder Executivo da União, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 45 da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990,

Decreta:
Art. 1° Os órgãos do Sistema de Pessoal Civil da

Administração Federal- SIPEC devem observar, na
elaboração da folha de pagamento dos servidores pú
blicos civis da Administração direta, autárquica e fun
dacional do Poder Executivo da União, as regras esta
belecidas neste Decreto, relativamente às consigna
ções compulsória e facultativa.

Art. 2° Considera-se, para fins deste Decreto:
I - consignatário: destinatário dos créditos resul

tantes das consignações compulsória e facultativa;
11- consignante: órgão ou entidade da Adminis

tração Federal direta, autárquica e fundacional que
procede a descontos relativos às consignações com
pulsória e facultativa na ficha financeira do servidor,
em favor de consignatário;
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111 - consignação compulsória: desconto inci- tar, bem como seguradora que opere com planos de
dente sobre a remuneração do servidor, efetuado por seguro de vida e renda mensal;
força de lei ou mandado judicial; e VI - prestação referente a imóvel adquirido de

IV - consignação facultativa: o desconto inci- entidade financiadora de imóvel residencial;
dente sobre a remuneração do servidor, mediante VII - amortização de empréstimo ou financia-
sua autorização prévia e formal, e anuência da Admi- mento concedido por entidade fechada ou aberta de
nistração. previdência privada, que opere com plano de pecúlio,

Art. 3° São consideradas consignações compul- saúde, seguro de vida, renda mensal, previdência
sórias: complementar e empréstimo; cooperativa constituída

1- contribuição para o Plano de Seguridade So- de acordo c0l"':l a Le! n~ 5.764, de 1971 , destin~da a
cial do Servidor Público; atender a servidor publico federal de um determinado

11 - contribuição para a Previdência Social; ó~gão ou e:ntid~de da Adm.inistração P0bli~ .f:deral
111 - ensão alimentícia judicial; direta, ~~tarqulca, e. fundaCional, e por InstltUlçao fe-
~. deral ofiCiai de credito; e

IV - Imposto sobre rendimento do trabalho; VIII - I' t" I t" .
V

. - . d . - , . . - pensa0 a Imen ICla vo un ana, conslgna-
- reposl~ao e I~ enlzaçao,a.o erano:. da em favor de dependente que conste dos assenta-

VI - custeio parcial de benefiCIO e auxlllos con- mentos funcionais.
cedidos pel~ Adrninistração Federal direta, autárqui- Art. 50 Podem ser mantidas, no Sistema Integra-
ca e fundaclon~ '_ . .. .,. do de Administração de Recursos Humanos - SIAPE,

VII - declsao Judicial ou administrativa; as rubricas de descontos facultativos referentes a se-
. VIII - .m~ns.alidade e contribuição ~~ favor de guro de vida e planos de saúde dos servidores, cujo

entidades Sindicais, na forma do art. 8°, InCISO IV, da patrocínio seja de entidades sindicais e de classe, as-
Constituição, e do art. 240, alínea c, da Lei nO 8.112, sociações e clubes constituídos exclusivamente para
de 11 de dezembro de 1990; servidores públicos federais.

IX -, ta_xa de ocup~ç~o de_imóvel fun~ional em Art. 6° O pedido de consignação de pensão ali-
f~vor .de orgaos ~a Admlnlstraçao federal direta, au - mentícia voluntária será instruído com a indicação do
tarqUlca e fundaCional; e valor ou percentual de desconto sobre a remunera-

X - outros descontos cumpulsórios instituídos ção, conta bancária em que será destinado o crédito e
por lei. a autorização prévia e expressa do consignatário ou

Art. 4° São consideradas consignações faculta- seu representante legal.
tivas: Art. 7° Os consignatários de que trata o art. 4°,

1- mensalidade instituída para o custeio de enti- excetuado o beneficiário de pensão alimentícia volun-
dades de classe, associações e clubes de servidores; tária, devem apresentar solicitação de consignação

11 - mensalidade em favor de cooperativa insti- facultativa aos órgãos setoriais ou seccionais do
tuída de acordo com a Lei n° 5.764, de 16 de dezem- SIPEC, instruída da comprovação de autorização de
bro de 1971 , destinada a atender a servidor público cada servidor.
federal de um determinado órgão ou entidade da Parágrafo único. Após a verificação da regulari-
Administração Pública federal direta, autárquica e dade e deferimento da solicitação, os órgãos setoriais
fundacional; ou seccionais firmarão contrato ou convênio com o

111 - contribuição para planos de saúde patroci- consignatário e encaminharão, à Secretaria de Re-
nados por entidade fechada ou aberta de previdência cursos Humanos do Ministério do Planejamento,
privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, se- Orçamento e Gestão, pedido de criação de rubrica
guro de vida, renda mensal e previdência comple- para aqueles ainda não cadastrados no Siape.
mentar, bem como por entidade administradora de Art. 8° Somente será habilitado como consigna-
planos de saúde; tário facultativo aquele que estiver cadastrado no Sis-

IV - contribuição prevista na Lei nO 6.435, de 15 tema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-
de julho de 1977, patrocinada por entidade fechada SICAF, ressalvados os órgãos da Administração Fe-
ou aberta de previdência privada, que opere com pla- deral direta, autárquica e fundacional, e o beneficiário
nos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal de pensão alimentícia voluntária.
e previdência complementar, bem como por segura- Art. 9° As entidades sindicais e de classe, asso-
dora que opere com planos de seguro de vida e renda ciações, clubes constituídos exclusivamente para
mensal; servidores públicos federais e cooperativas devem

V - prêmio de seguro de vida de servidor cober- disponibilizar, quando solicitados pela Secretaria de
to por entidade fechada ou aberta de previdência pri- Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,
vada, que opere com planos de pecúlio, saúde, segu- Orçamento e Gestão, ou pelos demais órgãos e enti-
ro de vida, renda mensal e previdência complemen- dades da Administração Federal direta, autárquica e
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fundacional, a qualquer tempo, seus cadastros de as- V - amortização de empréstimos ou financia-
sociados. mentos pessoais;

Art. 10. O valor mínimo para descontos decor- VI - contribuição para planos de saúde;
rentes de consignação facultativa é de um por cento VII- contribuição para seguro de vida; e
do valor do menor vencimento básico fixado no âmbi- VIII - amortização de financiamentos de imóveis
to da Administração Federal direta, autárquica e fun- residenciais.

dacional. § 3° Em se tratando de consignações facultati-
Parágrafo único. Observado o princípio da eco- vas, prevalece o critério de antiguidade, de modo que

nomicidade, o órgão c~ntr31 do S!pec poderá ~stabe- a consignação posterior não cancela a anterior, res-
lecer percentual supenor ao previsto neste artigo. salvada a hipótese de correção de processamento in-

Art. 11. A soma mensal das consignações facul- devido, que observará a ordem de prioridade de que
tativas de cada servidor não pode exceder ao valor trata o parágrafo anterior.
equivalente a trinta por cento da soma dos vencimen- Art. 13. Para cobertura dos custos de processa-
tos com os adicionais de caráter individual e demais mento de dados de consignações facultativas, os
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natu- consignatários, exceto os órgãos da Administração
reza ou ao local de traba'ho e a vantagem pessoal, Federal direta, autárquica e fundacional e os benefi-
nominalmente identificada, de que trata o art. 15, § 1°, ciários de pensão alimentícia voluntária, pagarão a
da Lei n° 9.527, de 10 de 1997, ou outra paga sob o quantia de R$O,50 (cinqüenta centavos) no caso de
mesmo fundamento, sendo excluídas: mensalidade para o custeio das entidades e associa-

I - diárias; ções de classe e R$1 ,25 (um real e vinte e cinco cen-
11 - ajuda de custo; tavos) nos demais caso~, por linha impressa no con-
111 - indeniza<;ão da despesa do transporte trachequ~ de ca~a.servldor. .

quando o servidor, em caráter permanente, for man- . Paragrafo unlco. O re~olhlm~nto dos valores
dado servir em nova sede' previstos no caput deste artigo sera processado au-

IV - salário-família; , !o~aticamente pelo Siape, sob a forma de desconto
. . - r. Incidente sobre os valores brutos e serem repassa-

V - gratlflcaçao nata Ina, dos ou creditados às entidades consignatárias, e re-
VI- auxílio-natalidade; colhidos mensalmente ao Tesouro Nacional, pelos ór-
VII - auxílio-funeral; gãos e entidades integrantes do Sipec.
VIII - adicional de fÉ rias, correspondente a um Art. 14. Não são permitidos, na folha processada

terço sobre a remuneração; pelo Siape, ressarcimentos, compensações, encon-
IX - adicional pela prestação de serviço extra- tros de contas ou acertos financeiros entre entidades

dordinário; consignatárias e servidores que impliquem créditos
X - adicional noturno; nas fichas financeiras dos servidores.
XI - adicional por tempo de serviço; e _ . Art: 15. A consignaç~?, em folh~ d~ pagamento,

XII d" I d' I b 'd d d 'IC I' nao Implica co-responsabilidade dos orgaos e das en-- a IClona e Insa una e e per uOSI-. .. - F d I d' .,
d d d r'd d' , tldades da Admlnlstraçao e era Ireta, autarqUlca e
a e ou e a IVI a c.s per~sas. ..,. fundacional por dívidas ou compromissos de nature-
. Art. 12. As conslgn.açoes compulsonas tem pno- za pecuniária, assumidos pelo servidor junto ao con-

ndade sobre as facultativas. . signatário.
_ § 1° Não ~erá pe!miti.do. o desc~mto de conslg- Art. 16. Para fins de processamento de consig-

naçoes facultativas ate o limite de tnnt~ por cento, nações facultativas, o consignatário deve encaminhar
quando a soma destas com as co~pulsonas.exceder ao Serviço Federal de Processamento de Dados _
a setenta por cento da remuneraçao do servidor. SERPRO, em meio magnético, os dados relativos aos

§ 2° Caso a soma de s consignações compulsó- descontos.
rias e facul~ativas ~)(ceda ao limite ?e!inido no pará- Parágrafo único. O encaminhamento fora dos
grafo a.nt~rlor, serao suspensos: ate ficar d~ntro :Ja- prazos definidos pelo órgão central do Sipec implicará
quele limite os desconto~; relativos a conslgnaçoes _.. _
f It t· 'd . . d "d d c f r recusa ou exclusao das respectivas conslgnaçoes naacu a Ivas e menores n:vels e prlon a e, on o - " .
me disposto a seguir: folha de pagamento.do m:s de co~petencla.

I - pensão alimentícia voluntária; Art. 17. A conslgnaçao facultativa pode ser can-

Il - contribuição para planos de pecúlio; celada:. . . _
111 - mensalidade para custeio de entidades de I - por Interesse da Admll1lstraçao;

classe, associações e cooperativas; 11 - por interesse do consignatário, expresso ou
IV - contribuiçó30 pala previdência complemen- por meio de solicitação formal encaminhada ao órgão

tar ou renda mensal; setorial ou seccional do Sipec; ou



PRINCIPAIS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS A
REDE DE COMPRAS ACC CARO

PROPOSTA CARTÃO CONVÊNIO EMPRESARIAL
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Câmara dos Deputados
PROPOSTA CARTÃO CONVÊNIO

EMPRESARIAL Aee CARD

NOSSOS PRINCIPAIS CUENTES

Refrescos Cearenses (COCA<OLA)
Grupo M. DIas Branco
Grupo Vlcunha Nordeste
Grupo C. RoIlm
Iracema Indústria de Cajú
Rede de farmácias Pague Menos
cervejaria ASTRA
ETTUSA
Del Rio
CAGECE
oa. Docas do ceará
Companhia TexlIl do Nordeste CTN
Empresa Jomalísitra Ofim
Grupo Emanl VIana
Construtora Marquise
Construtora Mola Machado
ShoppIng Center Igualeml
Caesar Pari<

TEBASA SoA
FAf

lojas Americanas
Extra Supermercados
Pão deAçucar
Extra Supermerüldos
Bompreço
OBoIX:áriJ
Farmácias Pague Menos

·Mert:adlnhos sao Luiz
-l-tlpermercantil São José
·Casa PIo
Ponto da Moda

Rabekl
Bunny's
Vlcmha Textíl

Lojas Exóticas
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111 - a pedido do servidor, mediante requerimen- Parágrafo único. Mediante autorização do servi-
to endereçado ao órgão setorial ou seccional do Si- dor, poderá haver consignação em folha de pagamen-
peco to a favor de terceiros, a critério da administração e

Art. 18. Independentemente de contrato ou con- com reposição de custos, na forma definida em regu-
vênio entre o consignatário e o consignante, o pedido lamento.
de cancelamento de consignação por parte do servi
dor deve ser atendido, com a cessação do desconto na
folha de pagamento do mês em que foi formalizado o
pleito, ou na do mês imediatamente seguinte, caso já
tenha sido processada, observado ainda o seguinte;

I - a consignação de mensalidade em favor de
entidade sindical somente pode ser cancelada após a
desfiliação do servidor; e

11 - a consignação relativa a amortização de em
préstimo somente pode ser cancelada com a aquies
cência do servidor e da consignatária.

Art. 19. A constatação de consignação, proces
sada em desacordo com o disposto neste decreto,
mediante fraude, simulação, dolo, conluio ou culpa,
que caracterize a utilização ilegal da folha de paga
mento dos servidores públicos da Administração Fe
deral direta, autárquica e fundacional, impõe ao diri
gente do órgão setorial do Sipec o dever de suspen
der a consignação e comunicar ao respectivo órgão
central, para fins de desativação imediata, temporária
ou definitiva, da rubrica destinada ao consignatário
envolvido.

Parágrafo único. O ato omissivo do dirigente do
órgão setorial e seccional do Sipec poderá caracteri
zar grave inobservância das normas legais e regula
mentares, cuja responsabilidade civil-administrativa
deve ser apurada pela autoridade competente, medi
ante processo administrativo disciplinar, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.

Art. 20. O disposto neste decreto aplica-se aos
proventos de aposentadoria e às pensões decorren
tes de falecimento de servidores ou de aposentados e
aos empregados das empresas públicas e socieda
des de economia mista integrantes do Siape.

Art. 21. A Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ex
pedirá as instruções complementares necessárias à
execução deste decreto.

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

Art. 23. Revoga-se o Decreto n° 2.784, de 18 de
setembro de 1998.

Brasília, 17 de dezembro de 1999; 1780 da Inde
pendência e 111 ° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO; - Martus Tavares.

Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado
judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remunera
ção ou provento. (Regulamento)
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A Câmara dos Deputados

Fortaleza, 23 de Agosto de 2001

A ACC CARO Administradora de cartões e serviços SA é uma empresa prestadora
de serviços especializada na automação de benefícios através de cartões magnéticos.
A ACC CARO atua disponibilizando serviço de pagamento eletrônico de salários,
automação de convênios, administração de rede de compras e serviços de alimentação
coletiva através do seu cartão Alimentação credenciado ao Programa de Amparo ao
Trabalhador PAT

Com o objetivo de atender às necessidades da Câmara do Deputados, no tocante a
operacionalização de seus convênios, a ACC CARO vem apresentar a sua proposta
técnico-comerdal.

Esta proposta contém todas as infonnaçães sobre o nosso sistema e empresas que
compõem o Grupo Empresarial ACC, do qual a ACC CARO Administradora de Cartões e
Serviços SA faz parte.

Agradecemos pela atenção, reafirmando nossa inteira disposição para mais esclarecimentos,
caso necessário.

-===--~~~+]f"
~~~

DIRETOR COMERCIAL
TELEFONES (85) 266.1680

FAX 266.1654

pedroc@grupoacc.com.br

TÓPICOS DESTA PROPOSTA:

Quem Somos
Benefícios e Vantagens
Proposta Térnica
Proposta Comercial
Nossos Clientes

Segmentos Credenciados
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o GRUPO EMPRESARIAL Aee
Quinta-feira 21 09769

o Grupo ACC, com mais de uma década de experiênàa, atua na oferta de soluções e na
prestação de serviços a pessoas físicas e jurídicas. Com uma filosofia de trabalho baseada
em qualidade, responsabilidade e compromisso com a satisfação de seus clientes, o Grupo
ACC é constituído por seis empresas:

ACC CARD Administradora de cart6es e serviços SA
Em franca expansão, a ACC CARO atua hoje no Ceará e na Bahia oferecendo um leque de
serviços e benefíàos a milhares de usuários. Investindo permanentemente na oferta de
serviços personalizados, contribui para o crescimento e sucesso de seus dientes e parceiros.

EFFICIENT FACTORING
É a empresa do Grupo ACC que viabiliza a formação de capital de giro para as empresas e
oferece serviços de antecipação de recebíveis, pagamento de fornecedores, custódia de
cheques e cobrança simples.

LOCK SEGURANÇA
Especializada em transporte de valores e em garantir a segurança do patrimônio de pessoas
físicas ou jurídicas através de uma equipe de profissionais altamente qualificados e treinados

LOCKTEC

Empresa de Segurança Eletrônica que utiliza equipamentos de alta tecnologia para sistemas
de alarme contra roubo e circuito fechado de televisão. Possui a mais moderna Central de
Monitoramento instalada no Norte/Nordeste do país, dispondo de viaturas e profissionais
treinados 24 horas por dia.

ACCVIA
Especializada em soluções corporativas, a empresa ACC VIA é hoje, o maior provedor
corporativo do Estado do Ceará, oferecendo serviços que permitem às empresas reduzir
despezas e alcançar vantagens competitivas.
É a empresa do Grupo ACC especializada em fornecer infra-estrutura de acesso à Internet,
que atua nas áreas de hospedagem de sites, desenvolvimento de homepages, serviços de
suporte técnico e consultoria em tecnologia.

SERVCRED

Atua no mercado financeiro de bolsas, fundos de investimentos, produzindo relatórios de
análises de mercado além de oferecer consultoria a empresas e pessoas flSicas.
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,
BENEFICIOS EVANTAGENS

Março de 2002

A ACC CARO Administradora de cartões e Serviços SA desenvolveu uma moderna
sistemática de administração de convênios, totalmente automatizada, proporcionando a
seus clientes t:>tal segurança, comodidade e praticidade.
Com a adoção dtO sistema de convênios ACC CARO sua empresa conquista muito mais
vantagens:

o sistema ACC CARO de automação de convênios é totalmente gratuito;
Reduz despesas operacionais com controles de adiantamentes de salários concedidos aos
funcionários ao longo do mês;
Mais segurança e praticidade por operar com transações on-line;
Permite a empr~.sa o gerenciamento dos limites de compras concedidos;
A empresa define os locais onde o funcionário pode usar o cartão;
Desconto automátic:o das compras na folha de pagamento.
Otimização do tempo do Departamento Pessoal;

Muito rnais benefícios também para os seus funcionários.

Crédito para compras sem taxas ou anuidades;
Possibilidade-, de compras durante todo o mês, com pagamento em até
40 dias OUl de forma parcelada;
ACC CARD Net Gratuita;
Central de Ab~ndimento 24 horas;
Compras sem burocracia;
Seguro Prote;ão Perda e Roubo;
Seguro de vicia e invalidez por addente com o menor custo do mercado;
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PROPOSfATÉCNICA

Quíllta-kira 21 09771

ENVIO DE DADOS - A sua empresa envia para a ACC CARO através da Internet, OS dados
cadastrais completos dos seus fundonários e respectivos limites para que os cartões e senhas
sejam confeccionados .

TREINAMENTO - A ACC CARO oferece treinamento para o departamento de recursos
humanos sobre a operacionalização do sistema e, para os fundonários, sobre o uso do cartão
sem nenhum ônus para a empresa.

COMPRAS - Na data definida pela empresa, a ACC CARO envia através da Internet, relatório
sintético e analítico das compras efetuadas pelos fundonários durante o mês, para que seja
consignada na sua folha de pagamento.

REPASSE - Após consignar a folha de pagamento, sua empresa reembolsa a ACC CARO, em
data definida, por meio de boleto bancário, os valores referentes às compras realizadas pelos
fundonários.
Os boletos bancários poderão ser impressos a partir da Internet e pagos nos bancos
credenciados ou na própria ACC CARO.

PROPOSTA COMERCIAL

Prazo para Implantação: IMEDIATA

Tarifa pelo serviço: ISENTO

Tarifa por cartão: ISENTO

Primeira via do cartão:~.~ dt~

Segunda via do cartão: R$ 3,50
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Fortaleza, 28 de Agosto de 2'q'9í·

Ao
limo. Sr. Deputado severino Cavalcanti
10 Secretário da Câmara dos Deputados
Brasa1ia-OF

A ACC CARO Administradora de Cartões e Serviços SA é uma empresa prestadora
de serviços especializada na automação de benefícios através de cartões magnéticos.

A ACC CARO atua disponibilizando serviço de pagamento eletrônico de salários,
automação de convênios, administração de rede de compras e serviços de alimentação
coletiva através do seu cartão Alimentação credenciado ao Programa de Amparo ao
Trabalhador PAT.

Com o objetivo de atender às necessidades da Câmara do Deputados, no tocante a
operacionalização de seus mnvênios, a ACC CARO vem apresentar a sua proposta
téolico-comercial.

Esta proposta contém todas as informações sobre o nosso sistema e empresas que

compõem o Grupo Empresarial ACC, do qual a ACC CARO Administradora de cartões e

serviços SA faz parte.

Agradecemos pela atenção, reafirmando nossa inteira disposição para mais esclarecimentos,
caso necessário.

-jj~J~N em '-
Diretor c~~e ai

TELEFONES (85) 26 .1680

FAX 266.1654

pedroc@grupoacc.com.br

TÓPICOS DESTA PROPOSTA:

Quem Somos
Benefícios e Vantagens
Proposta Técnica
Proposta Comercial
Nossos Clientes
Segmentos Credenciados
Anexos
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o GRUPO EMPRESARIAL ACC

Quillta-Icira 21 09773

o Grupo ACC, com mais de uma década de experiência, atua na oferta de soluções e na
prestação de serviços a pessoas físicas e jurídicas. Com uma filosofia de trabalho baseada
em qualidade, responsabilidade e compromisso com a satisfação de seus dientes, o Grupo
ACC é constituído por seis empresas:

Aee CARD Administradora de Cartões e Serviços SA
Em franca expansão, a ACC CARO atua hoje no ceará e na Bahia oferecendo um leque de
serviços e benefícios a milhares de usuários. Investindo permanentemente na oferta de
serviços personalizados, contribui para o crescimento e sucesso de seus dientes e parceiros.

EFF10ENT FACTORING
É a empresa do Grupo ACC que viabiliza a formação de capital de giro para as empresas e
oferece serviços de antecipação de recebíveis, pagamento de fornecedores, custódia de
cheques e cobrança simples.

LOCK SEGURANÇA
Especializada em transporte de valores e em garantir a segurança do patrimônio de pessoas
físicas ou jurídicas através de uma equipe de profissionais altamente qualificados e treinados.

LOeKTEC

Empresa de segurança Eletrônica que utiliza equipamentos de alta tecnologia para sistemas
de alarme contra roubo e circuito fechado de televisão. Possui a mais moderna Central de
Monitoramento instalada no Norte/Nordeste do país, dispondo de viaturas e profissionais
treinados 24 horas por dia.

ACCVIA
Especializada em soluções corporativas, a empresa ACC VIA é hoje, o maior provedor
corporativo do Estado do Ceará, oferecendo serviços que permitem às empresas recluzir
despesas e alcançar vantagens competitivas.
Éa empresa do Grupo ACC especializada em fornecer infra-estrutura de acesso à Internet,
que atua nas áreas de hospedagem de sites, desenvolvimento de homepages, serviços de
suporte técnico e consultoria em tecnologia.

SERVCRED
Atua no mercado financeiro de bolsas, fundos de investimentos, produzindo relatórios de
análises de mercado além de oferecer consultoria a empresas e pessoas rl5icas.
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BENEFÍCIOS EVANTAGENS

Manju de 2002

A ACC CARO Administradora de Cartões e Serviços SA desenvolveu uma moderna
sistemática de administração de convênios, totalmente automatizada, proporcionando a
seus clientes total segurança, comodidade e pratiddade.

Com os cartões ACC CARO os funcionários da Câmara dos Deputados poderão contar com
uma linha de crédito especial, a ser utilizada através de compras nas centenas de
estabelecimentos comerdais credenciados, podendo pagar em até 40 dias e/ou
parceladamente. Além das compras, os funcionários poderão utilizar os seus limites de
crédito através de saques em espécie nas máquinas de auto-atendimento da ACC CARO
ou através de DOe.

o sistema ACC CARO de automação de convênios é totalmente gratuito;
Reduz despesas operacionais com controles de adiantamentes de salários concedidos aos
funcionários ao longo do mês;
Mais segurança e pratiddade por operar com transações on-line;
Permite a própria Câmara dos Deputados gerenciar os limites de créditos concedidos;
A Câmara define os locais onde os funcionários poderão usar o cartão;
Desconto automático das compras na folha de pagamento.
Otimização do tempo do Departamento Pessoal;

Muito mais benefícios também para os seus funcionários.
Crédito especial para saques em espécie;
Crédito para compras sem taxas ou anuidades;
Possibilidades de compras durante todo o mês, com pagamento em até
40 dias ou deforma parcelada;
ACC CARO Net Gratuita;
Central de Atendimento 24 horas;
Compras sem burocracia;
Seguro Proteçio Perda e Roubo;
Seguro de vida E! invalidez por acidente com o menor custo do mercado;
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,
PROPOSTA TECNICA

Quinta-teira 21 09775

ENVIO DE DADOS - A Câmara dos Deputados envia para a ACC CARO através da Internet
os dados cadastrais completos dos seus funcionários e respectivos limites para que os cartõe
e senhas sejam confeccionados •

TREINAMENTO - A ACC CARO oferece treinamento para o departamento de recursos
humanos sobre a operacionalização do sistema e, para os funcionários, sobre o uso do cart.ãl
sem nenhum ônus para a empresa.

COMPRAS - Na data definida pela empresa, a ACC CARO envia através da Internet, relatóri(
sintético e analítico das compras efetuadas pelos fundonários durante o mês, para que seja
consignada na sua folha de pagamento.

REPASSE - Após consignar a folha de pagamento, a Câmara reembolsa a ACC CARO, em
data definida, por meio de boleto bancário, os valores referentes às compras realizadas pelO!

funcionários. Os boletos bancários poderão ser impressos a partir da Internet e pagos nos
bancos credenciados ou na própria ACC CARO.

PROPOSTA COMERCIAL

Prazo para Implantação: IMEDIATA

Tarifa pelo serviço: ISENTO

Tarifa por cartão: ISENTO

Primeira via do cartão: Isento

segunda via do cartão: R$ 3,50
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NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES

Março d.: 2002

Refrescos Cearenses (COCA-COLA)
Grupo M. Dias Branco
Grupo Vicunha Nordeste
Grupo C. Rolim
Iracema Indústria de Cajú
Rede de Farmácias Pague Menos
Cervejaria ASTRA
ETTUSA
Del Rio
CAGECE
Cia. Docas do Ceará
Companhia Textil do Nordeste CTN
Empresa Jornalísitca O Povo
Grupo Ernani Viana
Construtora Marquise
Construtora Mota Machado
Shopping Center Iguatemi
caesar Par1c
TEBASA S.A
FAE

PRINCIPAIS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS A

REDEDECOMPRASACCCARD

Lojas Americanas
Extra Supermercados
Pão de Açucar
Extra Supermercados
Bompreço
O Boticário

Farmácias Pague Menos
Mercadinhos São Luiz
Hipennercantil São José
casa Pio
Ponto da Moda
Rabelo
Bunny's
Vicunha Textil
Lojas Exóticas
AREZZO
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Anexos

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTões S/A

CNPJ : 00.836.70810001-87
BALANÇO PATRIMONIAL

Posiçio em 31.12.2000

Quinta-feira 21 09777

EmR$
ATIVO PASSIVO

1 - CIRCULANTE 16.141.021,30 1 • CIRCULANTE 6.163.423,40

1.1 - Disponibilidades 12.046.468,26 1.1 - Obrigo a Liquidar com Terceiros 5.842.946,04
a) Caixa 10.248.970,49
b) Bancos Conta Movimento 1.758.914,20 12 - Fornecedores 17.160,45
c) Bancos Conta Aplicaçao 38583,57

1.3 - ObrigaçOes Sociais e Fiscais 185.510,32
1.3 - Valores a Receber 3.785.601,05

a) Usuários de Cartêo 2.539.220,89 1.4 - Provisões 117.806,59
b) Tltulos a Receber 359181,72
c) Outros Valores a Receber 887.198,44

2 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 1.431.247,35
1.4 - Adiantamento Concedidos 100.168,38

2.1 - Financiamentos Bancários 247.340,63
1.5 - Valores a Recuperar 208.783,61

2.2 - Obrigações por Custódia 1.183.906,72

2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 178.365,92
3 • PATRIMÔNIO lÍQUIDO 16.582.122,08

2.1 - Depósitos Judiciais 20665,92
3.1 - Capital Social 17.035.850,00

2.3 - Empréstimos a Acionistas 157.700,00
3.2 - Reservas de Capital 2.106,39

3 - PERMANENTE 7.857.405,61 3.3· Resultados Acumulados (455.834,31)

3.1 - Investimento 5.182.963,88

3.2 - Imobilizado 2.135.421,92

I 3.3 - Diferido 539.019,81

4-TOTAL 24.176.792 83 4-TOTAL 24.176.79283
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ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
CNPJ : 00.836.708/0001-87

DEMONSTRAÇÃO 00 RESULTADO DO EXERCICIO
Período de 0110112000 a 31/1212000

Mar'il) de 2002

A - RECEITA BnUTA OPERACIONAL.

- Receitas de Prestação de Serviços:
- Outras Receitas:

DEDUÇÕES DAS RECEITAS:

• PIS si faturamento.
- Cofins:
-ISS

L.UCRO BRUTO OPERACIONAL:

B - DESPESAS I RECEJiAS OPERACIONAIS:

- Despesas Administrativas:
- Despesas de Pessoal.
- Despesas Fina"lceinas :
- Despesas Extraordinárias
- Despesas Tributárias:
- Despesas C/SE!rviços :
- Despesas C/Aç,oes :
- Provisão p/perdas:
- Receitas Finan:elras :
- Outras Receita; :

c - L.UCRO OPERll,CIC1NAL. :

- Resultado não Operaconal :
- Receitas náo Operacional:
- Despesas não Operac'onal:

D - RESULTADO no EXERCíCIO ANTES DO IR:

• Imposto de Renda:
• Contribuição Social:

lIiRomm:m6Ji'.;· " 'l~"

ii@êl<$íOll>WE

Fortaleza, 31 de dezembro de 2000

AI dar ~enesFerreira Gomes
. Diretor·Presldente

5.233.424,71

4.405.697,25
827.727,46

-355.444,86

-41.094,54
-189667.08
-124.683,24

4.877.979,8S

-4.733.754,96

-3.143.377 ,75
-1.744.020,96

-475.842,92
-638,25

-3.730,71
-105.307,08
-165.342,19
-184.525,77

1.088.811,29
219,38

144.224,89

15.797,98
94.945,20

-79.147,22

160.022,87

-28.267,01
·13.271,43

KO~n0~~J ozanl MiIiãFãriãSA[iÍújo
C.P.F.204530,7B3·20

CRC.10.107·CE
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ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
CNPJ : 00.836.70810001-87

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS
Período de D1ID1/2000 a 31/1212000

DISCRIMiNAÇÃÓ

A· ORIGENS DOS RECURSOS:

- Depreciações:
- Lucro Liquido:
• Reduçao do RealizavaJ a Longo Prazo:
- Equivalência Patrimonial:

B • APLlCAÇOES DOS RECURSOS

- Ajustas de Exare/cios Anteriores:
• EquivaJencia Patrimonial:
- Redução do Exigivel a Longo Prazo:
Aplicações Imobilizado
Aplicaçôes Ditando

AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ( A - B •

MODlFICAçoes NA POSIÇAO FINANCEIRA

Ativo Circulante
Inicio do Parlodo
Fim do Periodo

Passivo Circulante
Inicio do Período
Fim do Periodo

Fortaleza, 31 de dezembro de 2000

In atimentoa e Participações Uda
I \ Representado por:
Alexander Diogenes Ferreira Gomes

Valores em R$

2.148.631,48

537.045,89
118.484,43

1.413.953.94
79.147.22

1.121.889,68

33.636.94
94.695.20
71.720,57

821.551,34
100.285,63

1.026.741,80

1.026.741,80

3.428.458,16
12.852.563,18
16.281.021,34

2.401.716,36
3.901.707,05
6.303.423,41



ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERViÇOS SA
CNPJ : 00.838.708/0001·87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LIQUIDO
Periodo de 01.01.2000 a 31.12.2000

Valore. em R$

EVENTOS
CAPITAL RESERVA DE CAPITAL LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS TOTAL

REALIZADO COR.MON.CAPITAL ADIANTO PIAUM. EXERC,ENCER. EXERC. CORREN EXERC.CORRENTE

SALDOS INICIO DO PERloDO 6.535.850.00 2.106,39 10500.000,00 -630070,56 S9.388,76

-Ajustes de exercícios anteriores -33.636,94

-Aumento de Cap~al 10500000,00 -10.500000.00

-Lucro liquido do Penado 0,00 118.484,43

-.Destinações:
-Transf.result.do exerooc 89.388,76 -89388,76

SALDOS NO FIM DO PERIODO 17.035.850,00 2.106.39 000 -574.318,74 118.484,43 0,00
MUTACOES DO PERlODO 0,00 0,00 0,00 55.751.82 29.09567 0,00

Fortaleza, 31 de dezembro do 2000
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Aleltander Dlogenes Ferreira Gomes
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ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTÓES E SERViÇOS S/A.
CNPJ: 00.836.70810001-87

FATURAMENTO DO PERloDO DE 01/01/00 A 31/12/00

Quinta-feira 21 09781

)8"".0-00
feverelro-OO

março-OO
abrll-OO
malO-OO

junho-110
julho-DO

agoslcHlO
setembro-OO
oulubr<HIO

novembro-OO
dezambr<HIO

364333,47
390.676,66
426.169,32
662.433.37
503.986.70
Q3.927.56
601264,74
501.737,61
490.696.96
527.407.63
660.386,74
701.531,34

ACCCARD ADMINiSTRADORA DE CARTÕES E SERViÇOS S/A.
CNPJ ; OO.83i·10810001~7

QUADRO ACIONÁRIO
POSIÇÃO 3111212000

~:t~F~~!~.~~}~11~1~~,:U;~~ :~~~ '<~ i~"1·'l.)' ~·"'i'f.:;i~· ."-.. ~'l!"t'J r.~.,~ ""J.1o\:1
_",.1::\ ..... :J<'!'~~.,..!'~u~~, ol_":'!.:. l~'" \

AlEXANDER DI GENES FERREIRA GOMES 2567991100 256804
FA.TOR INVEsTlMH.nOS E PARTICIPACC ES l TOA '0500 000,00 412562 637.438
NEMESIS INTERNACIONAlINC 3.967000,00 396.181

TOTAL 11.035.8&0.00 169.366 1.034l.21'

CERTIDÕES NEGATIVAS
DE DÉBITOS

,,/v; ~T' 'I; I v; 1..IÓENTIFICAÇrO~A'eNíp~cf.ORNECEDO~"7.TTi'~
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'Ii'rf:~.,O~Cfo!}~)~~,l'IfofbMr!l,\ln/l,m,MTbMlI,r", •

~ua,.n".")';,J;_. __: .11~· ••_~nl""';~ l"IL' -1\"111,.;' ,

V,OOMLUIZ 176~2D7:ll"1 bMrt)~I.j bMT/)I~l_'bMTt;f"'!.bMTÚM ••,/ '1-1f,,~ I pl~,.r"'\·,11

l!\·1 :b;".~'i" ~fJtv1;b(V11 b",::,'r:' ,~H-~MTb/;T;Mrb;:;'~;~fTtll' I ,\.:,~~:i.'/-:.'.,~c:,:,/,,·'?ti~il
.!,"" , . !", ~...., ~,.fT'l.' ....",i,f~~'~Th,_! ....'"!'.~Tli~ .~. 1'\,:1'1 .

!(J;.' T J •• : f-rvM iDtl.1ThiVItOivlTtiV~ltJMTbf"'lfJMTJ>I'{~/J.)t~n:!" 'u ..\,ii ()I ,'I "e'lrn,j\'{ i,
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~
--J
C>C
N

~.

9
é';:;.
c:
N

3::
"...,.....
c

S2;...,
;:;:;
:;::;
'-'

......
~
X
'-
~

8
~

v
t"!":

ç
;...
r->l
~....
~

"""'..

{

163910-0

r!-~--"-~ .
l F . i-I
li :Jj,.'
L_~- I

'-

e"o

I

- -\'

'i-::'

... -----_ .. _- ~-

'PRGCi;:S3ó\~ .' 200: /038tJyO
. . - . {

.\
\ .

1'~tRIE -A~-1 N°

~
PARA FJ}JS DE

~ •.-~ .

,

-.- . -- - _...,.-.:~ -.;.. ...::~'-. ... __ .

-:-~., -

,o.

/ - "I /,

'-

de 2001

\

CÓPIA DESTA CERTIDÃO s6
TERÁ VALIDADE SE CONfERIDA
COM O ORIGINAL
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Fortaleza, 29 de

rREfE~11JPJ..MtJNIC!P.U. DE FORTALEZA

SECRETARIA DE FINANÇAS

----_ ....:.;.~_ .. _... _....;- _.....-_ .. ~-- ~--._-~,

\

Francisco ~lónio CirYllho le.os
Ch"fe do Serviço de ElI{ptdlç.io
de Certidli(l NegallVII .

.-!.
CERTIDAO DE Qu i taca0- \ . ,

CPF/éGC 00836708/0001-87/ /
CONTRIBUINTEACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES' E SERVICOS S/A
E!'iDEREÇO AV DOM LUIS l76 .101 \ A 10a
INSCRIÇÃO 126950 O LOCALJZAÇAo CARTOGRÁFICA 09 028 023b 0006
T~:ST. PRINCIPAL **33 • 7f~ PI ÁlU: -\ no TERRENO 'M-***233S •44 m'ÁREA EDIFICADA

J

.I

Certificamos para 05 nns acima especificados qu~ () r-eQuerEmte****i!'**-**********')!"****
~dmllqUaunr:adO(Il}eslJf:lUite c/tributos mu,ic:ip.aiS e a divida ativa ate e5t~"1 da
rtssalvado portJ1\, i See~tarla de Flnanç~casose co~tat~ ruturamente • legitlmldad~ I!~ qualquer tributo Que venha a ll.ravar 8 pessoa

ou o Imóvel, o direito de ~brar () débito Da forma da legislação em vlgor... '. ; ,,<'. , . "., . ..; .

&d~-i .
~ .

.~

j.- -"- --" _.--- - _... ----

(i"

N
g
N
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r·~
4.649.647

CERTIDAO ['E QUITACAO DE TRIBUTOS E ,cQNTRI'BU!COES FEDERAIS
:~ 'ADMINISTRADOS 'PELA SECRETARIA' DA RECEITit FEDERAL •

. ";"'.1 'I

bNPj:' 00.836.708/0001-87
ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S/A
'AV'. 1 DOM LUIS 178 SALAS '101 A 106 ALDEOTA' '
,ç.EP:;,60160-230 FORTALEZA CE' .'

RESSALVADO o DIREITO 'DE"A FAZENDA:NACIONAL COBRAR QUAISQUER
'DIVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO'cONTRIBUINTE' ·ACIMA. ',' QUE VIEREM A SER
iAPP'QADAS •. C::ERTIFICO QUE· NAO·CONSTAM.··:.ATE ESTA'DATA. NESTA r.lNIDADE.
'p' ZNCIAS'EM SEU 'NOME; 'RELATIVAS AOS'TRIBIJTOS'E' CONTRIBUICOES FEDE-
:·Ib ... ~.: ADMINISTRADOS ',;PELA SECRETARIA'~,DA"REC~I:TA:·FEDERAL. '.
• '. UI :,1 {: JA •• ~ ... ' • , ~ j "

,'l!'O : ESTA CERTIDAO REFERE-SE' EXCLUSIVAMENTE A . SITUACAO DO CON-
,TRIBUINTE NO AMBITO DA SECRETARIA'DA RECEITA .FEDERAL. NAO CONSTITUIN
',DO,' ·POR CONSEGUINTE, PROVA· DE " INEXISTENCIA' DE DEBITOS INSCRITOS Eli
,DIVIDA ATIVA DA UNIAO. ADMINISTRADOS PELA ,PROCURADORIA GERAL DA FA
ZENDA NACIONAL.

• ~ : ;. \ . I •

;'VAÚDADE ATE 23/1l/2001~ EMITIDA EM.
i
123/05/2001

. I

':ES:rA CERTIDAO ABRANGE SOMENTE O ESTABELECIMENTO'ACIMAIDENTIFICAOO
;.Iqt .. i '

1:~~~i~XPEDIDA GR.4TUITAMENTE
:)lllr, :,.

...
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Março de 2002

N"106622001-05tJOIOSO

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CNPJ:00.836.708/0001-87
NDME:ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES.E SERVICOS S/A
ENDEREÇO:AV DOM LUIS 176 MEZANINO
BAIRRO ou DISTRITO:ALDEOTA
MUNIC!PIO:FORTALEZA
ESTADO:CE
CEP:60160-230

..NALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PRE;VISTAS NAS LFJS 8 •.212 DE 24 DE JULHO DE 1991 E
SUAS ALTERACOES, E 8.870 DE 15 DE ABRIL DE 1994, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU
CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSITIVO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES,QUE
PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA
CERTIDAO EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVANDO AO INSS O
DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA
VALIDADE, EXCLUSIVAMENTE PELO ACEITANTE, NA INTERNET NO ENDERECO:
www.previdenciasocial.gov.br. OU JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. DEVENDO SER OBSER
VADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.

~ITIDA EM, 27 DE AGOSTO DE 2001.
VALIDA POJ3 60 orAS DA DATA DA SUA EMI,SSAO.

Certificado de Regularidade do FGTS - CIU

Inscrição
Raziio Social
Endereço

: 00836708/0002-68
: ACCARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE SERVIÇOS S/A

; AV. DOM Luís 176 SALA 207/208/ ALDEDTA / FORTI\LEZA I CE 160420-830

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de
maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2001 a 25/09/2001
Certificação Número: 2001082700000666700009

Informação obtida em 27/08/2001, às 15:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

PROCUR...\DORL\-GER.-\.L D.-\. FAZ.END.-\. N.\CIONAL

CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

NEGATIVA

CNPJ

00.836.708/0001-87

Nome Completo

Quinta-feira 21 09785

ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS SIA

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional inscrever e cobrar l1S dívidas que venham a ser
apuradas, certifica-se, para os fins de direito, que, analisados os registros da Dívida Ativa da
L'nião, verificou-se a NÃO EXISTÊNCIA de INSCRIÇÕES em nome do contribuinte
acima identificado. E, para constar, foi extraída, por intermédio da Internet (rede mundial de
computadores), esta certidào NEGATIVA.

ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE
--_._--

Esta certidào é fornecida gratuitamente tendo validade por 30 dias (portaria PGFN nº 22, de
19 de janeiro de 2001), não prevalecendo sobre certidões emitidas posteriormente.

Decreto-lei nº 147, de 03 de fevereiro de 1967: "Art. 62. Em todos os casos em que a lei exigir
a apresentação de provas de quitação de tributos federais, incluir-se-á, obrigatoriamente,
dentre aquelas, a certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional competente."

ASPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE
._._- -_. __ ._--_._--_•• - ._._•••_.- -- --- __o

Emissào às 15:23:03 do dia 27/08/2001

Código de Controle da Certidão: 1426.43ü2.8C70.CSB8

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condiç:ão de não devedor poderá
ser verificada na seguinte página na Internet: http://www.pgfn.fazenda.gov.br

Arençào: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARA este documento.
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais
N° 200100fjU886

Emitida para OS efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

Fcrlçíio Estadual:

L::*********************************************************

fNflJ / CPF: I
~836.708/0001-87

RAZÃO SOCIAL:

r- IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
l-====================~

************************************************************

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de Inscrever e I;obrar as dívidas que
venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os
mglstros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual 
C"DINE, verificou-se nada existir em nome doCa) requerente acima
icientificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta
c,~rt;dio.

EMlTIDA VIA INTERNET EM 27/08/01 ÀS 15:11:50
VÁLIDA ATÉ 26/10/2001

A autenticidade deste documento deverÍl ser comprovada via Internet, no
endereço www.sefaz.ce.gov.br

CONTRATOS

1. Proposta de adesão ao sistema ACC CARO, a ser assinado pela Câmara e ACC CARO.

2. Contrato Público de prestação de serviço estipulado pela ACC CARO.

3. Contlõto de credenciamento e adesão celebrado entre lojista e ACC CARO.

4. Aditivo ao contrato de credenciamento celebrado entre lojista e ACC CARO.

5. Contrato público de adesão e credenáamento celebrado entre lojista e ACC CARO.

6. Cootrato de compartilhamento de rede de automaç;io celebrada entre ACC CARO e
o Banco do Estado do Ceará

7. C:OIltrato de empréstimo em conta para o usuário do cartão, celebrado entre ACC CARO
e flanco BCN
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Proposta de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços de Cartão de
Crédito I Débito e Outras Avenças - Cartão Convênio Empresarial

SequenclaI Núcleo Operaclonlll Código elaEm~ Fiial__211'-- 11 Il------,IDados da Contratante I
RuIo Social Nome de Fantasia

IL- 11 I
CNPJ Inscrtção Estadual Ramo de AtiVidade CódIgo da AIMlIlidII

1-1 ----'I 1-1__--'I L-l ----111 r

RG OrgAo Emissor

L-I I IL.-__-J

!FunCionáriO Autorizado· ACC CARD Net I
Nome

Matricula .:;.CP;..;F....:.. -, Dala de NaecImenIo Endereço (Rua, Nr, Camp.)1,-----,11 II 11'--- _
CEP Bairro Cidade UF Endlnço EIelr&1ico Telefone TeIefore Celular

I 11 11 10 L-.-I "----.'1.....__--'
~. 'ÇO da Contratante I
Endereço Comerciai Camplemllflto CEP COmerciai
1'-- 110..........- 11......__
Bairro: Cidade: UF: Telefone Comerciai

I 11 IDI
Dados do Contrato· Os limites concedldotl poderIO ser lIlIltzados na forma dos produtos ofeItllclos pelo convtnio ora firmado: Comp.u a

sta. CllITf)ras pan:eladas e Saque emelgenclal

Valor da Folha Nr. de Funcionários Nr. de Cartões Umile Médio Menlilll

1'----__ 1 I I I 1 I
Dia de Apuraçio Dia da Pagamento

I

Fator MullplÍClldor

1'--- _
UmleTotaI~

1 R$O,OOI

Principais Executivos - Assinaturas Autorizadas

1 --1

Endereço COmpleto 2

Telefone Cetulllf 1

1'----__1
CIIrgO 2 C_P_F...;2~__-,
1 11 _Nome 2

Nome 1 Cargo 1 CPF 1
1 , 11-. --111...----
Endereço Completo 1

L
Er , EIelr6nico 1

C

I"""E-nctereço,-----:E:":letrO..,.."...,nlc-o...,2,----------------:1=-e1e-:-:-'on-e-Ce\"'"'"\Aar-,--.".2--------------------

Il--_________ IL.-__~
Gerllflte ResponúWII Matricula Data de Contrataçto Número do Contraio

II-- ~_:_:__--- 1'--_.....,1 1<-- 1 I I
LOCAL DATA

I I I
Assumo lotai responsabRldade pelas Informações aqui eontldas .. declaro que fi e que concordo, sem reserva, cam tod........ olá........... do C<lnIntto

~e PI"elltaçaO de Servtçoe de cartão de Créfito I Délilo e Outras AV8I1Ç851- CerIIo Convênio Emp-wl ACC CARO. I1IQlatnIdo no PrImeIro RegIItro de
rritulo6 e Documentos - CIUIórIo Pergenlino MeIa, sob o número 104438.

IAlI1IINATUftAll AUTOItiZADAS - CONTMTANTI!

JASSINATURAS AUTORIZADAS- ACC CARD
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~
'CCCARD

Proposta de Adulo ao Contrato de Prestaçlo de Serviços de Cartão de I
Crédito I Débito e Outras Avenças - Cartlo Convênio Empresarial - Anexai

SequE Núcleo Operacional Código da Empresa Filiai RlIZAo SocllIl0]1 IIL.--__Ic:::J1-------------

ICondições de Utilização

IRede de Compras - Restrições quanto a ramos de atividade

RAMOS DE ATIVIDADE -OBSERVA OES

peraçOes desautorizadas ou autorizadas com restrições

[]cOMPRAS A VISTA

[]sAQUE EMERGENCIAL - PARCELA ÚNICA
OPERACOEs - OBSERVACõES

Q:OMPRAS A PRAZO

[J>AQUE EMERGENCIAL PARCELADO

Ge!llI1te Re1ipOllllávef MatricUla Data de ContrBtayto Número do ConIratQ

l ---JI 1'--__11......__----'11 _
LOCAL DATA1 --JII::==

~NATURA8AUTOR~DAS·CONTRATANTE

SSINATURASAUTOR~OAS- ACC CARO



Março de 2002 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUrADOS Quinta-feira 2 I 09789

CONTRATO oe PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS De CARTAº DE CRéDrrQIDÉBITº E
OUTRAS AVENCAS • CARTÃO CONyÊN10 EMPRESARIAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado • c:ontrntada. ACCCARD
ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERViÇOS S/A, empresa com sede na cidade de

ti Fortaleza, Capital do Estado do Ceara, na Avenida Dom Luiz. 17& - seles 2071208. AIdeota.
inscrita no CGClMF sob o no. 00.636.708/0001-87, neste ato represenl8da na forma do seu
estatuto social, doravante denominada simplesmente de ACCCARD 01.' CONTftATADA••
de outro lado, a pessoa juridíclf qualificada na respeclJva ""PrOPOtl&8 de Adeslo da
Contratante ao Contrato de Pres\e"lÇão l\e Serviços de CarlIo de~ e Outras
Avenças - Cartào Convênio Empresariar', dorav~nte denomln8da simplesmente de
CONTRATANTE, tem, entre si, como justo e contratado. o presente l'1stn.mento. que se
regerá pelas cláusulas e condições seguintes, devidamente constituidas com base na
legislação civil em vigor, e de acordo com as normas previstas na LeI 8.018. de 11.09.90,
C6digo de Defesa do Consumidor:

Cláusula Primeira - Objeto

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestaçAo de serviços. CONTRATANTE peta
ACCCARD, consistentes na emissão, fornecimento e administnlçlo de cart6es de
crédito/débi\o, doravan\e denominados de ACC CARO EMPRESARIAL, CARTAo
CONVÊNIO EMPRESARIAL ou simplesmente CARTAo CONvêNIO, para aqufsiçio
de produtos e serviços, junto à rede de estabelecimentos'credencindos. pelas pessoas
indicadas pela CONTRATANTE, aqui designadas sknplesmel'te de titulares do
CARiÃO CONVE:NIO. na forma estabelecida neste Instrumento, , ..lo qual:

}1 .
a) será da exclusiva competência e responsabilidade da ACCCI\RO. o pagamento.

junto à rede de estab~eclmentos credenciados. das compre. efetuadas com o
CARTÃO CONvêNIO; .

b) nas datas prevjstas neste contrato e Independente de qualquer ,.ssarcfmento~ a
CONTRATANTE pagará à ACCCARD o valor do saldo devedor do CARTAO
CONVÊN10, cuja emissão tenha sido por ... autorizada. através das fonnas
previstas neste contrato~

c) será da exclusiva competência e responsabilidade da C:ONTRATANTE se
ressarcir dos pagamentos referidos na 81lnea anterior jun'o aos titulares do
CARTÃO CONVÉN10, sem qualquer ônus. coobrIgaçIo ou responS8b1l1d·~e para
a ACCCARD, mesmo em caso de inadimplência dos respectivtl& titulares.

Clãusula Segunda - O CARTÃO CONVÊNIO

2.1 O CARTÃO CONVI:NIO conl'ltitui propriedade da ACCCARD e 58l1l manufaturado em
material plástico. com numeração própria. medk5as de seouranc;a para impedir a
ocorrência de fraude. além dC' contC'r o nome do usuêrlo. prezo de validade, )cgomarcD
e outras informaÇÕeS inseridas em sua tarja magnética ou no ·Ch\p· a ele agregado,
nos termos deste contrato.
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2 2 A. ACCCARD atrihllitã a cada CARTAO CONVeNIO uma seme pe$SOl'l, secreta e
intransferível, a qual será infonnada, de meneir: eo!~1. ao seu titular, sendo íI
mesma de U$O obrigatório nas transaçOes em que.~OasSim o determinllr.

2.3 O registro da senha em uma transaçAo constitui a assinatura etetrOnica do tiluIer do
CARTÃO CONvtNIO. o que implica no automético nt<:OnheQmellto da reaiZ.8Ç60 da
reSpectiva transação.

2.4 O Ulular do CARTAo CONV~N.O, nas trans8ç6es de compra de bens e set'tiços,
assinará, Obrigatoriamente, o recibo emitido eletronicamente pela ACCCARD
confirmando a realização da respectiva compra.

ClAusula Ttlrc!&lra - O limite de créd!to do CARIAQ CONVêN'o
3.1 A CONTRATANTE indicarã, através de comunicaçlo AACCCARD. o saldo mblmo

de crédito, em moeda corrente, que cada titular do CARTAo CO~NIO poder6
assumir, denominandc>se doravame o menc:ion8do ..1do de limite de crtcIito.

3.2 Observadas as restrições operacionais estabeleddas pela ACCCARD • pela
CONTRATANTE, esta última indic:arâ, er:tte as transações abaixo, equefas que
-p~derão ser realivlrlas com o limite de crédito:

a) compras ã vista;

b) compras parceladas sem juros;

c) compras parceladas com juro,;

d) realil.ação de saques emergenciais em espécie;

e) qualquer combinação entre as tnIlsaçOes elencadas nas aUneas anteriores..

3.3 O Umit" de crédito tem caréter rotaUvo, que pode1'6 ser utilizado na medida em que
houver margem disponível.

3.4 Para fir:s de cálculo da margem dlsponlvel do Umlte de CNdlto, a ACCCAAD poderá
excluir as parcelas devidas por tarifas e encargos fnanceil'O$ estipulados neste
contral\).

3.5 A CONTRATANTE poderá, a qualquer momento e sob comunlcaç4o à ACCCARO
cancelar ou modificar o Umlte de crtcIto de qualquer t:~lar, ressalvada porém, n
caso da redução ou cancelamento des'& Urnl\e, lua responsabilidade pelas tranaeç6€
já e·fetLiadas.

3.6 A ACCCARD poderà, a seu extluslw critério e lob comunlcaçlo à CONTRATANT
Eistabetecer:

fi) um valor mínimo p;ira o limite de cn\dlto atrtbuldo para cada titular elo CARTi
cC'NVêNIO;

b) urtl valor máximo para o 11m..... cridlto atrlbuldo para cada titular do CART
CONV~NJO;
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c) um valor maximo pala a soma ~ I\.."I~' ......itO atribu\do$ ~'a
CONTRATANTE, bem como alterar ou alle_. knlla kldiYtduals ele qualquer
usuario OU grupo de usuários.

Cláusula Quarta - Emissão e Entrega dos CARTOESÇON~

4.1 Os CARTÕES CONVÉNIO serão emitidos pela ACCCARD, 8 pedido da
CONTRATANTE, formu\ado através do • da ACCCARD na 'n\1lmet
(hltp:/MwN.acccard.c:om.br) ou por outro meio por ela aprovado.

4.2 Para a emissão dos CARTOES CONVê.N\O•• COtITRATANTE deveré fQolKer,
previamente, as informações cadastrais requeridas pela AceeMD, Itravés de seu
endereço na lntemet ou por outro meio por ela~lo.com telaçAo a cada pessoa
indicada para titular do respectivo cartão.

4.3 A ACCCARD. através de empresas por ela c:redencla3. promoverá a entrega dos
CARTOeS CONVÊNIO e das respectivas senhas. CONTRATANTE, sob PJOloc:olO, a
qual se responsabilizará pela entrega correta dos mesmos 80S tih.dares p')r ela
indicados, os quais deverãpJssinar o-rek:~rto··de. entreaa e o Y~rno do car'.lo. A.
CONTRATANTE deverá' manter sob sua guarda, como prova de entrega do CA~TAo
CONVENIO e da respectiva senha,. o correspondente relatório de enlrege .$~Inedo
pelo titular, o qual. quando sollcltado, deverB ser remetido' ACCCARD.

4.4 Os CARTOES CONVêNIO somente estario disponiveí• para uso a partir do momento
em que os titulares solicitarem à ACCCARD o desbloq"eio dos mesmos, o que lJOdetá
ser feito imediatamente após a CONTRATANTE receber os respectivos c:art6es 8 as
correspondentes senhas. na forma prevista no item 4.3 da d6usula quarta deste
contrato.

4.5 Por cada segunda via de CARTAo CONVêNIO emitido. 8 ACCCARD eobr;irB do
titular, tarifa cujo valor seré Informado na lntemel no en'Jereço
http://wINw.acccard.com.br. 8 qual deverá ser paga atravM de débito no I'llferido
CARTAo CON~NIO.

4.6 Será da exdusiva competencia e responsabiNdsde de CONTRATANTE exitllr do
titular do CARTÃO CONV~NIO a formalizaçAo de eo.npromlso deste em re5"an:I·I_
dos pagamentos por ela efetuados à ACCCARD. por torça deste contrato.

Cláusula quinta - Roubo, furto. Perda. Extrav\o 8 l"ultl'. do CARTãoCQN\~

5.1 Em caso de roubo, furto, perda, extravio ou inutillzaçl'O do CARTAo CONV~~IO, o
titular ou a CONTRATANTE deverá comunicar este falo imedi8tamen\e ê ACC~ARO,

respondendo a CONTRATANTE, até I) momento da conuicação, pelo uso inde',ldo do
CARTAO CONVt::NIO por terceiros. Com a c:omun\cat:lo a ACCCARD promcverã o
bloqueio e o conseqüente cancelamento do C8\1Ao, ucasilo em que o inter'~ssado

pOderá solicitar. diretamente, a emissão de uma segundo.. via cio c:artIo cancelado

5.2 Nos casos de roubo, furto, perda. Inutillzaçêo ou extrFJVIo do CARTAo CONVf HIO, •
desde que haja a comunicaçao prevista no item 8f1terior, 8 ACCCARO Isellteré a
CONTRATANTE da responsabilidade pelo pagamento, até um limite QJjo vahr aerA
informado pela ACCCARD na Internet no endereço http://www.acceard.com.br. por
compras realizadas por terceiros não a\l\or\zados, med8l\e o '-'!O-imle\ido do
mencionado ca~tão, no prazo de a~~ 46 {quenn\B e (JI\O horaa) antenonw. é
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comunicação do respectivo fato à ACCCARO,~.. tal be'nçÃo7~nl80
preenchimento pelo titular dos formulários espeçificos da ACCCARD e epresentação
de cópias autenticadas do BOLETIM DE OCORR~NCIAPOlICIAL, CADASTRO DE
PESSOA FíSICA-CPF, REGISTRO DE IDENTIDADE CML e COMPROVANTE
ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA.

5.3 Em contrapartida à garanlia prevista no item anterior. o titular. desde que não
manifeste por escrito sua recusa em usufruir tal fac:lldacle. pagarê • ACCCARD.
mensalmente, uma tarifa por cartão disponibilizado. cujo V8Ior serj Infonnado na
Internet no enderes;o http://www.acccard.com.br. Importlnda eata que será debitada
no referido CARTAO CONVêNIO e liquidada na data de ceda mh prevista para o
pagamento das demais obrigações der:orrentes deste contrato.

5.4 A ACCCARD poderá suspender a garantia previsfa no Item 5.2, caso em que também
ficará automaticamente suspenso o pagamento da c:ontraprestaçAo mencionada no
ilem 5.3, obrigando-se a ACCCARD, neste caso, c:omunIcar o respectivo fato ê
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 dias, 8 qual 18 responsablliZaré
pela correspondente divulgação junto aos titularesjto CARTAo CONVINIO.

Cláusula Sexta - Uso do Cartão

6.1 O uso dos CARTOeS CONV~NIOpor seus titulares é inteiIwnente facultativo.

6.2 OS CARTOES CONV~NIO são de uso e porte exduslvamente de seus titulares, em
caráter pessoal e intransferível.

6.3 A CONTRATANTE obriga-se a Informar ao titular do CARTAo CONVêNIO sobre o
inteiro teor deste contrato.

6.4 Ao utilizar o CARTÃO CONvêNIO o seu titular, automaticamente, estaré concordando
com todos os termos deste instrumento.

6.5

6.6

6.7

6.8

A ACCCARD poderá emitir CARTÃO CONVêNIO ADtClONAl, • pedido da
CONTRATANTE, em nome de pessoa indicada pelo tltul8r, o qual ficará vinculado 80
CARTÃO CONV~NIO do mesmo. Neste caso, o uso cio CARTAo CONVêNIO
ADICIONAL será tratado pela ACCCARD como .., de fato, .. tretaMe do uso do
correspondente CARTÃO CONV~N'O. ImputBndo-.. 80 me.mo, em CGnaeq06nda,
as despesas realizadas com o CAPcT,\o-CONWNIO ADtCIONAL. ele vinculado.

Os titulares dos CARTÕES CONVÊNIO poderão ulilizá-Ios para comprar pro.1utos e
serviços nos estabelecimentos da Rede Credenciada pela ACCCARD bem como para
realizar saques em espécie nas máquinas de auto-atendlmento (AlMa) da
ACCCARD, até o limite de crédito fixado pela CONTRATANTE.

A qualquer momento, a CONTRATANTE, mediante avtso prévio por escrito'
ACCCARO, poderá restringir o uso dos CARTOeS CONVêNIO • determinados
est3beleelmenlos dentro da Rede Credenciada. devendo comunicar 801 tltutarel do
CARTAo sobre tais restrições. ficando estabelecido um pnIZO de até 30 dias para que
a ACCCARD faça valer a mencionada restrição.

Os titulares dos CARTOe5 CONVêNIO teJAo que a5linaf o comprovante de
ltanuçio, 9~i\íg9 e1etroniêãi'ifenle pela ACCCARD•• ~~.qu1tVIerem •

. efetuar na Redo Credenciada.
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CI:lusula Sétima - Rede Credenciada

7.1 A ACCCARD Informará através do site http://www.acccerd.c:om.br' c:ONTRATANTE.
para diwigação junto Bos titulares do CARTAQ CONV@NI('. 8 lista dos
estabelecimentos credenciados pela rede ACCCARD. com f tUS respedivos
endereços. onde poderio ser adquiridos os bens e seMços com o nK nc:lonado C8I1Ao.

7.2 A ACCCARD poderá incluir ou exdulr estabelecimentos da Redt CredénCiada. 8
qualquer tempo e sem qualquer aviso prévio. porém mMUndo a CONTRATANTE
sempre informada das respectivas modificaçOel. dilponlbllzando lU Internet, através
de seu site já mencionado. sempre uma lista alu8l1zada da Rede Cret enciada.

~láusula Oitava - Das datas de apurado do "Ido cIeyecIot do CMTI\Q CONVêNIO e
~J respectivo pagamento

8 1 Na "Proposta de Adesêo da Contratante 80 Contrato de PfeIlaçA I de Serviços de
Cartão de CréditolOébito e Outras Avenças - cartlo Conv6nIo E npresaria&" seria
estabelecidas as datas abaixo, com as seguintes finalidades, 88 quI is passerAo 8 ser
referidas neste instrumento com as denominações 8 seguir indicada!

a) data de pagamento- conespondenta 80 dia de cada mês em que 8
CONTRATANTE deverá pagar à ACCCARD OI valores dev oos pelo uso do
CARTAo CONVêNIO até a data de apurllt;lo, nII fotr.la deste i lStrumento;

b) data de apuraçlo - corresponde ao dia da cada mês em que ... j feita a ap.nçlo
dos valores devidos pelo uso do CARTAo CONVêNIO até as .a data, Inclusive.
cujo lotai deverá ser pago na data de pagamento.

f..2 Independentemente de QUalquer ressarcimento junto ao titu ~r do CARTAo
CONV~NIO. a CONTRAl/o,'TE obrtga-se • pagar • ACCCA tO. na data de
pagamento. todas as quantias devidas pela uso do CARTAo CON' otNlO • apuradas
na daUl de apuraçlo.

n.3 Para os fins do item anterior, a ACCCARD clipOnIbIUzarâ por m!1o etetr6n1co. na
internel no sita hUp:lJwww.acccard.com.br.atéodiaMgUkrte80datl•• de .puraçio
da respectiva responsabilidade. os valores devidos pelo uso do CAI ~TAO CONVêNIO.
cujo pagame!'lto seFá-~el=.através de blequete banc:'rio~

:3.4 A ACCCARD. a seu exclusivo critério. poder'. j6 8 partir da data d I apurac;lo a plnl
o fim exclusivo de apurar a margem disponivel do omite de cr6dU.. t. exdulr do saldo
devedor do CARTAo CONvêNIO os valores apurados nessa dai \ que deverêo ser
pagos na data de pagamento imediatamente segUnte.

Cláusula Nona· Das compra, • vista

9.1 A aquisição de bens e serviços que náo forem parceladas pelo . estabelecimentos
integranles da Rede Credenciada pela ACCCARO ....10 conlkJ "adas compra. i
vista e serão. '1oravante. assim denomInadas neste oontralo.

9.2 As compras à vista, reali4adas entre duas datas de apura ;10 consecutivas,
deverão ser pagas pela CONTRATANTE à ACCCAP J. na data de
pagamento imediatamente seguinte à última das citadas dat , de apuraçlo.
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Cláusula ~lIna • Oas compras parceladas um turg,

10.1 Quando autorizados pela ACCCARD e for do interesse do titular do CARTAo
CONvêNIO. os estabelecimentos integrantes da Rede CredenCiada pela ACCeMO
poder~o-parcelar as COmpras de bens e servlços~ "ºam~to$ em prestaç6es
mensa;!-, iguais, consecutivas e sem acréscimo de juros. cuja lranSEçAo, pal1l os fins
deste contrato, será denominada compra pa....1ada sem juroa.

10.2 Em contrapartida aos serviços automatizados para o parcelamento de compras sem
juros, 2J CONTRATANTE pagará à ACCCARD. em nome do tilular do CARTAo
C:ONV~.NIO, uma tarifa para cada compra pan:elada sem juros que este vier a
efetuar, cujo valor será informado na Inlemel no endereço http://www.acccartl.com.br
e cuja importância devem ser paga através de débito no l"!ferido CARTAo
CONVÊNIO, na data de pagamento que se seQuir. dita de apunc;lo que registrar
sua ocorrência.

10.3 As compras parceladas sem Juros, realizadaa entre duas dalas de apuraçao
conser.utivas, serão pagas pela CONTRATANTE 1\ ACCCARD da seguinte
forma:

a) a primeira prestação será paga na data de pagamentu imediatamente
seguinte à última das citadas datas de apuraçao;

b) as demais prestações serão pagas nos meses lmediatamellte seguintes, na
data de pagamento de cada mês.

Cláu!!.!:!!!..Q!~clma Primeira - Do flnanclameols

11.1 Ao realizar compras parceladas com jul'lls. saques emergenciais ou financiar parte da
dívida contraida até a data de apuraçêo, o titular do CARTAo CO~N'O estarã,
automaticamente, autorizando a ACCCARD 8 c:ontratBr financiamento bancar\o em
sou rome, junto a toda e qualquer "sl11'UIÇAo FINANCE1R~, Incluldos nesse
mandato os poderes para contratar. em seu nome e por sua conta, fmancl8menlO nos
moldEis previstos neste Instrumento, pcodenclo a ACCCARD, para tanto, negociar e
ajustélr prazos, acertar condições e c CUSTO DO FlNANCIANENTO, além dos
demais encargos da divida cobrados pelas INST1T\RçOES FINANI~ElRAS, e assinar
_~tos de abe.rto.!!": ne crédito 01.'- instrumentos ~.QUalquer Jl~tufl)za, nec:essérios à

concessão do financiamento, que Hn'tu~ ",exclusivamente na forma
prevista neste contrato.

11.2 Todo e qualquer tributo que seja ou po>SS8 ser exigido em razão do financiamento.
espe ~ialmente o Imposto sobre Operaç6es de Rnancelras (IOF) e a ContribulçAo
Provisória sobre Movimentação Financ.eifa (CPMF), correré por c:onta do titular do
CARTAo CONVENIO.

11.3 () mandalo de que trata o Item anterior terA prazo de duração igual ao prazo de
vigêncIa deste contraio e será, para todos os fins, lmWtogévele IfTe.rativel.

11-" Nos contratos de financiamento objete, deste contrato. a ACCC/,RO participa" na
condição de fiadora e principal pagadom.

11.5 O CUSTO 00 FINANCIAMENTO, Incluindo todos os Impostlls decorrentes da
~peração. especialmente o Imposto sobre Operaç6tlS de Financeiras (IOF) e 8
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Contribuição Provisória sobre MovimentaçAo F~MF). seré negoci8do
mediante os melhoF.)s esforços da ACCCARD }unlo 6s Instituições Financeiras,
segundo regras do mercado financeiro e seré integmlmente repassado ao titular do
CARlÃO CONvêNIO, acrescido da remuneraçAo de SIBr8lltia que flC8 instituida como
contrapartida ã fiança assumida na fORna prevista no "em 11.4 deste oormato.

11.6 A ACCCARD farã a apuraçâoJIetr6nica dos respectivos saldos devedores
decorrentes dos financiamentos de que trata o presente instrumento e se
responsabilizará pela quitação dos respectivos valores junto aos correspondentes
estabelecimentos bancãrios.

ClAusula Décima Segunda - Dos saques emergenciais

12.1 Os saques emergenciais serlo reallz8dos peleis tltu.... do CARTAo CONVêNIO,
mediante o uso dos respectivos cartões, exduslv8mel"t8 BtntY6s de máquinas de 8Uto
atendimento (ATMs), de propriedade da ACCCARO ou de propriedade de teR:eIros
credenciados pela mesma.

12.2 Ouanrio da realização do saque emergencial, o titu\ar do CARTÃO C~IO
indicará, na própria máquina em que estiver reali:zanc1o o respectivo saque, o número
de parcelas mensais, iguais e consea.ltivas em que pretende efetuar o pagamento da
quantia sacada e dos encargos dela deoone....

12.3 Em contrapartida aos serviços de suprimento e disponibtllzaçAo de numerário nas
máquinas ATMs, a (,.ONTRATANTE pagarê • ACCCARD, em nome do titular do
":ARTÃO coNVêNIo -e por cqda rltür&da de dI:"..~~et~8 efetuar 8 titulo
:1e saque emergencial, uma tarifa cujo vetor serllid'Jl'lll8dOna Internet no endereço
lttp:flwvoJIN.occcard.com.br e cuja importfmda deve1'é ser paga através de débito no
'aferido CARTAO CONV~NIO.

O valor total dos encargos contratuais para o ,"ui. do CARTÃO CONV~IO,
incidentes sobre os saques emergenciais, seré composto pelo custo do financiamento
e a remuneração de garantia, nos termos do Item 11.5 deste contrato, além de todos
os impostos decorrentes da operaçAo de fin8nci8mento, especialmente o ·Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF) e a Conlrlbuiçlo Provisória sobre Movimentaçlo
Financeira.

As prestações devidas para amortizaçAo doa saques emergenciais, juntamente com
seus encargos contratuais e a larifa pela pesWçAo (lO serviço de disponabilizaçAo de
numerãrio em máquinas A1Ms, serio obtidas mulUpficando-se o valor do saque
emergencial acrescido da tarifa a que se refere o Item 12.3 desta Cláusula, por fatores
financeiros que serão previamente fomecidos pela ACCCARD à CON1'RATANTE, a
qual se encarregará de divulgá-Ios junto aos titulares cio CARTAo CONVêNIO.

05_ $_élques emp~'!nclais. realizados entre duas datas de apuraçao
consecutivas, deverão ser pagos, juntamente wlll 88US""encargos financeiros,
através de uma ou de várias prestações men!i8is, iguais e sucessivas, de
seguinte forma:

a) a prestação única ou a primeira prestação sen\ paga na data de
pagamento imediatamente seguinte ê únima das citadas datas de
apuraç:io;
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b) as demais prestaÇÕes wE.rão pagas nos meses imedilltameflte seguintes, na
data de pagamento de cada mês.

ç; láusula Décima Terceira ~ Das compras parc.l.dl' com Iuro!

13.1 Quand? da realização da respectiva compra pal'Ulacla com jltros. o titu~r do
CARTAO CONVÉNIO indicará, no prbprio POS, o nümefo de p:Utelu mensaIs, Iguais
e consecutivas em que pretende efetuar o pagamento deconente lia correspondente
transação.

Março d<l 2002

13.2 Em contrapartida aos serviÇOs automatizados para o parcela nenlo de compras. 8
CONTRATANTE pagará á ACCCARD, em nome do titular do CAFTÃO CO~IO.
uma tarifa para cada compr. parcelada com Juroe quente vier 8 efeluat. tarifa Q.Ijo
valor será informado na Intemet no endereço hllp"JIwww.llCCelrd.com.br • Wi8
Importância deverá ser pa~a. na data de pagamento 1mecIIl..... seguk'Ce ...
-data de apuraçJo.

13.3 Os ~"'\ "~~í'\. p:5flJ o '~Ihf do CARTAo COIW'efIO, ÍIJládlllfllS lCIbre C;

~!J pm'3 O paw!4~~o tJa"J c:omp. IIdcompcnID peto CUIb M
rl'l~!.O e a ret'Tltl1efaçAo di! garantia. nos tennoa do 11..5 .... WilbâP,
al~m d9 tOOQ~ os ÍI'TlJ)OSt?II~~1!3 da~ .ftMnc' _.~ ...
o 1~1O s,obrE: Oo~~ Fín:J~" (IOF) ••~ Prowfs6ri8 ...
M"'Iím&mt;y~r~a.

~~.A J.s eo,.,..on~ Pt-r~ c:om juros.~ .......... de ..
crJl'W:l'A~ .... -:.o:~~ ~~.~CIMI_~~_., ....
cl!' V8tar-,t4 m~!1. iqt:Jlti~ ~ ~r;f'J'IiW,...da.........

8'} a prim..ir~ Pf~~Q&P.fft PIt93 na d;tta de pepnIIInlo In' «I8l8mente MQUlnto •
úllima das citadas datas de apuraçlo;

b} 8S demais prestações serêo pagas nos meses Imediatam..te segulnl.'. na data
de pagamento de cada mês;

13.& As prestações devidas para a amorUzaçAo das c~pn' tlarcnlad•• com juros,
Juntamente com seus encargos financeiros, serlo obtidas multiplll:ando-se o valor da
correspondente compra parcelada por fatores tIn8nceIroa que serlo previamente
fornecidos pela ACCCARD à CONTRATANTE, a qual se en:amogaré de divul9'-lOs
junto ao~ titulares do CARTÃO CONVÊNIO.

Cláusula Décima Quarta - Condições Comerciais

14.1 Fica estabelecido que a ACCCARD poderá. a qualquer momenlo, alterar 8$ tarifas
previstas neste cont"'3to, condicionado a que o OOVO valor somente poderá ser cobrado
após 30 dias da inserção ..da respectiva ·a1tefaçlo!'8lntemet.-..no endereço
http://WWW.at:ealrd.com.br.

14.2 Caso a CONTRATANTE não pague os valor•• devtdoS 11 A(:CCARD. no P,.zo
estabelecido neste contrato, Incidirão sobre os valores vencidos Oi mesmos encalgos
financeiros aplicados sobre os saques emergenciais, confotme ·Jeflnido na Cláusula
Décima Terceira deste instrumento. além de juros mocatólios. nalB58 de 1% (um por
cenlo ao mês), aplicados sobre a respectiva divida 8CI8Sdda dos ·mcargos fina'lceiros
antes referidos e multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor da parcela
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vencida com os acréscimos dos encargos financeiiõi e &Jf juros moratórioS
mencionados nesta Cláusula.

14.3 O não pagamento dos valores devidos. na data prevista para o seu vencimento,
implicará no imediato bloqueio dos CARTOESCO~. Impedindo a realização de
qualquer transação por parte de seus titulares;

14.4 Cada parle arcará com os tribulos decorrenles de sua ativid8de.

14.5 Este contrato é titulo executivo extrajud\cia1, nos termos do que estabektce o artigo
585, inciso 11. do Código de Processo Civil, e poderA ser exea'4ado judicialmente, em
tace da CON1'RAl'1YIl1'E, çat.<) 8$\a fique \nadimP'en\e a<:efQ doa valores devidos l
ACCCARD, por mais de tO (d&,l) dias consea.1tiYos. Indepenctentll....... de...qlJ8!quer
babo aviso ou Interpelação. .

Cláusula Décima Quinta - Responsabilidades

15.1 A CONTRATANTE é a responsãvel pela guarda e uso dos CARTOEsC~NIO por
ela recebidos e de todos os atributos a eles inerentes. Inclusive senhas, até a entrega
efetiva aos respectivos Utulares, de foona que. qualquer aperaçAo realizada sem que o
titular tenha assinado o relatório referido na dáuSlda 4.3, set'ê de sua exduslva
responsabilidade e não contará com a garantia pnwIsta na tIáusuIa 5.2-

15.2 O titular do CARTÃO CONV~NIO responde solidariamente junto A ACCCARD, até o
limite de suas tran~ções vencidas e não quitadas, pelOS pagamentos devidos peta
CONTr~TANTE, por força deste contrato, ficando a cntêrio da ACCCARD demandar
esta ou o titular do cartêo.

15.3 Os pagamentos feitos pelos titulares do CARTAo C~NIO • CONTRATANTE,
para ressarcimento de suas transações realizadas com base neste contrato,
constituirão depósitos em favor da ACCCARD. sobre os quais a CONTRATANTE
assume a condição de fiel depositaria até que 81 respectivas quantias selam
transferidas àACCCARD. .

15.4 Nem a ACCCARD e nem a CONTRATANTE se responsabIIzam pe\a regularidade
das transações ocorridas entre os ttstabeledmentoa • os titula... do CARTAO
CONvê.NIO, no que tange às disposições do código cio consumidor e de outras
legislações pertinentes, trotando-se, a esse respeito, de matéria restrüa ao âmbito das
duas partes envolvidas diretamente na transação.

15.5 Na hipótese de ser apurada pela CONTRATANTE qualquer irregularidade cometida
pelos titulares do CARTÃO CONV~NIO, esta deveré c:omunIc8r a ocorrência à
ACCCARD, remetendo as provas que substandem o fato alegado, assim como
deverá solicilar a exclusão do infrator do presente slst.enw. de Qreatac;60 ele seN\Cfas.
arcando com o pagamento de eventuais valores deYIdos pelo uso do respectivo
cartão. .,

15.6 A CONTRATANTE é responsável pelos serviços requeridos • utilizados via Internet,
especialmente quanto à legitimidade de Quem acessa tais seMços.

ClAusula Décima Sexta - Disposições Gerais
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1 Es\e contrato representa, na Integra, os entend\mIIlII""os entre 85~pãrtlsf
sucedendo e se sobrepondo a quaisquer acordos IJ\teriort4, ~oa\tosou nAo, sobre a
mesma matéria

.2 Qualquer modificação neste contrato somente se prcc:eck!lé rrediante acordo mútuo
das partes, por escrito, em fonna de aditamento, que lJevetê inlegrar o presente
COnlra\o pala todos os fins de direito.

.3 A declaração judicial de nulidade de qualquer das~._\e c:onIrato não imprlC8
na nulidade da:; demais cláusulas.

•.4 Este contrato deverá ser cumprido integralmente P8'8S ~s e seus sucessores,
mesmo em caf.O de incorporação. cisão ou fU~.

>,5 As obrigações da CONTRATANTE, decorrentes ti.sle contrato, nIo poderão ser
transfendas para terceiros, no todo ou em parte, em c:ar6tK onnrolO ou ~º,---.emque
haja préllía e expressa anu~da ACCCARO.

:i.e' Mediante comunicação à 'CONTRATANTE, a ACCCAfU> JtOderá transferir para
terceiros seus direitos e suas obrigações decorrentes d8Il4' COIH8to. ressalvado que 8
transferência de obrigações somente poderá ocorrer quando o (..lonArio se tratar de
empresa ron\rolada direta ou indirelõmente peloscon~uces da ACCCARO.

6.7 A falta de manifestação, por qualquer das partes, qu8\'~ a"J descumprimento ou
cumprimento irregular de quaisquer disposições date .:an\f.l\o. sen\ considerada
simples tolerãncía. não implicando em novação. Nm~). ou qualquer modlflCBÇAo
deste acordo escrito, bem como não prejudicará o exe",:Sdo do mesmo direito em
época posterior. e nem servirá de precedente para a feP8Ü';Io do ato tolerado.

~Iàusuli\ Décima Sétima - Prazo

17.1 O prazo deste contrate é por tempo indeterminado e sua vioJênda tem '"Ido na data de
assinatura deste instrumento, extinguíndo-se têo somente tom • qullaçAo de todas 85
obrigações assumidas. de acordo com as disposiç6es des\l) centrato.

:Iáusula Décima Oltava - ResiliçlolRQsç\sAo

18.'\ Este ccntrato, devido a slmllilude contratual entre ospec\UldU podefi ser\ivremente
rescindido. a qualquer tempo, pela simples vontade de qu,,~rdas partes, mediante
aviso pré'~o ~scri\o de 60 dias de uma parte à outra.

~8.2 Se a CON'TRATANTE manifestar, por escrito, a inlençAo de n'sliçAo deste contrato.
os titulares do CARTÃO CONVÊNIO ficaráo, a partir _-se momento, impedidos de
utilizâ-to para realilélT qualquer transação, obseI'.-ndu-se ainda que a
CONTRATANTE:

a) obriga-SI} a liquidar, nessa ocasião. todas as obrigaç6es assumidas por conla
deste ct'n\ratD. as quais são considerw'':'s anlecipa(hme..'. vencidas de pleno
direilo;

b) recolher os CARTÓES CONVê.Nl0 emitidos sob sua respor'lsabUldade e devolvê-
IOl' à AC.CCARD.
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18.3 Constatado, a qualquer tempo, qual'lUer Inadimplemento da CONTRATANTE, •
ACCCARD poderá rescindir, de ime<liato, °pleSI...... c:onIndO. mBd,ante comuniC8ÇAo
escrita. coniiderando-&e antecipadam'mte venci,. Iodaa 85 obrio~s .sumidas
pela meima em função do presente \rlslrumenlo. ficando os 1iIuI8t.. elos CARTOes
CONVENIO. a partir desse momento, impedidos de utIIIzá.Ios paro) l88IIzar qualquer
transação, os quais deverão ser recolhidos pela CONTRATANte para devoluçlo 1\
ACCCARD.

18.4 Com a resilição ou rescisão deste contrato, i ACCCARD ... • lec:uIdade de
demandar a CONTRATANTE, por qualquer dos I'lllios admitidos .'.IeI, para cobrar o
respectivo saldo devedor existente.

Clàusula Déc:ima Nona - Foro

19.1 As partes elegem o foro central da C(.'marca da capital do Estado do ceará. para •
resolução de quaisquer pendências oriundas do presente~\O.

C.
ACCCARD

--,--:---;/
INI5TR.AADD9RJ, DE CAR1'OES e SERVIÇOS S.A.

cNfW'oO.a:16.70810001-87
A DeR DIOOENES FERF·.EIRA GOMES

Trlbuol di Jultltll
Pmillll1l10 08117

/

MENTE1:OM SElll' 01~~
IKIJ DI t\TUlDS ,,""....... lU
6nl. tOl1lÜ. m.,rll.AU\..' .._...tlII... hje. pio. ....."'--.11 ......
r ,'li. 104438

EnroIIllllfttD~
FERMOJU_~~LU.
ACM 0,10
.... SIlo 56@S

....... .:. __o---- ViII.'\ ...oL--

-~ /I .. /
~=:: "flJF",-

CERTIDÃO
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~
ACCCARD

Proposta de Credenciamento e AdesAo de
Estabelecimento ao Sistema ACCCARD

.dastrar O Alterar O
Dados do Estabelecimento

~ do Estabeledmento

IE - Maill Sile

IPessoa de COIIlalo I IFone I /Fax I
Endereço ComercialI Endereço do Estabelccimllmo (Rua, Av., etc.) 1/1 I I I I I I
!BaimJ I I I I I I I I I I Cidade \ I It._._..

I Quotltidode do POS 0- e-dlII 1- DI.. _

Operações de Compra
LoeoldePBpmanto 0-_ 1-"'"

(;anao PII...P'lalX) PortoV_(Y) Pou. de 1Ucm_.(di.)

ACCCAJID 30 DIAS
CAllTÃOBEC 30 DIAS

L-

C_(~)·X+(Q-I)Y

'EIP ,d Pas e ropnetãnos nnclpals xecutlvos
Nome CPF

Pndoo....,kIL ~-c_
Tclafi>ne

NClIIlO CPF

~ .... ~_.

CeluIIr TcIofcnc

AMumo total responoabilidade pelas íoforma\'Õ8llaqui contida&, iaclu.ive pela indi~o do cIomicllio bancário elo Estabelecimeuto, para recebimento doo crédito,
e declaro que li, integralmente, todas as c14UBU1as do C_o de A1IJiaçlo e Adedo de Estabelecimento ao Silletna ACCCARD, as quail aceito um .....,... e cujo teor da.,
principais dioposiç6es eotao lratlIaitu para o veroo deata propolla.

Forta1eza(Ce), _1_1__

Eotabeledmmto i

DocIaro que cOllC<lrdo com a adesio do Ea1abelecimento proponente lOS~ACCC A1W

ACCCARO

.- ,~' -
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PRINCIPAIS CLÁUSULAS 00 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO
SISTEMA ACCCARO

Pelo presente instrumento particular, de urnlado ACCCARD ADMnUSTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S/A, empresa com sede
nesta cidade, na Av. Dom Luiz, 176, sala 207120&, Aldeota, inscrita no CGCIMF sob o no. 00.836.708/0001-87, doravante designada
ACCCARD, do outro lodo o empresa qualificado na respectivo "Proposta de Credenciamento e Adesão de Estabelecimento ao Sistema
ACCCARD", dora"ante designado como ESTABELECIMENTO, têm, entre si, como justo e contratado, uma vez aceita a referido
Proposta. o que se segue:

CLÁUSULA SEGUNDA - Consútui-se objeto do presente contrato o credenciamento do ESTABELECIMENTO para integrar o
SISTEMA ACCCARD, habilitando-o a usufruir dos scrvi~os discriminados abaixo, mantidos 11 SUli disposição pela ACCCAR.O:

a) administrar e garantir o pagamento ao ESTABELECIMENTO do valor líquido das TRANSAÇÕES, desde que realizaWis com
obediência às disposições do presente contrato;

b) promoção e divulgação do ESTABELECIMENTO jW1to aos lITULARES de CARTÃO, mediante sinalização específica colocada
no ESTABELECIMENTO, em locais vislveis ao público;

c) emissão eletrônica de COMPROVANTES ;)E VENDAS, RESUMO DE VENDAS elou fornecimento de TERMINAIS DE POS,
possibilitando a captura eletrônica das TRANSAÇÕES realizadas pelos TITULARES no ESTABELECIMF..NTO.

CLÁUSULA TERCEIRA - O ESTABELECIMENTO somente estará integrado ao SISTEMA ACCCARD, após a aprovação pela
ACCCARD da "Proposta de Credenciamento e Adesão de Estabelecimento ao Sistema ACCCARD", segundo critérios próprios de
avaliação e de análise cadastral, financeiro e crediÚcia.

Parágrafo Primeiro - O ESTABELECIMENTO terá ingressado no SISTEMA ACCCARD no momento em que a ACCCARD assinaI 11

"Proposta de Credenciamento e Adesão de Estabelecimento ao Sistemll ACCCARD", confU111llJldo a aceitaçllo de sua adesão a este
contrato.

Parágrafo SegWldo • A eventual pré-instalação de POS ou entrega de material operacional e promocional pela ACCCARD não implica na
aceitação do ESTABELECIMENTO, direta ou indiretamente, como intcgrante do SISTEMA ACCCARD.

Parágrafo Terceiro - O ESTABELECIMENTO poderá designar dependências, escritórios de representação, filiais, SUCIll:illis, ou ainda,
empresas ligadas, coligadas Oll subsidiárias para, soh sua responsabilidade solidária, também participarem corno ESTABELECIMENTOS
no SISTEMA ACCCARD, desde que com a prévia e expressa autorização da ACCCARD.

CLÁUSULA QUINTA - O ESTABELECIMENTO, ao aderir a este CONTRATO, ficará subordinado, sem restrições, a todos os termos e
condições deste contrato e de seus respectivos anexos elou aditivos, bem como às condições constantes da respectiva "Proposta de
CredenciQIUento e Adesão de Estabelecimento ao Sistema ACCCARD", incluindo a obrigação de pagar a COMISSÃO e o direito de
receber, no prazo contratado, o crédito do valor líquido das TRANSAÇÕES em seu DOMIClllO BANCÁRIO, escolhido pelo
ESTABELECIMENTO entre as opções designadas pelo ACCCARD.

Parágrafo Único - A ACCCARD cobrará COMISSÕES diferenciadas para os ESTABELECIMENTOS, em ftmção de sua natureza e do
volume das sllas transações.

cLÁUSULA SEXTA . A ACCCARD deverá fornecer regularmente ao ESTABELECIMENTO o MANUAL OPERACIONAL e os
materiais de promoção e de sinalização de uso obrigatório pelo ESTABELECIMENTO.
Parágrafo Primeiro - A ACCCARD poderá, a seu critério exclusivo, instalar TERMINAIS DE POS, e fornecer os respectIvoS materiais

operacionais. nas condições estabelecidas no anexo I deste contrato.
Parágrafo Segundo • O ESTABELECIMENTO, ao receber os equipamentos e materiais operacionais referidos no caput, deverá
esponsabilizar-se, na qualidade de depositário, por sua guarda e conservação, nos ternlOS definidos em lei inerente à espécie, obrigando

se a somente: utilizá-los na execução dos serviços previstos neste contrato e responsabilizando-se pela utilização indevida deste por
terceiros.

Parágrafo Terceiro· A ACCCARD poderá cobrar taXa relativa à emissão de extratos, relatórios e borderôs, quando solicitados em caráter
de segW1da via, de acordo com os preços fixados pela ACCCARD, em cada ocasião.

cLÁUSULA SÉTIMA - Findo o presente contrato, por qualquer motivo, o ESTABELECIMENTO devolverá à ACCCARD, ou a terceiro
por ela designado. todo o material rernanescente, sob pena de, alternativamente e a critério exclusivo da ACCCARD, ser ajuizado Medida
Cautelar de Busca e Apreensão do mesmo, ou sua indenização pelo valor à época praticado pela ACCCARD ou vigente no mercado.

cLAUSULA OITAVA - Com exceçllo de compras para pagamentos parcelados, o ESTABELECIMENTO deverá cobrar nas
TRANSAÇÕES realizadas mediante o uso de CARTÃO, preço igual ao praticado nas vendas realizados em dinheiro, sem acréscimo de
quaisquer encargos ou taxas de qualquer natureza, oferecendo aos TITULARES DE CARTÃO as meS1IUlS condições elou vantagens
promocionais oferecidas a outros meios e foItIlllS de pagamento.
Parágrafo Único - Nas compras para pagamentos parcelados, o ESTABELECIMENTO poderá aplicar os encargos fInanceiros comwnentc
usados nestas modalidades de venda quando rCll)izada'l com clientes de primeira linha.

cLÁUSULA NONA - O ESTABELECIMENTO oferecerá ao TITULAR do CARTÃO ACCCARD e li TITULARES de OUTROS
CARTÕES que venham integrar o SISTEMA ACCCARD, as facilidades e serviços do referido sistema, existentes ou que venharn li ser
criados pela ACCCARD e comunicados ao ESTABELECIMENTO pela mesma.
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ANEXO I - INSTALAÇÃO E USO DE TERMINAIS DE CAPTURA DE DADOS (POS)

CLÁUSULA PRIMEIRA - A captura de TRANSAÇÕES. a emissão de COMPROVANTES DE VENDA, com o
respectivo CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO, e a execução de outras funções definidas pelo SISTEMA ACCCARD serão realizadas
exclusivamente através de terminais POS.

Parágrafo Primdrp • O ESTABELECIMENTO deverá usar os TERMINAIS POS somente na modalidade ON-LINE.
para a captura e autorização eletrônica das TRANSAÇÕES, mediante comunicação direta e em tempo real com a ACCCARO.

Parágrafo Segunda Fica vedado ao ESTABELECIMENTO realizar qualquer TRANSAÇÃO que tenha sido
eletronicamente rejeitada.

CLÁUSULA SEGUNDA • Em todas as TRANSAÇÕES com o CARTÂO ACCCARD ou OUTRO CARTÃO. o
respectivo COMPROVANTE DE VENDAS scrá impresso pelo terminal, sendo uma via destinada ao TITULAR e a outra ao
ESTABELECIMENTO, que se obriga a:

a) colher a assinatura do TITULAR nas duas vias, conferindo-a com a constante do CARTÃO ACCCARD ou OUTRO
CARTÃO;

b) conservar a via do COMPROVANTE DE VENDA que lhe é destinado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a panir
da data da TRANSAÇAo;

c) enviar à ACCCARD. se solicitado, o COMPROVANTE DE VENDA no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ficando desde
já ciente o ESTABELECIMENTO de que o valor dos COMPROVANTES DE VENDAS não entregues não serão considenldos
como devidos pela ACCCARD.

CLÁUSULA TERCEIRA • Se o ESTABELECIMENTO não observar as regras e procedimentos estabelecidos nas
cláusulas anteriores deste contrato, a TRANSAÇÃO será considerada irreh'lllar e estará sujeita a cancelamento e, no caso de já ter
sido paga, o valor con'esponéente deverá ser restituído à ACCCARD, através de ordem de débito no DOMICÍLIO BANCÁRIO
do ESTABELECIMENTO, e havendo recusa do ESTABELECIMENTO em não restituir a quantia repassada pela ACCCARD, se
dará automaticamente a rescisão do presente contrato, com a retirada imediata dos equipamentos de propriedade da ACCCARD,
independentemente Wl aplicação das demais r:ominaçÕe5 legais previstas em lei, geradas por descwnprimento de cláusula
contratual.

CLÁUSULA QUARTA - Os TERMINAIS POS poderão ser adquiridos pelo ESTABELECIMENTO, para sua
propriedade, devendo neste (;8,SO a ACCCARD conceder a licença de uso de todos os aplicativos necessários à integnlção dos
mesmos ao SISTEMA ACCCARD.

CLÁUSULA QUINTA - Os TERMINAIS POS poderão ser fornecidos pela ACCCARD, juntamente com a licença de uso
dos aplicativos necessários à integração dos mesmos ao SISTEMA ACCCARD, na forma de aluguel.

CLÁUSULA SEXTA - A locação do TERMINAL POS é feita por prazo indetenuinado, sendo fixado na "Proposta de
Credenciamento e Adesão do Estabelecimento ao Sistema ACCCARD" ou em aditivo a este contrato, as mensalidades devidas
pelo ESTABELECIMENTO 1 ACCCARD pela locação dos equipamentos.

Parágrafo Único .. A -: ocação do TERMINAL POS poderá ser rescindida por qualquer das partes, a qualquer momento,
mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias, sem que disso decorra a obrigação de qualquer das panes de pagar à oulra indenízação
de qualquer natureza, mesmu que não haja a apresentação de motivos para o respectivo distrato. Nesta hipótese, o TERMINAL
POS deverá ser imediatameme restituido pelo ESTABELECIMENTO à ACCCARD.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os serviços de manutenção dos TERMINAIS POS serão de responsabilidade da ACCCARD,
devendo o ESTABELECIMENTO, em contrapanida aos mencionados serviços, pagar à mesma mensalidade no valor fixado na
"Proposta de Credenciamento e Adesão do Estabelecimento ao Sistema ACCCARD "ou em aditivo a este contrato.

Parágrafo Primeiro - Quando se tratar de TERMINAL POS de propriedade do ESTABELECIMENTO, este pagará, além
das mensalidades a qu.e se refere o capul desta cláusula, o custo das peças requeridas em cada manutenção.

Parágrafo Segundo .. Os serviços de manutenção dos TERMINAIS POS, de responsabilidade da ACCCARD,
compreenderá:

a) substituição imedia>a do equipamento defeituoso por um outro equivalente, em perfeito funcionamento;
b) plantão de atendirnr;nto ao ESTABELECIMENTO, na base de 24 horas por dia para todos os dias do ano;
c) instalação do TERMINAL POS assxiado ao treinamento dos funcionários do ESTABELECIMENTO quanto à

operação dos mesmos
Parágrafo Terceiro - Os serviços de manutenção referidos nesta cláusula não contemplam a repetição de treinamento de

funcionários do ESTABELECIMENTO posteriormente à instalação dos equipamentos. Caso o ESTABELECIMENTO venha a
solicitar a repetição do treinamento ora referida, este pagará à ACCCARD uma remuneração, cujo valor lhe será previamente
comunicado, em cada ocasiãu.



Março d~ 2002 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 09803

Parágrafo Quano - No caso de TERMINAL POS de propriedade do ESTABELEClMENTO, a substituição de que trata a
alínea "a", do parágrafo segundo, será revertida, recebendo a ACCCARD seu TERMINAL POS de volta, juntamente com a
entrega ao ESTABELECIMENTO do equipamento de propriedade do mesmo, já consertado. A ACCCARD também receberá seu
TERMINAL POS de volta na hipótese de o equipamento do ESTABELECIMENTO não apresentar mais condições econômicas
de conserto ou quando este não concordar com o pagamento das peças requeridas para pelos serviços de manutenção.

Parágrafo Quinto - Em caso de uso indevido, negligência elou impericia no trato dos TERMINAIS POS, a ACCCARD
cobrará do ESTABELECIMENTO os custos inwrridos com o conserto ou a reposição dos respectivos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA - As mensalidades previstas neste anexo pela locação e manutenção do TERMINAL POS serJo
devidas pelo ESTABELECIMENTO ao final de cada mês.

Parágrafo Primeiro • O ESTABELECIMENTO autoriza a ACCCARD, no respectivo vencimento, a deduzir dos
reembolsos a ele devidos as mensalidades de aluguel e manutenção previstas neste aditivo.

Parágrafo Segundo - Para os fins do parágrafo anterior e não havendo, no respectivo vencimento, reembolsos a serem
efetuados em favor do ESTABELECIMENTO, no volume requerido, a ACCCARD poderá antecipar reembolsos futuros devidos
ao mesmo, em valor suficiente para quitar os mencionados compromissos de aluguel e de manutenção, caso em que por esta
antecipação não será cobrado encargo de qualquer natureza. Na ocorrência desta hipótese, a ACCCARD antecipará,
seqüencialmente, os reembolsos com vencimento mais próximo.

Parágrafo Terceiro - Não havendo reembolsos suficientes para quitar os compromissos de aluguel e de manutenção em seu
respectivo vencimento, o ESTABELECIMENTO poderá efetuar diretamente, através de cheque ou de qualquer outro meio, o
correspondente pagamento ou, se lhe convier, deixar que os mencionados valores venham a ser deduzidos de futuros reembolsos
provenientes de TRANSAÇÓES a serem realizadas, sem a cobrança de acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA - Em função do volume de 1RANSAÇÕES e de forma diferenciada por ESTABELECIMENTO, a
ACCCARD poderá conceder bonificações, de caráter transitório, a serem deduzidas do custo de aluguel e limitadas a este valor.
Em cada ocasião, a ACCCARD informará ao ESTABELECIMENTO o valor das bonificações e o prazo de sua duração.

CLÁUSULA DÉCIMA - A ACCCARD poderá, a qualquer momento, alterar unilateralmente os custos de manutenção e
de aluguel sem opção de compra, mediante comunicação ao ESTABELECIMENTO, com antecedência minima de 30 (trinta)
dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos casos de TERMINAlS POS de propriedade da ACCCARO, o
ESTABELECIMENTO asswnirá a condição de fiel depositário do respectivo equipamento, obrigando-se, nos termos da lei, a
adotar todas as providências e cautelas necessárias à manutenção da integridade e perfeito funcionamento dos mesmos,
respondendo por perdas e danos cwnuladas com lucros cessantes, na hipótese de furto, roubo, apropriação indébita, incêndios,
destruição total ou parcial, falta de solicitação de assistência técnica, descuido no manuseio ou de qualquer outro fato ou eveIÚO
que, de qualquer forma. impossibilite, dificulte ou prejudique o pleno exercicio da posse e propriedade do equipamento por pane
da ACCCARO.

Parágrafo Primeiro - É vedado ao ESTABELECIMENTO remover o equipamento para outro local, sem a prévia
autorização da ACCCARD.

Parágrafo Segtmdo - Ocorrendo a perda total ou parcial do equipamento da ACCCARO, em decorrência de roubo,
acidentes ou de mau uso do mesmo, poderá a ACCCARO, ressalvadas as cominaçõcs legais, optar em composição amigável,
recebendo o valor correspondente a seus custos de aquisição, totais ou parciais, conforme o caso, acrescidos de encargos
financeiros aplicados até a data do respectivo ressarcimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os custos e as despesas com '0 funcionamento do equipamento. relativos ao
consumo de energia elétrica e transmissão de dados, serão de responsabilidade do ESTABELECIMENTO, o qual assumirá
integralmente os Ônus advindos de erros, defeitos, fraudes e paralisações decorrentes do uso irregular ou ilegítimo dos
TERMINAIS POS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Ocorrendo a resilição ou rescisão do presente contrato, o ESTABELEClMENTO
deverá, no prazo de 24 (vinte c quatro) horas, contadas a partir do momento do recebimento da respectiva notificação, devolver
os TERMINAlS de propriedade da ACCCARO, em perfeito estado de uso e conservação, responsabilizando-se as partes pelo
pagamento dos valores decorrentes das TRANSAÇOES já realizadas, ressalvando-se o direito de argüir nas vias judiciais
quaisquer pendências que porventura venham a surgir após dar-se por findo legalmente essa avença, dentro dos prazos
prescricionais previstos na Lei Civil.
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CONTRATO nl~ AFILIAÇÃO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO
SISTEMA ACCCARD

Pcl(l presenle in~lnlluc:nloputic:ul:u. de um lado ACCCARO ADMINISTRADORA DF. f'ART()J:jÇ F.
SEItVII;US SI/\. emrre~' co", ~c:de n~lI cid.'KJe. na Av. Dom Luiz. 176. sala Z07nna. Aldc:ola. iMCrilll no..CCOMF'
..oh n I\n tll\lq(, 711l\flIlIIlI-K7. dor:lV:m'c: tlc~il~nnd.1 l\erCARe. neste .to ~ad:\. "" fMn", do "ai ~ftOO

~Od'll. pClo~ Sr.. AI.EXi\NI>ER DlÓCiENES r-r.RRmRA GOMES. hnt~i1eim. 'lnttei",. ('",~ri(!. rnidcnlc c
domiCIliado IlO S!IIN Conjunlo O\). c:a~ 07.l.;lgo None. Brullia·DF. portador da Cc!du1a de IdcnlidlKlc no. 1.2'1.')7.
SSP/CE c CPF Ih'. 2 D4I1lM'''''9. c. MILTON JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO. br;a,;i1ciro. ca~'ldo. Auditor·
COI\I:IJQr. resIdente e do,mciliadt'l:\ Ru., Antônio Limll. 111\. aplo. 1.mO - Mcin:lcs. ncS1:J cid:ldc. poJ1ador d:I Ctdula
dc Idcnlid.1dc no. 12.1~() D4-SSP/CE C CPF no. ();\7.1J49.82~. ambos Q)m endereço Q)mcreial na l\\'o Dom Luil..
176 - MC;"A1.ninCl. Aldcola. nesla cicbdc. do oulro lado a empresa qualirlcada 113 rcspcc1R'lI "Proposta de
Crcdenci:lRlcnlo c A(lc~:Io d;: E!iI:lhclecimenlO ao Sistema ACCCARO". doravanlc designada c:omo
E5ThBELEC1MENTO. lem. entre si. comojll!ito c contratado. uma "CZ aceita a Rfcrida Proposta. o que !IC SCJUC:

I.• DEFINIÇõEs -

CLÁUSULÁ PRIMEIRA - Para que se eslabc:1c:ça um pcrfcílo cnlcndimenlo cnln: os
CONTRATANTES sabre os I~rmos usados 110 prm:ntc contraIo. fICam clc\idamcnte CXlJreSS3s neste instrumento as
dcliniçílCll !\cr,nilllC:!i. 1IIilil.,d.,~ no ~ingular c. no plllral. e que foram constilulc:las com base 113 Ie:gislaç.llo em vigor. bem
COr.10 de acordo {'(Im a$o nOrnlaS pmoist:l5 na Lei 8.018. de 11.09.90, C6di80 de~ e DcfCSll do Consumidor:

LI. ACCCARO • Em"rCNl~1 pela admiftistraçlla do S1STEMA ACCCAtu>. cujo
objt.1o é n prcS\;IÇó\O de l;er..iço~ e nOliaç.'io C manutcnçlo de cstIIbclcclmenlos comerciais; captura, tntMmásdo.
prOCC5.!i.1meIlIO e liquid:Jç;l0 de tranSllÇÕCS com CARTOOs cmitirlos pela ACCCARD OU por ela alllori,ados la operar
no sistema. a!;!iil11 como promCl\'Cr outros meios de pagamentos para efetuar compms. desenvolvimento de outras
allvid:ldc:- :Ifans CIOII operaçõcs de outros produtos e sc:n'iç05 conelatas de iftlcressc do SISTEMA. ACeCAR\).

~. C;ISTI~-1\CCÇi\RD• ~ónjunto de pcptIID'AcrrÀKD:'"t!STADELECIMENTOS c
TITULARES de CARTÃO), lecnologia" e rroccdimcntos disponlbilir.tdos pela ACCCARD. nccess:lrios 10 USIJ dos
CARTÕES c de olllr~ I'trodll'~c scnoiça~ oferecidos pelo SlSTEMA ACCCNU>.

I. '. CARTÃO - fllrtào 1'1:i!.lico. de crédilo/dl!hítO. de propric:d.1dr do EMISSOR. dotado de
lIúmero próprio. Ciàraçtc;i:;:;.;a!\ de !\Cg.lu;mÇ<\, 1\0\1\1: do TITULAR.. (X8ZO de validade e: logomarca. com funçilo de
CrClll:lr flo1pmc n1o de sal:',rio c;'ll1lpra~ de hcns c ~I'\;ços junlo aos ESTABELEClMENTOS IIflliados con, fundos
dl~poni\o('l~ rel/l pqo'(lllll TITI 11.1\" olll'omlill1i1Cl' de crtdi!!l &:Iranlidos pelo EMISSOR.

I ... ('ARTÃO f\.CC'C' ARO - CARTÃO emitido pda "CCCARO e de: pmrlricdade da mesm.,.

1.5. OUTRO CART,,\O • Cartllo plo\S1ico emilido por Icn:ciros c aulori1ad05 pela ACCCARD a
rcallfar TRA:-/So\ÇÕF.S u~'ndo o SISTEMA ACCCARO. cujas cspcciflCllÇtks c condiç6c!l próprias para Ul1li7.JlÇllo e
;ICCI\aç:lo ~l('l~ rSTATlEl.F.nMENTOS encontrarn-sc regulamentadas em adilÍ\'OS ou aftC:\OS:1 CSle conlralo.

1.(,. TITULAR· Pc~W:l n"ic.1.Ijurldiaa. constante do CARTÃO =rc,;J'Iln~'h'Cl re1a conin onde ~10
Iimç...do~ o~ dét'll~s c cr~àilo~ rclalt\·os :\ concessOO. manulcnçJo e lISO do CARTÃO. n.1 nquilliÇo'lo de bcn~ c/au
!'>Cn'iços (\rcn:ld("~ I"Clo~ E~T '\OF.LECIMF.NTOS. Cde outros pnQdos ofCl'ClCidos pelo SISTEMA ACCCARD

I 7 ESTi\OELECIMENTO· PcS!iOa nsicaljuridica. anliada ao SISTEMA ACCCARD, medianle:
ade~10 :I eMc (""'r:lln t õ\\llor;/.:Id;; a'·..cndcr J1I'O(h!lns c/ou SiC1"Viços 10 TITULAR com o UIIO do!; CARlOEs 011 dt
ou'r.'~ "H'Jf'.,.1I- P ".;....,°ltlne• r,,"\"ia'''f"III'· ;U1t""t/:U.1tM .

l.~ TRANSI\<;ÃO • Tod., e qu.,Iquc:r aquisiçllo de bens c/Oll serviÇCK: incluindo S.1que!1 em
dinheiro. r1!!~'''~':I''~ :1l}l1'litid".. no SISTEMA ACCCARD. autori7.a1i6cs de cl&ilos c oull'O!ô scn'iços dctorrcll\a :So
uso do r AP,T.'· 'I ~ C::m·lIS rrronlC'!i ;ld/11il1l~lrndo,. pclo SISTEMA ACCCMO.

I'l L1~!!Tr.· \':IIN ri~ado. sc&Undo os critérios adotados pelo SIS:E~tA ACCCARO. mm o
E5T ·\f\~I.ECi· •· ...;TO ;~:.:õ!1~· TR \""'I\ÇC1F~ J'If(lflO5ta~ pclosTTnTLARESo

I
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1.10. COMPROVAN1'E DE VENDA - Formu1irio J*Ironiado pelo SIStEMA ACCCARD
emitido atr&l\'é$ de equipamento clctr6nico. camcterimndo • TRANSAtAõ raliDdl e quo.... _~ pelo
TITUl..AR na momento de SUA efcli\·nçio.

1.11. RESUMO DE VENDAS - fonnulârio pndronizIdD pelo SISTEMA NXCAIm. e.itido
e1ctroníc:1mCnIC para registrar a quantidade e o valor toIIIl ... 'rRAMsAçOEs cIllhadM pelo
ESThBELE.C~MENTOQ)h\IlITlTULARESDOCÀRTÁO.l'Cllli/Jldaslll6o.....-o._criMIo

1.12. InMICiLIO BANCÁRIO - Banco. .... e ..... lnllClldos pelo
ESTABEl...ECtMENTO. u.<:hWvamcnte -~ as~ oC'CI1ada lida ltIXXMSJ. pua cftdik1I ••
ajustcs a débito decorrentes da I'Cllli7.ac;ao desce contrato.

l.U. REDE - Conjunto foml3do pçlol sistema" ClIU' ... C Imrw1lllo de ....
oomputadon:$ (hardware c soRWlrc) ~ outros recursos~ de propliedllde" ACCCARD ..
ela dcsipados. destinados a manler operacionalmcale o SISTEMA ACCCARO.

1.14. TERMiNAL POS - Terminal cIclrftnico • jMM cID wiadã. .' - plopdcdacle cID
ESTABELECIMENTO ou da ACCCARO. destinado a rcali7.llf. CIIPbU&" u-ç... atitlr COMPROVANnS
DE VENDAS c c:xcculor oulrol fUI\ç&:s dclinidns pcbI ACCCARD. Os klntl_ POS de praprtcdIdc. AceeARO.
poderão ser c;cdi.doI para USC) do ESTABELEClMENTO•.Ilmoês de~ de uso. ...... aq.uI8da por lditMJ •
cste contrato.

1.lS. CENl'RAL DE AUl'ORlZAçAO • Equipamemo .. pRIc III •.-0" dacIo& (llanlwacc e
software) de propriedade da ACCCARD. 10 qual se conccta o ..-rdho de POS 11. 110 ESTA8ELEC1MENTO.
para que seja realizado O interc\mbio de infonawç&s com a ACCCAJU) c de nANSAÇOEs d'etUllb•.
f!h:tTOnitnlt\C\\~~ 1\ CENTlVJ.. DE AUTOIUZAÇ1,O oca.." ou • TRANSAÇAo IOUcltada pelo
ESTABaECIMENTO atra\'és do CARTÃO do Trt'ULAA.

U6. EMISSOR - Emitenle de CARTÃO (ACCCARD eM ......... OUTP.O
CARTÃO).

1.17. SENHA ELETRÔNICA - C6digo forncddo 1OI11TULAIU!S pelo EMISSOR. sob siBilo.
de uso obrig,nt6rio em dctcnninlldas TRANSA<;OEs, c que constitui, p8I'll todos. eR:itcJIcIe ciIdIo fi delllc conIrato. 8.

rcspocli\'a idcntificaçfto c assinatura por mclo eletrônico c a~ ineqahteca di wnIIdc doi 11TULARES de
l'C:llv.ar TRANSAÇOEg atra\'és do SISTEMA ACCCARO.

1.111. COMISSÁO· Percentual devido pelos ESTABEL!ClM8N'f05 I ACCCARD. cnI
contrapartida ao dircâto de USO da REDE. cuja incidência será dctuada sobre o VALOR 8IWI'O das TRAN5AçOEs.
na forma previita na Proi:loSlll de Crcdcac:iamcn\o c Adesão de~ • StSTEMA ACCCARD GU
estabelecida por mcio-dc aditivos ou lll1CXOS II este con\rato.

1.19. VALOR BRUTO • Val<'r lotai d:Js TRANSAÇOEs ........ pelai TmJLARES de
CARTÃO. soem a dccb;Io da COMISSÃO.

1.20. ON UNE • Modalidade de captura e autorizaçlo ......... 'I'IlANSAÇOU .......
comunicaçAo direta e em tem\'lO real com 1\ CENTRAL DE AUTORJZAc;Ao.

1.21. MANUAl. OPERAC10NAL - Manual fixando .... o ESTABEI.J!CMBN1'O .....
operacionais a serem cumpridas para rqular accitaÇAo t u\ili7.a~ dos CARTOeS JIOI TSItMINAIS fOS. bem COIItO
fornecendo os esclarecirroentos. ae:ccssários DO cumDrimcnto das dcmIis __ ..aeioMis do SISTEMA
ACCCARD. O MANUAL OPeRACIONAl.. bl:fi• .:orno outras iJ1SlnJÇks fi ...... li" d!::;::::!bIbzados ..
P.:5itwe.tEClMENTOS via INTERNET ou atmá de mala direta (JJandoa ACCCARD.....jalprClOlM:llicnlc.

1.22. CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO - Conjunto de c:aacIcRI eadIido e fomccido pelos
EMISSORES c \l\fetm1\do:ln ESTABElECIMENTO pela CENTRAL DE AtrI'ORIZAÇOEsdollstcma ACCCI\RD.
objclív'!.ndo 4ulori7.ar a rcaljl~O da TRANSA!;ÀO. O CÓDIGO DE AU'roRIZAÇAO•• lonIIlCido quIIIdo o
CARTAO ellcontra-se impedido de: usa ou cancelado c/ou qu...ndo o LiMITE diIpanIIlId .1'I1lJLAR. RI oc:asiIo. nIo
comportar o valor óa TilANSAÇÀO.
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1 • OBJETO. ADESÃO E I\ALIAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNB;'-~ Constilui-sc cqeto do~~ ~ ~'..eM'odo
ESTABELECIMENTO paro inlegrar o SISTEMA ACeeMO. hIIJilit·erIo-o • -.ar".. lCn'iços discriminados
abaixo, manlidos :) sua disposição pela ACCeARO:

ai administrar c gtIrantir o p:lgamcnto M) ESTABa.EC1MENTO do valor IIcI-idD das
TRANSAÇOES. desdl: que 1Q1i7.adas com obediência ÀS disposlQClcs do~ '*ItrI&o;

b) prornoçllo c divul~ do ESTABELECIMEN'rojunto .. 'm\JLARES de CARTÃO.
mediante sinalil.llç;.o espc:c::ílica colocada no ESTI\BELECIMENTO. em locais Yisk'cis M) público;

c} cmiss.'\o clclrfmica de COMPROVANTES DE VENDAS. RESUMO DE VF,NDA.~ dou
fornecimento de TERMINAIS DE POS. possibililando a caplwa etdJ6nic:'a .. TRANSAçOEs n:a1i7.ac1as pelos
TITULARES no ESTABELECIMENTO.

CLÁUSULA TERCEIRA· O ESTABELEClMENTO llIDIaIIe CIIad iJdqnIdo M) SISTEMA
ACCCARD, "pós a BprovaçIO pela ACCCAJU) da "PrvposIa de Cftokrie-eato e ..... de Est.t.elcrimadO M)

Sistema AeCCARD", segundo trilérios próprios de avaliaçAo c de lII6Iise cadIsbaI. finac:cira e ercditk:ia.

Paragrafo Primeiro· O ESTABELEClMENTO lCd iDpesudo no SISTEMA ACCCARD no
momenlo em que a,r..CCCARO assinar a -Proposta de Credenciamento e AdcsIo de E!tIabdct:imento 10 Sisk:ma
ACCeARD". çanlirmando a accilaçAo de SWI adc:sllo a este contraio.

Parágrafo Segundo - A eventual~ de POS ou CIlIlIep de material opcnçional c:
promocional pela ACCC1lRDnio implica na aoeitaçAo do BSTÃBEI..ECIME!"'rO,...~~ .. OII.inclirctamealC, como
intcgl'l1ntcdo 515TE1AA ACCCARO.

Parágr:úo Tc:cciro • O ESTABELECIMENTO poderi designar ~ncias. cscrit6rios de
rcpn:scnLaçao. filiais. sucursais. ou ainda. empresas ligadas, coligadas OU subIidiúias JI8I'lI, sob sua responsabilidade
solidária. também ptniciporem como ESTABELECIMENTOS ftO SISTEMA ACCCARD. desde que com • .,moia (
cxpn:ssa autOri7.açilo da ACCCARD.

CLÁUSULA QUARTA· Com 11 DdcsIo do ESTABELECIMENTO 110 presente CONTRATO.
fIcará 8 ACCCARD mutonllllicnmcnte Dutorl7J1Cb a vcrtrlClr•• qualquer IDOlIlCIlto, __.~diretamente ou por
terceiros por ela crct1cnciadoli. eonfc:rindo 11 s1nalllaçao c..~islcntc:. bcaa CIlIIIO • repIutdadc dIs TRAN5AçOEs e do
.POS. sempre que a ACCCARiJ julgar nec:cssário.

CLÁUSULA QUINTA· O ESTABELECIMENTO. 110 aderir I este CONTRATO. ficar;
subordinado. sem restriçõcs. a lodos os Icnnos e condiç6es deste CtlIltII&o e de as n:spcctivos 1I1ClI0I eIou adith'O!
bem como c:\s oollÓiçõcs constanles da rcspc:cliVll "Proposta de CRdenciarnt:nlo C AdcsIo de Estabelecimento 3'
Sislema ACCCARt.., incluindo li obrigaçAo de paC'!f 11 COMISSÃO e o direho de rec:dler. no pra7.o contratado. I

crédilo do \'alor liquido das TRANSAÇÕES em seu OOMICIUO BANCÁRIO. CKCllhldo pelo ESTABELEClMENT<
enUc as oWcs ócsi~nada.~ pela ACeCARD.

Parágrafo Único • A ACCCARO cobcaIt COMIssOEs diferenciadas lllra ('
ESTABELEClMElITOS. em funçOO de sua natuTC7.a c do volume das IIIIS b.i....

3 - MATERIAL OPERACIONAL

CLÁUSULA :;EXTA - A AeCCARlI to:vt:d fornecer repalarmente M) ESTABELEelMENTO
MANUAL OPERACIONAL c os materiais de promoçIo e de sinaliDçlo de uso obriJll6rio pr;
ESTABELEClMElrrO.

_ Parágrafo Primeiro· A ACCCARD podefi, • lCiI c:rWrio exdustvo, Instalar TERMINAJS ,
POS, e fom(ttr os respectivOS m:Jleriais operacionais. nas condlçillcs ai....cWla no anc:w I dc:stc cvntrato.

Parágrafo Segundo • O E5TABELEC1MEJo'TO, • ret:tkr OS c:quipamcftlos c mate"
opcrncionai!i referiiJos no capuL dcv~DS3bili7.ar-5C. M.qualidade de~•. por~~~ e conscrvaç
nOS'lcmlOS dctinld)S em lei Inerente à espécie. obrig,ando-sc a SOfIICftte~'" t;;;;........'ÇlIo dos serviços pre\.j.

ncsíc çantrólto c te! pons."Ibi1iJ::Jndo-~cpcl:J uIi1i7.aç;'o inoo'ida deste ... tcra:inlS
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Parâgrnro Terceiro· A ACeeARO pode'" cobrir taxa n:11tiw16 CIIÚIIIO de CldndOI, rdalárl QS e
rderôs, quando JOlieilados em caráter de segunda via. de aOOC'do com OI pnlCIaI n.dDI pela ACCCARD l.m t~d~
]Sião.

CLÁUSULA SÉTIMA - Fiado o presente ClllIIIrIIO, por qlIIIqaer motiw. o
iTABELEClMENTO devolverá à ACCCARD. ou • terceiro por da cbis-lo, &DcID o maIaiIl fPIIPorsc:c*...
n:1 <ie. altcnuti\'amcnlc c a crilério exclusivo da ACCCARO. ser ajuizada NcdidI CaateIIt de Bua e Apl«a1Sio
~ mesmo. ou sua indcni7.:aç3o pelo valor ó\ c':poca pralicado pela ACCCARD. YiF* no 1I8CIlio.

4 - PREÇOS E CONDlçOES DE VENDA

CLÁUSULA OITAVA - Com ~ de campIM pua p'p.....~ o
STABEL.EClMENTO dr:vcrá COOm nas TRANSAÇõEs realizadas lIIediaate o ... CAR.TÃO. pnlQO ipalao
rolÚcado nas vendas realizadas em dinheiro, sem aaácimo de quaisquer eocarp ClIl tIXII de qualquer aatun:za,
feroccndo aos TInJLARES DE CARTÃO as mesmas condiç&s e10f1 vnu&:rt peDOCioMil alerec:idls. outnI&
lci05 e formas rac pagamcnlo.

P:Jrilgraro Único· Nas compras para pagamcnlos parcdaclos. O ESTABELECIMENTO podcr6
Iplicar <15 cl\Cllrgos fin:mcciros comumente usados nestas modalidades de wnda q8IDlID ltIIizIdII com dienles de
)ranac:ira linha.

CLÁUSULA NONA - O ESTABELECJMEN1'O ofenlceri 10 TITtn.AR. do CARTÃO
A,.CCCARD c a TlnJLAR.ES de OUTROS CARTÕES que venham integrar O SISTEMA ACCCARO. IS facilidldcs C

;crviÇOs do rererido sislema. clCistentc., OU que vcn\'3m 11 sef c:riadnI pela AttCARD e comunicados 10
ESTADELECIMENTO pela mesma.

5 - CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA • Mesmo na hipótese de ter lido~ lUkwizada, CCIIII o
fomocimenlo do respeQivo CÓDIGO DE AlITOIUZAÇÃO. a ACCCARD, 111:0 ecdusiw c:riláio. J'Odcr' c:aDCCIar
qualqoJCt TRANSAÇÃO rcalil.ada nos SCl;Uintcs casos:

a) quando o TITULAR nJo nxonbc:cc:r ou dí~r do valor da TRANSAÇÃO;
b) quando for constalacb .. ocontnc;ia l'r. itreJl'.IIridIdI:I OI hucIcs OU, ai_ O RIo

cumprimento. pelo ESTABELEfIMEl'ITO. das normas c condiçOcs deste conbIlO.

ParAgrafo Primeiro - Mesmo ocom:ndo o cancelamento da 'I"ItANSAÇÀO pela A.c:CCAIlD.1Iri
ainda devida a rcspcc;liva COMISSÃO pela l1tilil.açl1o do SISTEMA ACCCARD.

Parágrafo Segundo - Se o pagamento da transaçIo cancelldl J' tMr sido cfetUldo 10
ESTABEL'EClMENTO, t01al 011 parcialmente, mesmo que por antccip8Çlo. o ESTABELECIMENTO dcmi
reembolsar à ACCCARO o respeclivo valor da ''''~ cemtestada•.-dcvicIaIneate ......IiAdD nta=:!:.~3nIIdIc com
, I . LI t81'l'elou: a tItt::nJat~, por OUlro lndicc fedeml que rcRitll a variIIçIo clftIiOI,;". a«n:l(.inze) dias. •
çontar da data de IlOlicitaÇlo pela ACCCARO.

Parâuafo Terceiro - O n:cmbolso de que trata o porApúo anterior podai. • c:riWrio cxdusno da
ACCCARD. ser compensado com cródilO' li $Crem reitos em ravor do ESTABELECtMm."TO Co lnexisttndo c:r6ditOl •
serem compensados. o ESTABELECIMENTO dc\-erá pag.'u a ACCCARO o YIIor c:ohespondcnle • lransaçlo
cancelada., através de cheque. DOe ou oulros mci(ls de pagan'ICnt05.

(, • MSlNATURA 11M ARQUIVO

. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA· O ESTABELECIMENJO.Ul:ujuIzo. riSCOC(lO~
exclusivos, poderá orsanizar c implantar progr:lln:l que lhe pcrrnila emitir COMPROVANTE DE VENDA alrftâ de
"Assilllltura em Arqui\'O·. mcdi3nlc pré\'ia autori7açJJo por cscrilo da l\CCCAAO.
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TRANSAÇÃO.

Parágrafo Primeiro· Entende-lle como "Assinatura e. /uqJdvo- • lIIOdIlidldt pelA. q91 o
TITULAR do C A.RTAo adquire bens ou serviços via tdcfonc. mal. din:la 011 CIIIb'o lIIdo que nID exija o um4J~~
0\1 sua presença fisica no cst:lbc:lccimcnlo para assinar o com:spondcnte COMPR.OVANrE DE VENDA.

Pamgrafo Segundo • O ESTABELEClMENJ'O CId Clbripdo • ClbIcr a MllrizaçIo csp:áII do
Trnn.AA DO CARTÃO para rca\i7.ar as TRAN5A<;OES lia modalidade-Ar t..era AIf(I/IvoW.

Parágrafo Tcn:ciro • O ESTABELECIMENTO devai:

a) solieilar dClronicamcnte i CENlRAL DE AtJ'I"OIUZAcA.o. .... toda c qualquer.
TRANSA.ÇÃO r.a modalidade ..Assinalurn em Arquivo". a correspondente8IIlorizaçIo;

b) anolar no campo do COMPROVANTE DE VENDA dcIüftIdB, ......... do TInJLAR 00
CARTÃO•.a c~prcssao" Assinalura em Arquivo";

t) comprovar junto à ACCCARO, se lOIic:itIIdD. • paSclca ron.lizlçlo jurWk;a da

ParigraCo Quarto· A ACCCARO nIo n:embolsari o ESTABEl.ECIMENTO da TRANSAÇAO
realizada mediante a "Assinalura em Arquivo" quando este Il1o apresclllllr a ACCCARD al'ellpCldiYa campnMlÇlo ele
entrega da mercadoria elou aulorizaçAo especial de débito do Tl11JLAR. cio CARTAo. .

Parágrafo Quinto - Se o TITULAR reclamar do valor 011 da \ICraddadc da TRANSAÇÃO••
ACCCARD deixará de creditar o valor ao ESTABELECIMENTO ou. a.-J' o leIdII fclto. dcbltIr6 o referido wlor DO
DOMICÍLIO BANCÁRIO do ESTABELECIMENTO indcpcndcnlcmcDte da aplDçIo das demais cominaç&:s lcpis
c conlraluais. alé que esteja comprovada pelo ESTABELECIMENTO a~ da nalizaçlo da TRANSAÇÃO.

ParájU'3fo Sexlo • Para controlar as TRANSAçOEs Paliz"" pão liItema de "Assinatura em
ArquiVO". o ESTABELECIMENTO a scu exclusivo crit~rio e assumindo o 6DaI. podert dclIcnvoher e implantar
softwares que Ibc pcnnit:l cmitir listagcns c COMPROVANTES DE VENDAS ClIpCCIIicos para "Assinatura em
Arquivo". desde: que obc:dccido OIX'dr30 pm'i:llnehlc aprovado pela ACCCARO.

7 • RESTRIÇÕES

CLAuSULA DÉCIMA SEGUNDA • O ESTA.BELECIMENTO somenlc dcYcri usar o
1 ERMINAL POS para rcali7.ar TRANSAÇÕES que sejam devidamente ipI'OVIdas par~ eletrônica, segundo as
normas C as condiÇÔC$ deste contraio c do MANUAL OPERACIONAL.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA· O ESTABELECIMENTO dr:ver6ll1lucionar. dbctamcntc
com OS TITULARES. tod:1 c qualquer controvérsia sobn: a qualidade. ftutc:ionaIneato. prantias. dr.f'eitQS dou avarias
do~ bc:n., dou sclViços objclos <1., TRANSAÇÃO. inclusive em cao de dewhIçIo por deslst~ exonerando I
ACCCARO de quaisqu.:r rcsJXIn58bilidadcs Icpis ou convencionais em rd8çIo a e. lato. qac estejam prcvtscn no
Códieo de Proleç30 c Defesa do Consumidor.

. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA· É w:dado ao ESTABf.LECINENTO _lar OS CARTOEs
em TRANSAÇÕES ficlieias ou simuladas. lais como. mas RIo limitadas a:

a) forncccr ou restituir aos TITULARES, sob qu8lC(IICf lDllilM), qoanüas em dinheiro. cbcqucs,
ordens de Il'lgamcnto ou tÍlulos de crédito;

h) paGar aswmir.~. ulHransfcrir obri&õõçGcs (hlCOlJ'Ol~OII • em nhlJclLdc cRdilo) ck:
TiTULARES ou de lcrceiros.

K • REEMBOLSO AO ESTABElECIMEKI'O

CLAUSUlA DÉCIMA QUINTA· A ACCCARD fart O pI8IU1ICIIto do valor liquido das
TRANSAÇÕES (VALOR BRUTO menos COMISSÃO). mcdianlc c:Ndito ao ESTABELECIMENTO em seu
rcspccli\'o DOMiCíLIO BANCÁRIO.

F'arâgraro Primeiro· À opçJo do F.STABELECIMENTO. O wIor liquido _ T'RANSAçOES
po<kra dci)C.1r de ser crcdil:IOO em seu DOMJCiUO BANCÁRIO. Daando al'CSiJlCClM Imponlncia disponlvel para quc
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o mesmo efcluc compras junto a outros ESTABEl.EClMENTOS inlepUleS da REDE ACCCARD • raIize~

em espécie em máquinas de -autRtcndimcnto. também intq,rIntCI do SlSTEMA ~rt:CARf\. _...,.aDIe
CARTÕES.

Par6gra!o segundo. No crtdUo de reembollO. Itri dcctl'!dI cID waIor • TRANSAÇAo. aw.ade
outros valol'C$ devidos. a COMISSÃO em favor cL, ACCCARD. CllcWldI~......... f6rmu18:

C = X + (N - l)Y onde:

C· COMISSÃO. cxpn:ssa como um percentual a ICI' ipi"'" lllIn • ..Iara bnItoI ..
TRANSAÇOEs

X· PcrccntUill n:prclICnlando a parte rixa da COMISSÃO. c:v,ioftlor ... cMRCIcDIto ... "PnlpoU de
CrcJclldillllcnlo e Adedo de EsI4belecâmcntolOs.-. AI:.CCAJD".

N· Número de meses em que o pagamento da venda roi paft:eIIda
Y· Percentual para calculo da parte ,...r1.'·1:1 da COMISSAo••YIIor Il:ri Cltlbc1ccido na -PropoIU

de Credenciamento c AcIcslkt de E5labcIec;imcnto 80 SiIIcmI ACCCAJUT.

Parágrafo Tcn:ciro • O pagamento dar-se'" Da r.. c • pmzo ClOIIIIanIC:I da "ProposIa de
CrcdtnciamenlO e Adesão de Estabelecimento ao Sistema ACCCARfY' GIl dai NlIplldlvaI lIaas ti. dúws.
considerando a contagem do rcspcclivo pnI1.O D partir da d31a d3 rcnli7.aç1o da Wi ic:spunckftlc TRANSAÇÃO.

Parágrafo Quarto • Se a data prevista para o cMdito cio wlor da TRANSAÇÃO recair em I'criado
ou em dia considerando não útil. na praça de compe~ do DOMIduo BANCÁRIO do ESTABELECIMENTO.
o pagamento scr:\ realiz:1do no primeiro dia útil S\lbscqucllte.

Parágro&fo Quinto· As partes desde jli admitem. \'In.;Io de al6 .. dia 6til para a ralizaçlo
efetiva do crédito. sem ônus ou encargos, por eventuais motivos de força maior. oontinlf:ndal GIl opcI'ICioaais.

Parágrafo SelLlo • Nas TRANSAÇÕES' viSla. o NCIIIboIIO ao ESTABELECIMENTO m
cCeluado de uma só \'CZ, no pr.l1.0 previsto na "Proposta de Cralcnc:jamc:nto c AdcIIo de EstabdccimenlO 10 SisIc:ma
ACCCARD". Nas TRANSAÇÕES parceladas o reembolso Ilmi efct......wkJres 1lCIO'...... com o TITUl..AP. DO
CARTÃO sem quaisquer acréscimos, em iguais números de. pIIrcdas meDIais de .....wIor quantos fol"Cftl as meses
previstos na TRANSAÇÃO pan:clada. conforme assinalado no COMPllOVANTE DE VENDAS. \"CftCICI'" •
primeira parc:cla 30 (trinta) dias ap6s a n:alizaçlo da n:spcc:üva TP.ANSAÇÃO.

Parágrafo ~limo : _N.as TRANSAçQEs pIRlIIadIs. • COMISSÃO devida gelo
.• eM'tmm:!CIMl!'MTO l AeCC>\JID sem deduzida integralmente da primeba píI [ '["ti: 1t~..,!l(oIii.-

Cl.ÁUSUl.A DÉCIMA SEXTA - O ESTABELECIMENTO podcti lIOllei.., o ..pmento
anlccipado de valores IIquidos reCel'tntcs a lRANSAçOEs. ficando. 10 CIlduIiwcri*Io. ACCCARD•• decido de
antecipar ou nllo os VlIlofÇ$ :;olieitados. sendo certo que as condiçllcs nlllilCdraldc CIdIUlcd1Jeçlo scrIo aj.sadas.
caso li caso, entre as partes.

CLÁUSUl.A DÉCIMA SÉTIMA· O ESTABELECIMEHIO Ied O prazo de 9O(noYCDla) dias. I
conl'Jr da data do crédito em seu DOMICiLIO BANCÁRIO. para apontar qaaIqacr ewatuIJ diwerPlCia em rcl8çlo
aos valores de TRANSAÇÕES. findo o qual nlIo caberá qualquct' outra l'fldawgçIo • este rapcilo. implialndo a
quitaçAo lIulomálica c definiliva qullnlo aos pagamentos óc:Yidos.

CLÀUSUl.A DÉCIMA OITAVA· A ACCCARD. i........ O ESTABELEClMENlO do
valor da TRANSAÇÃO quando:

a) esta tiver sido recusada pela CENTRAL DE Al1TORJZAÇÃO;
b) a TRANSAÇ ÃO for cancelada pelo ESTABELECIMENI'O. pelaACCC~
c) li TRANSAÇÃO nAo ror comprovada. caso lOIicital1D pdlI ACCCARD. pela aibàçlo do

original do COMPROVANTE DE VENDA, dc\'id3mcnte assinado pelo 11TULAR;

Cl.ÁtiSUL-A DECIMANONA - Todos os·-acc:dIoIIaIde TRAN8ACOEs.efetuadas em
dC5aCOrDo com esle <:ontralo. c:stllo sujeitos a eslorno do rc:<pCálvo valor DO pI1IIID ele* 24O(duzcntos c quarea..) dias
d:l respectiva data de pcIg11mcnto. de\idamcnle atulIti7.ado c acnscicio do wIar de evuiluals dl!aIl!as _iDdonaII e
das perdas e donos cvcntWilmenlc ll(;;lrmadas lli ACCCARD.
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Parllgrafo Primeiro. O E5TABELEClMEJlITO ac:eit8 OrdcridD eatamo e~l8r o
valor em seu DOMICiLIO BANCÁRIO. ou a dcdU7j·lo de ftlCmbolsos que UIe baadmctDI. . ~

Paragrafo Segundo • Se tal ocorrência for c:oastIDIe ou làtcr8da. • juizo cxclllSÍ\'O ela
ACCCARD. cstr. poderl. rescindir a adcsno do E5TABELECIMEN1"O a ale ClIIIInIIo.

Palngrafo Ten:c;íro· O ESTABELEC!MENTO. em"''''*dl::* CONTIlATO. obrip«, suprir
a conta de seu DOMICILIO BhNCÁRlO de fundos !IUflCicnltS para aca!3r CftIIlUIliS dali,. de valora dclenDinados
pela ACCCARD, .--

9 • DOMIciLIO BANCÁRIO

CI.ÁUSULA VIGÉSIMA • A dcsIgnaçIo do DOMICWO BANCÁRIO implica em aulomAtica.
c,'(pt'CSSa c ilTC\ogávcl llutoriT.açl1o do ESTABELECIMENTO ao banco ... que este proccc!a em sua conta com:ntc.
OS lançamentos a debito. 11 c~dilO, eslomos c outros pcl:Vistos neMc ClOftIr.:'.. por ocdcm ela ACCCARO.
indepcndcnlem~nte de qualquer outro ato. prévia consulta ou formalidade Jcpl ou doc:tuncnIal.

P:1rAsrnfo f'rimeiro • Quando o ESTADELECIMENTO do manthu em ICII DOMiCiLIO
BANCÁRIO saldo sul'icicnte p'"Hll suport." o lançamento de valores a daJlto•• ACçCARD podcIi:

lfl compensar esses valores com os cliditos futuros devidos 10 ESTABELECIMENTO;
b) sacar Ictr~ de cimbio contra o ESTABELECIMENTO, repaenlalivas do ftk), do dltito

iIotualizado c a,~idodos demais encargos cxlnttal.uais e legais,

I'arâgrafo Segundo· O DOMICÍLIO BANCÁRIO dcverà ser sempre seleciONdo e alterado pelo
ESíABE.LECIMENíO. quando este julgar conveniente, dentre as insti~ filllllCCÍrasi~ pela ACCCARD.

10 • P~OCCDIMENTOS RELATIVOS A TRANSAçOEs

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O ESTABELECIMENTO CX)lhcd a assinatura do
TITULAR DO CARTÁO n\) COMPROVANTE DE VENDA. oonfcrini com • t.OIlSbmlC .., CARTÃO ACCCARO C
em caso ele dúvida. O)lnparilr~ a assinatura. tall\lXm. CO"' a lanç:da em SCl1 docunlcnto de icknlifacaçlo pessoal.

CLÁUSti:"A VIGÉSIMA SEGUNDA· O ESTABEl..EClMENTO dmri obrlgatori8mcntc
comunicar-se: com a ACCCARD antes de rcall7.ar D TRANSACÃO com o TITULAR. cID CARTÃO nos scplntcs
casos:

a) quando houver dúvidl relacionada ao TITULAR. 01110 eAIlTÃO;
b) quanoo, em silUilÇÜcli particulares. isso rOI exigido pela ACCCARD. atIa'Iá dos meios de

comunicação previstos neste CONTRATO,

Par.\.smro Único· A autorizaç4o cletr6ni<;a pao reatiDr • TRANSAÇÃO nlIo exime o
ESTADELECII'wIEi"TO do cumprimento das demais obrig.aç&$ estipuladas oeste conuato. aditíws c anexos.

CLAU5'JLA VIGÉSIMA TERCEIRA. O ESTABELECIMENTO devert. obriptoriamentc,
assinalar. em cnmm próprio do COMPROVANTE DE VENDAS, se se trata de TRANSAÇÃO Avista ou se Je trata
de TRANS,,\ÇÃO p:uccl:lda. 5t'l1do que. 1"":1 ~te úllimo cnso. ,~oed ter IIlIlIicado tamb6m o número • l'I1CSC$

acord.:ldo para o respectivo p3l;amcnto,

C1.ÁUSULA VIGnSIMA QUARTA. Por 0Cll81J1o dia TRAN5ACAo O esTABELECIMENTO
cnlregar~ a., TITIlLAR do CARTÃO a "vi" do cliente" do COMPROVANl'E DE VENDA C ckM:d manter. \ia
ongin:!l (Vi.l do E~.TABELECIMENTO) de c.-ula COMPROVANTE DE VENDAS' disposiçilo da ACCCARO pelo
pr;v.o de J65 (lrezentos e SC~5Cnt:ü dia!' a oonl..r da data de !lUa cmissllo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUI1IITA - A via do COMPROVANTE DE VENDAS do
ESi hOELECIMENiO dc\'n;) <:o:r c:,,:it-id3 {O.O r<)mcdda à ACCCARD. se por da ldicitada em a~ S(cinco) dias • I
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contar da solicitaçllo, flcando dciidc ji ciente o ESTABELECIMENTO de COMPIWVANTES~
não c:ntre&\lcs scrAo considerados írrcr;ularcs e os respccli\'os valores lICIIo CIDIII as CftCIItIlllI .
pre\'istos neste contrato. '

CLÁUSULA VIGÉSIMA SE>..'TA • É .'Cdado 10 ESTABELECIMENTO .~liur qalJquer
TRANSAÇÃO que~ lenb:lllido eletronicamente aulori7.lldn JlCla CENI1\AL DE AUI'OIUZAÇÃO.

CLÁUSULA -VIGÉSIMA SÉTlf'.\A - A ACCCARO pocbi. & s::: ::!Õ~~~. clctcrnónar
ao ESTABEl.EC1MENTO a aprcc:nslIo de qualquer CARTÃO.

Pará~o Primeiro· A apreendo somente podai ICI' detuad:l1llCldíllnlccasa dclcnninaçlo.

ParúgnaCo Segundo - Nesse caso, o ESTABI!LECIMENTO e ICUI~ prepostos dou
rcprcscliwntcs ar,irao com «liscrição. utili7.aado meios sua56ri05 e poc:Ifícos. de modo • evitar COftSlIancimcftlO
dc:snc:a:ssllrio ao TITULAR. sendo os C"o'cnhaaís CllCCSS05 de: sua inteira ICiiP'JllSIbilicbdc.

Parâgr.lfo Tcreci ro • O ESTABELECIMENTO lnutll\zad o CARTAo apccncIioio. çoNndo-o ao
~o de forma longitudinal c o enln:gmn\ 00 1ocD1 indicado pela ACCCARO.

I1 - DISPOSiÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VlGÉSlMA OITAVA - O ESTABEl.ECIMENTO Clbrip-IC 8 llOI11UIÚCaI' •

ACCCARO. por escrilO. as suas C\'cnlu:lis nludanças de cndcn:ço e de razIo 1OCiaI.

CLÁUSULA VlGÉSIMA NONA· Estc contrato vi&Ol'ld 110' prazo iDdctcrminado. 8 alftlar da
data d:1 aprovação do ingresso do ESTABELECIMENTO no SISTEMA ACCCARD. flcullaIldtMe. qualquer das
p:mcs. mediante prévio aviso CliCrito de IS{quill7.c) «lias. resilir CSlC contralo, ..a iacideacbl de queisqllcr 6ftus ou
cncar&os. mesmo scmjustificaliva de motivo.

Paci&mfo Primeiro - A resilição de que trata o caprt ... clnswa c:sta1t auboIdinada ao
jXI&1mcnlo pleno c irrestrilo de todas as obripç«s pccunifuias decorrentes dcsac ClOIIbalo, Clbripndo:

a) a ACCCARO a pagar no IX)MJCILIO BANCÁRIO..~ cIIs TRANSAtOES devidas 80

ESTABELEClMENTO. no prar.o contralu"l;
b) o ESTADELECJMENTO " J'1IgDr à ACCCARD os wJora evma.lmc:ntc dcYidos na forma

deste contrato c a rr.stituir de imediato os c:quípllmc:nlOG e todos os lIllIIcr1aJs opcIKionais paUnct:D\es , ACCCARD
que: estejam sob sua parda.

Parágrafo Segundo· A ACCCARO poderá reter O papmcnto 80 ESTABELECIMENTO de que
trata a aUnca "a" do parágrafo i1nterior. até que lhe sejam rcstituidos os cqlIÍJlM'aIlCII ~ IIlItCriais de que tnata o
c:spos,o na aUnca "b" Lambém do parágrafo anlerior _

Paràgmfo Tercciro· Obriga·se ainda o ESTABELECIMENTO, em casos de resiliçllo 0\1 ttScislo
d(:ste contrato, a n~c mais usar, sob qu:lisqucr hip'Jlcscs. as marcas e/. loFCipos de propriedade do SISTEMA
J\CCCARD, rtspl'ndendo relo U!õO in<k\'ido de mart::ls.

CLÁUSUl.A TRlGÉSIMA • Este: contraio seri I'C8Cindido de lmcdlalo e de pleno direito.
indepcn.lent::mcnlc de pl'illO. nC'tifíc:.,ção judicial ou extrajudicial. na hip6tclc de~ OU hlSOMttcia de qualquer
do1~ partes. decretada ou rcqucnd1, '

l'url\I~IJlrn ÚIII<:n • 'l'nrnt1l."\1 ~rl\ en\l'~l do 1'IlIlll" .. "'ko dM perdaI e dft_
cvcntualmCt\Lc tK:nrrct~. o nilo C'1n'pl'IInento das oI:Jrigaç&:s eslipulada ...CIllIIldtO nal'orma nc:Ic estabelecida c
especialmente: quando o E5TAnELECIMENTOc

a) rca\iT..ar TRANSAÇÕES consideradas ilcgltimas, r..........ou lnf'rinptes 80 c:onlr3to ou,
lei;

b) dcmon~lrnr ou permitir que se dc:monslrc prcl'crbcia por qaaIqacr oulJO meio de pagamento
que implique excluir ou limitar a Uli1iT~,ç:lO de CARTÕES do SISTEMA ACCCARD;

~) ceder. lr:ln\rerir. emprcstar :lU cnlrc;;:u a tcn::ciros. ......orizlaç!Io da ACCCARD. 05
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equipamentos. os materiais operacionais c terminais PUS;
d) ficar em suspenso ou impedido de *ir • 1IIIDltr c:onla ClOITCIIIC de dcp6sito ca

cstabck..:imcnto bancario;
e) ou. ainda. sub-mgar este contrato. lIlICIIIIO que padalnIente. nos direitos e câiPÇiDcs dele

dcc:orrentcs,

CLÀtlSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA· A evcntuII toIcrInciI ou transi~ das puleS 110
cumprimento de suas obrisaÇÕC5 ~ constituiri ncmçIo. rt:núacia • rnodiraçlo do prar:taado. f1Cllllldo
convencionado para lodos os fins c\: dírclto. tralar-se de mera libcnlidIdc. ....nc:iMdo • parteS ••1Mld-IG em ICIII
beneficio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. Ao ..... CIIIC eaatn1o. o ESTABELECIMENTO
aulOriu à ACCCARD Q incluir. sem quaisquer ônus ou c:ncarp. leU ftDIbC C cadcr*- bcnt ClOInO os das CftlIPI'CUS •
dependências que desi&n3l' como ESTABELECIMENTO. CIft~ *' ......... eat6lop cIou CNtros lIIataiIis
promocionais do SISTEMA ACCCARO.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA· Em..1ÇOts promocionais O ESTABELECIMENTO
dali aos CARTÕeS integrantes do SISTEMA ACCCARO, no anIIIlmo.llIICIIU enrase cbda aos demais CII1lles COII'I
que cstiver oper:mdo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA· Na 0Cl0I'I't:nda de descumprimento deste Contrato. seus
anexos c aditivos, aquele que der causa ao inadimplemento lIcaet abripdo 110 IaSlldmcato de peidas c danos ' ..rte
preJudicada. ncrescida das custas prtlCCSSIl.1is. hononlirios advQc:aUc:ioI. c:stlpu'" em 1OYe(vintc por c:cnto).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. M puta dcFm o Foro da cidade de Fonaleza. Capttll
do Estado do Ceam. ressalvando que. sempre Ci cnl qualquer CMO, I ACCCARD, quIDdo ntora da lÇIo. ted o dirdto
de oplar pelo miellio do ESTABELECIMENTO. .
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CLÁUSULA PRlMEtRA • A c::aplUD de TRAN5AtOEs. a de COMPR.OVANTES DE
VENDA. com o respectivo CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO. c. c:ua~de J1mç6cI dclinidas pelo SISTEMA
ACCCARO serJo rçalil.ad3S cllclusivólntentc l!u'avts de terminais POS.

Parâgrafo Primeiro· O ESTABELECIMENI'O elevai _. TERMINAIS POS 1OIIICIdC.
mod.1lidadc ON·L1NE. p;1ra OI captura e llutorizaçAo eletr6nica _ "I"RANSAÇOEs.1MCliuleeoamanil:lçlodima c em
tempo mal conl a ACCCARO.

Pamgr:lfo Segundo • Fica vedado ao ESTABELE~ leIIIirM..., TRANSAÇÃO
que lenha sido eletronicamenlc rejeitada. . ..

CLÁUSULA SEGUNDA • Em lodas as TRANSAçOEs com O CARTÃO ACCCARO Oll
OUTRO CARTAo. o teSJlCdivo COMPROVANTE DE VENDAS ... 1IIIpa... pelo termiul, lCIIdD .....
destinada ao TITULAR. c: a outra ao ESTABELECIMENTO. que se abrip a:

a) colher a assi~ =-TITULAR DlIll"duu vàaI.~ com :: ;:;;r.-mc-do CARTÃO
- ....Ar-LT-'€CrrARDTtJ'l'T':ou~o:nUT""RJt.OR'7'Cl"iAR::iJ.fT ÃO; - . --~

b) con!;cswr a via do COMPROVANTE 00 VENDAque lho 6 deltiNdo lJdo patO de 11 (dcrl.c)
nlCSCS, contados a Jlllnir da cb1a da TRANSAÇÃO;

c) enviar oi ACCCARD. se solicitado. o COMPROVAN11! DE VENDA no prazo Ihhimo de ,
(cinco) dias. ficando desde jã ciente o ESTABELECIMmn"O de que I) wlor dos CQMPtlOVANTES DE VENDAS
n.'Jo enlrcgucs nlJo sc:n1o considerados como devidos pela ACCCARD.

CLÁUSULA TERCEIRA • Se o ESTABELECIMBNTO nIo cbcmr.....c procedimeDIDS
estabelecidos nas <;láusulas anteriores deste contrato. a TRANSAÇÃO _ COMkIeIada implar c CItari~ •
cancelamento e. no ca~ de já ter lido paga. o ''lIlor corn:spondentc deva' la' ratiIuIdo I ACCCARO. alraYl!l de
ordem de d6bito no DOMiCiLIO BANCÁRIO do ESTABELECIMeNTO. c blMndo recusa do
ESTABELECIMENTO em nAo restituir a quantia repassada pela ACCCARD•••" automalamcn\c a n:lIàslo do
presente contrato. com a retirada imediata dos cquípamcnlos de propIiedIdc di ACCCARD. indepeAdclllemcnte ela
apli<:aç50 das dcn\ais cominaç<lcs lepis pn:viSlaS em lei.~ par cIl:IcaqIrimcDlO de diuIuIa COl\U1ltual.

CLÁUSULA QUARTA • Os TERMINAIS POS podcJIo lei" adqIliridos pelo
ESTABELECIME1'lTO. plra sua propriedade. dc\'Cndo neste caso • ACCCARD ClOIICIldcr a lic:eftça de uso de lodos OI
aplicativos necessários à inlcgraçllo dos mesmos ao SISTEMA ACCCARD.

Cl.ÁUSIJ'LA QUINTA - Os TERMINAIS POS poderio lei' Cornccldos pela ACCCARD.
juntamente com a lic:cnçallcuso dos aPlicatiVõs nCtCSSários Aintqnlçlo..~ ao-SfS'reMA ACc.;CARO. Ia

forma de aluguel.

CLÁUSULA SEXTA. A locaçllo do TERMINAL POS ~ lata por prazo lndctemUNdo. sendo
fíxado na "Proposta de Credenciamento c AdcslIo do ÊstabcJccimento • StsIema ACCCARJ)" OU CIII .ditivo • ate
contraio. as mensalidades devidas pelo ESTABELEClMENTO AACCCARD pela locaçIo dos CC!'dpuncntos.

ParâgroJo Único· A locaçJo do TERMINAL POS podcd. ser ItSCiIlJida por qualquer das parte".
a qualquer momento, mcdíólntc aviso prévio de 15 (quiJl7.c) dàas. sem que disso decomIa Clbripçlo de qua\qllCldu
Jlllrtcs de pólg:u :\ outrn ;ndcni7.açJo de qualquer n:ltlll'C7.a. mesmo que RIo haja • ~'\ÇIo de motl\'OS para O
r~pcdi,·o distrato. Ncsl:l IIIp6tCllC. o TERMINAL POS devcr6 lei' bncdiatamcntc restltuJelo pelo
ESTABELECIMENTO â ACCCARD.

CLÁUSULA SÉTIMA • O!; serviços de lIlaInIlCnlilk1 dos TERM1NAlS fOS saio de
tcsponsabilid.ldc da ACCCARD. dc:vc:ndo O ESTABELECIMENTO. CID CDII1rapIrtkla aos mencionados servic;os.
pag:lT à meSlTill mcn~\id ..,dc no va\or fixado na "Propo5ta de CRdenc:iui6tlO e AdesIo ciD &labc:Iccimertto DO Sistema
ACCCARD -ou em ad;ti>'o a c~te contr;lto.

Parngrafo -Primeiro - Quando se lralu de 1nMtNAL l'OS de propriedade do
E5TABELECIME/lITO. C$le JXlr;trá. além d.1s mcn!>3lidãJdc:s a que Sltrcfcrco CIJ'III..... c:Uasula. o.CUSlO das peça
rcqt:.ericla~em catla mamltcnç;\o'
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Purftg.rafo SeCUndo - Os serviços de ftlIIIlIlIIençI" 'l'ERMINAlS POS, de relpll"l"i~
ACCCARD. COlllp~n\:

a) lubslituiçllo imediata do equipcullClllO cId'dIIIoIo por II1II outro ClCflMIcftlc. ~ .
funcíoNl'''CnlO;

b) p1anlllo de atendintcnto DO ESTABELECIMl!NTO•• t:lMc de 24 horu por diI J*l1odDI.
dias do ano;

c) inSUllaçl10 do TERMINAL POS ..c.. _Ift:iftamento dos funcioa6l_ do
ESTABELECIMENTQ quanto à opcraçllo dos nlCSlIIOS.

Parágrafo Terceiro • Os serviços de ........1eDçIo 1Iesta cI6usuJa alo CObICIi"'" •
repcUçlo de treinamet\lo de funcioniriol do ESTABELECIMENTO ll~ _..,._.
Caso o ESTAI3ELECIMENTO venha li soUcitar a repcdçIo do ora NCerida. CSIC pIpI6 • ACCCAJUJ
uma remuneração, cujo valor lhe scr.\ peviamentc comwric:Idn. _ CIdI 0CIIiI0.

Parjgrafo Quarto • No caso de TERMINAL PQS de ...led8dD do ESTABELECIMENTO. •
substituiçOO de IIIIC tr.ll.:\ a allnca Ma". do padpo segundo, Ilri n:vatida.~ r:llllo a ACCCAlU>..TEl\MlNAL
POS de w\la. junlamenlC COR' a cntrcp ao ESTABELECIMEN10 cID eqIIipuIcIdo de PlopricdIde do lIIeS1IIO, .iA
consertado. A ACCCARO t.ambóm n:ccbcrá seu TERMINAL POS de \'IOIta .. hipótese de o CIqIÚpIIIIeIlIO do
ESTABELECIMENTO ttlo llPIJ:SC!!'.4'!: mais condiQllcs·cê0a6aric1s de~ GIl~ nIo~.. ~
pagaitlCiltó4S peçãS ":queridas pata pelos SCtviços de~ - . _.. ,

Pl.n\g.rafo Quinto • Enl caso de Il1O indcridD, ncatitencia dou impcrk:ia 110 trato dos
TERMINAIS Il()S. a ACCCARO cobnIni do ESTABeLEClMENlO • CIJIl.- incorridos com o ClllUCI10 GIl •

fCposiçlo dos I'1:spc:dhos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA· As mcnsaIid.dcs previI&a .. lI1CllO pela loc::açIo e lIIIIUItcaçIo do
TERMINAL ros seria Jcvidas pelo ESTABELEClMBNJ'O_li" de .... ...es.

Par6grafo Primeiro - O ESTABELECIMENTO lL'lIIOI'b:a a ACCCI\NJ. no ftSI'CClh'O WIICl--..
li deduzir cios rcembollOS a ele cbi<los as mensalidades de li""" e.....eellÇlo~..neste tICIitho.

fartgrafo Sepndo • Para os fins do .....grafb....enio bIveado. no JapllClivo Wllàmenco.
reembolsos a scrcmcfetu:ldos em CaYOr do ESTABELECIMEKIO. • wa- l'ClqUl:I'ido. • ACCCARD poIIcd
antecipar rtÇJ1lOOJsos futuros devidos ao mesmo. em \'IIor sWldeIIle JIIIa qahar .. mc:ncionados COIIqwOClÜ1llll de
aluguel e de manuteaç30. caso em que por esta antcçipaçlo ... ClDbnIcIo CIICIfBO de qualquer 1I3bIn:ZI. Na
ocorrência dc!ta bip61csc. li ACCCARO lIntc:dp:m\. scqOcnciaIlIIICIIIe. OI com~mcnto lUis JlI6ldmo.

Parágrafo Tcnx:iro • Não bavendo rccmIloJsos .nàenIcI eptar os COIftplOmissos de aluguel
e de manutenção em seu respcc:tivo vencimcnto. o ESTABELEClMENI'O packri d'etuar dàretalDCl\le,. lIlnMs.cIe
c:bc:quc ou de qu;.lqtJ1:1'"ClU~ro meio. o~ndc:nlc pngamcnto ou. 11: me WIl\'icr;~ que os mencionados wlon:s
vcntu1m a ser deduzidos de futuros n:cmbolsos provcnic:Ptes« TRANSAçOe$ • lCICIn IaIb.llcbs. sem • Cl'tnnç:a cio
ac:rtscimos de; qU""qtlcr naluJC7.A.

CLÁUSULA NONA· Em runçfto cID...-....e de1'1tANSN;OeS c cio forma dlfeftl8ctada por
ESTABELECIMENlO. a ACCCARO poderá çonccdcr~ de Cldtcr b1Insilório•• serem cIcdaJcIIs do
custo de alusucl c UnHadas a este valor. Em ClId.1 ocasiJo•• ACCCARD iId"ormad 10 ESTABElEClMENTO o Vllor
das bonifscaç<3cs c o pnu.o de sua duraç50.

CLAUSULA DÉCIMA • A ACCCARJ> pocJal. ........ 1IIOInCRlo. alw.r unUalcntlllCldC OI
custos de m:Jnutcnç;1o e de aluguel sem opç.'lo de comido wdiate~ _ ESTABELECIMENI'O. CIIIII

ante<:cdênàa míninu de:10 (trinta) diu

CLÁUSUt.A DÉCIMA PRJMElRA - Nos &:Ia de TERMlNAlS POS ele propriedIdc ...
ACCeARO. o E5T,\BELECIMENTO assumirn li con~çAode ReI clt....do leIpIldivo eqaipemcnto. abri......
se. nos lcrmos do1 I,:i. a :tdotar tod:J~ as J)I'O\'idências c caalcl:ls 1IClCCSI6rias. ln&IlUlCftÇIo dain~ c p::rfcko
runcionamcllto dos mcsmos. \'Cl';pondcndo por pcrd:Js e cIaftos~ com IUQOI CCSSlIntes. na hip6tClC de fllftO,
roubo. aprorri:lçilo .ndtbll". jnçendios. dcSll'\liç;10 lolal ou pm;iaI. Ilha de ..Iic:i", de assistCncial&;nka. dcscaldo
no ntanuscitl 0\.1 de qualquer outro fato ou «:\1:nto que. de qualquer ronna.. ilnpaalbilitc. difICUlte ou prejudique o pleno
cxercíclo da ro~~c c I'rOrricd.1dc do cquip:lmcnto por partedi ACCCARD
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P:1rografo Primeiro • É vcdIdo ., ESTABELECIMENTO remover o cquiplP'C.~
local, sem a prévia autorizaçJo da ACCCARO. ~.

Parâgnúo SCgundo • OcorlClldo."': tDIaI ou pBICiaI do equipuleftto • ACCCAIW
decorrência de roubo. acldenSes ou de mau USO di» .-no. paded • ACCCARD. laIaIwdIs • comi Ir
OpUlr em composiçAo amigável. n:ccbcndo o valor calM(JGOC1cft1e • leIDI cuMs de 8quisàçlo GIl par-
conforme o caso. acrescidos de encargos finana:i1'Ol aplkadDs~....c1Dlespcclivo n:aard1fteldO.

CLÁUSULA DéCIMA SEGUNDA • OI CUúS e _ ckspsas com o~~
cquíP'lmcnto. relativos ao consumo de encqia cWtrfa c ...... de dados. lido de IC.....,tlIkW'
ESTABELECIMENTO. o qual assumiat intqnlmeate _ 6IAII 8dviaIdaI de erros. defeitos. .... c puali~

dccom:ntcs do uso irrqular ou ilegiumo dosTERMINAIS POS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA • oeo.leDdo. aliçAo ou racisIo do pn:seIlIIe QJIItr
ESTABELECIMENTO dever.\. no pr.v.o de 24 (Wdc eqIIIIIro) ..... ClDNdas a putit do IIIOR.-o do R'lCXtJir
da respectiva notirlcaçAo. devolver os TERMINAIS • pmpriedIde da ACCCARD. em p:rt'eilo ... « .
r.onscrvaç50, responsabilizando-se as partes pelo pIpRICIIIO elas wJores dcconen1cs das TRANSAçOEsJ' ralii
rcssalvando-llC o direito de argüir nas vias jdciailquai.....padac. qae porventura \lCIIhana ...... 1Ip6s (
por findo legalmente essa avença. dentro dos pnI7.QS IIcscricioalis previstos na Lei ema. .,;
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CLÁUSULA DÉCIMA - Mesmo na hipótese de ter sido eletronicamente autorizada, com o fornecimenlo do respectivo CÓDIGO DE
AUTORIZAÇÃO. a ACCCARD. a seu exclusivo critério. poderá cancelar qualquer TRANSAÇÃO realizada nos seguintes casos:

a) quando o TITULAR não reconhecer ou discordar do valor da TRANSAÇÃO;
b) quando for constatada 11 ocorrência de irregularidades ou fraudes ou, ainda, o MO cwnprimento. pelo ESTABELECIMENTO, das

normas e condições deste contrato. .

Parágrafo Primeiro - Mesmo ocorrendo o can~laml'nto da TRANSAÇÃO pela ACCCARD, será ainda devida a respeçtiva COMISSÃO
pela utilizaçoo do SISTEMA ACCCARD.

Parágrafo Segundo· Se o pagamento da transação cancelada já tiver sido efetuado ao ESTABELECIMENTO, total ou parcialmente,
mesmo que por antecipação, o ESTABELECIMENTO deverá reembolsar i1 ACCCARD o respectivo ,'alor da transação contestada,
devidamente atualizado monetariamente com base no IGPM ou. lU1 fàlta deste, por outro indice federal que reflita li variaçã.o de preços, em
até I S(quinze) dias. a contar da data de solicitação pela ACCCARD. .
Parágrafo Terceiro - O reembolso de que trata o parágrafo anterior poderá. a critério exclusivo da ACCCARD, ser compensado com
créditos a serem feitos em favor do ESTABELECIMENTO e, inexistindo créditos a serem compensados. o ESTABELECIMENTO de'Ycrá
pagar a ACCCARD o valor correspondente à transação cancelada, através de cheque, DOC ou outros meios de pagamentos.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O ESTABELECIMENTO, a seu juizo, risco e conveniência exclusivos, poderá organizar e
implantar programa que lhe permita emitir COMPROVANTE DE VENDA através de "Assinatwll em Arquívo", mediante prévia
autori2ação por escrito da ACCCARD. .
Parágrafo Primeiro - Entende-se como "Assinatura em Arquivo" a modalidade pela qual o TITULAR do CARTÃO adquire bens ou
serviços via telefone, mala direta ou outro meio que não exija o uso da senha ou sua presença fisica no eStabelecimento para assinar o
correspondente COMPROVANTE DE VENDA.

Parágrafo Segundo - O ESTABELECIMENTO está obrigado a obter a aulorizaçlo especial do llTUIAR DO CARTÃO para realizar as
TRANSAÇÕES na modalidade "Assinatura em Arquivo".

Parágrafo Terceiro - O ESTABELECIMENTO deverá:
a) solicitar eletronicamente i1 CENTRAL DE AUTORIZAÇÃO, para toda e qualquer TRANSAÇÃO na modalidade "Assinatura em

Arquivo", 11 correspondente autorização;
b) anotar no campo do COMPROVANTE DE VENDA destinado i1 assinatura do TITULAR. DO CARTÃO, li expressão wAssinalura

em Arquivo";
c) comprovar jlUlto à ACCCARD, se solicitado, li perfeita formalização jurídica da TRANSAÇÃO.

Pllrágrafo Quarto - A ACCCARD MO reembolsará o ESTABELECIMENTO da TRANSAÇÃO realizad:l mediante a "Assinatura em
Arquivo" quando este não apresentar B ACCCARD li respectiva comprovaçlio de entrega da mercadoria e10u autorização especial de
débito do TITULAR do CARTÃO.

Parágrafo Quinto - Se o TITULAR recl!WUU' do valor ou da veracidade da TRANSAÇÃO, li ACCCARD deixará de creditar o valor ao
ESTABELECIMENfO ou, caso já o tenha feito, debitará o referido valor no DOMICiLIO BANCÁlUo do ESTABELECIMENTO
independentemente da aplicação das dcrIUlís cominações legais e contratuais, at~ que esteja comprovada pelo ESTABELECIMENTO li
regularidade da realização da TRANSAÇÃO.

Parágrafo Sexto - Para controlar as TRANSAÇClES realizadas pelo sistema de "Assinatura em Arquivo", o ESTABELECIMENTO a seu
exclusivo critério e asswnindo o ônus, poderá desenvolver c implantar soUwares que lhe pennila emitir listagens e COMPROVANTES DE
VENDAS especificos para' "Assinatura em Arquivo", desde que obedecido o padrão previamente aprovado pela ACCCARD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O ESTABEl '3CIMENTO somente deverá usar o TERMINAL POS para realizar TRANSAÇÕES
que sejam devidamente aprovadas por via eletrônica, segundo IlS normas e as condições deste contrato e do MANUAL OPERACIONAL.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O ESTABELECIMENTO deverá solucionar, diretamente com os llTIJLARES, toda e qualquer
controvérsia sobre a qualidade, funcionamento, garantias, defeitos e10u avarias dos bens e10u serviços objetos da TRANSAÇÃO, inclusive
em caso de devolução por desistência, exonerando li ACCCARD de quaisquer responsabilidades legais ou convencionais em relação a esse
fato, que estejam previstas no Código de Proteção e Defesa do Conswnídor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - É vedado ao ESTABELECIMENTO aceitar os CARTÕES em TRANSAÇÕES fictícias ou simuladaa,
tais como, mas não limitadas o:

a) fornecer ou restituir aos TIruLAREB, sob qualquer motivo. quantias em dinheiro. cheques, ordens de pagamento ou tltulos de
crédito;

b) pagar, assumir, ceder ou transferir obrigações (incorporadas ou não em títulos de crédito) de TITULARES ou de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A ACCCARD fará o pagamento do valor l1quido das TRANSAÇÕES (VALOR BRUTO menos
COMISSÃO), mediante crédito ao ESTABELECIMENTO em seu respectivo DOMIcíLIO BANCÁRIO.

Parágrafo Primeiro - ~ opção do ESTABELECIMK>lTO, o valor líquído das TRANSAÇÕES poderá deixar de ser creditado em seu
DOMIcíLIo BANCARIO, ficando a respectiva importância disponível para que o mesmo efetue compras jWlto a outros
ESTABELECIMENTOS integrantes da REDE ACCCARD ou realize saques em espécie em máquinas de auw.atendimento, também
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. Parágrafo Segundo - No crédito de reembolso, será deduzida do valor du TRANSAÇÃO, além de outros valores devidos, a COMISSÁO em

favor da ACCCARD, calculada atJavés da seguinte fórmula: C = X + (N - I)Y, onde:

C." COMISSÃO, expressa como um percentual a ser aplicado sobre os valores brotos das TRANSAÇÕES
X." Percentual representando a parte fixa da COMISSÃO, cujo valor será estabelecido na "Proposta de Credenciamento e Adesão de
Estabelecimento ao Sistema ACCCARD".
N = Número de meses em que o pagamento da venda foi parcelada
Y = Percentual para cálculo da parte variável da COMISSÃO, cujo valor será estabelecido na "Proposta de Credenciamento e Adesão de
Estabelecimento ao Sistema ACCCARD".

Panigrafo Tl.'fcciro - O pagamento dar-se-á na COlIna e no prazo constantes da "Proposta de Credenciamento e Adesão de Estabelecimento
ao Sistema ACCCARD" ou dos respectivos anexos elou aditivos, considerando a contagem do respectivo pra20 a partir da data da
realizaçlo da correspondente TRANSAÇÃO.

Parágrafo Quarto - Se B data prevista para o crédito do valor da TRANSAÇÃO recair em feriado ou em dia considerando 1140 útil, na praça
de compcnsaçDo do OOMICtLIO BANCÁRIO do ESTABELECIMENTO, o pagamento será realizado no primeiro dia útil subsequente.

Parágrafo Quinto - As partes desde já adnútem a variaçAo de até um dia útil para B realizaçlio efetiva do crédito, sem ônus ou encargos, por
eventuais motivos de força maior, contingências ou operacionais.

Parágrafo Sexto - Nas TRANSAÇÕES à vista, o reembolso ao ESTABELECIMENTO será efetuado de uma só vez, no prazo previsto na
"Proposta de Credenciamento e Adeslio de Estabelecimento ao Sistema ACCCARD". Nas TRANSAÇÕES parceladas o reembolso será
efetuado, nos valores acordados com o TITULAR 00 CARTÃO sem quaisquer acréscimos, em iguais números de parcelas mensais de
mesmo valor quantos forem os meses previstos na T.R.ANSAçAO parcelada, conforme assinalado no COMPROVANTE DE VENDAS,
vencendo-se 8p~ parcela 30 (trinta) dias após a realização da respectiva TRANSAÇÃO.

Parágrafo Sétimo - Nas TRANSAçõES parceladas, a COMISSÃO devida pelo ESTABELECIMENTO à ACCCARO setá deduzida
~~~~da~~nparce~de~bo~ .

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O ESTABELECJMENTO poderá solicitar o pagamento antecipado de valores liquidas referentes a
TRANSAÇÕES, ficando, ao exclusivo critério da ACCCARD, a decislio de antecipar ou nlio os valores solicitados, sendo certo que as
condições fmanceiras de cada antecipaçlio serlo ajustadas, caso a caso. entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O ESTABELECIMENTO terá o prazo de 9O(noventa) dias, a contar da da\a do crédito em seu
DOMICÍllO BANCÁRIO, para apontar qualquer eventual divergência em relação aos valores de TRANSAÇÕES, fmdo o qual Dlo caberá
qualquer outra reclllll1llÇão a este respeito, implicando a quitação automática e deflIÚtiva qUIDto aos pagamentos devidos.

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A ACCCARD nlio reembolsará o ESTABELECIMENTO do valor da TRANSAÇÃO quando:
a) esta tiver sido recusada pela CENTRAL DE AUTORIZAÇÃO; ,
b) a TRANSAÇÃO for cancelada pelo ESTABELECIMENTO ou pela ACCCARO;
c) B TRANSAÇÃO nlio for comprovada, caso solicitado pela ACCCARO, pela exibição do original do COMPROVANTE DE

VENDA. devidamente assinado pelo TITULAR;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Todos os reembolsos de TRANSAÇÕES efetuadas em desacordo com este contrato, estão sujeitos a
estorno do respectivo valor no prazo de até 240(duzcntos e quarenta) dias da respectiva data de pagamento, devidamente atualizado e
acrescido do valor de eventuais despesas operacionais c das perdas e danos eventualmente aeam:tadas à ACCCARD.

Paragrafo Primeiro - O ESTABELECIMENTO aceita o referido estorno e autoriza a debitar o valor em seu DOMIcíLIO BANCÁRIO, ou a
deduzi-lo de reembolsos que lhe forem devidos.

Parágrafo Segundo • se tal ocorrência for constante ou reiterada, a juizo exclusivo da ACCCARD, esta poderá rescindir a adesão do
ESTABELECIMENTO a este contrato.

Parágrafo Terceiro - O ESTABELEClMENfO, em virtude deste CONTRATO, obriga-se a suprir a conta de seu DOMIcíLIO BANCÁRIO
de fimdos suficientes para acatar eventuais débitos de valores determinados pela ACCCARD.

CLAUSULA VIGÉSIMA - A designaçlio do DOMlCllJO BANCÁRIO implica em automática, expressa e irrevogável autorização do
ESTABELECIMENTO ao banco para que este proceda em SUB conta corrente, os lunçamentos a débito, n crédito, estornos e outros
previstos neste contrato por ordem da ACCCARD, independentemente de qualquer outro ato, prévia consulta ou fonnalidade legal ou
documental.
Parágrafo Primeiro - Quando o ESTABELECIMENTO não mantiver em seu OOMIctuo BANCÁRIO saldo suficiente para suportar o
lnnçll1nento de valores a débito, a ACCCARD poderá:

a) compensar esses valores com os créditos futuros devidos ao ESTABELEClMENTO;
b) sacar letras de câmbio contra o ESTABELECIMENTO, representativas do valor do débito atualizado e acrescido dos demais

, encargos contratuais e legais.

Parágrafo Segwtdo - O DOMlCÍllO BANcÁRIo deverá ser sempre selecionado e alterado pelo ESTABELECIMENTO, quando este
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julgar conveniente, dentre as in!:tituiçães financeiras indicadas pela ACCCARD
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - O ESTABELECIMENTO obriga-se a comwucar à ACCCARD, por escrito, as suas eventuais
mudanças de endereço e de razi.o social.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Este contrato vigorará por prazo indetemunado, li contar da data da aprovação do ingresso do
ESTABELECIMENTO no SISTEMA ACCCARD, facultando-se a qualquer das partes, mediante prévio aviso escrito de 15(quinze) dias,
resilir este contrato, SCUI a incicl.ência de quaisquer ônus ou encargos, mesmo sem justificativa de motivo.
Parágrafo Primeiro - A resíliçio de que trata o c;put desta cláusula estará subordinada ao pagamento pleno e irrestrito de todlu; as
obriguções pecwúárias decorrentes deste contrato, obri~ando:

a) a ACCCARD a pagar 110 DOMIcíuo BANCARIO os valores das 1RANSAÇÔES devidas ao ESTABELECIMENTO, no prazo
contratual;

b) o ESTABELECIMENTO a pagar à ACCCARD os valores eventuahnente devidos na forma deste contrato e a restituir de imediato
os equipamento:; e todo:. os materiais operacionais pertencentes à ACCCARD que estejam sob sua guarda.

Parágrafo Segundo - A ACCC;lRD poderá reter o pagamento ao ESTABELECIMENTO de que trata a allnea "a" do parágrafo anterior, até
que lhe sejam restituldos os equipamentos e materiais de que trata o disposto na al1nea Ub" também do parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro· Obriga-se amda o ESTABELECIMENTO, em casos de resilição ou rescisão deste contrato, a não mais usar, sob
quaisquer hipóteses, as marcas c/ou logotipos de propriedade do SISTEMA ACCCARD, respondendo pelo uso indevido de marcas.

cLÁUSULA TRIGÉSIMA . Este contrato será rescindido de imediato e de pleno direito, independentemente de prazo, notificação
judicial ou extrajudiciaL, na hiF6tese de falência ou insolvêncía de qualquer das partes, decretada ou requerida.
Parágrafo Único - Também se:'á causa de rescisão, sem prejuizo das perdas e danos eventuahnente acarretados, o não cwnprimento das
obrigações estipuladas neste ccntrato na fonna nele estabelecida e especialmente quando o ESTABELECIMENTO:

a) realizar TRANSAÇÕES consideradas ilegítimas, fraudulentas ou infringentes ao contrato ou à lei',
b) demonstrar ou pernutir que se demonstre preferência por qualquer outro meio de pagamento que implique excluir ou limitar a

utilização de CARTÕE~ do SISTEMA ACCCARD;
c) ceder, transferir, emprc:slar ou entregar a terceiros, sem autorização da ACCCARD, os equipamentos, os materiais operacionais e

terminais POS;
d) ficar em suspenso ou ir lpedido de abrir ou manter conta mrrente de depósito em estabelecimento bancário;
e) ou, ainda, sub-rogar esle contralo, mesmo que parcialmente, nos ilireitos e obrigações dele decorrentes.

CLÁUSULA TRIGÉmMA SEGUNDA· Ao aderir a este contrato, o ESTABELECIMENTO autoriza à ACCCARD a incluir, sem
quaisquer ônus ou enc2.fgos, seu nome e endereço, bem como os das empresas ou dependências que designar como ESTABELECIMENTO,
em ações de marketing, catálogos eJou outros materiais promocionais do SISTEMA ACCCARD.

cLÁusULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Em suas ações promocionais o ESTABELECIMENTO dará nos CARTÕES integrantes do
SISTEMA ACCCARD, nu mírimo, a mesma ênfase dada aos demais cartões com que estiver operando.

cLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As partes elegem o Foro da cidade de Fortale78, Capital do Estado do Ceará, ressalvando que,
sempre e em qualquer caso, a ACCCARD, quando autora da ação, tcrá o dircito de optar pelo domicílio do ESTABELECIMENTO.

Este Contrato foi regis!.rado no 3g Cartório de Oficio c Notas de Fortaleza.
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Pelo pn:scnte ADITIVO, de um lado a ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S.A, devidament,
qualificada no CONTRATO DE AFILIAçÃO E ADESÃO AO SISTEMA ACCCARD, do outro lado a EMPRESA abaixo qualificalbi
doravante designada de ESTABELECIMENTO, resolvem, de comum acordo, estabelecer as condições de locaçlk> e serviços de manute:nçA<
de TERMINAIS POS fornecidos pela ACCCARO, conforme ANEXO I do referido Contrato:

I.Dados do Estabelecimento

IladoSooiol ! I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I i I I I I I I I I
_~~__.L.__LLJJ-l.-l_-lJ._LJ.-lJ_.LJ.N!ldo~Jil.I••ltIfJiljl~.I~"~1

Dro I I I I Tolefime I I I I I I I~ I I I I 'li< I I I I I I I I
__doBltabcl.......... (llua,A...... ) ! I

I I i UF

[CP!' I I
I I lU!'

iI . i

N.....

2. Dados do Proprietário I Principais Dirigentes
_~__J_.__. . .__. ..-l_~__LLl..J~_Ll..l_L._LJ

Doouma>Io de _ Ng I I I ! I I ! I I I I I órBfo Buuo.K

4. Descriçio dos Terminais Entregues
...- -

--~~--.. -.----...---..----.-- .-+ -- -~+ -. r .+ :.- ..---H-·· -.-.----------- .-+(--t-.+-+-+ -+-+--+-+"-+-1
- I 13 I

i i 14 _._ •.~"-õ5' ......- ..- _._.! 15 . f-" '-- i-+-+-+-I-+-+'+-+-+~

06 \ \ 16 I
.._~:?.... . . 1--. I I 17 .. '- .. _ L..- .... ...._ ._. -1......_

Recebi da ACCCARD, nesta data, os TERMINAIS POS acima relaciomdos, ms ,condições de locação e manutenção prevista:
neste ADITIVO, pelos quais assumo todas as responsabilidades previstas na CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA do ANEXO I do Contrat<
de Afiliação e Adesão de Estabelecimento ao Sistema ACCCARD.

Declaro, outrossim, ser conhecedor do ANEXO I supra mencionado, cujo teor está integralmente transcrito para o verso destl
aditivo.

Fonaleza(Ce), _1_1__

Eltabelecimento

ACCCARD Administradora de C.rtiel e SeniÇOl SÁ
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ANEXO 11 • INTEGRAÇÃO DO CARTÀO BEC AO SISTEMA ACCCARD

MarçO d~ 2002

CLÁUSULA PRIMEIRA .OCAATÃOcmilido pelo BANCODO ESTADO DOCEARÂ (BEC).
denominado doravante CARTAo BEC. poderá rcaliJ.ar TRANSAÇÕES atmú di REDE cio SISTEMA ACCCARD.
obedecidas as oondiçôcs conslanlcs desle conlr:ato.

CLÁUSULA SEGUNDA· No que nSo connitar com as dilPQllçClcs cbtc Anexo. apIicam-sc aos
CARTÕES BEC todilS a~ norlllas. ~í;;jj:OS opçracionpi' c: dcmIiS~ IdkáwQf 11) CARTÃO
~~ c 005 OUTROS l'AI{TOES.

CLÁUSULA TERCEIRA • ÀS funç&s do SISTEMA ACCCARD ClOIa rcIIçIo 10 CARTÃO
BEC consistirao unicamentc cm:

li) pmnl<M:t OI'Olcamcnlo ele men!IDgcn~ lransmiUclas. plltir da& T'ERMlNAlS POS. com OUIO
do CARTÃO BEC. Po'\I"ô1 i\ central de computadores do BANCO 00 ESTADO DO CEARA (BEC). onde •
TRANSAÇÁO proposta r.cr.\ analisada. pala rinS de DJlrov~o ou recusa~

b, .\lC.Cber c lransmitir para os TERMINAIS POS as ...... emitidM pela CIl:'I1tral ck
oomputac1orcs do BEC apc~ando ou recusando llSTRANSAÇOES~

c) oonflmlar para a çCl\tral dc CIOtnpUladon:s do BANCO 00 ESTADO 00 CEARÁ (BEC) •
rea1i7.aç40 das TRANSAÇÕES aprovadas.

CLÁUSULA QUARTA • As funçOcs abaixo indiCllda sedo. adlIIiva respoasabilidade do
BANCO 00 ESTADO DO CEARÁ:

a) aprovar r -"'asar as TRAN:iAÇóES propostls com O UIO do CART.\OBEC~
b) eom rcl;lçl1o ~s TRANSAÇÕES aprovadas e CXIII\ rcaliDl;Io conflrmlda pelo SISTEMA

ACCCARD. efeauar:l corfC!;pondcntc tr:ansfcrência de fundos ela conll de dcp6Iit••1T11JLhR cio CARTÃO pctr.t li

conta de: depósito do ESTADELECIMENTO.

Parágrafo Primeiro - A conta de dep6silo do ESTABELECJMENTO lCd AdúICIII pelo VALOR.
LlQUlDO da TRANSAÇÃO (VALOIt BRUTO mellOll li COMISSÃO_ ACCCAJtD).

Parágrafo Segundo· A trall5fcrê'nçja de funem. QOIIIa * clcp'do do 'ITI1JLAR do CAIlTÃ.O
BEC para o ESTABELECIMENTO. pelo valor correspondente, _ efcDada • lIIl:slIII dala em que I

TRANSAÇÃO for concretizada.

Parágrafo Tcrceif"" • As TRANSAÇÕES cfl:\1lldas ... • 11:00 horas de um dia scrllo
considcradi:s como reali7.aros no dia úlil imediatamente seguinte, podendo o BECo • ICU ClIdusivo criIáio, .!teor o
lil\\Ilc de horário ora estabelecido para um outro mais \arde, As TRANSAcW nslb.ldas em dias nGo utels saio
con:;idcmdas camo rt.'lIiJada~ no dia (atil imcdiabmcnlc scGuinle.

CLÁUSULA QUINiA • Ser.\ dc"id., pelo ESTABELECIMENTO • ACCCARD uma
COMISSÃO sobn: o VALOR BRmO das TRANSAÇÕES. sepndo o paa:al..a dcl'\1\ido 111 "('n)posIa de
Credenciamento e Adcs30 de Estabelecimento ao Sistema ACCCARD" oa_llditiw. ale COlItnllO.

CLÁUSULA SEXTA • Fica facultado ao ESTABB.ECIMENTO•• _ cxclusiw cril~rio.

i1Qltar. unlcamentc com rclnç.l0 a TI11JLAR do CAkTÃO BEC, propoIbI.-a DqIIC em csp6cIc, caso em que essa
ocornncia dcver.\ constar do rc~pcc1.ivo COMPROVANTE DE VENDA.

CLÁU"ULA SETIMA • O ESTABELECIMENTO Gbrip« • abrir e a manter duranle I

ViGência destc contrato OOnl:l de depósito no BANCO 00 ESTADO DO CEARA(BEC).

Cl.ÁUSlJl,A OITAVA O ESTADELEClMEIlI'O cbcn coIxar l\lIS TRANSAÇOES
rcali/.ada500m o CARTÃO TlEC o preço igu.,l ao pralicado nas vcndu Rlltudas em cIlnhdl'O. sem ac:rtscimo de
quaisquer encargos ou t:nas de qu:llquer natulC7.a. oferecendo aos TIT1JLARES cbfc CARTÃO as mesmas Q)ndiç&s
ç/ou vantagens promOClon:us l'rcrccida.~ a outros meios c formas de pIpIIlCIIIO.

~o
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CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE
CORRENTISTAS DO BEC NA REDE DE

COMÉRCIO ELETRÔNICO DA ACC CARD

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem de um lado ACC CARD
ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERViÇOS S.A. inscrita no CGC sob o
número 00.836.708-0001187, com sede à Av. Oom Luiz 176, mezanino, Bairro
Aldeota em Fortaleza (CE), doravante denominada ACC CARD, legalmente
representada por seus diretores ao final assinados, e de outro lado, o BANCO
DO ESTADO DO CEARÁ S/A, inscrito no CGC sob o número 07.196.934/0001
90, com sede à Av. Washington Soares 707, em Fortaleza (CE), doravante
denominado BEC, representado pelos seus diretores ao final assinados, têm
justo e aceitado as seguintes cláusulas e condições.

,CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente CONV~NIO tem por objetivo a cc 'lfação d- I BEC para a
prestação de serviços de compensação das transa)'..J~s eletrônicas efetuadas
na rede de pagamentos da ACC CARO, doravante denominada REDE DA
ACC CARO. A REDE DA ACe CARD utiliza-se da tecnologia de cartão
magnético e smart cards e estará apta a receber os cartões magnéticos de
correntistas do BEC, doravante denominados USUÁRIOS.

1.2 Toda e qualquer implementação que não constar neste instrumento deverá
ser prévia e expressamente acordada entre BEC e ACC CARO.

CLÁUSULA SEGUNDA • DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
ACCCARD

2.1 Fornecer aos estabelecimentos comerCiaiS, doravante denominados
LOJISTAS, terminàis de compras com capacitação para transacionar com
cartões magnéticos e smart cards, doravante denominados
EQUIPAMENTOS POS ("Point of Sales"), bem como instalar, mante,r1 dar
suporte e instalar softwares para utilização dos mesmos.

2.2 Adaptar seus aplicat;"'"....~ para suportar na REDE DA.-ACC CAIRD as
transações com cartõe~. 19néticos dos II~UARI(
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2.3 Manl:er estrutura de atendimento a USUÁRIOS e LOJISTAS para
esclarecimentos de dúvidas que por ventura surjam.

2.4 Ç)ivUigar a REDE DA ACC CARO junto ao BEC e aos LOJISV\S.
2.5 Firmar convênio com os LOJISTAS, observadas as condições aqui previstas.

especialmente em relação ao disposto na cLAUSULA SEXTA deste
CONVÊNIO.

CLÁUSULA TERCEIRA • DAS OBRIGAÇOES E RESPONSABIUDADES DO
BEC

• DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABIUDADES DO
r~~~,~~~kDrh

CLÁUSULA QUINTA. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
USUÁRro

Utilizar a REDE DA ACC CARO seguindo os procedimentos estabelecidos pela
ACC C,oHO e BEC.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
LOJISTA

6.1 Firmar contrato com a ACC CARO, diretamente.
6.211tilizar corretamente o(s) equipamento(s) fornecido(s) pela ACC CARO.
6.3 Enviar sua movimentação diária da REDE DA ACC CARO para a ACC CARD

conElctando-se diretamente, via linha telefônica.
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6.4 Manter conta corrente para o processamento das transações financeiras
decorrentes das compras efetuadas com o cartão dos USUARIOS na REDE
Q.A ACe CARO, conforme descrito no ANEXO 1.

6.5 Divulgar a REDE DA ACC CARD junto aos seus clientes.

CLAUSULA SÉTIMA ~ DOS PRAZOS/CANCELAMENTO

CLÁUSULA OITAVA· DO PREÇO

cLÁUSULA NONA - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

Este CONVÊNIO pressupõe, por parte do BEC, um contigente estimado em
60.000 (sessenta mil) USUÁRIOS ativos na Região Metropolitana de Fortaleza.
Para este contingente está prevista a instalação inicial por parte da Aee CARD
de 100 (cem) EQUIPAMENTOS POS no comércio, embora haja intenção por
parte da AGe CARO de que a REDE DA Aee CARO venha a ter 1.500 (mil e
quinhentos) EQUIPAMENTOS POS em 12 (doze) meses.

cLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Toda e qualquer negociação efetuada entre o BEC e a Ace CARD será sempre
por escrito, ressaltando os entendimentos verbais motivados pela urgência que
deverão ser com a maior brevidade confirmados, no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas da comunicação verbal.
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cLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Março de 2002

Fica~eleito O foro da comarca de Fortaleza para dirimir qualquer divergência
jurídica que possa ocorrer relativa a este CONVÊNIO, com renúncia de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.E por estarem justas e contratadas as partes
assinam o presente CONV~NIO em 2(duas) vias de igual leor e forma para um
só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

f0rtaleza,20 de Agosto de 1997.

AC

---------7'" --f--

lar //

TES

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO I DO CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO DE
-CARTÃO DE CORRENTISTAS DO BEC NA REDE DE

COMÉRCIO ELETRÔNICO DA ACC CARO

A movimentação financeira decorrente de compras efetuadas na REDE DA
ACC CARO com cartão dos USUÁRIOS consiste de:

a) Débito na conta do USUÁRIO que está efetuando a compra pelo valor total
da mesma;

b) Crédito na conta do LOJISTA, pelo valor líquido, ou seja, o valor total da
compra deduzidos a comissão da ACC CARD e do BEC;

c) Crédito na conta da ACC CARO, pelo valor da comissão sobre a compra,
deduzido a participação do BEC;

d) Crédito na conta do BEC, pelo valor da participação deste sobre a comissão
daACC CARO.

As transações serão efetivadas no sistema na seguinte modalidade:

a) Débitos dos USUÁRIOS - on-line e real time;
b) Créditos do LOJISTA - diário, um lançamento pelo valor total dos créditos a

receber;
c) Crédito da ACC CARO - diário, um único movimento pejo valor total dos

créditos a receber, de todas as lojas;
d) Crédito do BEC - diário, um único movimento pelo valor total dos créditos a

receber, da ACC CARO.
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ASSESSORIA TÉCNICA DA DIRETORIA-GERAL

TERMO DE ANEXAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO N": 17.49912001

Quinta-feira 21 09825

Brasília., 04 de junho de 2001

À
MESA DIRETORA DA cÂMARA DOS DEPUTADOS i

ATT.: l° SECRETÁRIO
SEVERINO CAVALCANTE

Orno. SeDhor Secretário,
Com o intuito de oferecermos um produto que se adeque as necessidades dos servidores
desse órgão, propomo-lhes convênio para concessão de empréstimos aos servidores sob
garantia de consignação em folha de pagamento.
As premissas básicas do produto são:

a) O público alvo são todos os funcionários com mais de 01 (hum) ano de serviço;
b) a margem consignável (até 30% do rendimento bruto) é fornecida pelo órgão

empregador;
c) prazo do empréstimo até 36 (trinta e seis) meses;
d) o prazo da carência para pagamento da primeira parcela é de até 60 dias contados a

partir do dia da assinatura do contrato;
e) não se fará consulta ao SERASA;
t) a liberação do empréstimo é feita via DOe eletrônico, no prazo máximo de 48 horas;
g) documentação exigida (cópias): comprovante de rendimento e residência, carteira de

identidade e CPF, juntamente com a Ficha Cadastral Simplificada e contrato assinado;
h) taxa de juros é divulgada através de tabela de coeficientes;
i) não haverá custas adicionais.
j) O crédito estará sujeito a análise I aprovação do BICBANCO.

Diante do exposto, aguardamos posicionamento urgente.
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CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE À
TITULARES DECARTÃO DE CRÉDITO DO SISTEMA ACCCARD CARTÕES, PARA

FJNÁNCIAMENTO DE BENS E SERViÇOS

I - PARTES CONTRI~TANTES:

São partes contratantes, as pessoas abaixo norm::adas. devidamente n:prcscntadas:

.) BANCO BCN S/Ao. Endereço; com sede no Centro EmpresarialN~ Unida," Tone Ocw:. A,·. dias~
Lf~. Il~JJ. dJ r íJt) Ir. J~. e 15· adàret.. SJo Paulo - SP. IJlVól1lO no ~PJ VJb IIr Ih "~.72]"'#'.'-I.

àJrJ·"am.e deslgJ1:Io'IoB<:!'.

b) TITULARES DE CARTÃO DE CRÉDITO DO SISTEMA ACCCARD CARTÕES.
designados CREDITA.DOS, Deste ato n:pn:scntac1os pela INTERVENIENTE;

doravante

c) ACCCARD AJi)l\IlN~TRADORADE CARTÕES E SERVIÇOS S/A, com sede à Av. Dom Luiz. 176. salas
207/208. Aldcota- ForJalcza, inscrita no CNPJ sob Df. 00.836.708/0001-87, dor-mulle designada
INTERVENIENTE.

d) DEVEDORE(S) SOLlDÁRI(OS)

ALEXANDER DIOGENES FERREIRA GOMES
END: AV. Uf,RlRA MAR 3500 AP. 700
FORTALE;l.A/CE CEPo 60165111
CPF: 213410ti03-49 RG: 1251537

11 - CARACTERÍSTICAS DO EMPRÉSTIMO

J - A~ncia (Nome e N°) ~n:re~~'3 ~ge5jlfàê~anco, 13301 15-l'ortal6J2-a
2 - N" Con~ Co~~nLe ~crrazo I'b4~'rÕi~ÕJ. /1 5 - Limile Máximo do C~to 00

eOl.O 3- ./ ValorRS 1.~OO. O , -., ,-'

6- Encargos • " 7-Parâmetro de Reajuste 17.1 - Parâmetro 17.2 -Periodicidade de Flutuação
/

g: Pós- Fixados %
7.3 - Taxa de Juros Nominal 7.4 - Taxa de JurosEf/ 7.5 Ta'óa de Juros Nominal .

%aoMês 0,45 %aoMês %ao %aoMês
Ano·

10- IOF 111 -Antecedência de Saque

12 - Dia Para Débito Dcs Encargos
O No nrimeiro dia útil de cada mês e no vencimento

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

As panes adnta ot>mcadas e qualificadas ajustam o que segue.

1. O BCN abre em favor dos CREDITAOOS um crédilo rotativo. até o limite má.ximo mencionado no item
11-5. para financiar exclusivamente as aquisições de bens ou serviços e saques emergenciais fornecidos pelos
estabelecimentos li)iado~ ao SISTEMA ACCCARO CARTÕES;
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l.l. Se houver contingenciamento de crédito, o valor do limite somente poderá ser utilizado até o montante
detenninado pelas autoridades monetárias, tendo por referência o saldo devedor dos CREDITAOOS. na data base
do cálculo desse contingenciamento.

2. O crédito aberto poderá ser utilizado somente até o dia útil imediatamente anterior a data fixada no item 1I
4, de uma só vez ou em parcelas, devendo a utilização ser efetuada mediante prévio aviso. com a antecedência
prevista no item 1I-11;

2.1 Se dispensado o prévio aviso, a utilização dar-se-à mediante transferência de valores para a conta
indicada no item ll-2, sempre que, em virtude de débitos de qualquer origem, houver necessidade de a conta receber
suprimentos para evitar a existência de saldo devedor,

2.2. Os CREDlTAOOS autorizam o BCN a efetuar a transferência de valores mencionada na Cláusula 2.1. à
INTERVENIENTE, na qualidade de procuradora deles, CREDITADOS;

2.3. A INTERVENIENlE fornecerá ao BCN, sempre que solicitado, os cadastros dos CREDITADOS,
devidamente atualizados, e os assentamentos discriminando as parcelas de crédito utilizadas, individualmente.

3. Os encargos serão calculados sobre o saldo devedor apurado a cada dia útiL inclusive nos dias de feriados
locais, aplicando-se o parâmetro indicado no item II-7 e 1I-7.l, na periodicidade citada no item 11-7.2 , acrescido da
taxa dejuros estipulada no item 11-7.3

3.1. Se pactuado no item 1I-7.1 a aplicação de um percentual superior a 100% do parâmetro indicado no item
1I.7, a cobrança dos encargos estará limitada, à taxa resultante, da aplicação desse percentual sobre o parâmetro
indicado, na periodicidade citada em 11-7.2, que incidira sobre o saldo devedor ao final de cada dia útil, inclusive
nos dias de feriados locais:

3.2. A taxa constante no item 11-7.4 será equivalente a taxa constante no item 11-7.3 somente quando houver a
utilização do crédito pelo periodo integral deste contrato;

3.3. Nos casos de extinção, não divulgação ou não sendo possível a utilização do parâmetro presvisto no item
11-7 qualquer que seja o motivo. adotar-se-á a taxa de juros fixada no item 11-7.5, a qual incidirá sobre o saldo
devedor da operação durante todo o período em que persistir O impedimento de aplicação do citado parâmetro, taxa
essa que o(s) CREDITADO(S), INTERVENIENTE(S) e o(s) DEVEOOR(ES) SOLIDÁRIO(S) desde já declara(m)
conhecer e aceitar.

3.4. Na hipótese de alteração nos custos de captação e das taxas praticadas pelo mercado, motivadas por
medidas econômicas ou modificações nas normas e regulamentos baixados pelas autoridades monetárias, fica
facultado ao BCN alterar, para mais ou para menos, os encargos fixados para o período de utilização;

3.5. No caso de os CREDITADOS não concordarem com eventual acréscimo do custo financeiro, deverão
efetuar o cancelamento deste contratO junto à Agência mencionada no item 11-1, do BCN, e realizar o imediato
pagamento do crédito utilizado e respectivos encargos;

3.6. Além dos encargos, os CREDITADOS pagarão, ainda. o IOF devido na forma da legislação em vigor, bem
como todas as despesas e tarifas deste contrato, inclusive a relativa à contratação desta abertura de crédito, que será
cobrada neste ato e por ocasião de futuras prorrogações.

4. Fica o BCN autorizado a debitar na conta corrente referida no item Il-2 supra, os valores correspondentes a
principal, encargos, IOF, tarifas e despesas de crédito.

4.1. Os valores do IOF serão informados ao(s) Creditado(s) por meio dos Extratos de Conta Corrente. nos
termos do Parágrafo 10 do Art. 80 da Circular BACEN n° 2936 de 14/10/1999;
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5. Os CREDITADOS. na forma pI'e\o'ÍSta no ClOn1nlto assinado com a INTERVENIENTE. ~'c:do qWW.
imponãqcias a que estio obrigados a liquidar em raLAo do crédito c;onccdido. mcd1ante pagamento da fatura
processada pela INTERVENIENTE;

5.1. Os valores das filluras pagas na rede de agências dos bancos associados do SISTEMA ACCCARO
CARTOES. serão levados a crédilo da Conla mencionada no ilcm 11·2 da INTERVENIENTE. DW11ida junto à
Agência mencionada no item 11..1. do BCN..

6. Para assegurar o cumprimento das obripç&s estabelecidas neste contrato. a lNTERVENlENTE 1\C5tC ato
se constitui fiadora e principal pagadora solidária dos CREDITADOS. obrigando-sc perante o BCN a promover a
pronla Jiquidaçao dos débitos c:ontliÚdot pçJOI CREDITADOS no forma do presente contrato. nmunçiando
expressamente aos beneficios dos artigos 1.491. 1.498, 1.499. 1.S00 1.'03 c I.S0~ do CódilO Ci\·il Brosilciro c doi
urti&Qs 261 e 262 do Códiao Co"n;ill BlilliJc:iro;

6. I. Na qualidade de fmdora. a INTERVENIENTE se sub-rogará em a1du um e todos os direitos do BCN.
decorrentes deste conlral0. desde que ela tenha efetuado o rcspcçtivo POil'"\CJ1to. em dçco~a da fiança
concedida lIOS CREDITADOS.

7. Este contrato vigorará até a data fixada no item 11-4. quando os CREDITADOS devcrto efe&uar o
pagamento de eventual saldo devedor em abeao. acrescido dos encargos e demais despesas do crédito;

8. É facultado ao BCN considerar anlecipadamente vencido este contrato e exigível de imediato o pagamento
. do saldo devedor em aberto. independentemente de aviso ou notificaçAo. nas seguintes hipóteses além das previstas

em lei:

8.1. Se os CREDITADOS ou a lNfERVENlENTE inadimplirem qualquer de suas obrigações;

8.2. Se a INTERVENIENTE sofrer leiÍtimo protCito de tllulo ou impçlrur concordatll; iC houver requerimento
de fnlênaa ou se se verificar qualquer outro evento que, objetivamente. seja indiçulivo de mudança do ClIl8dD
cconômico-financeiro da mesma;

8.3. Se houver mudança ou transferência. a qualquer titulo, do controle acionário ou da titularidade das quotas
sociais da INTERVENIENTE, bem como se houver a incorporação, cisão ou fusão.

9. No caso de moqt, serão devidos juros de 12% ao ano, comissão de permanência à ta.'Wl de mercado do dia
do pagamento, nunca inferior aos encargos pa<;tuados neste contrato;

9.1 Serão também, exigidos multa de 100/0, despesas de cobrança. inclusive custas e honorários advocaúcios..

10. Para garantir o BCN e sem prejuízo de outras garantias outorgadas ou a serem constituídas. 0(05)
CREDITADOS lhe enuega(m) uma nota promissória por ele(5) emitida. sem valor e vencimento expressos, não
endossável, avalizada pelo(s) DEVEDOR(ES) SOLlDÁRlO(S), que assina(m) este ajuste anuindo aos seus termos e
obrignndo-se solidariamente por todas as responsabilidades assumidas pelo(s) CREDITADO(S );

10.1 O BCN preencherá a nota promissória na dala de sua apresentação, no valor correspondente ao da divida
do(s) CREDlTADO(S). abrangendo principal c encargos.

li. Os CREDITADOS ou o BCN poderão resilir este coDlrato a qualquer tempo e sem nenhum õnus,
rcssal"ados eventuais débitos pendentcs de responsabilidade dos CREDJTAOOS, mediante expresso avíso com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

12. O recebimento do principal. mesmo sem ressalva, não presume quitação dos encargos. nem a toletância
ilUpli<:a renúncia. pcl'd4a. novoçilo ou uhcruçllo do pucllwdo.
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13. Os CREDlTAOOS reconhctcm que 05 demonstrativos c cxttalos de COIlIa. relaliv05 à uliliLaçao <lo crédito
ora abcno. passario a fazcr pane lmc;granle dçsJç CODlrato. çonsiderando 05 valores ç Iiólldos çon5lllnlCi, $C apurado
dc ilcordo com e5\Ç wnlHllO. ~rt05 e dclennilllllD.

I~. Todas as corrcspon~ncíllS e notificaç6cs refercnJes :I este comnllo. sob pena de n!lo sunirem efeito,
de\'cmo ser en"üuial40 endereço cilado no ÍlCm 11·1

15. Fica eleito o foro dA lISSinalura do contraIO. pCldcado • pino dcU\llndanlC ClpIllr pelo donucllio dIl PAftO
demandada.

Este instrumento Cfirmado em 03 (mls) vias.

FORTALEZA.06 de JULHO de 2001

J.-

S DE CARTÃO DE CREDITO DO
A ACCCARD DE CARTÕES

IX- I

DevOOor(es ~o1idário( s); __-- .

K... 1\ ----
T________ __

L--=-::-:-:-:-:-:l~~-:-:=-:-:= --:
ALEXAN ~~ DIOGNES FERREIRA GOMES

2. _

Testemunhas;

Nome.
RG

Nome:
RG:

,'..'REA1I2

DIRETORIA-GERAL
Processo n° : 122.49912001

Assunto: Proposta convênio/cartão
Interessado: Acc Card Administradora de Cartões e Serviços S.A

Em .8.2001

1. De ordem, à Assessoria Técnica da Diretoria-Geral para instruir sobre a
proposta da empresa Acc Card Administradora de Cartões e Serviços S.A..
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SIMULAÇÃO DE CÁLCULO

2,980/0 am + IOF + SEGURO

Março de 2002

,

EX. EMPRESTIMO R$ 1.000,00
PRAZO COEFICIEN~ VALOR DA PARCELA

12 0,102875 102,87
24 0,06162 61,62
36 0,04858 48,58

Brasília, 02 de agosto de 2001-08-02.
Exmo. Sr.
Doutor Severino Cavalcante
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - Df

Prezado Doutor,

TemO! o prazer de apresentar, para apreciação de V.S., nossa proposta de
prestação de serviços na implantação de uma das modalidades do serviço de
Telemejjcina, a transmissão trans-telefônica do eletrocardiograma, conrorme desaição
em anexo.

flo aguardo de uma resposta positiva,.~q'i~e a presente possa atendê
I::. ::.<.~::.fat ..: :ari".eii're, ...o1QC.QmO-f\Os o ;,'h:eil Q o 'tJuS\~' \J~ \i.; .. }J.:IH~ os ~arec.\,ne(\tos

tecniCol; e/ou comerciais que se fizerem ne sarios.

Atenciosame e

Osório luís Rangel de Almeida
Diretor Presidente
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A Datacor Telemedidna e Infonnática é uma empresa constituída por Médicos
especialistas em Mediana de Urgência e Cardiologia e Bacharéis em Ciências da
Computação, com o objetivo de utilizando os recursos da Telemedicina, otimizar e
melhorar os cuidados médicos aos pacientes.

Oferece os serviços de transmissão e análise de dados de intere55e médico,
através dos sistemas de telefonia e os coloca disponíveis aos usuários (médicos e
pacientes) através da Internet. -

Ir- Dos ServiÇQs:

Prestação dos serviços de transmISsão e análise de dados médicos
(eletrocardiograma - ECG), pelo sistema trans-telefônico, vinte e quatro (24) horas
por dia, nos sete (7) dias da semana, utilizando monitores de ECG.

Após a recepção e análise dos traçados eletroeardiogràócos pelos médictlS da
Datacor. os resultados são enviados ao paciente e a seu médial assistente no máximo
em (nnta (30) minutos.

A ~posta à transmio;9íc:- d!!!i <1,,,,11)" l"ld.....~ "".r ';;"!'Oflin;li?'1d.. via f"ac-s;mllp O"
através do nosso 'site# na Internet no enden!ÇQ www.da@Wr.com.br.• sob sistema de
segurança e ..inculado ao uso de senna indMdual.

Todos os procedimentoS cumpnrllo protocolo acordado entre a Datacor e o
Serviço Médico da Câmara dos Deputados.

UI-

Serão disponibilizados ao Serviço Médico da Ciimara dos Deputados seiscentos
(600) monitores de ECG modelos CG - 7100 de propriedade da Datacor. que os
utilizará acordo com as necesSidades do serviço,

- CG 7100 - Monitor de ECG, pessoal, com possibilidade de transmissão do
traçado eletrocardiográfico gravado com oito l8} ou doze (12) derivações.

Poderemos disponibilizar outros aparelhos para a monitorização de arritmias
cardíacas (monitor de eventos - ·roope~). ~

ASSESSORIA TÉCNICA DA DIRETORIA-GERAL

TERMO DE ANEXAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO W: 17.499/2001

INTERESSADO: SINDll..EGIS.

Anexei, nesta data, ao Processo em epígrafe, o de n,o 123.288/2001
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Recife, 03 de setembro de~

À
Câmara dos Deputados
1a Secretaria
Att.: Dr. Severino Cavalcanti

Prezado Senhor:

Ao Senhor Diretor-Geral para
informar.

o BANCO BGN, banco privado Nordestino, exerce participação marcante na
economia da região, com atuação no segmento de pessoas jurídicas, através de
financiamentos para capital de giro e investimentos; e, no segmento de pessoas
físicas, através de empréstimos consignados para servidores públicos.

No que concerne aos empréstimos consignados em folha de pagamento, nossa
atuação ocupa posição de destaque no Mercado. Dispomos das melhores
condições de financiamento, com atendimento rápido e descomplicado. Neste
contexto, buscamos estender este beneficio aos servidores da Câmara dos
Deputados, de forma que possamos disponibilizar mais uma opção de
financiamento para os servidores deste orgão.

Informamos que o BANCO BGN atua nos Estados de Pernambuco, Ceará, Rio
Grande do Norte, Rio de Janeiro, nos Municípios de Recife, Olinda e Fortaleza,
além de diversas Fundações, Autarquias e Institutos. Para tanto, dispomos de
agências para atendimento exclusivo aos funcionários públicos em Recife,
Fortaleza, Natal, Salvador e Rio de Janeiro dotadas de modernas instalações que
proporcionam conforto e agilidade no atendimento.

Nossas condições para o convênio e operações com os servidores são:

Valores limitados a prestações de até 30% (margem consignável) dos
rendimentos;

- Até 36 meses de prazo;
Prazo de desembolso de até 24 horas;
Documentação necessária: cópias do último contra-cheque, identidade,
cpf,comprovante de endereço e declaração de margem consignável.

Por todo o exposto, aguardamos vosso pronunciamento e ficamos à disposição
para esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,
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A possibilidade da consignação de empréstimos
pessoais só foi reintroduzida pelo Decreto nO 2.065,
de 1996. O aludido diploma voltou a permitir a consig
nação em folha de pagamento das dívidas com:

ASSESSORIA TÉCNICA
NÚCLEO JURíDICO

ASSESSORIA TÉCNICA Art. 45. Salvo por imposição legal, ou
NÚCLEO JURíDICO mandado judicial nenhum desconto incidirá

sobre a remuneração ou provento.
Parágrafo único. Mediante autorização

do servidor, poderá haver consignação em
folha de pagamento a favor de terceiros a
critério da administração e com reposição
de custos, na forma definida em regulamen
to. (grifo nosso)

O Regulamento exigido pelo citado art. 45 só
foi instituído pelo Decreto n° 1.502, de 1995. A nor
ma manteve apenas a autorização da consignação
em folha de pagamento para amortização e juros de
dívidas pessoais com:

a) órgãos da Administração Pública Federal di
reta e suas autarquias, fundações, empresas públi
cas e sociedades de economia mista; e

b) entidades fechadas ou abertas de previdên
cia privada, que operem com planos de pecúlio, saú
de, seguro de vida ou renda mensal.

(incisos I e IV do art. 2°, respectivamente)
O Decreto n° 1.502, de 1995, foi revogado pelo De

creto n° 1.903, de 1996, o qual vedou a possibilidade de
consignação de dívidas em folha de pagamento, mesrro
aquelas oriundas de instituições oficiais. Com efeito, o rol
taxativo do § 2° do art. 1° compreendia, verbis:

a) mensalidades em favor de entidade
sindical, na forma do art. 8°, inciso IV da
Constituição, e do art. 240, alínea c, da Lei
n° 8.112, de 1990;

b) mensalidade instituída para o custeio
de entidades de classe associações e clu
bes;

c) mensalidades de cooperativas pre
vistas no inciso VI do art. 2°;

d) contribuição para planos de saúde
de consignatária prevista nos incisos IV e
VII do art. 2°;

e) previdência complementar do servi
dor de consignatária prevista nos incisos IV
e V do art. 2°;

f) prêmio do seguro de vida do servi
dor de consignatárias previstas nos incisos
IV e V do art. 2°;

g) taxa de ocupação de imóveis fun
cionais.

PROCESSO N° 120.912197

PROCESSO N° 17.499/2001

Assunto: Consignação em folha de
pagamento de empréstimos e financia
mentos com bancos privados.

A sistemática da Lei nO 6.445, de 1977, não foi
alterada pela Lei nO 8.112, de 1990, cuja regulamen
tação também não autoriza a consignação em folha
de pagamento de obrigações do servidor com bancos
privados. O art. 45 da Lei n° 8.112, de 1990, ao tratar
da consignação em folha de pagamento dos servido
res prevê, verbis:

Senhor Chefe,
Trata-se de solicitação de vários bancos priva

dos e de uma empresa operadora de cartão de crédi
to para que seja autorizada a consignação de em
préstimos e compras a crédito, respectivamente, em
folha de pagamento dos servidores da Câmara dos
Deputados.

Exordialmente, impende ressaltar que no des
linde do caso sub examine sobressai o princípio da le
galidade estrita, regra mor da Administração Pública,
e do formalismo, mormente quando se trata de geren
ciar bens e direitos de terceiros.

Para melhor elucidação, adotar-se-á a aborda
gem da matéria por três ângulos distintos. Primeiro, a
evolução histórica da regra de consignação em paga
mento. Segundo, a possibilidade de regulamentação
do art. 45 da Lei n° 8.112, de 1990, pela Câmara dos
Deputados. Terceiro, a conveniência de se alterar, no
regramento interno da consignação em folha de pa
gamento, as normas do Decreto n° 3.297, de 1999.

Antes do advento da Lei n° 8.112, de 1990, a
consignação em folha de pagamento dos servidores
públicos era prevista na Lei n° 6.445, de 1977, a qual
era regulamentada pelo Decreto n° 86.600, de 1981.
O aludido diploma legal previa, na alínea b do § 2° do
art. 1°, a possibilidade da consignação para paga
mento de dívidas pessoais contraídas com:

a) Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades
de Economia Mista e as Fundações instituídas por lei
federal; e

b) cooperativas de consumo ou de crédito, for
mada por servidores federais. (incisos I e "do art. 2°,
respectivamente)
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a) entidades fechadas ou abertas de previdên
cia privada, que operem c:>m planos de pecúlio, saú
de, seguro de vida, renda mensal, previdência com
plementar e empréstimo;

b) cooperativas constituídas de acordo com a
Lei n° 5.764, de 1971, destinadas a atender aos servi
dores públicos federais dE um determinado órgão ou
entidade da Administração Pública Federal direta, au
tárquica e fundacional; e

c) instituições federais oficiais de créd~o. (inci
sos 111, V e VIII do alt. 2°)

A matéria tornou a ser tratada no Decreto n°
2.784, de 1998, o qual permitiu a consignação em fo
lha de pagamento da arlortização de empréstimo
concedido por:

a) entidade fechada de previdência privada, que
opere com planos de peclilio, saúde, seguro de vida,
renda mensal, previdência complementar e emprésti
mo;

b) cooperativa constituída de acordo com a Lei
nO 5.764, de 1971, d<3stinada a atender a servidor pú
blico federal de um determinado órgão ou entidade da
administração pública l'ederal direta, autárquica e fun
dacional; e

c) por instituiçi10 feceral oficial de crédito. (inc.
VII do art. 4°)

Atualmente, a possibilidade de consignação em
folha de pagamento encontra-se regulamentada pelo
Decreto n° 3.297, de 1999. o qual admite no inciso VII
do art. 4°, verbis:

VII - amorti2ação de empréstimo ou fi
nanciamento concedido por entidade fecha
da ou aberta de previdência privada, que
opere com plano de pecúlio, saúde, seguro
de vida, renda ffilmsal, previdência comple
mentar e empréstimo; cooperativa constituí
da de acordo com a Lei n° 5.764, de 1971,
destinada a atenc"er a servidor público fede
ral de um determillado órgão ou entidade da
Administração Pública Federal direta, autár
quica e fundacional, e por instituição federal
oficial de cródito; (grifo nosso)

Das normas acima citadas, verifica-se que sem
pre existiu amparo legal para a consignação em folha
de pagamento de dí'/idas contraídas com instituições
oficiais de crédito. PercebE-se, também, que nunca foi
permitida a consignação ele empréstimos e/ou finan
ciamentos com entidades de crédito privadas, a exce
ção das organizações de J:revidência e das cooperati
vas destinadas a atender os servidores.

11

Apesar de ser de iniciativa privativa do Poder
Executivo a propositura de lei versando sobre servi
dor público e seu regime jurídico, entende-se inexistir,
com fulcro no inciso IV do art. 51 da Constituição, óbi
ce para a Câmara dos Deputados aprovar regulamen
to próprio disciplinando o parágrafo único do art. 45
da Lei n° 8.112, de 1990, tal como fez o Senado Fede
ral, no Ato da Comissão Diretora nO 7, de 2001, e o Tri
bunal de Contas da União.

A alínea c do § 1° do art. 61 da Constituição esta
belece ser de iniciativa privativa do Presidente da Repú
blica as leis que disponham sobre servidores públicos
da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refor
ma e transferência de militares para a inatividade.

Por seu turno, o inciso IV do art. 51 da Constitui
ção confere autonomia à Câmara dos Deputados
para dispor sobre sua organização, funcionamento,
criação, transformação ou extinção dos cargos, em
pregos e funções de seus serviços.

Ora, o parágrafo único do art. 45 da Lei 8.112,
de 1990, contém uma conditio juris para sua vigên
cia e, portanto, reclama a expedição de regulamento
para discipliná-lo. Para tanto, foi expedido o Decreto
n° 3.297, de 1999, o qual fixou as regras para consig
nação em folha de pagamento dos servidores. Assim,
na ausência de norma interna, os demais Poderes de
vem utilizar o regramento do Poder Executivo, sob
pena de não se ter amparo legal para a autorização
da consignação em folha, vez que o pré-falado art. 45
não é auto-aplicável.

Contudo, o fato de a Casa utilizar-se do regramen
to do Poder Executivo em nada afeta a competência da
Câmara dos Deputados em aprovar uma Resolução ou
um Ato de Mesa disciplinando em seu âmbito as regras
para a consignação. Não restará ofendida a alínea c do
§ 1° do art. 61 da Const~uição, pois não se estará alte
rando o art. 45, mas apenas estabelecendo regras es
pecificas para esta Casa do Poder Legislativo.

Essa situação fica mais clara quando se trata de
estabelecer a regra para ressarcimento das despesas
com a operacionalização das consignações. Com efe
ito, o Decreto nO 3.297, de 1999, prevê em seu art. 13,
verbis:

Art. 13. Para cobertura dos custos de
processamento de dados de consignações
facultativas, os consignatários, exceto os ór
gãos da Administração Federal direta, autár
quica e fundacional e os beneficiários de
pensão alimentícia voluntária, pagarão a



Processo n° 17.499/2001
Interessado: Sindilegis e Outros
Assunto: Consignação em folha de pagamento

Senhor Diretor-Geral,
Trata o presente processo da solicitação de vári

os bancos privados e de uma empresa operadora de
cartão de crédito para que seja autorizada a consig
nação de empréstimos e compras a crédito em folha
de pagamento dos servidores desta Casa.

A sistemática da Lei n° 8.112, de 1990 não auto
riza a consignação em folha de pagamento de obriga
ções do servidor com bancos privados. O art. 45 da
Lei n° 8.112, de 1990, ao tratar da consignação em fo
lha de pagamento dos servidores prevê, verbis:

Art. 45. Salvo por imposição legal, ou
mandado judicial nenhum desconto incidirá
sobre a remuneração ou provento.

Parágrafo único. Mediante autorização
do servidor. poderá haver consignação em

Conforme suso demonstrado, a expedição de re
gulamento próprio visando regrar a consignação em
folha de pagamento é facultativa. Todavia, caso haja
decisão no sentido de regulamentar-se no âmbito da
Câmara dos Deputados o art. 45, da Lei n° 8.112, de
1990, recomenda-se a manutenção das normas do
Decreto n° 3.297, de 1999, especificamente no que
tange à impossibilidade da consignação em favor de
bancos privados, pelos motivos abaixo descritos.

Primeiro, porque historicamente a legislação
nunca permitiu. Segundo, porque a Casa já mantém
convênios com o Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal para a consignação em folha de empréstimos
aos servidores da Casa, os quais vêm funcionando a
contento. Terceiro, e principalmente, porque a Admi
nistração será obrigada, sob pena de ofensa aos prin
cípios da igualdade e impessoalidade, a autorizar a
consignação em folha com todas a Instituições Finan
ceiras privadas que assim requererem.

De fato, não será possível estabelecer um dis
crímen objetivo para autorizar um banco e negar ou
tro. Conseqüentemente, poderemos chegar a ter um
número grande de bancos autorizados, o que certa
mente gerará dificuldades de ordem administrativa
para a Coordenação de Pagamentos. Segundo rela
tório do Banco Central, o Sistema Financeiro Nacio
nal contava em dezembro de 2000, com 191 bancos e
1 caixa econômica, sendo: 16 bancos públicos, 104
bancos privados nacionais e 71 bancos privados com

A regra do art. 45, apesar de constar da Lei
n° 8.112, de 1990, é meramente operacional e deve
ser adaptada à realidade de cada Poder. Sim, pois o
custo do processamento das consignações na Câma
ra dos Deputados pode ser maior do que o do Poder
Executivo. Assim sendo, seria injurídico supor-se que
a Casa, em razão do valor estabelecido no art. 13 do
Decreto n° 3.297, de 1999, deveria arcar com o prejuí
zo da operação ao cobrar valor inferior ao custo efeti
vo da consecução da consignação e folha.

Conclui-se, portanto, ante as questões de fato e
de direito, ser perfeitamente legítima a expedição de
regulamento próprio da Câmara dos Deputados disci
plinando a consignação em folha de pagamento dos
servidores desta Casa legislativa.

11I
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quantia de R$0,50 (cinqüenta centavos) no controle estrangeiro. Isso sem falar nas demais insti-
caso de mensalidade para o custeio das en- tuições financeiras como: cooperativas de crédito; so-
tidades e associações de classe e R$1,25 ciedades de créd~o, financiamento e investimento;
(um real e vinte e cinco centavos) nos de- sociedades de crédito imobiliário; associações de
mais casos, por linha impressa no contra- poupança e empréstimo; empresas operadoras de
cheque de cada servidor. (grifo nosso) cartão de crédito; e empresas autorizadas a funcionar

com factoring.
No momento, constam na Casa pedidos das se-

guintes instituições:
1) Banco HSBC;
2) Banco Santander;
3) Banco Rural;
4) Banco Luso Brasileiro;
5) Bicbanco;
6) Banco BGN;
7) Banco PINE; e
8) da empresa ACC Card - Operadora de Car

tões de Crédito.
Pelos números oficiais acima, percebe-se o po

tencial multiplicador negativo da decisão de autori
zar-se a consignação de empréstimos e/ou financia
mento com instituições privadas.

É o parecer, sub censura.
Brasília, 24 de setembro de 2001. - Alexis Sales

de Paula e Souza, Assessor Técnico - Lúcio Henri
que Xavier Lopes, Consultor do Núcleo Jurídico.

DE ACORDO. À DIRETORIA ADMINISTRATIVA
com a manifestação solicitada. - João Ricardo C. de
Souza, Chefe da ATEC/DG.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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DIRETORIA-GERAL

Processo um: n° 17.499/2001
Interessado: SINDILEGIS e outros
Assunto: Consignação em folha de pagamento

Senhor Primeiro-Secretário,
Trata-se de solicitação de vários bancos priva

dos e de uma empresa operadora de cartão de crédi
to para que seja autorizada a consignação de em
préstimos e compras a crédito em folha de pagamen
to dos servidores da Câmara dos Deputados.

A matéria é regulamentada pelo art. 45 da Lei
n° 8.112, de 1990, que dispõe, verbis:

Art. 45. Salvo por imposição legal, ou
mandado judicial, nenhum desconto incidirá
sobre a remuneração ou provento.

Parágrafo único. Mediante autorização
do servidor, poderá haver consignação em
folha de pagamento a favor de terceiros a
critério da administração e com reposição
de custos, na forma definida em regulamen
to. (grifo nosso).

Atualmente, a possibilidade de consignação
em folha de pagamento encontra-se regulamentada

folha de Pagamento a favor de terceiros a cartão de crédito; e empresas autorizadas a funcionar
critério da administração e com reposição com factoring"
de custos, na forma definida em regulamen- Assim, uma autorização para esse tipo de opera-
to. (grifo nosso) ção com instituições financeiras privadas gerará difi

culdades de ordem administrativa para a Coordenação
de Pagamentos, visto ser grande o número de bancos
privados interessados, sendo que, atualmente, cons
tam na Casa pedidos das seguintes instituições:

1) Banco HSBC;
2) Banco Santander;
3) Banco Rural;

4) Banco Luso Brasileiro;
5) Bicbanco;
6) Banco BGN;
7) Banco PINE; e
8) da empresa ACC Card - Operadora de Car

tões de Crédito.
À consideração de Vossa Senhoria, acompa

nhando o parecer exarado pela Assessoria Técnica
no sentido da impossibilidade regulamentar de autori
zar-se a consignação em pagamento com instituições
privadas e da inconveniência de que futura norma in
terna regulamentadora venha a permitir esse tipo de
operação.

Fábio Rodrigues Pereira, Diretor Administrativo.

Atualmente, a possibilidade de consignação em
folha de pagamento encontra-se regulamentada pelo
Decreto n° 3.297, de 1999, o qual autoriza essa espé
cie de operação somente por instituição oficial de cré
dito.

À Câmara dos Deputados, com fulcro no inciso IV
do art. 51 da Constituição, cabe a prerrogativa de apro
var regulamento próprio disciplinando o parágrafo único
do art. 45 da Lei n° 8.112, de 1990, tal como fez o Sena
do Federal, no Ato da Comissão Diretora n° 7, de 2001,
e o Tribunal de Contas da União. Enquanto essa regula
mentação não for efetivada, aplica-se o Decreto n°
3.297/99, do Poder Executivo, que fixou regras para
consignação em folha de pagamento dos servidores.

Ao manifestar-se sobre o assunto, a Assessoria
Técnica da Diretoria-Geral entendeu que "caso haja
decisão no sentido de regulamentar-se no, âmbito da
Câmara dos Deputados, o art. 45, da Lei n° 8.112, de
1990, recomenda-se a manutenção das normas do
Decreto n° 3.297, de 1999, especificam ente no que
tange à impossibilidade da consignação em favor de
bancos privados, pelos motivos abaixo descritos.

Primeiro, porque historicamente a legislação
nunca permitiu. Segundo, porque a Casa já mantém
convênios com o Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal para a consignação em folha de empréstimos
aos servidores da Casa, os quais vêm funcionando a
contento. Terceiro, e principalmente, porque a Admi
nistração será obrigada, sob pena de ofensa aos prin
cípios da igualdade e impessoalidade, a autorizar a
consignação em folha com todas a Instituições Finan
ceiras privadas que assim requererem.

De fato, não será possível estabelecer um dis
crímen objetivo para autorizar um banco e negar ou
tro. Consequentemente, poderemos chegar a ter um
número grande de bancos autorizados, o que certa
mente gerará dificuldade de ordem administrativa
para a Coordenação de Pagamentos. Segundo rela
tório do Banco Central, o Sistema Financeiro Nacio
nal contava em dezembro de 2000, com 191 bancos e
1 caixa econômica, sendo: 16 bancos públicos, 104
bancos privados nacionais e 71 bancos privados com
controle estrangeiro. Isso sem falar nas demais insti
tuições financeiras como: cooperativas de crédito; so
ciedades de crédito, financiamento e investimento;
sociedades de crédito imobiliário; associações de
poupança e empréstimo; empresas operadoras de
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pelo Decreto n° 3.297, de 1999, do Poder Executivo,
o qual admite no inciso VII do art. 4°, verbis:

VII - amortização de empréstimo ou fi
nanciamento concedido por entidade fecha
da ou aberta de previdência privada, que
opere com plano de pecúlio, saúde, seguro
de vida, renda mensal, previdência comple
mentar e empréstimo; cooperativa constituí
da de acordo com a Lei n° 5.764, de 1971,
destinada a atender a servidor público fede
ral de um determinado órgão ou entidade da
Administração Pública Federal direta, autár
quica e fundacional, e por instituição federal
oficial de crédito, (grifo nosso).

Esta Casa pode aprovar regulamento próprio
versando sobre a matéria, a teor do disposto no inciso
IV do art. 51, tal como fez o Senado Federal, no Ato da
Comissão Diretora n° 7, de 2001 , e o Tribunal de Con
tas da União, visto que o dispositivo mencionado con
fere autonomia à Câmara dos Deputados para dispor
sobre sua organização, funcionamento, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços.

Conforme demonstrado, a expedição de regula
mento próprio visando ao regramento da consignação
em folha de pagamento é facultativa. Todavia, caso
haja decisão no sentido de regulamentar-se no âmbito
da Câmara dos Deputados o art. 45, da Lei n° 8.112,
de 1990, recomenda-se a manutenção das normas do
Decreto nO 3.297, de 1999, especificamente no que
'1ange à impossibilidade da consignação em favor de
bancos privados, pelos motivos abaixo descritos.

Primeiro, porque historicamente a legislação
nunca permitiu. Segundo, porque a Casa já mantém
convênios com o Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal para a consignação em folha de empréstimos
aos servidores da Casa, os quais vêm funcionando a
contento. Terceiro, e principalmente, porque a Admi
nistração será obrigada, sob pena de ofensa aos prin
cípios da igualdade e impessoalidade, a autorizar a
consignação em folha com todas a Instituições Finan
ceiras privadas que assim requererem.

De fato, não será possível estabelecer um dis
crímen objetivo para autorizar um banco e negar ou
tro. Consequentemente, poderemos chegar a ter um
número grande de bancos autorizados, o que certa
mente gerará dificuldades de ordem administrativa
para a Coordenação de Pagamentos. Segundo rela
tório do Banco Central, o Sistema Financeiro Nacio
nal contava em dezembro de 2000, com 191 bancos e
1 caixa econômica, sendo: 16 bancos públicos, 104
bancos privados nacionais e 71 bancos privados com
controle estrangeiro. Isso sem falar nas demais insti
tuições financeiras como: cooperativas de crédito; so-
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ciedades de crédito, financiamento e investimento;
sociedades de crédito imobiliário; associações de
poupança e empréstimo; empresas operadoras de
cartão de crédito; e empresas autorizadas a funcionar
com Jactoring.

No momento, constam na Casa pedidos das se-
guintes instituições:

1) Banco HSBC;
2) Banco Santander;
4) Banco Luso Brasileiro;
5) Bicbanco;
6) Banco BGN;
7) Banco PINE; e
8) da empresa ACC Card - Operadora de Car

tões de Crédito.
Pelos números oficiais acima, percebe-se o po

tencial multiplicador negativo da decisão de autori
zar-se a consignação de empréstimos e/ou financia
mento com instituições privadas.

À superior consideração de Vossa Excelência,
manifestandome pela impossibilidade normativa de
autorizar-se consignações em folha de pagamento
com instituições de crédito privadas e pela inconve
niência de aprovação de regulamento que venha a
autorizar tal operação. - Sérgio Sampaio Contreiras
de Almeida, Diretor-Geral.

PRIMEIRA-SECRETARIA

Processo n° 17.499/2001
Em 27-9-01

Ao Senhor Diretor-Geral, para, consideradas
as possibilidades técnico-legais de atendimento
dos pleitos em questão, e tendo em vista o Ato da
Comissão Diretora n° 7, de 2001, do Senado Federal,
minutar proposta de Ato da Mesa sobre a matéria,
para exame desta Secretaria e posterior deliberação
da Mesa. - Deputado Severino Cavalcanti, Primei
ro-Secretário.

DIRETORIA-GERAL

Processo nO: 17.499/2001 e anexos
Interessado: Sindilegis e outros
Assunto:Consignação em folha de pagamento de
empréstimos e/ou financiamentos com instituições
privadas

EM 3-10-2001

Senhor Primeiro Secretário,
Em atenção à determinação de fls. 119, sub

meto à superior deliberação de Vossa Excelência o
seguinte.

O Ato da Comissão Diretora do Senado Federal
nO 7, de 2001, determina em seu art. 1° que, verbis:



DIRETORIA-GERAL

Processo nO: 17.499/2001 e anexos
Interessado: Sindilegis e outros

EM-10-2001

Assunto:Consignação em folha de pagamento de
empréstimos e/ou financiamentos com instituições
privadas

Senhor Primeiro Secretário,
Em atenção à determinação de Vossa Excelên

cia determinei a elaboração de minuta de Ato de
Mesa para a regulamentação do art. 45 da Lei n°
8.112, de 1990, que trata da consignação em folha de
pagamento de servidores e pensionistas na Câmara
dos Deputados.

No geral, a proposta coaduna-se com o Decreto
n° 3.297, de 1999, o qual regulamenta a matéria no
âmbito do Poder Executivo. Apesar de o decreto ter
sido usado como parâmetro na elaboração da minuta,
a propositura contém diferenças que visam particula
rizar a aplicação da norma do art. 45 da Lei nO 8.112,
de 1990, à Câmara dos Deputados.

As principais são:
1) A modificação da ordem de prioridade para

suspensão de consignações facultativas, quando a
soma das contribuições compulsórias e facultativas
exceder 70% da remuneração do servidor. Com efei
to, o § 2° do art. 12 da minuta altera a ordem de priori
dade prevista no § 2° do art. 12 do Decreto nO 3.297,
de 1999, no interesse do servidor. Isso porque procu
ra-se preservar aquelas consignações de maior al
cance social, como, por exemplo, a pensão alimentí
cia voluntária, que passa a ser a última a ser suspen
sa, diferentemente do que ocorre na regulamentação
do Poder Executivo, onde a pensão alimentícia volun
tária é a primeira a ser cessada;

2) A possibilidade de autorizar-se a consignação
em folha de pagamento com bancos privados, enquan
to o Decreto n° 3.297, de 1999, só permite consigna
ções com instituições oficiais federais de crédito.

Por tratar-se de matéria controversa que exige
decisão baseada em parâmetros subjetivos de conve
niência a oportunidade, determinei a elaboração de
duas minutas. Uma, mantendo a restrição à consigna
ção com instituições privadas e, outra, admitindo, na
alínea g do inciso VI do art. 4°, a consignação com
bancos privados, exigindo-se que:

PRIMEIRA-SECRETARIA

Processo n° 17.499/2001
Em 4-10-2001

Ao Senhor Diretor-Geral, em devolução, para
cumprimento do despache, de fls. 119, acrescentando
que, ao exame do I\to da Mesa Diretora do Senado
Federal - com vistas ao aproveitamento, no que cou
ber, de subsídios para a E,Jaboração de norma desta
Casa, seja agregado estudo de Ato Administrativo do
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Art. 1° Estender às '~onsignações em folha de TCU sobre o tema em apreço. - Deputado Severino
pagamento dos servidores do Senado Federal e de Cavalcanti, Primeiro-Secretário.
seus órgãos supervisionados as disposições do
Decreto n° 3.297, de 17 de dezembro de 1999.

Em resumo, o Sena:Jo Federal decidiu que as
consignações em folha de pagamento de seus servi
dores seguiria a regra doPoder Executivo, qual seja,
só poderiam ser feita~; com instituições federais ofi
ciais de crédito, a sabEr Banco do Brasil e Caixa Eco
nômica Federal.

Existem vários pleito~ de instituições privadas, di
rigidos à Primeira-Secretaria, solicitando autorização
para consignar empréstimcs e/ou financiamentos. Des
ta feita, torna-se necnssário decidir se na regulamenta
ção do art. 45 da Lei n° 8.112, de 1990, a Casa vai
acompanhar o Senado Federal, proibindo a consigna
ção em folha com bancos privados, ou se vai adotar po
sição diferente, permtindo as instituições privadas ope
rar com os servidores da Câmara dos Deputados.

Cumpre ressaltar, que o diploma do Senado Fe
deral determinou que seu órgão de pagamento reava
liasse as consignações feitas em desacordo com o
Decreto n° 3.297, de 1995, verbis:

Art. 3° (...)
Parágrafo único. O órgão de coordenação e exe

cução reavaliará as consinnações em folha de paga
mento anteriormente implantadas, adequando-as a
este ato, podendo rElscindir aquelas que não atende
rem aos interesses do Senado Federal.

A Câmara dos Depulados não possui consigna
ções em folha de pagamento que contrariem o Decre
to n° 3.297, de 1999. Vale dizer, não há consignações
autorizadas com instituições privadas. Portanto, caso
haja decisão favorável no ~;entido de adotar-se o mes
mo procedimento do Senado Federal, não seria ne
cessário prever uma regra de adequação das consig
nações em andamento.

É o que submeto à consideração da douta
Mesa, pelo elevadc intermédio de Vossa Excelên
cia. - Sérgio Sampaio C.)ntreiras de Almeida, Di
retor-Gerai.



DECRETO N° 3.297,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURíDICOS

Regulamenta o art. 45 da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
dispõe as consignações em folha de pa
gamento dos servidores públicos civis,
dos aposentados e dos pensionistas da
Administração direta, autárquica e funda
cional do Poder Executivo da União, e dá
outras providências.

o Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 45 da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990,

Decreta:
Art. 1° Os órgãos do Sistema de Pessoal Civil da

Administração Federal- SIPEC devem observar, na
elaboração da folha de pagamento dos servidores pú
blicos civis da Administração direta, autárquica e fun
dacional do Poder Executivo da União, as regras esta
belecidas neste Decreto, relativamente às consigna
ções compulsória e facultativa.

Art. 2° Considera-se, para fins deste Decreto:
I - consignatário: destinatário dos créditos resul

tantes das consignações compulsória e facultativa;
11 - consignante: órgão ou entidade da Adminis

tração Federal direta, autárquica e fundacional que
procede a descontos relativos às consignações com
pulsória e facultativa na ficha financeira do servidor,
em favor de consignatário;

111 - consignação compulsória: desconto inci
dente sobre a remuneração do servidor, efetuado por
força de lei ou mandado judicial; e

IV - consignação facultativa: o desconto inci
dente sobre a remuneração do servidor, mediante
sua autorização prévia e formal, e anuência da Admi
nistração.

Art. 3° São consideradas consignações com
pulsórias:
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a) a entidade seja banco múltiplo; 1- contribuição para o Plano de Seguridade So-
b) possua reputação idônea; cial do Servidor Público;
c) não esteja inscrita no CADJN; e 11 - contribuição para a Previdência Social;
d) comprove não sofrer qualquer restrição por 111 - pensão alimentícia judicial;

parte do Banco Central. IV - imposto sobre rendimento do trabalho;
É o que submeto à consideração da douta Mesa, V - reposição e indenização ao erário;

pelo elevado intermédio de Vossa Excelência. - Sér- VI - custeio parcial de benefício e auxílios con-
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Diretor-Geral. cedidos pela Administração Federal direta, autárqui

ca e fundacional;
VII - decisão judicial ou administrativa;
VIII - mensalidade e contribuição em favor de

entidades sindicais, na forma do art. 82, inciso IV, da
Constituição, e do art. 240, alínea c, da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990;

IX - taxa de ocupação de imóvel funcional em
favor de órgãos da Administração Federal direta, au
tárquica e fundacional; e

X - outros descontos compulsórios instituídos
por lei.

Art. 4° São consideradas consignações facul
tativas:

I - mensalidade instituída para o custeio de enti
dades de classe, associações e clubes de servidores;

11- mensalidade em favor de cooperativa inst~uí

da de acordo com a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro
de 1971 , destinada a atender a servidor público federal
de um determinado órgão ou entidade da Administra
ção Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

111- contribuição para planos de saúde patroci
nados por entidade fechada ou aberta de previdência
privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, se
guro de vida, renda mensal e previdência comple
mentar, bem como por entidade administradora de
planos de saúde;

IV - contribuição prevista na Lei n° 6.435, de 15
de julho de 1977, patrocinada por entidade fechada
ou aberta de previdência privada, que opere com pia
nos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal
e previdência complementar, bem como por segura
dora que opere com planos de seguro de vida e renda
mensal;

V - prêmio de seguro de vida de servidor cober
to por entidade fechada ou aberta de previdência pri
vada, que opere com planos de pecúlio, saúde, segu
ro de vida, renda mensal e previdência complemen
tar, bem como seguradora que opere com planos de
seguro de vida e renda mensal;

VI - prestação referente a imóvel adquirido de
entidade financiadora de imóvel residencial;

VII - amortização de empréstimo ou financia
mento concedido por entidade fechada ou aberta de
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previdência privada, que opere com plano de pecúlio,
saúde, seguro de vida, renda mensal, previdência
complementar e empréstimo; cooperativa constituída
de acordo com a Lei n° 5.764, de 1971, destinada a
atender a servidor público federal de um determinado
órgão ou entidade da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e por instituição fe
deral oficial de crédito; e

VIII - pensão alimentícia voluntária, consignada
em favor de dependente que conste dos assentamen
tos funcionais.

Art. 5° Podem ser mantidas, no sistema Integra
do de Administração de Recursos Humanos - SIAPE,
as rubricas de descontos facultativos referentes a se
guro de vida e planos de saúde dos servidores, cujo
patrocínio seja de entidades sindicais e de classe, as
sociações e clubes constituídos exclusivamente para
servidores públicos federais.

Art. 6° O pedido de consignação de pensão ali
mentícia voluntária será instruído com a indicação do
valor ou percentual de desconto sobre a remunera
ção, conta bancária em que será destinado o crédito e
a autorização prévia e expressa do consignatário ou
seu representante legal.

Art. ]O Os consignatários de que trata o art. 4°,
excetuado o beneficiário de pensão alimentícia volun
tária, devem apresentar solicitação de consignação
facultativa aos órgãos setoriais ou seccionais do Si
pec, instruída da comprovação de autorização de
cada servidor.

Parágrafo único. Após a verificação da regulari
dade e deferimento da solicitação, os órgãos setoriais
ou seccionais firmarão contrato ou convênio com o
consignatário e encaminharão, à Secretaria de Re
cursos Humanos do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, pedido de criação de rubrica
para aqueles ainda não cadastrados no Siape.

Art. 8° Somente será habilitado como consigna
tário facultativo aquele que estiver cadastrado no Sis
tema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
SICAF, ressalvados os órgãos da Administração Fe
deral direta, autárquica e fundacional, e o beneficiário
de pensão alimentícia voluntária.

Art. 9° As entidades sindicais e de classe, associa
ções, clubes constituídos exclusivamente para servido
res públicos federais e cooperativas devem disponibili
zar, quando solicitados pela Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, ou pelos demais órgãos e entidades da Admi
nistração Federal direta, autárquica e fundacional, a
qualquer tempo, seus cadastros de associados.

Art. 10. O valor mínimo para descontos decor
rentes de consignação facultativa é de um por cento
do valor do menor vencimento básico fixado no âm
bito da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional.

Parágrafo único. Observado o princípio da eco
nomicidade, o órgão central do Sipec poderá estabe
lecer percentual superior ao previsto neste artigo.

Art. 11. A soma mensal das consignações facul
tativas de cada servidor não pode exceder ao valor
equivalente a trinta por cento da soma dos vencimen
tos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natu
reza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal,
nominalmente identificada, de que trata o art. 15, § 1°,
da Lei n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997, ou outra
paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:

1- diárias;
li - ajuda de custo;

li' - indenização da despesa do transporte
quando o servidor, em caráter permanente, for man
dado servir em nova sede;

IV - salário-família;
V - gratificação natalina;
VI - auxílio-natalidade;
VII- auxílio-funeral;
VIII - adicional de férias, correspondente a um

terço sobre a remuneração;
IX - adicional pela prestação de serviço extraor-

dinário;
X - adicional noturno;
XI - adicional por tempo de serviço; e
XII - adicional de insalubridade, de periculosi

dade ou de atividades penosas.
Art. 12. As consignações compulsórias têm prio

ridade sobre as facultativas.
§ 1° Não será permitido o desconto de consig

nações facultativas até o limite de trinta por cento,
quando a soma destas com as compulsórias exceder
a setenta por cento da remuneração do servidor.

§ 2° Caso a soma das consignações compulsó
rias e facultativas exceda ao limite definido no pará
grafo anterior, serão suspensos, até ficar dentro da
quele limite, os descontos relativos a consignações
facultativas de menores níveis de prioridade, confor
me disposto a seguir:

I - pensão alimentícia voluntária;
II - contribuição para planos de pecúlio;
111 - mensalidade para custeio de entidades de

classe, associações e cooperativas;
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IV - contribuição para previdência complemen
tar ou renda mensal;

V - amortização de empréstimos ou financia-
mentos pessoais;

VI- contribuição para planos de saúde;
VII - contribuição para seguro de vida; e
VIII- amortização de financiamentos de imóveis

residenciais.
§ 3° Em se tratando de consignações facultati

vas, prevalece o critério de antiguidade, de modo que
a consignação posterior não cancela a anterior, res
salvada a hipótese de correção de processamento in
devido, que observará a ordem de prioridade de que
trata o parágrafo anterior.

Art. 13. Para cobertura dos custos de processa
mento de dados de consignações facultativas, os
consignatários, exceto os órgãos da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional e os benefi
ciários de pensão alimentícia voluntária, pagarão a
quantia de R$0,50 (cinqüenta centavos) no caso de
mensalidade para o custeio das entidades e associa
ções de classe e R$l ,25 (um real e vinte e cinco cen
tavos) nos demais casos, por linha impressa no con
tracheque de cada servidor.

Parágrafo único. O recolhimento dos valores
previstos no caput deste artigo será processado au
tomaticamente pelo Siape, sob a forma de desconto
incidente sobre os valores brutos e serem repassa
dos ou creditados às entidades consignatárias, e re
colhidos mensalmente ao Tesouro Nacional, pelos ór
gãos e entidades integrantes do Sipec.

Art. 14. Não são permitidos, na folha processada
pelo Siape, ressarcimentos, compensações, encon
tros de contas ou acertos financeiros entre entidades
consignatárias e servidores que impliquem créditos
nas fichas financeiras dos servidores.

Art. 15 A consignação, em folha de pagamento,
não implica co-responsabilidade dos órgãos e das
entidades da Administração Federal direta, autárqui
ca e fundacional por dívidas ou compromissos de
natureza pecuniária, assumidos pelo servidor junto
o consignatário

Art. 16. Para fins de processamento de consig
nações facultativas, o consignatário deve encaminhar
ao Serviço Federal de Processamento de Dados 
SERPRO, em meio magnético, os dados relativos aos
descontos.

Parágrafo único. O encaminhamento fora dos
prazos definidos pelo órgão central do Sipec implicará
recusa ou exclusão das respectivas consignações na
folha de pagamento do mês de competência.

Art. 17. A consignação facultativa pode ser
cancelada:

I - por interesse da Administração;

11 - por interesse do consignatário, expresso ou
por meio de solicitação formal encaminhada ao órgão
setorial ou seccional do Sipec; ou

111 - a pedido do servidor, mediante requerimento
endereçado ao órgão setorial ou seccional do Sipec.

Art. 18. Independentemente de contrato ou con
vênio entre o consignatário e o consignante, o pedido
de cancelamento de consignação por parte do servi
dor deve ser atendido, com a cessação do desconto na
folha de pagamento do mês em que foi formalizado o
pleito, ou na do mês imediatamente seguinte, caso já
tenha sido processada, observado ainda o seguinte;

I - a consignação de mensalidade em favor de
entidade sindical somente pode ser cancelada após a
desfiliação do servidor; e

11 - a consignação relativa a amortização de em
préstimo somente pode ser cancelada com a aquies
cência do servidor e da consignatária.

Art. 19. A constatação de consignação, proces
sada em desacordo com o disposto neste Decreto,
mediante fraude, simulação, dolo, conluio ou culpa,
que caracterize a utilização ilegal da folha de paga
mento dos servidores públicos da Administração Fe
deral direta, autárquica e fundacional, impõe ao diri
gente do órgão setorial do Sipec o dever de suspen
der a consignação e comunicar ao respectivo órgão
central, para fins de desativação imediata, temporária
ou definitiva, da rubrica destinada ao consignatário
envolvido.

Parágrafo único. O ato omissivo do dirigente do
órgão setorial e seccional do Sipec poderá caracteri
zar grave inobservância das normas legais e regula
mentares, cuja responsabilidade civil- administrativa
deve ser apurada pela autoridade competente, medi
ante processo administrativo disciplinar, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.

Art. 20. O disposto neste Decreto aplica-se aos
proventos de aposentadoria e às pensões decorren
tes de falecimento, de servidores ou de aposentados
e aos empregados das empresas públicas e socieda
des de economia mista integrantes do Siape.

Art. 21. A Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ex
pedirá as instruções complementares necessárias à
execução deste Decreto.

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



"(... )

Art. 4° São consignações facultativas:

(...)

VIII - amortização de empréstimo concedido
por instituição bancária ou de crédito."

Verifica-se, do exposto, que, com a alteração, o
TCU passou a admitir a consignação para amortiza
ção de empréstimo a favor das entidades de crédito
privadas, também. Com efeito, instituições particula
res de crédito têm sido autorizadas a operar naquela
Corte.

Na esteira do Tribunal de Contas da União, o Se
nado Federal, pelo Ato da Comissão Diretora n° 7, de
2001 , igualmente regulamentou a matéria, estenden
do "às consignações em folha de pagamento dos ser
vidores do Senado Federal e de seus órgãos supervi-
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Art. 23 Revoga-se o Decreto n° 2.784, de 18 de Consignação compulsória: desconto incidente
setembro de 1998. sobre a remuneração do servidor, efetuado por força

Brasília 17 de dezembro de 1999; 178° da Inde- de lei ou mandado judicial.
pendência e 111° da República. - FERNANDO Consignação facultativa: o desconto incidente
HENRIQUE CARDOSO; -- Martus Tavares. sobre a remuneração do servidor, mediante sua au

torização prévia e formal, e anuência da Adminis
tração.

Nos seus artigos 3° e 4° o Decreto arrola os ti
pos de consignação compulsória e facultativa, nesta
última admitindo a consignação para fins de amorti
zação de empréstimo ou financiamento concedido
por. .. instituição federal oficial de crédito (art. 4°, VII).

Por não dispor de legislação própria, a Câmara
dos Deputados tem observado, subsidiariamente, as
orientações contidas no Decreto do Executivo, res
tringindo, portanto, a consignação para fins de amorti
zação de empréstimo a contratos firmados entre o
servidor e instituição federal oficial de crédito, como
são exemplos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica
Federal.

Posteriormente ao disciplinamento do Executi
vo, que é, reafirme-se, de 17-12-99, o Tribunal de
Contas da União baixou Portaria (Portaria n° 52, de
14 de março de 2000) regulamentando consignações
em folha de pagamento dos servidores daquela Casa.
Referido texto incorpora as disposições do Decreto
do Executivo, distinguindo apenas no que é peculiar
ao Tribunal. Assim, num primeiro momento, restringiu
as consignações para amortização de empréstimo
àqueles contraídos junto a instituição oficial de crédi
to. Posteriormente, por outra Portaria (Portaria n°
228, de 9 de outubro de 2000), alterou o dispositivo
original da consignação facultativa para discipliná-lo
assim:

SINDILEGIS e Outros
Consignação em folha de pagamento

Processo n° 17.499/2001

Trata-se de solicitaç30 conjunta do Presidente
do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo
Federal e do Tribunal de Contas da União - Sindile
gis e do Presidente da Associação dos Servidores
Aposentados da Câmara dos Deputados - ASA,
para que seja autorizada a consignação em paga
mento de prestações relativas a empréstimos con
traídos por servidores junto a instituições de crédito
privadas, a taxas de juros inferiores às praticadas
no mercado.

A título de justificati\la, argumentam os reque
rentes, em síntese, qu,e, desde 1996, a remuneração
dos servidores da Câma'a dos Deputados sofre a
corrosão de um processo inflacionário de cerca de
70%; que o pagamento cos atrasados referentes à
URV depende de recursos orçamentários; que os ser
vidores da Casa, embora credores dos cofres públi
cos, encontram-se E,m pé:>simas condições financei
ras, endividados com bancos e agiotas; que a possibi
lidade de empréstimo a juro baixo, conforme se pro
põe, poderá signific:lr o abatimento de dívidas exis
tentes e o vislumbre de equilíbrio financeiro.

O Estatuto do Servidor, Lei n° 8.112/90, dispõe
assim sobre a matéria.

"A rt. 45. Salvo por irrposição legal, ou mandado
judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remunera·
ção ou provento.

Parágrafo único. Mediante autorização do servi
dor, poderá haver consignação em folha de pagamen
to a favor de terceiros, a ·:ritério da administração e
com reposição de custos, na forma definida em regu
lamento."

Vê-se, daí, que a consignação em folha de pa
gamento a favor de terceiros é uma faculdade previs
ta em norma, a ser regulamentada, circunscrita po
rém a critérios da adminístracão e a reposição de
custos.

O Poder Executivo c'a União, na sua esfera de
Poder, editou regulamento próprio, consubstanciado
no Decreto nO 3.297, d,e 1T de dezembro de 1999, em
que admite a consigna.çãe, nas modalidades compul
sória e facultativa, definidéls assim:
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A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições legais, em especial do inciso IV do
art. 51 da Constituição Federal e do caput do art. 14
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

A Mesa, na reunião de hoje, conceder vista con
junta do presente Processo aos Senhores Deputados
Barbosa Neto, 2° Vice-Presidente, e Paulo Rocha, ~
Secretário. - Mozart Vianna de Paiva, Secretá
rio-Gerai da Mesa.

Regulamenta o art. 45 da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre as consignações em folha
de pagamento dos servidores e pensio
nistas da Câmara dos Deputados, e dá
outras providências.

Resolve:
Art. 1° As consignações em folha de pagamento

dos servidores e pensionistas da Câmara dos Depu
tados somente serão realizadas mediante a celebra
ção de convênio com a instituição interessada, com
observância do disposto no presente Ato de Mesa.

Art. 2° Considera-se, para fins deste Ato:
I - consignatário: destinatário dos créditos resul

tantes das consignações compulsória e facultativa;
11 - consignante: a Câmara dos Deputados;
111 - consignação compulsória: desconto inci

dente sobre a remuneração do servidor, efetuado por
força de lei ou mandado judicial; e

IV - consignação facultativa: o desconto inci
dente sobre a remuneração do servidor, mediante
sua autorização prévia e formal, e anuência da Admi
nistração;

V - servidor: servidores ativos e inativos da Câ
mara dos Deputados.

Art. 3° São consideradas consignações com
pulsórias:

I - contribuição para o Plano de Seguridade So-
cial do Servidor Público;

11- contribuição para a Previdência Social;
111 - pensão alimentícia judicial;
IV - imposto sobre rendimento do trabalho;
V - reposição e indenização ao erário;

DE 2001ATO DA MESA N° ,

sionados as disposições do Decreto n° 3.297, de 17 Secretaria-Geral da Mesa
de dezembro de 1999." (art. 3°) Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa

Não obstante o acolhimento das disposições Processo n° 17.499/01
do Decreto do Executivo, que, conforme ressaltado, Em 29-11-01
autoriza consignações para amortização de emprés
timos somente junto a instituições oficiais de créd~o,

o Senado, de fato, tem celebrado convênios com mais
de uma instituição de crédito privada, permitindo a
consignação em folha, conforme atestam documen
tos constantes dos autos.

A Diretoria-Geral, buscando regulamentar, no
âmbito da Câmara dos Deputados, o parágrafo único
do art. 45 da Lei n° 8.112/90, supratranscrito, subme
te a esta Secretaria duas minutas de Ato da Mesa,
elaboradas nos moldes do Decreto do Executivo, com
a diferença de que, enquanto uma contempla a hipó
tese de consignação a favor de instituição de crédito
oficial e privada, a outra só admite a consignação a fa
vor de instituição oficial, nos estritos termos do De
creto.

Esta Secretaria, ao examinar as duas propos
tas, considerando as razões de pedir do Sindilegis e
da ASA (fls. 1); considerando a experiência do Sena
do Federal e do TCU no particular que se examina;
considerando que, para a celebração de convênios
com bancos privados, a entidade deverá ser banco
múltiplo, ter reputação idônea, não estar escrita no
CADIN e comprovar não sofrer qualquer restrição por
parte do Banco Central (art. 10); considerando que a
soma mensal das consignações facultativas de cada
servidor não poderá exceder o valor equivalente a
30% da soma dos vencimentos com os adicionais de
caráter individual e demais vantagens (art. 12); consi
derando que a consignação não implica co-responsa
bilidade da Câmara dos Deputados por dívidas ou
compromissos de natureza pecuniária, assumidos
pelo servidor junto ao consignatário (art. 16); conside
rando que é vedada a cessão ou a permissão de utili
zação pelos consignatários de espaço físico, materi
al, pessoal ou qualquer outro recurso que implique
em custo para a Câmara dos Deputados (art. 16, pa
rágrafo único); considerando que a consignação fa
cultativa pode ser cancelada por interesse da Câmara
dos Deputados, por interesse do consignatário ou a
pedido do servidor (art. 18); submete-as ao exame e à
deliberação da douta Mesa, com manifestação favo
rável à proposta mais abrangente, ou seja, a que pos
sibilita a consignação, para fins de amortização de
empréstimo, a favor de instituições oficiais ou particu
lares de crédito.

Primeira-Secretária, 29 de outubro de 2001. 
Deputado Severino Cavalcanti, Primeiro-Secretário.
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VI- custeio parcial de beneficio e auxílios con
cedidos pela Câmara dos Deputados;

VII - decisão judicial ou administrativa;
VIII - mensalidade e contribuição em favor de

entidades sindicais, na forma do art. 8°, inciso IV, da
Constituição, e do art. 240, alínea c, da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990;

IX - taxa de ocupação de imóvel funcional em
favor de órgãos da Administração Federal direta; e

X - outros descontos compulsórios instituídos
por lei.

Art. 4° São consideradas consignações facul
tativas:

1- mensalidade instituída para o custeio de enti
dades de classe, associações e clubes de servidores;

\I - mensalidade em favor de cooperativa institu
ída de acordo com a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, destinada a atender aos servidores da Câ
mara dos Deputados;

111 - contribuição para planos de saúde patroci
nados por entidade fechada ou aberta de previdência
privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, se
guro de vida, renda mensal e previdência comple
mentar, bem como por entidade administradora de
planos de saúde;

IV - contribuição prevista na Lei n° 6.435, de 15 de
julho de 1977, patrocinada por entidade fechada ou
aberta de previdência privada, que opere com planos
de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e pre
vidência complementar, bem como por seguradora que
opere com planos de seguro de vida e renda mensal;

V - prêmio de seguro de vida de servidor cober
to por entidade fechada ou aberta de previdência pri
vada, que opere com planos de pecúlio, saúde, segu
ro de vida, renda mensal e previdência complemen
tar, bem como seguradora que opere com planos de
seguro de vida e renda mensal;

VI - amortização de empréstimo ou financia
mento concedido por:

a) entidade fechada ou aberta de previdência
privada, que opere com plano de pecúlio, saúde, se
guro de vida, renda mensal, previdência complemen
tar e empréstimo;

b) cooperativa constituída de acordo com a Lei
n° 5.764, de 1971, destinada a atender os servidores
da Câmara dos Deputados;

c) instituição federal oficial de crédito; e
d) bancos privados.
VII - pensão alimentícia voluntária, consignada

em favor de dependente que conste dos assentamen
tos funcionais.

Art. 5° Somente será habilitado como consigna
tário facultativo aquele que houver celebrado convê
nio com a Câmara dos Deputados, para este fim es
pecífico, ressalvados:

I - os órgãos da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional; e

11-o beneficiário de pensão alimentícia voluntária.
Art. 6° O Departamento de Pessoal requisitará,

sempre que se fizer necessário para atualização de
seus registros, os cadastros de associados dos con
signatários facultativos, quando se tratar de entida
des sindicais e de classe, associações, clubes e
cooperativas.

Art. 7° Poderão ser mantidas as rubricas de
descontos facultativos referentes a seguro de vida e
planos de saúde dos servidores, cujo patrocínio seja
de entidades sindicais e de classe, associações e clu
bes constituídos exclusivamente para servidores da
Câmara dos Deputados.

Art. 8° O pedido de consignação de pensão ali
mentícia voluntária será instruído com a indicação do
valor ou percentual de desconto sobre a remunera
ção, conta bancária em que será destinado o crédito e
a autorização prévia e expressa do consignatário ou
seu representante legal.

Art. 9° Os consignatários de que trata o art. 4°,
excetuado o beneficiário de pensão alimentícia volun
tária, devem apresentar solicitação de consignação
facultativa ao Departamento de Pessoal, instruída
com a comprovação da autorização do servidor.

Art. 10. Para a celebração de convênios com
bancos privados, exigir-se-á que a entidade:

a) seja banco múltiplo;

b) possua reputação idônea;

c) não esteja inscrita no Cadastro Informativo de
créditos não quitados do setor público federal 
CADIN, instituído pela Medida Provisória n° 2.176-79,
de 23 de agosto de 2001 ; e

d) comprove não sofrer qualquer restrição por
parte do Banco Central do Brasil.

Art. 11. O valor mínimo para descontos decor
rentes de consignação facultativa é de 1% (um por
cento) do valor do menor vencimento básico da Câ
mara dos Deputados.

Art. 12. A soma mensal das consignações faculta
tivas de cada servidor não pode exceder ao valor equi
valente a 30% (trinta por cento) da soma dos vencimen
tos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à nature
za ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal, nomi
nalmente identificada, de que trata o art. 15, § 10, da Lei



Março de 2002 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS QUlllta-líma 21 09845

n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997, ou outra paga devido, que observará a ordem de prioridade de que
sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: trata o parágrafo anterior.

1- diárias· A 14 P b. ' rt. . ara co ertura dos custos de processa-
11 - ajuda de custo; mento de dados de consignações facultativas, os
111 - décimo terceiro salário; consignatários pagarão a quantia de R$0,50 (cin-
VI - auxílio-natalidade; qüenta centavos) no caso de mensalidade para o cus-
VII _ auxílio-funeral; teio das entidades e associações de classe e R$1 ,25
VIII _ adicional de férias, correspondente a um (um .real ~ vinte e cinco centavos) nos demais casos,

terço sobre a remuneração; por linha Impressa no contracheque de cada servidor.

IX - adicional pela prestação de serviço extraor- § 1° O recolhimento dos valores previstos no
dinário; caput deste artigo será processado automaticamente

X - adicional noturno; pelo Departamento de Pessoal, sob a forma de des-
XI _ adicional por tempo de serviço; e conto incident~ sobre?s val.ores brutos e serem repas-
XII _ adicional de insalubridade, de periculosi- sados ou creditados as entidades consignatárias.

dade ou de atividades penosas. § 2° Excetua-se da obrigação de ressarcimento de
Art. 13. As consignações compulsórias têm prio- que trata este artigo o Pecúlio dos Servidores da Câmara

ridade sobre as facultativas. dos Deputados, o Programa de Assistência Pré-Escolar
§ 1° Não será permitido o desconto de consigna- - PAE, o .P.r?~rama de A:sist~ncia~ ~aúde-p~ó.-Saúdee

ções facu~ativas até o limite de 30% (trinta por cento), os beneflclanos de pensa0 ahmentlcla voluntana.
quando a soma destas com as compulsórias exceder a Art. 15. Não são permitidos, na folha de paga-
70% (setenta por cento) da remuneração do servidor. mento processada pelo Departamento de Pessoal,

§ 20 Caso a soma das consignações compulsó- ressarcimentos, c~mpensações, encontros de contas
rias e facultativas exceda ao limite definido no pará- ou ac~rtos financeiros entre entidades consignatárias
grafo anterior, serão suspensos, até ficar dentro da- e servidores que impliquem créditos nas fichas finan-
quele limite, os descontos relativos a consignações ceiras dos servidores.
facultativas na seguinte ordem: Art. 16. A consignação, em folha de pagamento,

1) mensalidade para custeio de entidades de não implica co-responsabilidade da Câmara dos Depu-
classe; tados por dividas ou compromissos de natureza pecu-

2) contribuição para seguro de vida; niária, assumidos pelo servidor junto ao consignatário.

3) contribuição para planos de saúde; Parágrafo único. Fica vedada a cessão ou a per-
4) contribuição para previdência complementar missão de utilização pelos consignatários referidos

ou renda mensal; na alínea d do inciso VI, do art. 4° deste Ato de:

5) contribuição para planos de pecúlio; a) espaço físico;

6) amortização de empréstimos ou financia- b) material;
mentos pessoais;e ) I_ . c pessoa; ou

7) pensa0 alimentícia voluntária.
§ 30 Não estão sujeitos à regra de suspensão do d) <l..ualquer outro recurso que implique em custo

§
° d . . _. para a Camara dos Deputados

2 este artigo as conslgnaçoes destinadas ao ..
Pecúlio dos Servidores da Câmara dos Deputados, _ Art. 17. P~ra finS de ~roce~~amentode consig-
ao Programa de Assistência Pré-Escolar _ PAE e ao naçoes facultativas, o conslgnatano deve encaminhar
Programa de Assistência à Saúde _ Pró-Saúde. ao Departamento de Pessoal os dados relativos aos

§ 40 Dentre as consignações facultativas terão descontos, na forma definida pelo órgão.
prioridade de desconto as referentes ao Pecúlio dos Parágrafo único, O encaminhamento em des-
Servidores da Câmara dos Deputados, ao Programa conformidade com a orientação do Departamento de
de Assistência Pré-Escolar - PAE e ao Programa de Pessoal implicará recusa ou exclusão das respectivas
Assistência à Saúde - Pró-Saúde. consignações na folha de pagamento do mês de com-

§ 5° Em se tratando de consignações facultati- petência.
vas, prevalece o critério de antigüidade, de modo que Art. 18. A consignação facultativa pode ser can-
a consignação posterior não cancela a anterior, res- celada:
salvada a hipótese de correção de processamento in- I - por interesse da Câmara dos Deputados;



Reguhment~a o art. 45 da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre as consignações em folha
de pagamento dos servidores e pensio
nistas da Câmara dos Deputados, e dá
outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições legais, em especial do inciso IV do art.
51 da Constituição Federal e do caput do art. 14 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, resolve:

Art. 1° As consignaçôes em folha de pagamento
dos servidores e pensionistas da Câmara dos Depu
tados somente serão realizadas mediante a celebra
ção de convênio com a instituição interessada, com
observância do disp::>sto no presente Ato de Mesa.

Art. 2° Considera-se, para fins deste Ato:
I - consignatár:o: de~tinatário dos créditos resul

tantes das consignaç:ões compulsória e facultativa;
11 - consignante: a Câmara dos Deputados;
111 - consigna.;;ão compulsória: desconto inci

dente sobre a remuneração do servidor, efetuado por
força de lei ou mandado judicial; e

IV - consignaçüo facultativa: o desconto incidente
sobre a remuneração do servidor, mediante sua autori
zação prévia e formal, f~ ar uência da Administração;
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11 - por interes:5e do ::onsignatário, expresso ou V - servidor: servidores ativos e inativos da Câ-
por meio de solicitação formal encaminhada ao mara dos Deputados.
Departamento de Pessoal; ou Art. 3° São consideradas consignações compul-

111 - a pedido do servidor, mediante requerimen- sórias:
to endereçado ao Departamento de Pessoal. I - contribuição para o Plano de Seguridade So-

Art. 19. Independentemente de instrumento for- cial do Servidor Público;
mal entre o consignalário e a Câmara dos Deputados, o 11 - contribuição para a Previdência Social;
pedido de cancelamento de consignação por parte do 111- pensão alimentícia judicial;
servidor deve ser atendido, com a cessação do descon- IV - imposto sobre rendimento do trabalho;
to na fol~a de pagame~lto.co ~ês em que foi f?rmaliza- V _ reposição e indenização ao erário;
?,O o plert~, ou na do mes Imedlatament~ segUinte, ~so VI _ custeio parcial de benefício e auxílios con-
Ja tenha Sido pr~es~da, ()bservad~ ainda o seguinte; cedidos pela Câmara dos Deputados;

I - a conslgnaçao de mensalidade em favor de VII _ decisão judicial ou administrativa'
entidade sindical somente pode ser cancelada após a VIII I'd d t 'b . - 'f d
d f'l' - d 'd - mensa I a e e con n Ulçao em avor e

es I laça0 o S~rvl ~r; e, . . _ . entidades sindicais, na forma do art. 8°, inciso IV, da
..11- a c~nslg~aqao reativa a amortlzaçao de em- Constituição, e do art. 240, alínea c, da Lei n° 8.112,

prestlmo ou finanCiamento somente pode ser cancela- de 11 de dezembro de 1990'
da com a aquiescência do servidor e da consignatária. IX t d - 'd . , I f . I

.. '" _ - axa e ocupaçao e Imove unclona em
Art. 20. A Dlretona-~~ral ~xpedlra_as Instruçoes favor de órgãos da Administração Federal direta; e

complementares necessanas a execuçao deste Ato. X t d ti'" t't 'd- ou ros escon os compu sonos InS I UI os
. Art:.21. Este A10 entl'a em vigor na data de sua por lei.

publlcaçao. Art. 4° São consideradas consignações faculta-
Sala das Reuniões, de 2001. - Aécio Neves, tivas:

Presidente. 1_ mensalidade instituída para o custeio de enti-

ATO DA MESA N° ,DE 2001 dades de classe, associações e clubes de servidores;
11- mensalidade em favor de cooperativa instituí

da de acordo com a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, destinada a atender aos servidores da Câ
mara dos Deputados;

111 - contribuição para planos de saúde patroci
nados por entidade fechada ou aberta de previdência
privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, se
guro de vida, renda mensal e previdência comple
mentar, bem como por entidade administradora de
planos de saúde;

IV - contribuição prevista na Lei n° 6.435, de 15 de
julho de 1977, patrocinada por entidade fechada ou
aberta de previdência privada, que opere com planos
de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e pre
vidência complementar, bem como por seguradora que
opere com planos de seguro de vida e renda mensal;

V - prêmio de seguro de vida de servidor cober
to por entidade fechada ou aberta de previdência pri
vada, que opere com planos de pecúlio, saúde, segu
ro de vida, renda mensal e previdência complemen
tar, bem como seguradora que opere com planos de
seguro de vida e renda mensal;

VI - amortização de empréstimo ou financia
mento concedido por:

a) entidade fechada ou aberta de previdência
privada, que opere com plano de pecúlio, saúde, se-



§ 2° Caso a soma das consignações compulsó
rias e facultativas exceda ao limite definido no pará
grafo anterior, serão suspensos, até ficar dentro da
quele limite, os descontos relativos a consignações
facultativas na seguinte ordem:

1) mensalidade para custeio de entidades de
classe;

2) contribuição para seguro de vida;
3) contribuição para planos de saúde;
4) contribuição para previdência complementar

ou renda mensal;
5) contribuição para planos de pecúlio;
6) amortização de empréstimos ou financia

mentos pessoais; e
7) pensão alimentícia voluntária.
§ 3° Não estão sujeitos à regra de suspensão do

§ 2° deste artigo as consignações destinadas ao Pe
cúlio dos Servidores da Câmara dos Deputados, ao
Programa de Assistência Pré-Escolar - PAE e ao Pro
grama de Assistência à Saúde - Pró-Saúde.

§ 4° Dentre as consignações facultativas terão
prioridade de desconto as referentes ao Pecúlio dos
Servidores da Câmara dos Deputados, ao Programa
de Assistência Pré-Escolar - PAE e ao Programa de
Assistência à Saúde - Pró-Saúde.

§ 5° Em se tratando de consignações facultati
vas, prevalece o critério de antigüidade, de modo que
a consignação posterior não cancela a anterior, res-

Art. 6° O Departamento de Pessoal requisitará,
sempre que se fizer necessário para atualização de
seus registros, os cadastros de associados dos con
signatários facultativos, quando se tratar de entidades
sindicais e de classe, associações, clubes e coopera
tivas.

Art. 7° Poderão ser mantidas as rubricas de des
contos facultativos referentes a seguro de vida e pIa
nos de saúde dos servidores, cujo patrocínio seja de
entidades sindicais e de classe, associações e clubes
constituídos exclusivamente para servidores da Câ
mara dos Deputados.

Art. 8° O pedido de consignação de pensão ali
mentícia voluntária será instruído com a indicação do
valor ou percentual de desconto sobre a remunera
ção, conta bancária em que depositado o crédito e a
autorização prévia e expressa do consignatário ou
seu representante legal.

Art. 9° Os consignatários de que trata o art. 4°,
excetuado o beneficiário de pensão alimentícia volun
tária, devem apresentar solicitação de consignação
facultativa ao Departamento de Pessoal, instruída
com a comprovação da autorização do servidor.

Art. 10. O valor mínimo para descontos decor
rentes de consignação facultativa é de 1% (um por
cento) do valor do menor vencimento básico da Câ
mara dos Deputados.

Art. 11. A soma mensal das consignações faculta
tivas de cada servidor não pode exceder ao valor equi
valente a 30% (trinta por cento) da soma dos vencimen
tos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à nature
za ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal, nomi
nalmente identificada, de que trata o art. 15, § 1°, da Lei
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guro de vida, renda mensal, previdência complemen- n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997, ou outra paga
tar e empréstimo; sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:

b) cooperativa constituída de acordo com a Lei I - diárias;
n° 5.764, de 1971, destinada a atender os servidores 11- ajuda de custo;
da Câmara dos Deputados; e 111- décimo terceiro salário;

c) instituição federal oficial de crédito; VI - auxílio-natalidade;
VII - pensão alimentícia voluntária, consignada VII - auxílio-funeral;

em favor de dependente que conste dos assentamen- VIII - adicional de férias, correspondente a um
tos funcionais. terço sobre a remuneração;

Art. 5° Somente será habilitado como consigna- IX - adicional pela prestação de serviço extraor-
tário facultativo aquele que houver celebrado convê- dinário;
nio com a Câmara dos Deputados, para este fim es- X - adicional noturno;
pecífico, ressalvados: XI - adicional por tempo de serviço; e

. I -: os órgãos ?a Administração Federal direta, XII _ adicional de insalubridade, de periculosi-
autarqUlca e fundaCional; e dade ou de atividades penosas.

11- o beneficiário de pensão alimentícia voluntá- Art. 12. As consignações compulsórias têm prio-
ria. ridade sobre as facultativas.

§ 1° Não será permitido o desconto de consig
nações facultativas até o limite de trinta por cento,
quando a soma destas com as compulsórias exceder
a 70% (setenta por cento) da remuneração do servi
dor.
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salvada a hipótese de correção de processamento in
devido, que observará a ordem de prioridade de que
trata o parágrafo anterior.

Art. 13. Para cobertura dos custos de processa
mento de dados de consignações facultativas, os con
signatários pagarão a quantia de R$0,50 (cinqüenta
centavos) no caso de mensalidade para o custeio das
entidades e associações de classe e R$1 ,25 (um real e
vinte e cinco centavos) nos demais casos, por linha im
pressa no contracheque de cada servidor.

§ 1° O recolhimento dos valores previstos no ca
put deste artigo será processado automaticamente
pelo Departamento de Pessoal, sob a forma de descon
to incidente sobre os valores brutos e serem repassa
dos ou creditados às entidades consignatárias.

§ 2° Excetua-se da obrigação de ressarcimento
de que trata este artigo o Pecúlio dos Servidores da
Câmara dos Deputados, o Programa de Assistência
Pré-Escolar - PAE, o Programa de Assistência à Saú
de - Pró-Saúde e os beneficiários de pensão alimen
tícia voluntária.

Art. 14. Não são permitidos, na folha de paga
mento processada pelo Departamento de Pessoal,
ressarcimentos, compensações, encontros de contas
ou acertos financeiros entre entidades consignatárias
e servidores que impliquem créditos nas fichas finan
ceiras dos servidores.

Art. 15. A consignação, em folha de pagamento,
não implica co-responsabilidade da Câmara dos Depu
tados por dívidas ou compromissos de natureza pecu
niária, assumidos pelo servidor junto ao consignatário.

Art. 16. Para fins de processamento de consig
nações facultativas, o consignatário deve encaminhar
ao Departamento de Pessoal os dados relativos aos
descontos, na forma definida pelo órgão.

Parágrafo único. O encaminhamento em des
conformidade com a orientação do Departamento de
Pessoal implicará recusa ou exclusão das respectivas
consignações na folha de pagamento do mês de com
petência.

Art. 17. A consignação facultativa pode ser can
celada:

1- por interesse da Câmara dos Deputados;
11 - por interesse do consignatário, expresso ou

por meio de solicitação formal encaminhada ao
Departamento de Pessoal; ou

111 - a pedido do servidor, mediante requerimen
to endereçado ao Departamento de Pessoal.

Art. 18. Independentemente de instrumento for
mal entre o consignatário e a Câmara dos Deputados, o
pedido de cancelamento de consignação por parte do

servidor deve ser atendido, com a cessação do descon
to na folha de pagamento do mês em que foi formaliza
do o pleito, ou na do mês imediatamente seguinte, caso
já tenha sido processada, observado ainda o seguinte;

I - a consignação de mensalidade em favor de
entidade sindical somente pode ser cancelada após a
desfiliação do servidor; e

11 - a consignação relativa a amortização de em
préstimo ou financiamento somente pode ser cancela
da com a aquiescência do servidor e da consignatária.

Art. 19. A Diretoria-Geral expedirá as instruções
complementares necessárias à execução deste Ato.

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

Sala de Reuniões, de de 2001. -Aécio Neves,
Presidente.

Terceira Secretaria

Processo n° 17.499/2001

Voto em Separado

O processo em tela trata da regulamentação por
meio de Ato da Mesa da consignação em folha de pa
gamento de empréstimos concedidos por entidades
do sistema financeiro, públicas ou privadas, a servi
dores da Câmara dos Deputados.

O Exmo. Sr. Primeiro-Secretário, atendendo ao
pleito apresentado pelo Sindicato dos Servidores do
Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da
União - SINDILEG IS e da Associação dos Servidores
Aposentados da Câmara dos Deputados - ASA, con
clui, apreciando duas minutas apresentadas pela Di
reção-Gerai, no sentido do acolhimento do pleito ori
ginai, propõe o acatamento da proposta mais abran
gente, a qual possibilita a consignação, para fins de
amortização de empréstimo, a favor de instituições
oficiais ou particulares de crédito.

A apreciação do tema nos remete à legislação
aplicável, notadamente a Lei n° 8.112, de 1990, cujo
artigo 45 permite a consignação de pagamentos em
favor de terceiros a critério da administração e com
reposição de custos, na forma definida em regula
mento.

O regulamento em vigor de que trata o referido ar
tigo é o Decreto n° 3.297, de 1999, o qual, contudo, diri
ge-se, na forma do artigo 1°, exclusivamente aos ór
gãos e entidades do Poder Executivo da União. Em seu
artigo 4°, o referido decreto permite, dentre as consig
nações facultativas, no seu inciso VII, a "amortização de
empréstimo ou financiamento concedido por entidade
fechada ou aberta de previdência privada, que opere
com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda
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mensal, previdência complementar e empréstimo;
cooperativa const~uída de acordo com a Lei n° 5.764,
de 1971, destinada a atender a servidor público federal
de um determinado órgão ou entidade da Administra
ção Pública Federal direta, autárquica e fundacional; e
por inst~uição federal oficial de crédito:'

Com tal redação, veda o Decreto a consignação
em favor de entidade privada de créd~o, lim~ando essa
hipótese aos bancos estatais federais. Ou seja: nem
mesmo bancos estaduais poderiam consignar emprés
timos concedidos aos servidores públicos federais.

Apesar de dirigir-se o Decreto, quanto às regras
que estabelece, apenas ao Poder Executivo, é fato
que se trata de norma destinada a regular a Lei n°
8.112190, e, tratando-se esta lei de norma de caráter
geral, admite apenas regulamento de caráter geral, a
ser editado pelo Presidente da República com base
no art. 84, IV da Constituição Federal, que atribui ao
Exmo. Sr. Presidente a competência de "expedir de
cretos e regulamentos" para fiel execução das leis.
Não poderia, portanto, a Mesa Diretoria da Câmara
dos ~eputadosno exercício de seu poder regulamen
tar residual disciplinar a consignação em folha de pa
gamento de forma contrária ao disposto naquele
Decreto, sob pena de invadir competências.

Mais esclarecedor, contudo, da impossibilidade
de atendimento do ple~o, é o fato de que se acha em
pleno vigor a Lei nO 1.046, de 2 de janeiro de 1950, que
"dispõe sobre a consignação em folha de pagamento",
e enumera, em seu artigo 5° quem pode ser consignatá
rio. Dentre esses, são expressamente e exclusivamente
incluídos o extinto Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, ora subst~uído pelo Plano de
Seguridade Social dos Servidores; as Caixas Econômi
cas Federais e suas filiais; as autarquias, sociedades
de economia mista, empresas concessionárias de ser
viços de utilidade pública, ou incorporadas ao patrimô
nio público; os estabelecimentos de ensino oficial, ou re
conhecido pelo Governo; e os proprietários ou locatári
os de prédio ou apartamento residencial, que fizer prova
de o haver locado ou sublocado a consignante autoriza
do por esta lei, para residência sua ou da família e para
pagamento do respectivo aluguel.

A lei específica que rege a matéria, portanto,
não reconhece a possibilidade de consignação em fa
vor de bancos privados, podendo ocorrer em favor de
bancos públicos em face dos incisos 11 e 111 do art. 5°.

De resto, mesmo quanto ao mérito - caso se
acolhesse a tese de que caberia a esta Mesa decidir
com base em critério discricionário sobre que consig
nações caberia permitir consignar em folha de paga
mento - é de duvidosa validade a autorização para
instituições financeiras privadas consignarem.

As taxas de juros praticadas no mercado finan
ceiro são sobejamente reconhecidas como abusivas,
contrariando o art. 192 da Constituição, até hoje não
regulamentado. As instituições privadas são, mais do
que as instituições oficiais de crédito, bastante agres
sivas em sua política de captação de novos clientes,
oferecendo empréstimos facilitados, mas muitas ve
zes a juros ainda mais escorchantes. Não há nenhum
indicativo de que instituições privadas, que visam o
lucro, possam oferecer taxas de juros mais conveni
entes; contudo, podem "facilitar" a concessão de em
préstimos pessoais, levando o servidor a endivida
mento crescente, se tiverem uma razão para isso.

O Servidor Público, estável, com salário garan
tido, pode tornar-se presa fácil dessas instituições,
sem qualquer chance de inadimplência, posto que
bastaria consignar em favor do credor a amortização
do empréstimo. Acreditar que isso implique ou possa
permitir taxas de juros menores é, portanto, ilusório,
cabendo então questionar se convém à Administra
ção desta Casa, ou ao Estado, permitir que a agiota
gem privada amplie seu espaço de atuação, valen
do-se das angústias do servidor.

Em vez de criar-se tais condições de aumento da
demanda e dependência de empréstimos, o que deve
ria ser objeto de discussão é a política remuneratória no
serviço público, e também nesta Casa, que leva os ser
vidores a experimentarem período tão prolongado de
arrocho salarial que seus compromissos com moradia,
escola, alimentação, transporte, saúde, vestuário so
frem elevação inflacionária de tal monta que, segundo o
Dieese, a perda do poder aquis~ivo da moeda ultrapas
sa 60%, ou seja, o que se comprava com 100 reais em
1995 hoje tem um custo em torno de 268 reais.

Ressalto, ademais, que o fato de o Senado Fe
deral e o Tribunal de Contas da União haverem disci
plinado a matéria de forma "abrangente" não sustenta
nem justifica a proposta em apreço, posto que, além
da impossibilidade jurídica, salvo melhor juízo, a me
dida é, data vênia, contrária ao interesse público.

Assim, entendemos ser totalmente inconveni
ente, além de ilegal, ampliar a possibilidade de con
signação em folha de pagamento na forma proposta
pelo Ato da Mesa apresentado pelo Exmo. Sr. Prime
iro Secretário, opinando o Terceiro-Secretário, nos
termos deste voto, pela aprovação do Ato da Mesa
em sua versão que restringe a consignação em folha
de pagamento nos termos já previstos pelo Decreto
n° 3.297 de 1999 às instituições oficiais de crédito.

Terceira Secretaria, 14 de dezembro de 2001.
- Deputado Paulo Rocha, Terceiro-Secretário.
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ConsideroçSíes ao Voto em separado aprese.ntado pelo
Deputado Paulo Rocha à proposta de regulamentação do
art. 45, da l.J!i nO 8.112/90, que dispõe sobre a consignacao
em pGgGIlnenfo.

1- A propo$ta em discussão não é de iniciativa de nenhum
6rgao té~cni~:o da Casa ou de qualquer órgao da Mesa A
iniciativai destaque-se bem, é do Slndllegis, que congrego.
servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de
Contas da União. Estranha que o representante nesta Mesa
do Partido dos Trabalhadores, que parece guardar
afinidade histórica com os pleitos dos sindicatos, seja o
único Q insulrgir-se contra Q proposta em &>Came e. seja o
único at.é aqui Q manifestar-se ostensivamente, via Voto e.m
Separado, contra Q regulamentação sugerida.

2 - A minutf:l de Ato da Mesa submetida à aprec:;açao deste
Colegiado. e;ncaminhada pela Primeira-Secrettlr'ia, foi
elaborada pela Diretoria-Geral. Tem o aval, portanto no

que tOCCI a questões de tecnicidade e. juridicidQde, do m is
elevado· 6rgao da hierarquia administrativa da Casa.
Referida Diretoria-Geral teve o cuidado de enQQminhar
duas propostas: uma contemplando Q possibilidQde de
consignnção em pagamento a favor apenas de instituições
oficiais de crédito, outro, mais abrangente, co"templo.ndo
as instituições oficiajs e privadas de crédito.
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3 ... Argumenta o nobre representante do Partido dos
Trabalhadores que Q proposta mais abrangente, a que
contempla os bancos privados, está e.ivada de ilegalidade,
uma vez que foge ao estabelecido no Decreto do Executivo
nO 3.297/99, que só admite consignaçao com bancos
oficiais. Ora, é preciso ressaltar que. o Decreto do
Executivo nao é Lei; não foi submetido Cl esta Casa e aqui
discutido e votado e posteriormente aprovado e levado à
sanç!o ou veto presidencial. f\8o tem carciter geral como o
tem a lei. Nilo alCQnça o Legislativo e nem o Judiciário. Tem
força de Lei apenas na esfera do Executivo da mesma
forma que. um ato normativo da carnara o tem para a
camara dos Deputados.
O que é, lei geral, extensiva aos três poderes, é. Cl Lei
8.112/90, cujo artigo 45, Parágrafo único, rezo que.
~dltlnt. IlUftJrizaç60 do sem"', ptJdcrtl htwer
txJ/'Is/gntlç6D em flllM d. ptlgtI/IIIIIIfrJ ti ftlKlr ti
iwrc.,;"., tl critlrNJ do DdmlnistNçlfJ • CINII tWptJs/ç6
de clJ$f'o$, 1111 ftJrllltl .finidtl em RqultlIIMnt,l'
Enfatize..se aqui que o ReguJtllllllnto do Executivo
necessariamente nao precisa ser o do Legislativo, e, aste,
o da Câmara dos Deputados.
Se o Decreto do EX4!cutivo quis ser restritivo ~ dirato,
permitindo a consignação em favor apenas de inttituilles
oficiais de crédito, o Regulamento da CBmara dOIS
Deputados. se O pretender, poderá ser extensivo de
Direito, abrindo tornWm para os bancos privado,_ Nãll\á
ilegalidade nisso. E quinor Q iniciativa de ilegal é dizel1llue o
Senado Fede.ral praticou uma ilegalidade, pois ali se a.mite
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Q consignação em favor de instituições privadas, e tltnbém
o Tribunal de Contas da União, quem também o adrn&.

4 - Tradicionalmente, os servidores do Senado Fedlal, do
Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deput os
têrn.se aproximado no que diz respeito a igualdade
direitos e vantagens. A prosperar o Voto do ilustre
representante do Partido dos Trabalhadoresf estar
todos nós a assistir o servidor da Corte de Contas
faculdade de contrclir empréstimo, em consignação,
bancos privados, o mesmo faze.ndo os servidores do
Federal; porém, o s~rvidor que piso. no tapete ver
Câmara dos Deputados f tem o sinal fechado. Eu per
porquê da discriminaçao. Será que Q Câmara dos De
é. Q vestal do República?

5 - Nosso voto em favor da instituição privada é ta r m
em favor do servidor. Nossa. proposta ralo exclui os ncos
~ficiCli$. Apenas amplia o leque de escolha por parte .o
servidor e eventualmente do parlamentar. E fQJemo isso
por confiar que o servidor da Câmara dos Dep~tQdo

tem maturidade suficiente para ser aprovado Ilum c
público dos mais concorridos deste pais, o tem tam
para discernir que instituição bancária procurcar na
escolher fazer um empréstimo com c:onsignaça, em
de pagamento.

6 .. Nessa discussão f lembro-me bem do soudo$) bellTClao
Roberto Campos, ilustre membro de nosso PPB, que.Otando·
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o Presidente Caste.lo Branco, dizia, Q propósito do
monopólio do Petróleo, que tlse Q Petrobrás fosse
ineficiente, não merecia o monopólio; se fosse efiet
competente, não precisava dele.I' Parafraseando es
pensamento, diga·se que. Use os bancos oficiC1is (Ba do
Brasil e CEF) são eficientes t não têm por que teme
ingresso de outros bancos: se não o forem, não mer
monopólio do empréstimo ao servidor sob consigna
pagamento."

7 - Por último, diga-se que a proposta submetida à
Mesa, e que tem o nosso voto favoráve.I, está cerca
garantias tanto Q favor do servidor quanto da insti
c&mara dos Deputados. Não se está aqui a promove
festival. Passo Q ler as considerações finais do meu
parecer. (Ler último parágrafo do parece.r.)

Obrigado ~
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4'resençaMundial

• 36 Milhões de clientes
• 10.302 agências, 120.892 empregados
• 1° Grupo Financeiro da Espanha

• Europa: alianças de primeira linha no Reino
Unido, França, Itália e Alemanha, filiais na
Alemanha e em Portugal

• América Latina: 12 palses, 16 bancos, 9
fundos de pensões, 12 fundos de
investimentos, 10 companhias de seguros, 12
corretoras, 9 leasiÍlg&factoring

:Balanço

• Ativos: US$ 310,138 bilhões

• Créditos: US$ 148,906 bilhões

• Recursos administrados:

- Depósitos US$ 198.907 bilhões

- Fundos de Investimentos: US$ 58,206 bilhões

- Fundos de Pensões: US$ 17,463 bilhões

• Total fundos administrados: US$ 392,658 bilhões

_\.\ Banco
__ Santander

.Ações e acionistas

• Número de acionistas: 983.525

• Número de ações: 4.561.536.413

• Capo mercado: US$ 41.389 bilhões
(em 30/06/2001)

• Ratings (longo prazo)
MoodyJs Aa3

Standard & Poors A+
Fitch-IBCA AA-
Thomson BankWatch AA

!Índices

• ROA: 1,05%

• ROE: 19,33%
• Eficiência: 54,00%

• Indice BIS: 11,65%
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FranQuia: presença em 12 países, Que representam 98%
do PIB regional.

22 milhões de clientes
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__ Santander

Média de participação de 90%

Mais de 80% dos investimentos em países
com rating B1 ou melhor

9 gestoras de fundos de pensão

10 companhias de seguro

12 casas de bolsa

9 sociedades de leasing e factoring

4.646 agências

67.317 funcionários

•
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• 16 bancos filiais

• 12 de fundos de investimentos
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32%
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_\.\ Banco
__ Santander

~alanço pró-forma

Contribuição ao Grupo
Ativos 37% Recursos de clientes

Créditos 33% Depósitos
.i
I.

I
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Porto Rico • Ativos totais: US$ 116,0 bilhões v;;,- -p. :::e• Depósitos:US$ 56,026 bilhões õ• v
;,..

• F. Investimento: US$ 13,126 bilhões r;;,..,
~

• F. Pensão:US$ 12,754 bilhões ;,..
:::e
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Créditos: US$ 50,426 bilhões
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índice eficiência: (cost-income): 50,4%
v

• ~

~
-:

• Inadimplência: 3,99%
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Grupo Santander
Santander Brasil Banespa Banespa

Ativos 31,931 30,234 i j 62:165

Créditos 8,098 5,204 I I 13,302

, Depósitos 5,609 9,444 - I 15,053
1illl=I======_--=__= -======_==========IJ!

. ' : IIFundos Invesiimento =~~:: 8.796:, ] /14,656

I
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. ,
i E uma operação de parceria com Organismos Públicos 1

1

I Federais, Estaduais e Municipais, com o objetivo de
I. • •

i estender aos servidores crédito pessoal, utilizando os

i canais de desconto em folha de pagamento para

; liquidação financeira das operações

!;!) I~'~ ~'J~ !~'~ ~ '!)
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,CP · Convênio

_\..'- Banco
__ Santander
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• O Santander disponibilizará uma Promotora de Venda, contratada especialmente para
agilizar as demandas de financiamentos dos servidores.

• As operações serão inclufdas de forma eletrônica no sistema de crédito do Santander com
liberação dos empréstimos diretamente na conta do servidor através de crédito em conta
corrente ou DOC.

• As contratações dos empréstimos poderão ser realizadas na esfera de trabalho do servidor,
não havendo necessidade de deslocamento até uma agência do Santander para a
contratação.
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~Santander

• Este produto permite atuar de forma diferenciada procurando atender a necessidade de
financiamento de Crédito Pessoal dos servidores de forma ágil e simplificada através da
consignação em folha de pagamento.

• O Santander dispõe de uma equipe de profissionais devidamente habilitados neste Produto,
para acompanhamento junto às Promotoras e Órgãos Públicos conveniados, e
principalmente, apta a assessorar o servidor em dúvidas especfficas.
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* taxa nominal sujeita a alteração confonne Política do Banco, sem IOC e TAC

• TAC-Tarifa de Abertura de Crédito escalonado de acordo com o valor do financiamento
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anos
anos

meses

Parâmetros Principais

• Sem consulta de restritivos externos (Serasa/SPC/CCF)

• Operações de acordo com a margem consignável até o valor máximo de R$ 40.000,00

• Carência de acordo com o dia de pagamento da folha do servidor da Camâra Federal
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Sistema FtnanceiroRURAL

Quinta-feira 21 09863

Brasflia, 28 de agosto de 2001.

Exmo. Sr.

Deputado Federal Severino Cavalcanti

M.O. 10 Secretário da Câmara dos Deputados

BRASÍLIA - DF.

Ratificamos-lhe, através da presente}nosso firme propósito de disponibilizar aos Servidores
dessa conceituada casa, nossos recursos financeiros, bem como nossa prestação de serviços,
independentemente de valores, taxas e juros. Informamos-lhe, outrossim, ao ensejo, que tais
serviços serão efetuados mediante celebração de convênio específico, a ser firmado sem
quaisquer custos adicionais, tendo em vista que os mesmos serão diretamente
desenvolvidos e supervisionados operacionalmente por esta Instituição Financeira.

Mister se faz salientar que tais operações vêm,. no nosso entendimento, beneficiar aos
servidores nesta modalidade de operação, independentemente de possível restrição
cadastraVcreditícia, tendo com isso, valendo ressaltar, o cunho social inegável.

Em função das diversas solicitações que temos recebido dos servidores, sabedores dos
códigos que possuímos para atendimento aos Servidores Públicos Estaduais e Municipais, e
com o desejo em obter os mesmos privilégios, vimos requerer a apreciação da concessão do
código de consignação que possibilite a implantação dos descontos decorrentes das
liberações de crédito.

Sem mais para a ocasião e na expectativa de breve deliberação por parte de V.E.xa. a
respeito do tema, colocando-nos. nesta oportunidade, ao seu inteiro dispor, para prestar
quaisquer esclarecimentos, por ventura necessários, aproveitamos ao ensejo, para
apresentar-lhe nossas cordiais saudações.
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São Paulo, 30 de agosto de 2001

Á
Câmara Federal
Exmo. Sr. Deputado
Severino Cavalcanti
10 Secretário
Brasília-Distrito Federal

Banco Luso Brasileiro S/A, empresa do Grupo Tavares de Almeida, com sede em São
Paulo, solicita a abertura de código de consignação para operações de Credito Pessoal aos
funcionários dessa Egrégia Câmara.

Operamos neste segmento há 6 anos e possuímos conhecimento técnico e operacional para
o atendimento das operações deste produto.

Temos cerca de 40 convênios com Estados, Prefeituras, Sindicatos e Associações de classe
de funciot$ios publicos.Entre os principais, citamos a Câmara Municipal deS-ao Paulo,
Sindicatos dos Municípios de Goiania - 00, Guarujá, Praia Grande, São Vicente - SP,
Estado de Santa Catarina e Malo "Grosso do Sul, Prefeitura de Florianópolis, militares do
Exército e Marinha, Clube dos Funcionários da Petrobrás e Grêmio Petros, ambos da
Petrobrás.

Pelas caraeteristicas do produto, com o desconto das parcelas efetuado diretamente em
folha de pagamento, o mesmo permite que se opere com taxas inferiores ao mercado para a
modalidade de Crédito Pessoal, que favorece o funcionário do setor conveniado, para que
possa ajustar sua situação financeira liquidando dívidas com"Cartôes de Crédito e Cheque
Especial que normalmente oneram o usuário com as taxas praticadas nos produtos, que são
muito elevadas.

Da mesma forma, pelo tipo da operação, as pesquisas cadastrais não tem o mesmo rigor
utilizado para um crédito nonnal e os créditos nas contas dos financiados são efetuadas em
até 24 horas da data da solicitação. Para maior comodidade e facilidade dos funcionários as
operações~ realizadas dentro do ambiente da Câmara Federal, em espaço a ser cedido
para esse fim.

Para análise juntamos p<.lrtfólio do Grupo Tavares de Almeida, balanços auditados de 1999
e s e ata de eleição da atual diretoria.

Mad 01-017
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PORTARIA N° 52, DE 14 DE MARÇO DE 2000 nO 5.764, de 16 de dezembro de 1971, para atendi
mento a servidor público do Poder Legislativo;

Regulamenta consignações em folha 111_ contribuição para entidade fechada ou aber-
de pagamento dos servidores do Tribunal ta de previdência privada, para manutenção de plano
de Contas da União, na forma do art. 45 da de saúde, pecúlio, seguro de vida, renda mensal ou
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. previdência complementar;

O Presidente do Tribunal de Contas da União, IV - prestação de financiamento para aquisição
no uso da atribuição conferida pelo art. 94, inciso I, do de imóvel residencial;
Regimento Interno, aprovado pela Resolução Admi- V - amortização de empréstimo concedido por
nistrativa n° 15, de 15 de julho de 1993, e tendo em instituição federal oficial de crédito ou por entidade fe-
vista o disposto no art. 45 da Lei n° 8.112, de 11 de chada de previdência privada que opere com plano
dezembro de 1990, resolve: de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal, pre-

Art. 1° As consignações compulsórias e faculta - vidência complementar ou empréstimo;
tivas em folha de pagamento de servidores do Tribu- VI- pensão alimentícia voluntária em favor de de-
nal de Contas da União devem observar as regras es- pendente constante dos assentamentos funcionais;
tabelecidas nesta Portaria. VII _ aluguel de imóvel residencial.

Art. 2° Para efe~o desta Portaria, considera-se: VIII- amortização de empréstimo concedido por
I - consignação compulsória: o desconto inci- inst~uição bancária ou de créd~o; (acrescido pela Porta-

dente sobre a remuneração do servidor por força de ria n° 228, de 9-1 0-2000, BTCU de 57, de 16-10-2000).

lei ou mandado judicial; Art. 50 A solicitação de consignação facultativa é
11- consignação facultativa: o desconto inciden- formulada à Divisão de Pagamento de Pessoal.

te sobre a remuneração do servidor mediante autori- Art. 60 A solicitação de consignação de pensão
zação prévia e formal do interessado e anuência da alimentícia voluntária ou de aluguel de imóvel resi-
Secretaria-Geral de Administração. dencial deve conter:

111 - consignatário: o beneficiário do crédito re- I _ valor ou percentual de desconto sobre a re-
sultante da consignação compulsória ou facultativa;

muneração;
IV - consignante: o Tribunal de Contas da União; 11 _ identificação da conta bancária para depósi-
Art. 3° São consignações compulsórias: to do valor consignado;

I - contribuição para a Seguridade Social do 111 _ cópia do contrato de locação, no caso de
Servidor Público; aluguel de imóvel residencial.

11 - contribuição para o Regime Geral de Previ- Parágrafo único. A verificação da regularidade e

dência Social; o deferimento da solicitação a que se refere o caput
111 - pensão alimentícia judicial; deste artigo compete ao Diretor da Divisão de Paga-
IV - imposto sobre renda e proventos de qual- mento de Pessoal.

quer natureza; Art. 7° A solicitação de consignação facultativa
V - reposição ou indenização ao erário federal; formulada por consignatário deve ser instruída com a
VI- custeio parcial de benefício ou auxílio con- autorização expressa do servidor.

cedido pelo Tribunal; § 1° Somente pode ser apreciada solicitação re-
VII - obrigação decorrente de decisão judicial ferente a 10 (dez) ou mais servidores.

ou administrativa; § 2° A verificação da regularidade e o deferi-
VIII- mensalidade ou contribuição em favor de en- mento da solicitação a que se refere este artigo com-

tidade sindical, na forma do art. 8°, inciso IV, da Const~ui- pete à Secretaria-Geral de Administração.
ção Federal ou do art. 240, alínea c, da Lei n° 8.112190; § 3° A Secretaria-Geral de Administração deve

IX - outros descontos compulsórios instituídos providenciar a celebração de contrato ou convênio e a
por lei. criação de rubrica no Sistema Folha de Pagamento

Art. 4° São consignações facultativas: quando for deferida solicitação formulada por consig-
I - mensalidade para custeio e desconto em fa- natário não cadastrado no referido Sistema.

vor de associação de servidores; § 4° Fica dispensada a formalização de contrato
II - mensalidade para custeio e desconto em fa- ou convênio com o consignatário e a observância do

vor de cooperativa constituída de acordo com a Lei limite mínimo de que trata o § 1° nos casos de consig-
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nação de pensão alimentícia voluntária e de aluguel sição de imóvel residencial prevista no inciso IV do
de imóvel residencial. art. 41 ou o desconto em favor de associação civil de

Art. 8° Somente pode ser habilitado como con- que trata o inciso V do art. 81; (NR) (Portaria n° 228,
signatário facultativo: de 9-10-2000, BTCU de 57, de 16-10-2000).

I - órgão ou entidade da Administração Pública Art. 11. O somatório mensal das consignações do
Federal direta, autárquica ou fundacional; servidor fica limttado a setenta por cento da soma de

II - o interessado cadastrado no Sistema de Ca- vencimentos, adicionais e vantagens definidas no art. 10.
dastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; Parágrafo único. A superação do limite definido

111-o beneficiário de pensão alimentícia voluntária; neste artigo implica suspensão das consignações fa-
IV - o destinatário da consignação de aluguel de cultativas na seguinte ordem:

imóvel residencial. I - aluguel de imóvel residencial;
V - associação civil, sem fins lucrativos, reconhe- 11- pensão alimentícia voluntária;

cida como de interesse do Tribunal de Contas da União, liA - amortização de empréstimo concedido por
constituída com a finalidadH de promover a assistência instttuição bancária ou de crédtto; (acrescido pela Porta-
à saúde de servidores ativos e inativos e seus pensio- ria n° 228, de 9-1 0-2000, BTCU de 57, de 16-10-2000);
nistas civis e dependentes; (acrescido pela Portaria IIB - amortização de empréstimo concedido por
n° 228, de 9-10-2000, BTCU de 57, de 16-10-2000). entidade aberta de previdência privada; (acrescido

Parágrafo único. A colocação do cadastro de as- pela Portaria nO 228, de 9-10-2000, BTCU de 57, de
sociados à disposição da Secretaria-Geral de Admi - 16-10-2000);
nistração é requisito para habilitação de entidade sin- 111 - amortização de empréstimo concedido por
dical, associação ou coop~rativa. entidade fechada de previdência privada;

Art. ~o O valor l,~ínim~ ~e consignação f~~ultati~a IV - amortização de empréstimo concedido por
deve ser flx~do pelo ':>e.en:~t~no-Geral de ~~mlnlstraçao instituição federal oficial de crédito;
com observancla do pnnclplo da economicidade. V _ desconto em favor de associação de servi-

Art. 10. O somatório mensal das consignações dores'
facultativas do servidor fica limitado ao valor equiva-' .
lente a trinta por cento da soma de seus vencimentos VI - desconto em favor de cooperativa;
com os adicionais d~ caráter individual e com as de- VII - mensalidade para custeio de associação
mais vantagens. de servidores;

§ 1° As vantagens a que se refere este artigo in - VIII- mensalidade para custeio de cooperativa;
c1uem as relativas à natu~e2a ou ao !ocal.~e trabalho e a IX - contribuição para entidade aberta de previ-
vantagem pesso~1 noml~a~mente Identificada de que dência privada relativa à manutenção de previdência
trata o art. 15, § 1 . da Lei 11 9.527, de 10 de dezembro complementar ou renda mensal;
de 1997,00~ outra pag~ sob o mesmo fundamento. X _ contribuição para entidade fechada de previ-

§ 2 FI~am exclUldos das vantagens a que se re- dência privada relativa à manutenção de previdência
fere este ~~I.go: complementar ou renda mensal;

I - dl~nas; XI- contribuição para entidade aberta de previdên-
11 - ajuda de custo; cia privada relativa à manutenção de plano de saúde;
111 - indenização de transporte; XII - contribuição para entidade fechada de previ-
IV - salário-família; dência privada relativa à manutenção de plano de saúde;
V - gratificação nata'ina; XIIA - desconto em favor de associação civil de
VI - auxílio-natalidade; que trata o inciso V do art. 81; (acrescido pela Portaria
VII- auxílio-funeral; n° 228, de 9-10-2000, BTCU de 57, de 16-10-2000);
VIII - adicional de férias, correspondente a um XIII- contribuição para entidade aberta de pre-

terço sobre a remuneração; vidência privada relativa à manutenção de plano de
IX - adicional pela prestação de serviço extraor- pecúlio;

dinário; XIV - contribuição para entidade fechada de
X - adicional noturno; previdência privada relativa à manutenção de plano
XI - adicional por tempo de serviço; de pecúlio;
XII - adicional de insalubridade, de periculosi- XV - contribuição para entidade aberta de previ-

dade ou de atividades per,osas. dência privada relativa à manutenção de seguro devida;
§ 31. O limite estabelecido neste artigo somente XVI - contribuição para entidade fechada de

pode ser ultrapassado se uma das consignações fa- previdência privada relativa à manutenção de seguro
cultativas for a prestação te financiamento para aqui- de vida;
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XVII - prestação de financiamento de imóvel re- serem efetuada,:; e~ seu favor, para fins de processa-
sidencial. mento e conferencia.

Art 12 A margem consignável é: § 10 O prazo de apresentação do demonstrativo
. : deve ser fixado em função das necessidades das uni-

. . I - a dlfer~nça entre o valor corresponden!e ao dades administrativas envolvidas na implementação
h~lte estabe~ecldo n? art. 10 e a ~oma das conslgna- de consignações facultativas.
çoes facultativas reg~stradas no Slst~ma ~olha de Pa- § 20 O demonstrativo deve ser encaminhado à
gamento, _quand~ nao .houver con~lg~açao r~feren~e Divisão de Pagamento de Pessoal em meio impresso e
a prestaçao de financiamento d.e I~ov.e~ residencial em meio magnético e conter dados suficientes para
ou a desconto em favor de assoclaçao cIvil de que tra- identificar as consignações a serem efetuadas.
ta o inciso V do art. 81; (NR) (Portaria n° 228, de § 3° O encaminhamento intempestivo do dernons-
9-10-2000, BTCU de 57, de 16-10-2000); trativo implica exclusão das respectivas consignações

II - a diferença entre o valor correspondente ao da folha de pagamento do mês de competência.
li~ite estabele~i.do no art. 11. e a so~a das consi~na- § 4° O disposto neste artigo não se aplica às
çoes compulsonas e facultativas registradas no ~Iste- consignações referentes à pensão alimentícia volun-
~a Folha de Pagamer:to, qu~ndo .houver con.slg,na- tária e a aluguel de imóvel residencial, nos termos dos
çao referente a prestaçao de finanCiamento de Imovel incisos VI e VII do art. 4° desta Portaria
residencial ou a desconto em favor de associação civil Art 17 A . - f It f . d
de que trata o inciso V do art. 81 (NR) (Portaria n° 228, . . conslgnaçao acu alva po e ser can-
de 9-10-200 BTCU de 57 de 16-10-2000). celada:

.' ..' . , I - no interesse da Administração'
Paragrafo unlco. A margem conslgnavel deve . '. ..,

ser informada aos consignatários. . . ~I - por requenmento formal do conslgnatano a
Art. 13. Os custos de processamento de dados DIVisa0 de Pagame~to de Pessoal; .

de consignações facultativas devem ser cobrados dos . 1.11 - por requen~e~tofo~mal do servidor ao Se-
consignatários à razão de R$1 ,00 (um real) por linha cretano-Geral de Admlnlstraçao.
impressa no contracheque do servidor. Art. 18. O cancelamento de consignação facul-

§ 11. O disposto neste artigo não se aplica a ór- tativa a pedido do servidor deve ser efetivado:
gãos e entidades da Administração Pública Federal I - na folha de pagamento do mês em curso,
direta, autárquica e fundacional, aos beneficiários de quando o deferimento do pedido ocorrer no prazo fi-
pensão alimentícia voluntária e a associação civil de xado na forma do art. 16;
que trata o inciso V do art. 81; (NR) (Portaria n° 228, 11 - na folha de pagamento do mês imediata-
de 9-10-2000, BTCU de 57, de 16-10-2000). mente posterior, quando o deferimento do pedido

§ 2° Os valores cobrados devem ser mensalmente ocorrer após o prazo mencionado no inciso anterior.
recolhidos à conta do Tribunal de Contas da União. § 11. O cancelamento de consignação de men-

§ 3° O recolhimento a que se refere o parágrafo salidade para custeio de entidade sindical e de des-
anterior deve ser processado pelo Sistema Folha de conto em favor de associação civil de que trata o inciso
Pagamento automaticamente, sob a forma de des- V do art. 81 somente pode ocorrer após a desfiliação
conto incidente sobre os valores brutos a serem re- ou o desligamento do servidor; (NR) (Portaria n° 228,
passados ou creditados aos consignatários. de 9-10-2000, BTCU de 57, de 16-10-2000).

§ 4° O Secretário-Geral de Administração pode § 2° O cancelamento de consignação relativa à
atualizar o valor estabelecido no caput deste artigo amortização de .e~résti':n0.oua pr~staç~o de financia-
quando houver alteração dos Custos de processa- me~to p?ra.aqulslçao de Imovel. reSidencial d~pend,e.de
mento de dados das consignações facultativas. aqUlescencla expressa do servidor e do conslgnatano.

Art. 14. Évedado realizar na folha de pagamento Art. 19. Ao const~tar consignação pr~cessada
ressarcimento, compensação, encontro de contas ou em desacordo com o disposto nesta Portana em ra-
acerto financeiro entre consignatários e servidores zão de fraude, simulação, conluio, dolo ou culpa, a Di-
que impliquem créditos nas fichas financeiras dos visão de Pagamento de Pessoal deve:
servidores. I - suspender a consignação; e

Art. 15. A consignação em folha de pagamento 11 - comunicar o fato à Secretaria-Geral de
não implica co-responsabilidade do consignante por Administração no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
dívida ou compromisso pecuniário assumido pelo para desativação imediata da consignação em cará-
servidor junto ao consignatário. ter temporário ou definitivo.

Art. 16. A Secretaria-Geral de Administração § 10 O descumprimento do disposto neste artigo
deve fixar aos consignatários facultativos prazo para constitui falta grave e sujeita o responsável à aplica-
envio de demonstrativo mensal das consignações a ção das penalidades enumeradas no art. 127 da Lei



O Presidente Do Tribunal De Contas Da União,
no uso da atribuição conferida pelo art. 94, inciso I, do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução Admi
nistrativa na 15, de 15 de julho de 1993, e tendo em
vista o disposto no art. 45 da Lei na 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve:

Art. 11. Acrescentar o inciso VIII ao art. 41, o in
ciso V ao art. 81 e os incisos liA, IIB e XIIA ao parágra
fo único do art. 11 e alterar o § 31 do art. 10, os incisos
I e 11 do art. 12, o § 11 do art. 13 e o § 11 do art. 18, to
dos da Portaria n° 52, de 14 de março de 2000, que
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 41 (00')
(... )
VIII - amortização de empréstimo concedido

por instituição bancária ou de crédito;
Art.81 (00')
(...)
V - associação civil, sem fins lucrativos, reco

nhecida como de interesse do Tribunal de Contas da
União, constituída com a finalidade de promover a as-
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na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sem prejuízo sistência à saúde de servidores ativos e inativos e
das sanções cíveis e penais cabíveis. seus pensionistas civis e dependentes (N R).

§ 20 A apuração de responsabilidades e a aplica- Art. 10.(... )
ção de penalidades deve ser feita pela autoridade § 31. O limite estabelecido neste artigo somente
competente em processo administrativo disciplinar. pode ser ultrapassado se uma das consignações fa-

Art. 20. O disposto nesta Portaria aplica-se a cultativas for a prestação de financiamento para aqui-
proventos de aposentadoria e a pensão decorrente sição de imóvel residencial prevista no inciso IV do
de falecimento de servidor ativo ou aposentado. art. 41 ou o desconto em favor de associação civil de

Art. 21. Revogado pela Portaria na 228, de que trata o inciso V do art. 81 (NR).
9-10-2000, publicada no BTCU na 57/2000, página 49). Art 11'(00')

Art. 22. Compete à Secretaria-Geral de Adminis- Parágrafo único. (00')
tração expedir instruções complementares necessári- (...)
as à execução desta Portaria. liA - amortização de empréstimo concedido por

Art. 23. A consignação já em curso que estiver instituição bancária ou de créd~o

em desacor?~ com esta Portaria d~ve ser cancelada (NR)
no prazo ~axlm~ ~e 90 (n.oventa) dias. . _ IIB _ amortização de empréstimo concedido por

Paragrafo UnlCO. O disposto neste artigo nao se entidade aberta de previdência privada'
aplica à consigna~ão d~ ~ue trata. o art. 21.. (00') ,

. Art. 2~. As dlSposlçoes contidas nest~ Portana XIIA - desconto em favor de associação civil de
aplicam-se as autondades e membros do Tnbunal no que trata o inciso V do art 81'
que couber. . ,

Art .. 25._Esta Portaria entra em vigor na data de ~j 12'(00')
sua publlcaçao. .

Art. 26. Fica revogada a Portaria na 416, de 17 .. I - a dlfer~nça entre o valor corresponden~e ao
de julho de 1996. - Iram Saraiva Presidente. 1I'2'"te estabe.lecldo n~ art. 10 e a ~oma das conslgna-

PORTARIA N° 228 DE 9 DE OUTUBRO DE 2000 çoes facultativas reg..'stradas no Slst.ema ~olha de Pa-
, gamento, quando nao houver conslgnaçao referente

Altera a Portaria n° 52, de 14 de mar- à prestação de financiamento de imóvel residencial
ço de 2000, que regulamenta as consig- ou a desconto em favor de associação civil de que tra-
nações em folha de pagamento dos ser- ta o inciso V do art. 81 (NR);
vidores do Tribunal de Contas da União, 11- a diferença entre o valor correspondente ao
prevista no art. 45 da Lei n° 8.112, de 11 limite estabelecido no art. 11 e a soma das consigna-
de dezembro de 1990. ções compulsórias e facultativas registradas no Siste

ma Folha de Pagamento, quando houver consigna
ção referente a prestação de financiamento de imóvel
residencial ou a desconto em favor de associação civil
de que trata o inciso V do art. 81 (NR).

Art 13'(00')
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica a ór

gãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, aos beneficiários de
pensão alimentícia voluntária e a associação civil de
que trata o inciso V do art. 81 (NR).

Art. 18.(... )
§ 11 . O cancelamento de consignação de men

salidade para custeio de entidade sindical e de des
conto em favor de associação civil de que trata o inci
so V do art. 81 somente pode ocorrer após a desfilia
ção ou o desligamento do servidor (NR)."

Art. 21. Revoga-se o art. 21 da Portaria na
52/1999.

Art. 31. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Iram Saraiva, Presidente.
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 00
SENADO FEDERAL

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 07, DE 2001

ACOMISSÃO DIRETORA, no uso de sua atribuições
regimentais, em especial oinciso I do art. 98 do Regimento
Intemo do Senado Federal,

Considerando anecessidade de se dar aplicação, no
âmbito do Senado Federal, ao parágrafo único do art. 45 da
Lei n2 8.112, que trata do Regime Jurldico Único do
Servidor Civil da União, e

Considerando que a matéria objeto do referido
dispositivo estatutário já se encontra regulamentada no
âmbito do Poder Executivo por meio do Decrato n2 3.297,
de 17 de dezembro de 1999, RESOLVE:

Art. 12 Estender às consignações em folha de
pagamento dos servidores do Senado Federal e de seus
órgãos supervisionados as disposições do Decreto na
3.297. de 17 de dezembro de 1999..

Art. ~ Asconsignações de que tratam os incisos I a
VII do art. 42 do Decreto ng 3.297, de 17 de dezembro de
999, somente serão efetuadas mediante convênio com as

entidades interessadas.

Art. 32 Compete ao órgão central de coordenação e
execução autorizar a celebração dos convênios de que
trata oartigo anterior.

Parágrafo único. O órgão central de coordenação e
execução reavaliará as consignações em tolha de
pagamento anteriormente implantadas, adeQlJaodO-M a
este ato. podendo rescindir aquelas que não atenderem
aos interesses do Senado Federal.

Art. 42 Este ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão Diretora aos 19 de abril de 2001.
Jader Batbalho - Antonio Cados Valadares - Carlos Wilson
- Ronaldo Cunha Lima.

ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL

MANTÉM DIRETOR

ATO DO PRESIDENTE NI! 146, DE 2001

OPRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso das
competências regimentais e regulamentares que lhe foram
atribuldas, RESOLVE manter LUCIANO ANTÔNIO GUIDINI
DOS SANTOS no cargo, em comissão, de Diretor da
Coordenação Administrativa e Financeira, do Instituto
Legislativo Brasileiro, símbolo FC-08, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal.

Senado Federal, 19 de abril de 2001. Senador Jader
Barbslho, Presidente.

PROCESSOS DEFERIDOS

Prorrogação de disposição

Prac. nl!: 001.310101·1
Requerente: Presidente da Câmara dos Deputados
AsSunto: solicita examinar a possibilidade de prorrogar o
prazo de requisição da servidora MARIA CÉLIA oORIA
ROCHA, matricula n2 2753, com ônus para o órgão de
origem, para continuar prestando serviços junto ao
Gabinete do Senhor Deputado Cleonâncio Fonseca.
Oba.: Autorizado aprorrogação da disposição da servidora,
de acordo com o Oficio n2 130/01·PRES. de 17..()4-2001,
com ônus para oSenado Federal.

Prac. nl!: 005.181/0101
Requerente: Advogado-Geral da União
Assunto: solicita examinar a possibilidade de prorrogar a
disposição para aquela Advocacia-Geral, com ônus para
esta Casa e sem prejuízo dos direitos e vantagens do
cargo, da servidora REGINA CÉLIA MARTINS GARCIA
BRANDÃO, matrícula n2 5193, para continuar exercendo o
cargo de adjunto do Advogado-Geral da União.
Oba.: Autorizado aprorrogação da disposição da servidora,
de acordo com oOfício na 137/2001·PRES, de 18-04-2001,
com õnus para oSenado Federal.
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ATOS DA COMI~SÃO DIRETORA DO
SENADO FEDERAL

"PROVA TOMADA Di; CQNT~
DO SENAOOIFUNSEN

ATO DA COMISSÃO IJIRETORA N2 08, DE 2001

A COMISSÃO DIREJiORA DO SENADO FEDERAL,
no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, e
de acordo com o que co~la do processo nll 005965101-2,
RESOLVE:

Art. 111 Aprovar aTomada de Contas Anual do Senado
Federal e do Fundo Erpecial do Senado Federal 
FUNSEN, relativa aI) exerc1cio de 2000.

Art. 2l! Este ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão Dretora, em 27 de abril de 2001.
Jader Barbalho - Edison Lobão - Antonio Carlos Valadares
- Carlos Wilson - Antero Paes de Ba"OS - Ronaldo Cunha
Lima - Marluce Pinto.

IPRQYA TOMADAD~~
DO PRQDASENlFUfI'íMIDJ.

ATO DA COMiSSÃO DIRETORA N2 09. DE 2001

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL,
no uso de suas atrihuições regimentais e regulamentares, e
de acordo com o que consta do processo nll 000224101-4,
RESOLVE:

Art. 12 Aprovar a Tomada de Contas Anual do Centro
de Informática e l:lroces..e,amento de Dados do Senado
Federal e do Fundo Especial do Centro de Informática e
Processamento de DalJos do Senado Federal 
FUNDASEN, relativa ao exercfcio de 2000.

Art. 2!! Este ato er,tra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão Diretora, em 27 de abril de 2001.
Jader Barbalho - Edison LobãO -,Antonio Carlos Valadares
- Carlos Wilson - Antero Paes de Barros - Ronaldo Cunha
Lima - Marluce Pinto.

APROVA TOMADA DE CONTAS DA SEEP

ATO DA COMISSÃ.O DIRETORA Ni 10. DE 1001

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL,
no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, e
de acordo com o que consta do processo de Tomadas de
Contas, RESOLVE:

Art. 1li Aprovar a Tomada de Contas Anual Secretaria
de Editoração e Publicações do Senado Federal e do
Fundo Especial da Secretaria Especial de Editoração e
Publicações do Senado Federal relativa ao e)(ercfcio de
2000.

Art. 2l! Este ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão Diretora, em 27 de abril de 2001.
Jader Barbalho - Edison lobão - Antonio Carlos Valadares
- Carlos Wilson - Antero Paes de Ba"OS - Ronaldo Cunha
Lima - Marluce Pinto.

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL

PROCESSO DEFERIDO

Afastamento de !iervldo[
para missão de estudo no Exterior

Proc. ni : 002233/01-0
Requerente: FLÁVIO ANTONIO DA SILVA MATTOS
Assunto: solicita autorização para participar de Programa
de Doutorado em Comunicação Social, promovido pela
Universidade Pompeu Fabra em Barcelona - Espanha, por
um perfodo de três anos, com início previsto para o dia 12

de setembro de 2001.
Obs.: autorizado o afastamento. "apenas com o salário,
sem as vantagens.'

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO

Comunicado

O Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário do
Senado Federal, através do Ofício nll 127/01-PRSECR,
datado de 24 de março de 2001, comunicou ao senhor
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O__al. Dr Agaclel da Síllla Mala, qUê aquela
i_m."t':retaria estabeleceu. em caráter experimental,
at~ à Exposição de Motivos da Subsecretaria de
Pessoal, por um prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 1i
de maio do corrente ano. a desativação dos sistemas
FREQ e EXTRA e a extensão do âmbito de abrangência do
sistema CONEX a todos os servidores da casa. inclusive
motoriStas e servidores de gabinetes parlamentares.

Solicitou ainda. à Diretoria-Gerat. proceder ao
levantamento dos servidores que comporão 113 (um terço)
da lotação de cada órgão, nos termos do que dispõe o Ato
da Comissão Diretora ni 37, de 1997. verbis:

"I - ..•até um terço dos servidores que compõem os
Gabinetes Parlamantares e os demais órgãos da
Administração. na forma estabelecida nos arts. 73. 74 e 75.
§ único, da Lei nl>6.112. de 1990".

Ressaltou. por oportuno, que a freqüência diária dos
servidores lotados nos órgãos da estrutura administrativa,
inclusive nos de Assessoramenlo Superior. deverão ser
recolhidos diariamente pelo órgão de pessoal. sujeitando
os as regras dispostas nas normas regulamentares que
·egem a matéria. e. que em face do racionamento de
energia estabelecida neste Órgão. fica terminantemenle
proibido horas-extras em finais de semana, no Senado e
Órgãos Supervisionados, excluídos os servidores que
cumprem obrigatoriamente regime de plantão.

Senador Carlos WiIBOl1. Primeiro-Secretário do
Senado Federal.

ATOS DO DIRETOR-GERAL

CONCEDE PENSÃO VITAL/C/A

ATO DO DIRETOR-GERAL NI> 822, DE 2001

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL. no
exercício de suas atribuições regulamentares. e tendo em
vista o que consta no Processo nl> 005769/01-9. RESOLVE
fundamentado nos arts. 215 e 217. inciSo 11. allnea "a" da
Lei ni 8.112190. conceder pensão temporária a ELMA
'>ONÇALVES DOS SANTOS, na condição de filha menor.
,a proporção de 1/1 (um .inteiro) dos proventos que

percebia o ex-servidor JOSE ALVES DOS SANTOS, a
partir data do óbito. ll-Q4-2001.

Senado Federal, 02 de maio de 2001. As-clel da
Silva Mala, Diretor-GeraI.

DISPENSA/DESIGNACÃO

ATO DO DIRETOR-GERAL NlI 823. DE 2001

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso
da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 15 das
Disposições Finais da Resolução nO 09, de 1997, e tendo
em vista o constante no Processo ni 006147101-1.
RESOLVE dispensar o servidor pOSSIDONIO
APARECIDO GOMES. matricula 2794, ocupante do cargo
efetivo de Técnico Legislativo - Área 2 - Especialidade de
Assistência a Plenários e Portaria. da Função
ComiSsionada de AuxHiar de Gabinete, Símbolo FC-3. da
Subsecretaria de Anais. e designá-lo para exercer a
Função Comissionada de Assistente Administrativo,

51mbolo FC-5. do mesmo Órgão, com efeitos financeiros a
partir de 25 de abril de 2001.

Senado· Federal. 02 de maio de 2001. As-c/el da
Sillla Mtlia. Diretor-Geral.

DlSPENSA/DESIGNACÃO

ATO DO DlRETOR-GERAL NlI824, DE 200'1

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL. no uso
da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 15 das
Disposições Finais da Resolução nll 09. de 1997. e tendo
em vista o constante no Processo nll 006183101-8.
RESOLVE dispensar o servidor GESMAR DIVINO DA
COSTA. matrícula 1249. ocupante do cargo efetivo de
AnaliSta Legislativo • Área 2 • Especialidade de Processo
Legislativo. da Função Comissionada de Assistente
Administrativo. Símbolo FC-5. da Subsecretaria de Anais. e
designá-Io para exercer a Função Comissionada de
Assistente de Controle de Informações, Símbolo FC-4, da
Subsecretaria de Informações, com efeitos financeiros a
partir de 25 de abril de 2001.

Senado Federal. 02 de maio de 2001. Agaciel da
Silva MIII., Diretor-Geral.

DISPENSA/DESIGNAÇÃO

ATO DO DIRETOR-GERAL NI> 825, DE 2001

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL. no uso
da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 15 das
Disposições Finais da Resolução ni 09. de 1997. e tendo
em vista o constante no Processo ni 006029/01-9.
RESOLVE dispensar o servidor LAZARO DARQUE DE
ALMEIDA, matricula 2740, ocupante do cargo efetivo de
Técnico Legislativo, da Função Comissionada de
Secretário de Gabinete. Símbolo Fe-5. do Gabinete da
Liderança do PMDB. e designá-lo para exercer a Função
Comissionada de Assistente Técnico de Gabineta. Símbolo
FC-6. do Gabinete da Senadora Marluce Pinto. com efeitos
financeiros a partir de 23 de abril de 2001.

Senado Federal. 02 de maio de 2001. Agac;I.' da
Silva llala, Diretor-Geral.

DISPENSA/DESIGNAÇÃO

ATO DO DIRETOR-GERAL Ni 826. DE 2001

O DlRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso
da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 15 das
Disposições Anais da Resolução ni 09. de 1997, e tendo
em viSta o constante no Processo ni 006122/01-9.
RESOLVE dispensar o servidor ADILSON VIANA DE
AZEVEDO. matrícula ~249. ocupante do cargo efetivo de
Técnico Legislativo - Area 2 - Especialidade de Processo
LegiSlativo. da Função Comissionada de Auxiliar de
Gabinete Parlamentar, 51mbolo FC-4. do Gabinete do
Senador Maguito Vilela, e designá-lo para exercer a

. Função Coml6sionada de Secretário de Gabinete, Símbolo
FC-5, do mesmo Órgão. com efeitos financeiros a partir de
24 de abril de 2001.

Senado Federai. 02 de maio de 2001. Agaclel d.
81111II Maia. Diretor-Geral.
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ATO DO DIRETOR-GERAL Nl! 827, DE 2001

O DIRETOR·GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso
da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 15 das
Disposições Finais da Resolução nO 09. de 1997, e tendo
em vista o constante no Processo nO 006066101-2.
RESOLVE dispensar o servidor RAYMUNDO FRANCO
DINIZ, matricula 3155, ocupante do cargo efetivo de
Técnico Legislativo - Área 3 - Especialidade de
Administração, da Função Comissionada de Assistente
Técnico de Gabinete, Símbolo FC-6, do Gabinete do
Senador Juvêncio da Fonseca, com eleitos financeiros a
partir de 24 de abril de 2001.

Senado Federal, 02 de maio de 2001. Ag8t:Je1 da
Silva Maia, Diretor-Geral.

DISPENSNDESJGNACAo

ATO DO DIRETOR-GERAL NR 828. DE 2001

O DlRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso
da atribuição que lhe loi conlerida pelo art. 15 das
Disposições Finais da Resolução nO 09, de 1997. e tendo
em vista o constante no Processo nO 006047/01-7,
RESOLVE dispensar o servidor CARLOS HENRIQUE
MATOS CLAUDIO, matrícula 4624, ocupante do cargo
efetivo de Analista Legislalivo - Área 2 - Especialidade de
Processo Legislativo, da Função Comissionada de
Assistente Técnico de Gabinete, Símbolo FC-6, do
Gabinete do Senador Ronaldo Cunha Lima. e designá-lo
para exercer a Função Comissionada de Secretário de
Gabinete, Simbolo FC-S, do mesmo Órgão, com eleitos
financeiros a partir de 23 de abril de 2001.

Senado Federal, 02 de maio de 2001. AgacJel da
Silva Maia, Diretor-Geral.

DISPENSA/DESIGNAÇÃQ

ATO DO DIRETOR-GERAL Nl! 829, DE 2001

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso
da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 15 das
Disposições Finais da Resolução nO 09. de 1997, e tendo
em vista o constante no Processo nU 006096101-B,
RESOLVE dispensar a servidora DENISE BRITO SILVA
DOS SANTOS, matrícula 3954, ocupante do cargo efetivo
de Técnico Legislativo, da Função Comissionada de
Secretário de Gabinete. Símbolo FC-5, do Gabinete do
Senador Sebastião Rocha, e designá-Ia para exercer a
Função Comissionada de Assistente Técnico de Gabinete,
Símbolo Fe-6, do Gabinete do senador Ronaldo Cunha
Lima, com efeitos financeiros a partir de 24 de abril de
2001.

Senado Federal, 02 de maio de 2001. AflllClel da
SIlva Mala, Diretor-Geral.

ATO DO DIRETOR-GERAL N!l830, DE 2001

O DlRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso
da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 15 das
Disposições Finais da Resolução nU 09. de 1997, e tendo
em vista o constante no Processo nO 006110/01-0,
RESOLVE dispensar o servidor JOSÉ CLENIO REGO DE
AZEVEDO. matrícula 1431, ocupante do cargo efetivo de
Analista Legislativo - Área 2 - Especialidade de Processo
Legislativo, da Função Comissionada de Assistente
Técnico de Gabinete. Símbolo FC-6, do Gabinete do
senador Casildo Maldaner. e designá-lo para exercer a
Função Comissionada de Secretário de Gabinete, Símbolo
FC-5, do mesmo Órgão, com efeitos financeiros a partir de
24 de abril de 2001.

Senado Federal, 02 de maio de 2001. Agsclel da
Silva Mala. Diretor-Geral.

DISPENSNQESJGNACAo

ATO DO DIRETOR-GERAL NIl831, DE 2001

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso
da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 15 das
Disposições Finais da Resolução nO 09, de 1997, e tendo
em vista o constante no Processo nO 006109101-2,
RESOLVE dispensar o servidor GERALDO MAGELA DA
SILVA, matrícula 4583, ocupante do cargo efetivo de
Analista Legislativo - Área 2 - Especialidade de Processo
Legislativo, da Função Comissionada de secretário de
Gabinete, Símbolo FC-5, do Gabinete do senador Casildo
Maldaner. e designá-lo para exercer a Função
Comissionada de Assistente Técnico de Gabinete, Símbolo
FC-6, do mesmo Órgão, com efeitos financeiros a partir de
24 de abril de 2001.

Senado Federal, 02 de maio de 2001. Agsclel da
Silva Mala, Diretor-Geral.

PROCESSO DEFERIDO

Solicitacão

Of. n2 : 2212oo1·TCE
Requerente: Presidente da Comissão de Tomada de
Contas Especial - TCE
Assunto: solicita autorização no senlido de suspender, no
período de 30 de abril até 20 de maio de 2001, o prazo
para conclusão dos trabalhos da Comissão de Tomada de
Contas Especial. pelos motivos que expõe.



Março de 2002 DIÁRIO DA CAMARA DOS DEPlJTADOS Quinta-feira 21 09873

CONvtNIO QUE ENTRE SI FAZEM O
SENADO FEDERAL E O BANCO
SANTANDER S.A., PARA EMPRÉSTIMOS A
SERVIDORES, SOB CONSIGNAÇÃO EM
FOLHA DE PAGAMENTO.

o SENADO FEDERAL, com sede em Brasilie-DF,

inscrito no CNPJ sob o n8 00.530.27910001-15,

representado pelo seu Diretor-Geral, AGACIEL DA SILVA

MAIA, e, do outro laelo, o BANCO SANTANDER BRASIL

S.A., com sade em São Paulo, na rua Amador Bueno, 474,

Bairro Santo Amaro-SP, inscrito no CNPJ sob o n8

61.472.67610001-72. doravante designado BANCO

SANTANDER, neste ato representado pelos seus

Gerentes-Gerais, ANTONIO NAYLOA O. ANDRADE, CPF

nO 766.565.788-53 e Cl n8 10.556.820 (SSPJSP), e CEciLIA

P. RA1NERI DE UMA. CPF n8 n2.788.36S-91 e C.I. n8

1.232.637 (SSPJDF), ajustam e convencionam a concessão

de empréstimos sob garantia de consignação em folha de

pagamento dos servidores do Senado Federal, sujeitando

se as partes às normas disciplinares dos Decretos n2

3.297, de 17 de dezembro de 1999 e 93.872, de 23 de

dezembro de 1986, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993

e o Ato da Comissão Diretora do Senado Federal n2 07, de

2001 , mediante as cláusulas que se seguem:

cLÁUSULA PRtMEIRA - DO OBJETO

o presente Convênio tem por objeto possibi6tar ao

BANCO SANTANDER. respeitada a sua programação

,rçamentéria e as suas normas operacionais, conceder

empréstimo mediante consignação em folha de pagamento,

aos selVidores do Senado Federal.

Parágrafo Único - A soma mensal das

consignações facultativas de cada servidor não poderá

exceder o valor equivalente à 30% (trinta por cento) de sua

respectiva remuneração mensal, ar inclulda a amortização

do empréstimo objeto do presente Convênio, conforme

preceitua o artigo 11 do Decreto n2 3.297/99 .

cLÁUSULA SEGUNDA - DO EMPRÉSTIMO

Os empréstimos serão concedidos por intermédio
das Agência n"s 013 e 269-0 dp BANCO SANTANDER.
localizadas no SCS Qdl 1- 81 "P - Térreo - Edifício
Camargo Corrêa, e, SCRN 504 - SI. "A" - Térreo, em
Brasüia-DF.

Parágrafo Único- Cada Carta-Proposta/Contrato,

após devidamente formalizada e deferida paio BANCO

SANTANDER, fica vinculada a este Instrumento, para

efeito de realização das consignações aqui estabelecidas.

cLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS
DO SENADO FEDERAL

Durante a vigência deste Convênio. o SENADO

FEDERAL compromete-se a:

1. encarregar-se da distribuição e acolhimento

das Cartas-Propostas/Contratos para

Concessão de Empréstimos mediante

Consignação em Folha de Pagamento dos

Proponentes. do processamento das

operações e das aveltlaçôes na folha de

pagamento dos saus servidores:

2. designar os titulares, bem como os

respectivos substitutos dos Serviços de

Pagamento de Pessoal e do Pagamento de

Inativos. para responderem, mediante o

devido preenchimento e assinatura des

fichas de acolhimento da autógrafos, pelas

informações, de caráter financeiro, a serem

prestadas por meio dos expedientes

destinados ao processamento dos

empréstimos de que trata o presente

Convênio; e

3. proceder, mediante simples comunicação por

escrito ao BANCO SANTANDER. a

substituição, cancelamento alou constituição

de novos responsáveis, de que trata o item

anterior. vigorando tais alterações a partir do

dia seguinte ao da entrega da referida

comunicação na Agência do BANCO

SANTANDER, especificada na Cláusula

Segunda.

Parágrafo único - A consignação em folha de

pagamento não implica co-responsabilidade do SENADO

FEDERAL por dívidas ou compromiss06 pecuniári06

assumld06 pelo servidor.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS

DO BANCO SANTANDER

Do BANCO SANTANDER será cobrado

men6almente a quantia de AS 1,25 (um real e vinte e cinco
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,,-__.;por Ilnna mlpte!ôSa no contracheque de cada

sel'tllJ<r'Proponente. referente aos custos ele geração de

arquivos magnéticos e impressão de relatórios de

consignações, conforme pmceitua o art. 13 do Decreto ng

3.297199.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇAo

Caberá ao EAtlCO SANTANDER a indicação de

responsável técnico, de seu próprio quadro de empregados

(gestor), pelo acompanhamento e fiscalização deste

Convênio, o qual deverá atuar em conjunto com os

gestores designados pelo SENADO FEDERAL.

Parágralo úni!<Q - O. responsáveis indicados nesta

Cláusula serão. fOi'malmente cientificados, do que

preceitua o art. 1& do Decreto nº 3.297/99, nas esferas,

administrativas, ci\ is e penais.

CLÁUSllLA SEUA - DO PAGAMENTO
DAS PRESTAÇÕES

O SENADO FEDE~AL obriga-se a recolher ao

BANCO SANTANDf:R, mensalmente, até o dia 25 de cada

mês. o total das prEl'..lta.;;ões devidas por seus servidores na

mesma data. para amortização ou liquidação dos

empréstimos pelo BANCOSANTANDER, observando-se o

disposto no artigo 13 do Decreto ng 3.297/99. em sua

.:onta-corrente a ser infol1'lUlda pelo BANCO SANTANDER.

CLÁUSULA Sr:TIMA .. DO DESLIGAMENTO DOS
SERVtDORES CO SENADO FEDERAL

Ocorrendo desligamento do

servidor. por qualquer mo'ivo. o SENADO FEDERAL se

obriga a comunicar (I fato, Imediatamente, ao BANCO

SANTANDER, na forma cio que estabelece o parágrafo

único da Cláusula Décima Primeira.

Parágrafo primeiro • Na hipótese acima, a

responsabilidade por eventuais débitos ainda não saldados,

tendo por base o omprésl imo concedido por meio deste

Convênio, será assumida inteiramente pelo ex-servidor ou

por seus representantes legais para este fim constitufdos,

podendo o BANCO SANTANDER. a seu critério.

respeitando os termos descritos na Carta

Proposta/Contrato assinada particularmente com cada um

dos servidores-clientes interessados, valer-se de todos os

meios juridicos disponfveis para obter a importância devida.

Parágrafo segundo As disposições acima

descritas. aplicam-se automaticamente aos casos de

sinistro envolvendo o falecimento do servidor, transferindo

se as obrigações de que trata esta cláusula ao respectivo

espólio.

cLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E VALIDADE

O prazo de execução do presente Convênio será de

12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo. à

critério das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos

períodos. observado o limite de 60 (sessenta) meses, tendo

eficácia após a publicação do seu extrato no Diário do

Senado Federal.

cLÁUSULA NONA - DA RESCtSÃO

É facultado às partes denunciar o presente

Convênio a qualquer tempo, mediante aviso escrito, com

ant&Cedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, o que

implicará a suspensão imediata do processamento dos

empréstimos ainda não averbados, remanescendo, porém,

as obrigações assumidas pelas partes nos contratos de

financiamentos já formalizados, até a efetiva liquidação

destes.

cLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DAS

CONSIGNAÇÕES

Independentemente de contrato ou cor:wênio entre o

consignatário e o consignante, o pedido de cancelamento

de consignação por parte do servidor deve ser atendido,

. com a cessação do desconto na folha de pagamento do

mês em que foi formalizado o pleito, ou na do mês

imediatamente seguinte, caso já tenha sido processada.
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.IBágrafo Qnlco • a conSlgnaçao 1elatIVa a

amo1tiração de empréstimo somente pode ser cancelada

com a aquiescência do servidor e da consignatária, nos

termos do inciso 11 do art. 18 do Decreto n!l3.297199.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA· DAS
CONSIDERAÇOES GERAIS

Qualquer tolerância de uma das partes para com a

outra só importará em modificação do presente Convênio

se expressamente formalizada eacatada pelas partes.

Parágrafo úni,çQ - Todos os avisos, comunicações

ou not~icações inerentes aeste Convênio devem ser fe~os

por escrito e serão válidos mediante o envio de carta

-egistrada ou por notificação em Cartório, conforme opção

das partes, diretamente aos endereços. constantes deste

Termo, ou que forem comunicados posteriormente à sua

assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA· DO fORO

~ questões decorrentes da execução deste

Instrumento, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas na

Justiça Federal, no Foro da Cidade de Brasília-DF, Seção

Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer

outro por mais privile~ado que seja

Epara firmeza e validade do pactuado, assinam o
presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo, para que produza os
devidos elegais efeitos.

Brasllia-DF, 2de maio de 2001.

SENADO FEDERAL

Agaclel da Silva Maia
Diretor-Geral

Banco Santander Brasil S/A

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA •
FUNDAMENTO LEGAL

Antonio Naylor O. Andrade
Gerente-Geral

Cecilia P. Raineri de Lima
Gerente-Geral

opresente Convênio rege-se nos termos previstos
no Ato da Comissão Diretora do Senado Federal ni 07, de
2001, aplicando-se ainda as normas previstas nos Decretos
n!ls 3.297, de 17 de dezembro de 1999 e 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, bem assim, subsidiariamente a Lei nl!
8.666193.

Brasma - (DF), 03 de maio de 2001.

Boletim editado pela Subsecretaria de Administração
de Pessoal. João Carlos Zoghbi, Diretor.

Informações contatar no ramal 3389. Washington
Luiz Reis de Oliveira, Assistente Técnico de Pessoal,
responsável pela elaboração do Boletim Administrativo do
Pessoal.



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, ao
apreciar a Consulta nO 7/02, do Presidente da Câ
mara dos Deputados, que "consulta a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, nos termos do
art. 32, inciso 111, alínea c, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados - RICD, acerca da legalida
de da proposta dos Presidentes do Sindicato dos
Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribu
nal de Contas da União - SINDILEGIS e da Associ
ação dos Servidores Aposentados da Câmara dos
Deputados - ASA, para consignação em folha de
pagamento de prestações relativas a empréstimos
contraídos por servidores junto a instituições de
crédito privados", opinou unanimemente pela lega
lidade da minuta do Ato da Mesa que disciplina a
matéria, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Inaldo Leitão.

Participaram da votação os Senhores Depu
tados:

Ney Lopes, Presidente - Jaime Martins e Léo
Alcântara, Vice-Presidentes - Aldir Cabral - Aldo
Arantes - André Benassi - Asdrubal Bentes - Au
gusto Farias - Bispo Rodrigues - Cezar Schirmer
Coriolano Sales - Dr. Antonio Cruz - Edmar Moreira
- Geraldo Magela - Ibrahim Abi-ackel- lédio Rosa
- Inaldo Leitão - José Dirceu - José Roberto Bato-
chio - Luciano Bivar - Luiz Eduardo Greenhalgh 
Moroni Torgan - Murilo Domingos - Nelson Trad 
Oliveira Filho - Osmar Serraglio - Paes Landim 
Paulo Magalhães - Régis Cavalcante - Renato Vi
anna - Sérgio Carvalho - Vicente Arruda - Zenaldo
Coutinho - Anivaldo Vale - Dilceu Sperafico - Edir
Oliveira - Gilmar Machado - Gonzaga Patriota 
Luis Barbosa - Luiz Piauhylino - Mauro Benevides
- Nair Xavier Lobo - Odílio Balbinotti - Pedro Irujo
Ricardo Ferraço - Waldir Pires e Wanderley Mar
tins.

Sala da Comissão, 19 de março de 2002. - Depu
tado Ney lopes, Presidente.

I - Relatório
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA dessa vontade do que o Ato da Mesa, instrumento por
E DE REDAÇÃO excelência das deliberações emitidas pelo órgão.

Em decorrência, vota-se pela legalidade da mi
nuta de Ato da Mesa proposta pelo Primeiro-Secretá
rio e aceita pela maioria dos membros do órgão dire
torda Casa.

Sala da Comissão, 2000. - Deputado Inaldo le
itão, Relator.

Trata-se de consulta encaminhada pela douta
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em que se
indaga deste colegiado acerca da legalidade de ma
téria submetida à apreciação daquele elevado órgão,
com fulcro no art. 32, 111, c, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

O processo originador da consulta foi iniciado por
requerimento do Sindilegis e da ASA, no qual se questi
ona a possibilidade de a Câmara dos Deputados autori
zar, mediante convênio, a consignação de empréstimos
tomados por servidores da Casa junto a instituições fi
nanceiras privadas. Em resposta ao requerimento das
citadas entidades, o Senhor Primeiro-Secretário sugere
a adoção de Ato da Mesa disciplinando a consignação
em folha de pagamento no âmbito da Câmara dos De
putados, no qual se contempla a perspectiva aventada
pela peça inicial do processo.

Discordando do teor da minuta apresentada, o
Senhor Terceiro-Secretário produziu voto em separa
do, questionando, por um lado, a legalidade do Ato da
Mesa pretendido pela Primeira-Secretaria, que não
encontraria respaldo no Decreto n° 3.297, de 1999, e
na Lei n° 1.046, de 2 de janeiro de 1950, instrumentos
que, na opinião do voto divergente, disciplinam a ma
téria. No mérito, opina o Terceiro-Secretário pelo in
deferimento do pleito, porque, nas palavras do pare
cer por ele proferido, acolhê-lo permitiria "que a agio
tagem privada amplie seu espaço de atuação, valen
do-se das angústias do servidor".

Este colegiado só é competente para conhecer
da consulta quanto ao primeiro aspecto, e sobre ele
se passa a proferir voto.

11 - Voto do Relator

Por disciplinar a mesma matéria do art. 45, pará
grafo único, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990, encontra-se a Lei n° 1.046, de 2 de janeiro de
1950, revogada, somente prevalecendo seus coman
dos enquanto não processada a regulamentação pre
vista no aludido dispositivo estatutário. Por outro lado,
estando a Administração da Câmara dos Deputados
inteiramente subordinada às deliberações da Mesa
Diretora da Casa (art. 15, XVI, do Regimento Interno),
é a esse órgão que compete a definição dos critérios
previstos pelo supracitado parágrafo único do art. 45
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Não há
instrumento mais apropriado para a manifestação



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado JOSÉ JANENE
Projeto de Lei n° 4.138/01 - do Sr. Ronaldo Vas

concellos - que "cria o Programa Nacional de Instala
ção de Coletores Solares - PROSOL:'

Ao Deputado LUIZ SÉRGIO
Projeto de Lei n° 5.736/01 - do Sr. Wilson San

tos - que "institui o Fundo de Apoio aos Serviços de
Iluminação Pública - FASIP:'

Ao Deputado MARCOS LIMA
Projeto de Lei Complementar n° 137/00 - do Sr.

Marçal Filho - que "dispõe sobre a base de cálculo do
ICMS nas operações relativas à energia elétrica."

Ao Deputado NICIAS RIBEIRO
Projeto de Lei n° 5.818/01 - do Sr. Telmo Kirst 

que "altera a Lei n° 9478, de 6 de agosto de 1997 (Po
lítica Energética) e dá outras providências:'

Ao Deputado WALTER PINHEIRO
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.267/01 - da

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal (MSC n° 399/01) - que "aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Coréia para Cooperação
nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado em
Seul, 18 de janeiro de 2001 :'

Sala da Comissão, 20 de março de 2002. 
Damaci Pires de Miranda, Secretária.

O Presidente desta Comissão, Deputado Salva
dor Zimbaldi, fez a seguinte designação de relataria
nesta data:

DESIGNAÇÃO

DESIGNAÇÃO
(Referente a Distribuição n° 7/02)

Em 20-3-02
Ao Deputado BENITO GAMA (Avocado)
Projeto de Lei n° 3.673/00 - do Sr. Lúcio Alcân

tara - (PLS n° 54/1999) - que "dispõe sobre a conces
são do seguro-desemprego aos trabalhadores da
pesca, durante o período de defeso, e dá outras provi
dências." (Apensados: PL n° 4987/2001 e PL n°
445812001)

Ao Deputado HUGO BIEHL
Projeto de Lei n° 3.277/00 - do Sr. Germano Ri

gotto - que "dispõe sobre a suspensão da exigência
do crédito decorrente de contribuições previdenciári
as, nas condições em que especifica, e dá outras pro
vidências."

Ao Deputado MAX ROSENMANN
Projeto de Lei n° 3.847/00 - do Sr. Wilson San

tos - que "altera o § 2° do art. 1° da Lei n° 8685, de 20
de julho de 1993."

Ao Deputado OSVALDO COELHO

51 8 Legislatura - 48 Sessão Legislativa

O Presidente dessa Comissão, Deputado Beni
to Gama, fez a seguinte Designação de Relatoria nes
ta data:

Em 20-3-2002
Ao Deputado JOÃO GRANDÃO
Projeto de Lei n° 1.663/99 - do Sr. Enio Bacci

que "proíbe a fabricação, comercialização e utiliza
ção, em todo o Território Nacional, de redes de pesca,
com malha inferior a 5:'

Sala da Comissão, 20 de março de 2002. - Moizés
Lobo da Cunha, Secretário.

Março de 2002 mARIO IH CAMA.RA DOS m;PUTADOS Quinta-feira 21 09877

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA Projeto de Lei nO 2.175/96 - do Sr. Vilmar Rocha
RURAL - que "altera a redação do art. 2° da Lei n° 5.173, de

27 de outubro de 1966, modificando a área de atua
ção da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM e prorroga o prazo fixado pelo
art. 59 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
modificado pela Lei nO 8.874, de 29 de abril de 1994."

Sala da Comissão, 20 de março de 2002. 
Maria linda Magalhães, Secretária.

51 8 Legislatura - 48 Sessão Legislativa

O Deputado Nelson Meurer, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:



(Biênio 2001/2002)

Presidente:
AÉCIO NEVES - PSDB - M :o

1° Vice-Presidente:
EFRAIM MORAIS - PFL. - FB

2° Secretário:
NILTON CAPIXABA - PTB - RO

1° Suplente de Secretário:
PEDRO VALADARES - PSB - SE

2° Suplente de Secretário:
SALATIEL CARVALHO - PMDB - PE

2° Vice-Presidente:
BARBOSA NETO - PMDB - GO

3° Secretário:
PAULO ROCHA - PT - PA 3° Suplente de Secretario:

ENIO BACCI - PDT - RS

1° Secretário:
SEVERINO CAVALCANTI- PPB - PE

4° Secretário:

CIRO NOGUEIRA- PFL- PI

4° Suplente de Secretario:
WILSON SANTOS - PMDB - MT

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

Bloco (PFL, PST)
Líder: INOCI~NCIOOLIVEIRA

Edinho Bez
Eunicio Oliveira
Fernando Diniz
Freire Júnior
João Henrique
Jorge Alberto

Osmar Serraglio
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Wagner Rossi

Waldemir Moka

Vice-Líderes :
Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Cleuber Cameiro
Corauci Sobrinho
Francisco Coelho
Gilberto Kassab
João Mendes
José Carlos Aleluia
José Carlos Fonseca Jr.
José Rocha
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan

Mussa Demes
Nice Lobão

Paudemey Avelino
Paulo Gouvêa
Paulo Octávio

Pedro Fernandes
Roberto Brant

Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Santos Filho
Vilmar Rocha

Wemer Wanderer

Vice-Líderes:
Adão Preito
Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Babá
Femando Ferro
Henrique Fontana
Jorge Biltar
Luciano Zica

PT
Líder: JOÃO PAULO

Luiz Sérgio
Paulo Delgado

Pedro Celso
Pedro Eugênio

Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Walter Pinheiro

!'SDB
Líder: JUTAHY JÚNIOR

F'MDB
Líder: GEO[IEL VIEIRA LIMA

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

PTB
Líder: ROBERTO JEFFERSON

Wagner Salustiano
Romel Anizio
José Janene

João Tota
Mário Negromonte

Eni Voltolini

José Carlos Elias
Romeu Queiroz

Arnaldo Faria de Sá
Nelson Marquezelli

Vice-Líderes:
Fernando Gonçalves (10 Vice)
Félix Mendonça
Antônio Jorge
Eduardo Seabra
Josué Bengtson

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1° Vice)
Eurico Miranda
Felter Júnior
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Herculano Anghinelti

Ricardo Rique
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Xico Graziano

Saulo Pedrosa
Léo Alcântara

Silvio Torres
Antonio Kandir

Zulaiê Cobra
Eduardo Barbosa

Fell Rosa
Mendes Thame

Vice-Líderes:
Narcio Rodrigues (1 °Vice)
Márcio Fortes
Carlos Batata
B. Sá
Sebastião Madeira
Alex Canziani
Custódio Maltos
Fátima Pelaes
Chico da Princesa
João Almeida
Antonio Carlos Pannunzio
Dr. Heleno
Jovair Arantes

Bloco (PDT, PPS)
Líder: JOÃO HERRMANN NETO

Vice-Líderes:
Albérico Filho
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Confúcio Moura
Damião Feliciano

José Borba
José Chaves

José Lourenço
Mendes Ribeiro Filho

Milton Monti
Norb&rto Teixeira

Vice-Líderes:
Alceu Collares (1° Vice)
Fernando Coruja

Ricardo Ferraço
Nelson Proença



Dr. Hélio
José Roberto Batochio

Ivan Paixão
Airton Cascavel

PARÁGRAFO 4°, ART. 9° - REGIMENTO INTERNO

Bloco (PL, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Bispo Rodrigues
Lincoln Portela
Ronaldo Vasconcellos
Eujácio Simões

Bloco (PSB, PCdoB)
Líder: HAROLDO LIMA

Magno Malta
Oliveira Filho
João Caldas

PTN

Repr.: JOSÉ DE ABREU

PHS

Repr.: ROBERTO ARGENTA

PSDC

Vice-Líderes:
José Antonio Almeida
Inácio Arruda
Paulo Baltazar
Tânia Soares

Wanderley Martins
Agnelo Queiroz

Evandro Milhomen

Repr.: FERNANDO ZUPPO

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Vice-Líderes
Eber Silva

PST
Líder: CABO JÚLIO

Divaldo Suruagy

Vice-Líderes:
Duilio Pisaneschi
Darcísio Perondi
Ricardo Barros

Luciano Pizzatto
Rafael Guerra



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO....------------- ---------------,
Roraima

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PL
Almir Sá · PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Salomão Cruz PFL

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PL
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB
Fátima Pelacs PSDB
Jurandil Juarez '" .PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale '" PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres , PPO
Giovanni Queiroz PDT
Haroldo Bezerra PSDB
José Priante PMDO
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro , PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL
Renildo Leal PTB
Socorro Gomes PCdoO
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro '" .PFL
Francisco Garcia PPL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTO
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PODD
Marinha Raupp PMDB
Nil ton Capixaba PTB
Oscar Andrade PL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre
Ildefonço Cordeiro PODO
João Tota PPB

José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PTB

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Dolores Nunes PMDB
Edmundo Galdino P3DB
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo '" .PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PL
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PFL
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Peitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch , PSDB
Pimentel Gomes PPS
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feij ó ••..••.•..•...••.•.• PSD8



Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda P8DD

Piaui
Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
Ciro Nogueira PFL
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themistocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Iberê Ferreira PTB
Laíre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Salomão Gurgel PDT

Paraiba
Adauto Pereira PFL
Armando Abilio PSDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PTB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PSDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
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 PSDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PSDB
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PL
Maurilio Ferreira Lima PMDB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB

Pedro Eugênio PT
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz PUT

Al.agoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
JoSo Caldas PL
José Thomaz Nonê PFL
Lui z Dantas PTB
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PTB
Tânia Soares PCdoB

Bahia
Ariston Andrade PFL
Benito Gama PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões .. '" PL
Félix Mendonça PTB
Francistênio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMDB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
T,Il1z Alhert.o PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PPB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL



Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosa, PSDB
Ursicino QueIruz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton GonçalvEs PFL

Minas Gerais
Aécio Neves .. _ PSDB
AntOnio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de l~ndrada PSDB
Cabo Júlio PST
Carlos Moscon~ PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos P~DB

Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Genésio Bernardino PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinte PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão., PTB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Mcreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia PMDB
MArio Assad Júnior PL
Mário de Oliveira PST
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
NilmArio Miranda PT
Ode Imo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrig~es PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB
Sérgio Miranda PCdoB

Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos ~~nseca Jr PFL
Magno Mal ta PL
Marcus Vicente PPB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPS
Rita Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes PPB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PST
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST
Iédio Rosa PFL
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PFL
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PSDB
José Carlos Coutinho PFL
José Egydio PFL
Laura Carneiro PFL
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira PDT
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feij ó .....•.•........•.... PSDB
Reinaldo Gripp PL



Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Santos PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PSB

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Aldu R~belo pedoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin P'l'

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PTB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz , PPS
Fernando Zuppo PSDC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PDT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Anibal _ PSDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoino PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PFL
Medeiros PL
Mendes Thame PSDB
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB

Moreira Ferreira PFL
Nela Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor LU.i~.illhu PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma P.fL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zé índio PMDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Tetê Bezerra PMDB
Wilson Santos PSDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMOR
Osório Adriano PFL
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso .. _ PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes pedoB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Ceovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PL
Lidia Quinan P8DB
L6cia Vânia '" .. , PSDB
Luiz Bittencourt '" .. PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PPB



Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha t'l:'L
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ur. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Manoel Vitório , PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani o •••• PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos .............•...... PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti o ••••••••••• PSDB
Oliveira Filho .. o" •••••••••• , •• PL
Osmar Serraglio PMOR
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
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
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti , PPB
Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL

Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna o ••• PMDB
Serafim Venzon o ••••••••••• PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Ana Corso PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer o •••• PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta , PHS
Telmo Kirst PPB
Wilson Cignachi PMDB
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Pompeo de Mattos
Ricardo Ferraço

2 vagas

Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
2° Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

Titulares Suplentes

Antônio Jorge (PTB)
Carlos Dunga (PTB)
Hugo Biehl (PPB)

Bloco (PL, PSL)

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Eujácio Simões

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PFL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Femandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

PSDB

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
Odílio Balbinotti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Wilson Santos
Xico Graziano

PMDB

Cleonânio Fonseca (PPB)
Confúcio Moura
João Carlos Bacelar (PFL)
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Si las Brasileiro
Telmo Kirst (PPB)
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Wemer Wanderer
Zezé Perrella

Armando Abílio
Carlos Mosconi

Domiciano Cabral
José Múcio Monteiro

Julio Semeghini
Luiz Ribeiro

Mendes Thame
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho

Alberto Fraga
Ana Catarina

Darcísio Perondi
Igor Avelino
João Matos

1 vaga

Almir Sá (PPB)
João Pizzolatti (PPB)
Roberto Balestra (PPB)

PST

Salomão Cruz (PFL)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6978/6979/6981

Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSD8)
2° Vice-Presidente: Paulo Marinho (PFL)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)

Titulares

PFL

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Santos Fil ho
Yvonilton Gonçalves

PSDB

Ezidio Pinheiro
2 vagas

Jorge Khoury (PFL)

Fax: 318-2142

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Francistônio Pinto

Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

PT
Adão Preito
João Grandão
Luci Choinack
Nilson Mourão
Tilden Santiago
Welinton Fagundes (PL) (Licenciado)

PPB
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer
Romel Anizio

PTB
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli

Bloco (PDT, PPS)

Giovanni Queiroz

Avenzoar Arruda
Geraldo Magela

José Pimentel
Marcos Afonso

Wellington Dias
1 vaga

Dr. Benedito Dias
Eliseu Moura
Fetter Junior

João Tota
Vadão Gomes

Airton Roveda
Félix Mendonça

Zila Bezerra

Agnaldo Muniz

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Augusto Franco
João Almeida
João Castelo
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Saulo Coelho

Eunício Oliveira
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Jorge Tadeu Mudalen
José Priante
Marçal Filho
Marinha Raupp
Maurilio Ferreira Lima
Reginaldo Germano (PFL)

Haroldo Bezerra (PSDB)

PMDB

PT

Alex Canziani
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Chiquinho Feitosa

Inaldo Leitão
Lino Rossi

Márcio Fortes
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi

Damião Feliciano
Hélio Costa

Leur Lomanto
Marcelo Barbieri

Milton Monti
Pinheiro Landim

Sérgio Reis (PTB)
Wagner Rossi

3 vagas

Ana Corso



Jorge Bittar
Marcos Afonso
Robério Araújo (PL)
Walter Pinheiro
1 vaga

PPB

Angela Guadagnin
Esther Grossi

Femando Ferro
Nelson Pellegrino

Paulo Delgado

Edmundo Galdino
Inaldo Leitão
Léo Alcântara
Nelson Otoch
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

João Almeida
Luiz Piauhylino

Nicias Ribeiro
Odílio Balbinotti

Ricardo Rique
Wilson Santos

Bloco (POT, PPS)

João Leão
Mário Assad Júnior (PL)
Pedro lrujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Iris Simões
Ricardo Izar
Silas Câmara

PTB

Eni Voltolini
Gerson Peres

Márcio Reinaldo Moreira
Marcus Vicente

Roberto Balestra

José Carlos Martinez
Josué Benglson
Romeu Queiroz

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Igor Avelino
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

PMOB

Freire Júnior
Maria Lúcia

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

Rita Camata
Themístocles Sampaio

3 vagas

Airton Cascavel
Dr. Hélio
Nelson Proença

Bispo Wanderval
João Caldas
Valdeci Paiva

Bloco (PL, PSL)

Olimpio Pires
Pimentel Gomes

1 vaga

Bispo Rodrigues
Marcos de Jesus

Philemon Rodrigues

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genoíno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

PT

Dr. Rosinha
Gilmar Machado

Jair Meneguelli
Manoel Vitório

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

Dr. Evilásio
Oscar Andrade (PL)

Raimundo Santos (PL)

Bloco ('~SB, PCdoB)

João Colaço (PSDB)
Luiza Erundina
Pedro Canedo (PSDB)

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

PPB

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Luisinho
Ricardo Fiuza

Wagner Salustiano

Secretária: Maria Ivone cio E~;pírito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6308

Magno Malta (PL)

PST

Ariston Andrade (PFL)

Fax: 318-2143

Murilo Domingos
Nelson Trad
Raimundo Santos (PL)

PTB

Edir Oliveira
Luiz Antonio Fleury

1 vaga

Femando Coruja
Ricardo Ferraço
Wolney Queiroz

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Mário Assad Júnior

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar
Oliveira Filho

Alceu Collares
José Roberto Batochio
Regis Cavalcante

Suplentes

PFL

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ney Lope, (PFL)
1° Vice-Presidente: J".ime Matins (PFL)
2° Vice-Presidente: Igor Avelino (PMDB)
3° Vice-Presidente: LÉ.o Alcâl1tara (PSDB)

Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Jairo Cameiro
Lu is Bamosa

Moreira Ferreira
Pedro lrujo

Pedro Pedrossian (PPB)
Vic Pires Franco

1 vaga

Aldo Arantes
Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida

PST

Asdrubal Bentes (PMDB)

Djalma Paes
Gonzaga Patriota

Wanderley Martins

Almeida de Jesus (PL)

André Benassi

PSOB

Anivaldo Vale

Secretária: Rejane Salete Marques
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)

Titulares Suplentes

Presidente: Rubens Furlan (PPS)
1° Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
2° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
3° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)

Titulares Suplentes

PFL
PFL

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Pedro Bittencourt
Salatiel Carvalho (PMDB)
Samey Filho (Licenciado)

PSOB

Glycon Terra Pinto (PMDB)
Luiz Ribeiro
Mendes Thame
Raimundo Gomes de Matos
Ricarte de Freitas

PMOB

Ana Catarina
José Borba
Luiz Bittencourt
Pinheiro Landim

PT

Arlindo Chinaglia
Femando Gabeira
Luiz Alberto

PPB

Celso Russomanno
Luisinho
Wagner Salustiano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa

João Colaço
Nelson Otoch

Ricardo Izar (PTB)
Xico Graziano

1 vagas

Dolores Nunes
José Priante

Max Rosenmann
Silas Brasileiro

Jaques Wagner
Luciano Zica

Tilden Santiago

José Janene
Paulo José Gouvêa (PL)

Pedro Pedrossian

Ariston Andrade
João Sampaio (PDT)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos
1 vaga

Armando Abílio
Domiciano Cabral
Inácio Arruda (PCdoB)
Ronaldo Santos
1 vaga

Euler Morais
Gustavo Fruet
Wilson Cignachi
Zé (ndio

Clovis IIgenfritz
Maria do Carmo Lara
Padre Roque

Eliseu Moura
Simão Sessim

Cleuber Cameiro
Paulo Octávio

Pedro Femandes
Roberto Pessoa

1 vaga

PSOB

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

B.Sá
Lúcia Vânia

1 vaga

PMOB

José Chaves
Marcelo Teixeira

2 vagas

PT

Iara Bemardi
Nilmário Miranda

Pedro Eugênio

PPB

João Leão
Mário Negromonte

Aníbal Gomes (PMDB)
Badu Picanço (PL)

PTB
Duilio Pisaneschi

Iris Simões
Edir Oliveira
Iberê Ferreira

PTB

Ary Kara
Luiz Dantas

Márcio Bitlar

Almeida de Jesus

Bloco (POT, PPS)

Olímpio Pires

Bloco PL, PSL

Ronaldo Vasconcellos

Rubens Furlan

Djalma Paes (PSB)

Bloco (POT, PPS)

Neiva Moreira

Bloco (PL, PSL)

Remi Trinta

Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda
Sérgio Novais
Socorro Gomes

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio
1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-707217073 Fax: 318-2147



COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Paulo José Gouvêa (PL)

Titulares

PFL

Suplentes

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Redecker (PPB)
3° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)

Titulares Suplentes

Jaime Martins
José Rocha
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Reginaldo Germano

PSOB

Carlos Nader
Eber Silva (PST)

Laura Cameiro
Moroni Torgan

Neci Lobão

Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Marcos Cintra
Paulo Octávio
Rubem Medina

PFL

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Luciano Castro

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024a318-7026 Fax: 318-2148

Antonio Feijão
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Nilo Coelho

Freire Júnior
Olavo Calheiros
Rita Camata
Roland Lavigne

Nelson Pellegrino
Orlando Fantazzini
Padre Roque

Flávio Ams (PT)
José Linhares

Amaldo Faria de Sá
Nelson Trad

Regis Cavalcante
1 vaga

Paulo José Gouvêa

Givaldo Carimbão

José Aníbal
Sebastião Madeira

Zulaiê Cobra
2 vagas

PMOB

Alberto Fraga
Elcione Barbalho

Pedro Novais
1 vaga

PT

Babá
Luiz Alberto

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

2 vagas

PTB

De Velasco (PSL)
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Pimentel Gomes
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Valdeei Paiva

Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar

Adolfo Marinho
Alex Canziani
Rose de Freitas
2 vagas

Edison Andrino
Fernando Diniz
Jurandil Juarez
Nair Xavier Lobo

Jaques Wagner
Virgílio Guimarães
1 vaga

Delfim Netto
Júlio Redecker

Múcio Sá
Zila Bezerra

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Ricardo Fiuza (PPB)

1 vaga

PSOB

Affonso Camargo
Léo Alcântara

Marisa Serrano
Mendes Thame

Veda Crusius

PMOB

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Divaldo Suruagy (PST)
Germano Rigotto

PT

Carlito Merss
Jorge Bittar

Ricardo Berzoini

PPB

Augusto Nardes
João Pizzolatti

PTB

Lidia Quinan (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Nelson Proença

Bloco (PL, PSL)

Badu Picanço

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, COMISSÃO DE FINANÇAS E
CULTURA E DESPORTO TRIBUTAÇÃO

Presidente: Esther Grossi (PT) Presidente: Benito Gama (PMDB)

1° Vice-Presidente: Iara Bemardi (PT) 1° Vice-Presidente: Maria Lúcia (PMDB)

2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB) 2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)

3° Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB) 3° Vice·Presidente: Jorge Khoury (PFL)

Titulares Suplentes Titulares Suplentes

PFL
PFL

Celcita Pinheiro Cesar Bandeira
Luis Barbosa Joel de Hollanda João Mendes Euler Ribeiro
Nice Lobão Mauro Fecury Jorge Khoury Lavoisier Maia
Osvaldo Coelho Paulo Marinho José Carlos Fonseca Jr. Marcos Cintra
Zezé Perrella Santos Filho Maria Lúcia (PMDB) Nice Lobão

Mussa Demes Osório Adriano

PSOB Paudemey Avelino Osvaldo Coelho
Roberto Brant Rodrigo Maia

Agnelo Queiroz (PCdoB) Alberto Goldman
Átila Lira Lidia Quinan
Bonifácio de Andrada Paulo Mourão PSOB
Itamar Serpa Rafael Guerra
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos Antonio Kandir Adolfo Marinho

Custódio Maltos Anivaldo Vale

PMOB Márcio Fortes Basílio Villani
Sebastião Madeira Luiz Carlos Hauly

Gastão Vieira Milton Monti Silvio Torres Sampaio Dória
João Matos Osmar Serraglio 2 vagas Veda Crusius
Jonival Lucas Junior Zé [ndio 1 vaga
Paulo Lima 2 vagas
Wagner Rossi

PMOB

pr Armando Monteiro João Henrique
Benito Gama José Lourenço

Esther Grossi Avenzoar Arruda Edinho Bez Michel Temer
Flávio Arns Padre Roque Germano Rigolto 4 vagas
Iara Bernardi Professor Luizinho Max Rosenmann

Milton Monti

PPB Pedro Novais

Dino Fernandes Cunha Bueno PT
Mitiam Reid (PSB) Eurico Miranda
Osvaldo Biolchi (PMDB) 1 vaga Carlito Merss Aloizio Mercadante

José Pimentel Clovis IIgenfritz

PTB Pedro Eugênio Henrique Fontana
Ricardo Berzoini Milton Temer

Eduardo Seabra Fernando Gonçalves
Walfrido Mares Guia Renildo Leal

PPB

Bloco (pOr, PPS)

Clementino Coelho Eurípedes Miranda
Wolney Queiroz Ivan Paixão

Bloco (PL, PSL)

Gilmar Machado (PT) Luciano Bivar
Tânia Soares (PCdoB) Medeiros

Bloco (PSB, pedoB)
Alcione Athayde Anamélia Lima Rocha Fernandes

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900/6905/7011/7012 Fax: 318-2149

Chico Sardelli (PFL)
Felter Junior
2 vagas

Félix Mendonça
José Militão

Fernando Coruja
João Eduardo Dado

PTB

Bloco (pOr, PPS)

Delfim Nelto
Hugo Biehl

Luis Carlos Heinze
Odelmo Leão

Iberê Ferreira
Walfrido Mares Guia

Emerson Kapaz
1vaga



Bloco (PL, PSL)

Cornélio Ribeiro José Aleksandro Max Mauro
Eujácio Simões Juquinha

Bloco ([:>SB, PCdoB)
Agnaldo Muniz

Sérgio Miranda 2 vagas
1 vaga

PST Marcos de Jesus

Divaldo Suruagy 1 vaga

PTN Dr. Evilásio

1 vaga 1 vaga

PTB

Nelson Trad

Bloco (PDT, PPS)

Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PSL)

João Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PHS

Secretária: Maria Linêa Magé Ihães
Local: Anexo 11, Pavimento SJperior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960/l39Ei9/6955 Fax: 318-2150

Roberto Argenta

PSDC

Neuton Lima (PFL)

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176Presidente: Nelo Rodoifo (PIIIIDB)

1° Vice-Presidente: Antônio c'o Valle (PMDB)
2° Vice-Presidente: A!]naldo fv1uniz (PPS)
3° Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)

Titulares

PFL

Suplentes

Femando Zuppo (PSDC)

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente:Nicias Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente:Airton Roveda (PTB)
3° Vice-Presidente:Gervásio Silva (PFL)

Titulares

1 vaga

Suplentes

Carlos Nader Claudio Cajado
Costa Ferreira Dino Fernandes (PPB) PFL
Deusdeth Pantoja José Carlos Coutinho
2 vagas Márcio Matos (PTB) Francisco Garcia Eliseu Resende

Ursicino Queiroz Francistônio Pinto Gilberto Kassab
Gervásio Silva Lael Varella
José Carlos Aleluia Pedro Bittencourt

?SDB Moreira Ferreira Yvonilton Gonçalves

Danilo de Castro Alexandre Santos
Expedito Júnior Dr. Heleno PSDB

Manoel Salviano Léo Alcântara Antonio Feijão Márcio Fortes
2 vagas 2 vagas Dr. Heleno Osmânio Pereira

Nicias Ribeiro Raimundo Gomes de Matos
Paulo Feijó Rose de Freitas

i":>MDB Salvador Zimbaldi Sérgio Barros

Antônio do Valle Aníbal Gomes PMDB
João Magalhães Femando Diniz Carlos Alberto Rosado (PFL) Edinho Bez

Mauro Benevides Jorge Tadeu Mudalen lide/onça Cordeiro (PSDB) 3 vagas

Nelo Rodolfo Salatiel Carvalho Marcos Lima
Vadão Gomes (PPB)

PT
PT

João Magno João Coser
Wellington Dias João Grandão Femando Ferro Adão Pretto

Wigberto Tartuce (PP3) Virgílio Guimarães Luciano Zica Luiz Alberto
Luiz Sérgio Walter Pinheiro

PPB
PPB

Luiz Fernando Pedro Corrêa
José Janene Ricardo Barros

Márcio Reinaldo Moreira Pedro Henry
Pedro Pedrossian Romel Anizio



Airton Roveda
Renildo Leal

Airton Dipp
Olimpio Pires

Juquinha

PTB
Antônio Jorge

Canos Batata (PSDB)

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho
1vaga

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Dr. Rosinha
Fioravante
Henrique Fontana
Orlando Desconsi

Dr. Bendito Dias
Eni Voltolini
José Unhares
1 vaga

Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim
Teima de Souza

PPB

Roberto Brant (PFL)
3 vagas

PTB

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Bloco (PSB, PCdoB)

Alceste Almeida (PL)

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946

Presidente: Rommel Feijó (PFL)
1° Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
3° Vice-Presidente: Ivan Paixão (PPS)

Titulares

PFL

Jandira Feghali

Fax: 318-2137

Suplentes

Amaldo Faria de Sá
Luiz Dantas
Rafael Guerra (PSDB)

Ivan Paixão
Salomão Gurgel
Serafim Benzon

Elber Silva (PST)
Reinaldo Gripp
Remi Trinta

Ezidio Pinheiro
Jandira Feghali

Eduardo Seabra
Osvaldo Sobrinho

1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Alceu Collares
Dr. Hélio

João Eduardo Dado

Bloco (PL, PSL)

Miriam Reid (PSB)
Robério Araújo

Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Agnelo Queiroz
Alcione Athayde

Secretária: Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefone: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: José Múcio Monteiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Cleuber Cameiro
Euler Ribeiro
José Egydio
Laíre Rosado (PMDB)
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Canos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânía
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Vicente Caropreso

Damião Feliciano
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Lamartíne Posella
Osmar Terra
RitaCamala
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Ângela Guadagnin

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

Kátia Abreu
Milton Barbosa

Ronaldo Caiado
Wilson Braga

PSDB

Armando Abílío
Jovair Arantes
Pedro Canedo

Raimundo Gomes de Matos
Ricarte de Freitas

Saulo Coelho
Saulo Pedrosa

Sebastão Madeira

PMDB

Elcione Barbalho
Euler Morais

Jonival Lucas Júnior
Waldemir Moka

4 vagas

PT

Arlindo Chinaglia

Antônio Canos Konder Reis
Gerson Gabrielli
Osório Adriano
Rodrigo Maia
Wilson Braga

Candinho Mattos
José Múcio Monteiro
Jovair Arantes
Paulo Paim (PT)
Ricardo Rique

Freire Júnior
Herculano Anghinetti (PPB)

PFL

PSDB

PMDB

Amaldo Faria de Sá (PTB)
Deusdeth Pantoja

Paudemey Avelino
2 vagas

Bonifácio de Andrada
Expedito Júnior

Narcio Rodrigues
2 vagas

Coriolano Sales
Edinho Bez



Ricardo Barros (PPB) Nair Xavier Lobo
2 vagas 2 vagas

PT

Avenzoar Arruda Carlos Santana
Jair Meneguelli Fioravante
Professor Luizinho João Magno

PPB

João Tota Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa 2 vagas
Pedro Henry

PTB

Fernando Gonçalves José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli

Bloco (POT, PPS)

Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda
1 vaga Rubens Bueno

Bloco (PL, PSL)

Medeiros Robério Araújo
Pedro Celso (PT) Tânia Soares (PCdoB)

PMOB

Albérico Filho
João Henrique
José Chaves
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

PT

Carlos Santana
João Coser
Manoel Vitório
Orlando Fantazzini
Teima de Souza

PPB

Mário Negromonte
Zé Gomes da Rocha (PMDB)
2 vagas

PTB

Duilio Pisaneschi
Márcio Matos
Romeu Queiroz

Gustavo Fruet
Henmes Parcianello

Marcelo Castro
Marcos Lima
Osmar Terra

3 vagas

Babá
Luiz Sérgio

Nilson Mourão
Orlando Desconsi

Pedro Celso

Almir Sá
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Carlos Dunga
José Militão

Silas Câmara

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007 Fax: 318-2152

Vanessa Grazziotin

Bloco (PSB,PCdoB)

Evandro Milhomen

Bloco (POT, PPS)

3 vagas

Bloco (PL, PSL)

Giovanni Queiroz
João Sampaio

1 vaga

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PFL

PSDB

Antônio Carlos Konder Reis
lédio Rosa

João Mendes
Luiz Moreira

Mussa Demes
Paulo Braga

Rubem Medina
1 vaga

Suplentes

Pedro Valadares
1 vaga

Cornélio Ribeiro
Oliveira Filho

Euler Ribeiro
Kátia Abreu

Mário de Oliveira (PST)
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Átila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Salomão Cruz
Socorro Gomes (PCdoB)

PFL

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: José Aleksandro (PSL)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)

Titulares

Bloco (PSB,PCdoB)

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Gonzaga Patriota
Norberto Teixeira (PMDB)

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Oscar Andrade
Philemon Rodrigues

Suplentes

Alex Canziani
Candinho Mattos
Haroldo Bezerra

IIdefonço Cordeiro
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Silvio Torres

Vittorio Medioli

Affonso Camargo
Basílio Villani
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Roberto Rocha
3 vagas

Aracely de Paula
Ary Kara (PTB)
Eliseu Resende
Lael Varella
Milton Barbosa
Neuton Lima
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Presidente: Duilio Pisaneschi (PTB)
1° Vice-Presidente: Márcio Matos (PTB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)

Titulares



Anivaldo Vale
Haroldo Bezerra
Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Asdrubal Bentes
Freire Júnior
Marinha Raupp
Mauro Lopes

Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

PSDB

PMOB

PT

Antônio Feijão
Edmundo Galdino

Fátima Pelaes
José Teles

1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis

2 vagas

João Grandão
José Pimentel
Nilson Mourão

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Feu Rosa
Jorge Wilson
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Sampaio Dória
Veda Crusius

Alberto Fraga
Dolores Nunes
Elcione Barbalho
Hélio Costa
José Lourenço
Leur Lomanto
Marcelo Barbieri
1 vaga

PSOB

PMOB

Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Itamar Serpa

Manoel Salviano
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
1 vaga

Augusto Franco (PSDB)
Edison Andrino

19or Avelino
Renato Vianna

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

José Bengtson
Renildo Leal

PPB

PTB

Almir Sá
Luiz Femando

Celcita Pinheiro (PFL)
Murilo Domingos

Aloizio Mercadante
Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Waldir Pires

PT

PPB

Fernando Gabeira
José Dirceu

José Genoíno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim

Bloco (POT, PPS)

Airton Cascavel
Eurípedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnaldo Muniz
Giovani Queiroz

Raimundo santos

Cunha Bueno
José Teles (PSDB)
Marcus Vicente
Odelmo Leão
Vittorio Medioli (PSDB)

PTB

Celso Russomanno
José Egydio (PFL)

Júlio Redecker
2 vagas

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Evandro Milhomen

Secretário (a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
2° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares

1 vaga

Fax: 318-2145

Suplentes

José Carlos Martinez
Osvaldo Sobrinho
Sérgio Reis

Bloco (POT, PPS)

Jair Bolsonaro (PPB)
Neiva Moreira
Rubens Bueno

Bloco (PL, PSL)

De Velasco
Haroldo Lima (PedoB)
1 vaga

Murilo Domingos
Vilmar Rocha (PFL)

1 vaga

Airton Cascavel
Airton Dipp

Salmoão Gurgel

Alceste Almeida
Cabo Júlio (PST)

Mago Malta

PFL Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2151

Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonô
Mário de Oliveira (PST)
Werner Wanderer

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Luciano Pizzatto

Ney Lopes
Robson Tuma

Aldo Rebelo
Eduardo Carnpos
Pedro Valadares

Alexandre Cardoso
Givaldo Carirnbão

Tânia Soares



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO
Proposição: Autor: Lino Rossi
Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PL)
1° Vice-Presidente: Magno Malta (PL)
2° Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
3° Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)

Suplentes

Proposição: Autor. Mesa Diretora

Presidente: Enivaldo Flibeiro FPB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Costa Fe-reira (PFL)
3° Vice-Presidente: LlIiza ErLndina (PSB)

Titulares

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PART1CIPATIVA

PFL
PFL

Jaime Martins
José Thomaz Nonô
Ney Lopes
Pedro BiUencourt
1 vaga

PSDB

Eduardo Barbosa
Feu Rosa
IIdefonço Cordeiro
João Castelo
Zulaiê Cobra

I~MDB

Aníbal Gomes
Jurandil Juarez
Silas Brasileiro
Teté Bezerra

PT

Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Jorge BiUar

PPB

Enivaldo Ribeiro
1 vaga

PTB

Costa Ferreira (PFL)
1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

2 vagas

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela

Abelardo Lupion Luciano PizzaUo
Celcita Pinheiro Laura Carneiro Luis Barbosa
Gerson Gabrielli Marcondes Gadelha Paulo Octávio

Gervásio Silva Moroni Torgan Reginaldo Germano
Zezé Perrella Ronaldo Caiado Robson Tuma

1 vaga
PSDB

Fátima Pelaes Candinho MaUos

João Colaço Lino Rossi Feu Rosa

Osmânio Pereira Luiz Piauhylino José Teles

Sebastião Madeira Vicente Arruda Luiz Ribeiro

Veda Crusius Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

1 vaga
PMDB

Alberto Fraga Albérico Filho
Cabo Júlio (PST) Olavo Calheiros

Mauro Benevides Elcione Barbalho 2 vagas

3 vagas Nair Xavier Lobo

PT

Maria do Carmo Lara Aloizio Mercadante
Nelson Pellegrino Marcos Rolim

Geraldo Magela Welington Dias Teima de Souza

Jaques Wagner
Paulo Delgado PPB

Edmar Moreira Luisinho
Magno Malta (PL) Pedro Pedrossian

Simão Sessim
1 vaga PTB

Edir Oliveira Amaldo Faria de Sá
Múcio Sá Luiz Antonio Fleury

Edir Oliveira
1 vaga Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio Eurípedes Miranda
Rubens Bueno Regis Cavalcante

2 vagas

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

Ble.co (PSB,PCdoB) Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Cláudia Braga T. de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento SJperior, Ala A, Salas 121/122
Telefones: 318-7958/:l18-79E9 Fax: 318-2889

Luiza Erundina Sérgio Novais
Wanderley Martins

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior

Jandira Feghali



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Bloco (PFL, PST)

Gerson Gabrielli Adauto Pereira
Marcos Cintra Chico Sardelli
Paes Landim Francisco Coelho
Pedro Bittencourt Jairo Cameiro

Arlindo Chinaglia Raimundo Santos (PL) Pedro lrujo
Iara Bemardi Rubem Medina 1 vaga
Padre Roque

1 vaga PMOB

Armando Monteiro Antônio do Valle
Benito Gama Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro Edinho Bez Euler Morais
Romel Anizio Jurandil Juarez Pedro Chaves

Simão Sessim Paulo Lima Salatiel Carvalho
Pedro Novais 1 vaga

PT
2 vagas

Aloisio Mercadante Geraldo Magela

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Federal

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia (Licenciado)

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

PHS

Lincoln Portela

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(SISTEMA FINANCEIRO)

Bloco (PSOB, PTB)

Proposição: PEC nO 53/99

Secretária: Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann (PMDB)
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Pompeo de Mattos (PDT)

Robério Araújo

Suplentes

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Kátia Abreu

Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos

1 vaga

6 vagas

PT

PPB

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Jorge Pinheiro
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis
Zé fndio

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Proposição: PEC nO 3/99 Autores: Paulo Octávio e Outros
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares



Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

João Coser
José Pimentel

Laire Rosado
Luiz Bittencou rt
1 vaga

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Pedro Eugênio (PT)
1 vaga

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

PPB

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PV

Wellington Dias (PT)

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro (PSDB)
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Avenzoar Anuda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

PFL

PT

PPB

César Bandeira
Francisco Coelho

Gerson Gabrielli
José Thomaz Nonô

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

1 vaga

Jorge Bittar
3 vagas

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140 Enio Bacci

POT

Serafim Venzon

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus

PPS

Proposição: PEC nO 76/99 Autores: Ubiratan Aguiar
e Outros

Agnaldo Muniz João Hermann Neto

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POlÍTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feijó

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)

Zenaldo Coutinho
2 vagas

Clementino Coelho (PPS)

PV

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ana Catarina Pedro Chaves
Aníbal Gomes 6 vagas
Armando Monteiro
Damião Feliciano

Proposição: PLP nO 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)



Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

Bloco (PSOB, PTB)
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,

Anivaldo Vale Carlos Dunga QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,
Antônio Jorge Chiquinho Feitosa

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"Carlos Batata Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão Luiz Piauhylino (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
Sérgio Barros Saulo Pedrosa
Welinton Fagundes (PL) (Licenciado) Sérgio Reis Proposição: PEC na 222/00 Autores: Juquinha e Outros
Xico Graziano 2 vagas Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Zila Bezerra 10 Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)

20 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)

Bloco (PFL, PST)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Abelardo Lupion Celcita Pinheiro Titulares Suplentes
Francisco Coelho Luis Barbosa
Jaime Fernandes Reginaldo Germano

Bloco (PSOB, PTB)Kátia Abreu Sérgio Barcellos
Paulo Braga 2 vagas Antônio Jorge Jovair Arantes
Ronaldo Caiado Juquinha Saulo Coelho

Luiz Carlos Hauly Sérgio Carvalho
PMOB Luiz Piauhylino 5 vagas

Luiz Ribeiro
Confúcio Moura 6 vagas Márcio Matos
João Colaço (PSDB) Paulo Feijó
Moacir Micheletto Sérgio Barros
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)Zé fndio

Cleuber Carneiro Costa Ferreira
PT Gervásio Silva Expedito Júnior

Gilberto Kassab Neuton Lima
Adão Pretto 3 vagas Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
João Grandão Santos Filho Pedro Bittencourt
Padre Roque Werner Wanderer Pedro lrujo

PPB PMOB

Anibal Gomes Norberto Teixeira
Dilceu Sperafico Eliseu Moura Damião Feliciano 5 vagas
Salomão Cruz (PFL) João Tota Edison Andrino
Vadão Gomes 1 vaga Marcelo Teixeira

Osmar Serraglio
Roland Lavigne

Bloco (PSB, PCdoB)

PTAgnelo Queiroz 2 vagas
Ezídio Pinheiro Fernando Ferro Henrique Fontana

Luciano Zica Jorge Bittar
Padre Roque Luiz Sérgio

Bloco (POT, PPS)

Agnaldo Muniz Márcio Bittar PPB

Airton Dipp 1 vaga Dilceu Sperafico Hugo Biehl
Eni Voltolini Luiz Carlos Heinze
Márcio Reinaldo Moreira Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões Bispo Rodrigues Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota
PHS Tânia Soares 1 vaga

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga

Secretária: Fátima Moreira
Bloco (POT, PPS)

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B Airton Dipp João Sampaio
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140 João Herrmann Neto 1 vaga



Ronaldo Vasconcello~;

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

João Grandão
Wellington Dias

José Pimentel
Manoel Vitório

Secretário: Mário Drállsio CO'Jtinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jó.ime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Arnarildo (PPB) (Licenciado)
Relator: João Castelo (PSDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMEUDA À CONSTITUiÇÃO N°
254-A, DE 2000. DO PODER EXECUTIVO, QUE

"ALTERA O AFlT. 42 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, PRORROGANDO, POR DEZ
ANOS, A APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO,
DE PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS
RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS

REGiÕES CEI\lTRO-OESTE E NORDESTE"

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Autor: Poder Executivo

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo (Licenciado)
Roberto Balestra

Badu Picanço (PL)
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha (PL)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante
Neiva Moreira Wolney Queiroz

PHS

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota 2 vagas
Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões Marcos de Jesus

Pauderney Avelino (PFL) 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
289, DE 2000, QUE "ACRESCENTA O ART. 79

AO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

INCORPORANDO OS POLICIAIS MILITARES DO
EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE

RONDÕNIA AOS QUADROS DA UNIÃO"
Proposição: PEC nO 289/00

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

1 vaga

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Kátia Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

João Leão (PPB)
Lino Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)

Norberto Teixeira

Autores: Senado Federal e
Outros

PTN

José de Abreu

B!oco (PFL, PST)

Geovan Freitas
Marcelo Castro
Maurilio Ferreira Lima
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra

I'MOB

Proposição: PEC nO 254/00

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

Ariston Andrade
Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Avenzoar Arruda

PT

Fernando Ferro

Bloco (PFL, PST)

Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro



IIdefonço Cordeiro (Licenciado) Francisco Garcia Titulares Suplentes
Luciano Castro João Ribeiro
Luis Barbosa Paudemey Avelino Bloco (PSOB, PTB)Moroni Torgan Sérgio Barcellos

Antônio Jorge Antonio Carlos Pannunzio

PMOB Dr. Heleno Raimundo Gomes de Matos
Eduardo Seabra Rommel Feijó

Asdrúbal Bentes Alberto Fraga Fátima Pelaes 5 vagas
Confúcio Moura 5 vagas José Múcio Monteiro (PFL)
Elcione Barbalho José Teles
Jurandil Juarez Ricardo Rique
Marinha Raupp 1 vaga
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)
PT

Laire Rosado 6 vagas
Babá 3 vagas 5 vagas
Marcos Afonso
Nilson Mourão

PPB

Edmar Moreira Roberto Balestra
PFL

Jair Bolsonaro 2 vagas Átila Lins Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Salomão Cruz (PFL) Claudio Cajado Moroni Torgan

Jairo Cameiro Ney Lopes
José Múcio Monteiro Robson Tuma

Bloco (PSB, PCdoB) Luciano Castro Wilson Braga
Mário Assad Júnior 1 vaga

Evandro Milhomen 2 vagas
Gonzaga Patriota PT

Avenzoar Arruda Agnelo Queiroz (PCdoB)
Bloco (POT, PPS) Dr. Rosinha 3 vagas

Manoel Vitório
Agnaldo Muniz Airton Cascavel Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Eurípedes Miranda Giovanni Queiroz

PPB

Bloco (PL, PSL) Almir Sá Herculano Anghinetti
Antonio Joaquim Araújo Hugo Biehl

Oscar Andrade Robério Araújo 1 vaga 1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior- Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 30S-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
20 DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)

José de Abreu

Proposição: PEC nO 308-A/96

PTN

1 vaga

Autores: Jandira Feghali
e Outros

POT

João Sampaio Olimpio Pires

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues José Aleksandro

PPS

Agnaldo Muniz 1 vaga

PHS

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)

Djalma Paes

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 10 DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

Bloco (PL, PSL)

PPS

PHS

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente:
10 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
30 Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

1 vaga

Suplentes

Alex Canziani
Augusto Franco

José Múcio Monteiro
Léo Alcântara

Nelson Trad
Saulo Coelho
Sérgio Barros

Zila Bezerra

Autor: Poder Executivo

Aldir Cabral
Anivaldo Vale

Darci Coelho (Licenciado)
Euler Ribeiro
Luís Barbosa

Osório Adriano
Pedro Fernandes

Bloco (PFL, PST)

Proposição: PEC nO 407/01

Bloco (PSOB, PTB)

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 407,2001, QUE" ACRESCENTA ART. 84 AO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Antonio Kandir
Átila Lira
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Mendes Thame
Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
10 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
20 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
30 Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)
Relator: Delfim Netto (PPB)

Titulares

Suplentes

João Paulo
3 vagas

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampaio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

Autor: Senado Federal

PT

PFL

Proposição: PEC nO 281/00

Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar (PTB)
2 vagas

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson

Átila Lins
Carlos Nader
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

PMOB

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

PPB

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

POT

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigotto
João Henrique
Milton Monti
Pedro Novais

Antônio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

José Roberto Batochio Fernando Coruja PT

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Alrneida 1 vaga

Clovis IIgenfritz
Dr. Rosinha
Pedro Eugênio

José Pimentel
Ricardo Berzoini

1 vaga



PPB PMDB

Almir Sá
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro

Bloco (PSB, PCdoB)

Fetter Júnior
2 vagas

Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Silas Brasileiro

Freire Júnior
5 vagas

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

2 vagas

PT

Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio
Pimentel Gomes

Neiva Moreira
1 vaga

Fernando Ferro
João Paulo
José Genoíno

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

PPB
Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Eujácio Simões
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Romel Anizio

3 vagas

PHS Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Pavimento superior - Sala 165-B
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM

PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
610-A, DE 1998, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR

Bloco (PDT, PPS)

Roberto Argenta 1 vaga Aldo Arantes
José Antonio Almeida

José Roberto Batochio
Ricardo Ferraço

Bispo Rodrigues

Fernando Coruja (PDT)

Aldo Rebelo
1 vaga

Regis Cavalcante
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Welinton Fagundes (Licenciado)

PHS

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC nO 618/98

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
3D Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8437 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 618, DE 1998, QUE "ACRESCE INCISO AO

ART. 20 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCLUI ENTRE OS BENS DA

UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Suplentes

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vagas

Proposição: PEC nO 610/98 Autores: Senado Federal e Outros

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3D Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Relator: Jaime Martins (PFL)

Titulares

Bloco (PFL, PST)

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho
1 vaga

Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Pauderney Avelino

Cesar Bandeira
José Carlos Aleluia

Robson Tuma
Sérgio Barcellos

Vilmar Rocha

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Odílio Balbinotti

Bloco (PSDB, PTB)

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra



Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Glycon Terra Pinto
Lu iz Bitlencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

Renildo Leal
3 vagas

Bloco (pIIIDB, PST, PTN)

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
(REFORMA TRIBUTÁRIA)

Proposição: PEC n° 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Adão Pretlo
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Pompeo de Mattos

Socorro Gomes

Paulo José Gouvêa

PFL

Carlos Nader
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Luís Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PT

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

POT

Fernando Coruja

Bloco VSB, pedoB)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

Eliseu Resende
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencou rt
Paulo Lima
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão (PTB)
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço (PPS)

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

PFL

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Pedro Pedrossian (PPB)
Wilson Braga

PMOB

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
3 vagas

PSOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basílio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgílio Guimarães

1 vaga

PPB
PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calhoiros Bispo
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7062/ :31f1-70ól

Fernando Gabeira (PT)

1 vaga

Fax: 318-2140

Fetter Júnior
João Pizzolatli
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga



Eurípedes Miranda
1 vaga

POT

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

PHS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Proposição: RCP n° 2/99 Autores: Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Er1es Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11- Sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Turna (PFL)

Titulares

Eduardo Campos

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda
Renildo Leal (PTB)

Proposição: RCP nO 5/99

Francisco Rodrigues (PFL)

Autores: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB) Bloco (PSOB, PTB)

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Basílio Villani
Júlio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Veda Crusius

Alex Canziani
Léo Alcântara
Saulo Coelho
Silvio Torres

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

PFL

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

PMOB

Neuton Lima
2 vagas

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

PT

Babá
Nilson Mourão

PPB

Almir Sá
Luiz Femando

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

2 vagas

João Tota
Salomão Cruz

Lamartíne Posella
Marcelo Barbieri
Roland Lavigne

PT

Iara Bernardi
Ricardo Berzoini

PPB

Celso Russomanno
Cunha Bueno

3 vagas

José Pimentel
Teima de Souza

Wagner Salustiano
1 vaga

POT

Giovanni Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen

Eurípedes Miranda

Vanessa Grazziotin

1 vaga

João Eduardo Dado

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Rebelo

Bloco (POT, PPS)

João Herrmann Neto



Bloco (PL, PSL) PTN

Bispo Wanderval

PTN

José de Abreu

De Velasco

1 vaga

José de Abreu

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7057

1 vaga

Fax: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO - PROER"

Autores: Milton Temer e Outros

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCfclO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRAFICO DE
INFLU~NCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS REFERENTES AO PROJETO

SIVAM - SISTEMA DE VIGILANCIA DA AMAZÔNIA

Autores: Deputado Arlindo
Chinaglia e Outros

Suplentes

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Proposição: RCP nO 23/96

Suplentes

Fax: 318-2182

Bloco (PSDB, PTB)

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436

Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

Titulares

Proposição: RCP nO 21/96

Alberto Goldman
Danilo de Castro
Femando Gonçalves
Márcio Fortes

João Carlos Bacelar
Paes Landim
Pedro Bittencou rt

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Ney Lopes
Rubem Medina

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zenaldo Coutinho

Bloco (PFL, PST)

Armando Abílio
Badu Picanço (PL)

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Zila Bezerra

Gustavo Fruet
José Borba
Wagner Rossi

PMDB

Antônio do Valle
José Lourenço

1 vaga

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Cameiro

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

PT PMDB

Milton Temer
1 vaga

José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

Alberto Fraga
Contúcio Moura
Jurandil Juarez
1 vaga

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Haroldo Lima

João Tota
Ricardo Barros

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PT

PPB

Babá
1 vaga

João Tota
Luiz Femando

Nelson Proença

Bloco (pOr, PPS)

José Roberto Batochio

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Socorro Gomes

Bloco (PL, PSL) Bloco (PDT, PPS)

Almeida de Jesus João Caldas Márcio Bittar Neiva Moreira



Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PH5
Pompeo de Mattos (PDT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

José Aleksandro

1 vaga

Fax: 318-2182

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PP5)

João Sampaio
Márcio Bittar

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMAS pOLíTICAS

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Bloco (PL, PSL)

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Bloco (P50B, PTB)

Suplentes

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

PHS

Roberto Argenta

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Régis Cavalcante (PPS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 10 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 20 DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNAlÍSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA

PFL

Presidente:
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

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano
1 vaga

Bloco (PFL, P5T)

PMOB

PT

PPB

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Femando Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Osmar Serraglio

Paulo Lima
3 vagas

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genoino
Virgl1io Guimarães

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Proposição: PEC nO 203/95

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Fil ho
Vic Pires Franco
José Canos Fonseca Jr.

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Autoesr: Laprovita Vieira
e Outros

Suplentes

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Maria Elvira
5 vagas



PSOB PMOB

Anivaldo Vale
Domiciano Cabral
Luiz Piauhylino
Mareio Rodrigues
Saulo Coelho
Viltorio Medioli

Alberto Goldman
Femando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araejo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

José Carlos Martinez
1 vaga

Neiva Moreira

PT

PPB

PTB

POT

PSOB

Regis Cavalcante (PPS) Arthur Virgílio (Licenciado) Adolfo Marinho
3 vagas Bonifácio de Andrada Alberto Goldman

João Almeida Antonio Carlos Pannunzio
Mareio Fortes Amaldo Madeira
Zulaiê Cobra Jutahy Junior
1 vaga Luiz Carlos Hauly

José Janene PT
Robério Araújo (PL)

1 vaga Geraldo Magela Gilmar Machado
João Paulo José Genoíno
Professor Luizinho Paulo Delgado
1 vaga Virgílio Guimarães

Iris Simões
Murilo Domingos PPB

Amaldo Faria de Sá (PTB) 3 vagas
Herculano Anghinetti

Agnaldo Muniz (PPS) José Linhares

l3Ioco ('3SB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali Eduardo Seabra
Femando Gonçalves

PTB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Bloco (Pl., PS T, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Valdivino Tol,entir o Filho
Local: Serviço de Comis:lÕes Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA D'O REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

Djalma Paes

Femando Coruja

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

José Roberto Batochio

Pedro Valadares

Bispo Wanderval

Autor: PresidenteProposição:

Bispo Rodrigues

Presidente: De Velasco (pSLl
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: ProfElssol Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator: Heráclito Folies (PFL)

Titulares

PFL

Suplentes

COMISSÂO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luís Barbosa
Pedro Femandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Proposição: PLP nO 9/99 Autor: Poder Executivo



Suplentes

Titulares

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Suplentes

PFL

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro (Licenciado)
José Carlos Fonseca Jr.

Mauro Fecury
Raimundo Santos (PL)

Vilmar Rocha

PMDB

Albérico Filho
João Colaço (PSDB)

4 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

PFL

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann (PMDB)
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilrnar Machado
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Alceu ColI ares

PSDB

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)

Paulo Mou rão
3 vagas

PT

Angela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (PTB)
1 vaga

PPB

Pastor Amarildo (Licenciado)
Robério Araújo (PL)

Yvoni/ton Gonçalves (PFL)

PTB

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PDT

Dr. Hélio

Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior (PL)
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina

PMDB

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

PSDB

Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

PT

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Carlos Nader
Corauci Sobrinho

Darci Coelho (Licenciado)
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Freire Júnior
Milton Monti

1 vaga

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Djalma Paes

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

PPB

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira
Marcos de Jesus Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7060

PTB

Eduardo Paes (PFL) (Licenciado)
Rodrigo Maia (PFL)

Femando Gonçalves
José Carlos Elias



POT Luciano Zica

Enio Bacci Pompeo de Mattos
PPB

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anízio

Bloco (P5B, PCdoB) Bloco (P5B, PCdoB)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Djalma Paes Sérgio Miranda Haroldo Lima
Miriam Reid

Sérgio Miranda
1 vaga

Bloco (POT, PP5)

5uplentes

1 vaga

Eujácio Simões

Arolde de Oliveira
Jaime Fernandes

Lael Varella
Lavoisier Maia
Milton Barbosa

Roberto Pessoa

João Hermann Neto
Olimpio Pires

Átila Lins (PFL)
Bonifácio de Andrada
José Carlos Martinez

5 vagas

Autores: Gilmar Machado
e Outros

PV

Bloco (PL, P5L)

Bloco (PFL, P5T)

Bloco (P50B, PTB)

João Caldas

Airton Dipp
Pedro Eugênio

Aracely de Paula
Carlos Nader
Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda
Nice Lobão
Paes Landim

Alexandre Santos
Lidia Quinan
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Márcio Matos
Marisa Serrano
Múcio Sá
Rafael Guerra

Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joel de Hollanda (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PPB)
Relator: Lidia Quinan (PSDB)

Titulares

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 306-A, DE 2000, QUE "ACRESCENTA O

PARÁGRAFO TERCEIRO AO ARTIGO 215 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, INSTITUINDO O

PLANO NACIONAL DE CULTURA".
Proposição: PEC nO 306/00

Fernando Gabeira

5uplentes

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

IIdefonço Cordeiro
Luís Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

Fernando Ferro
2 vagas

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

PT

PMOB

Bloco (PFL, P5T)

Bloco (P50B, PTB)

Carlos Santana
Jaques Wagner

Antônio do Valle
Femando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição: PEC nO 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basílio Villani (PSDB)

Titulares

Badu Picanço
Basílio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vittório Medioli



PMDB

Dr. Antonio Cruz
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Osvaldo Biolchi
Themístocles Sampaio

PT

Ana Corso
Gilmar Machado
Iara Bemardi

PPB

Dino Femandes
José Linhares
Marcus Vicente

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos
Jandira Feghali

Bloco (PDT, PPS)

Luís Barbosa Robson Tuma
Neuton Lima 1 vaga

Osmar Serraglio
Paulo Lima

PMDB4 vagas

Albérico Filho Jorge Wilson
Barbosa Neto Olavo Calheiros
Gustavo Fruet Pinheiro Landim
4 vagas 3 vagas

Esther Grossi
PSDBPadre Roque

1 vaga André Benassi Alexandre Santos
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara
João Castelo Zenaldo Coutinho
Nelson Otoch 3 vagas

Luisinho Vicente Arruda
2 vagas Zulaiê Cobra

PT

4 vagas 4 vagas
2 vagas

João Sampaio
1 vaga

Oliveira Filho

José de Abreu

Bloco (PL, PSL)

PTN

Pimentel Gomes
1 vaga

De Velasco

1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

PPB

PTB

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (Oxx61) 318-8790 Fax: (Oxx61) 318-2140

Enio Bacci

PDT

Coriolano Sales (PMDB)

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AlÍNEA

E DO INCISO 11 DO § 50 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bispo Wanderval

Djalma Paes

Proposição: PEC nO 374/96 Autor: Senado Federal

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
"A ESTUDAR AS PROPOSTAS EXISTENTES E

APRESENTAR PROJETOS LEGISLATIVOS QUE
AMENIZEM OS EFEITOS DA TRIBUTAÇÃO

CUMULATIVA SOBRE A ECONOMIA
NACIONAL, USANDO COMO COMPENSAÇÃO

A TRIBUTAÇÃO DE IMPORTAÇÃO."

PFL

Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Átila Lins
Corauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão

Proposição:

Presidente: Delfim Netto (PPB)

Autores: Delfim Netto
e Outros



PFL

1° Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlito MHSS (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares

Proposição: RCP nO 22/96 Autores: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PHS

Fetter Junior (PPB) 1 vaga
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (Oxx61) 318-7058 Fax: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL

Eduardo Barbosa
Flávio Ams

Marisa Serrano
Veda Crusius

Bloco (PSOB, PTB)

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Suplentes

Eliseu Resende
Francisco Coelho

Gervásio Silva
Kátia Abreu

Moroni Torgan
Paulo Marinho

Anivaldo Vale
Átila Lins (PFL)

Basílio Villani
Domiciano Cabral

Ricardo Rique
Silvio Torres

PMOB

Jorge Khoury
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Rodrigo Maia
Rubem Medina

PSOB

Adolfo Marinho
Antonio Kandir
Custódio Mattos
Luiz Canos Hauly
Márcio Fortes
Sampaio Dória

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Germano Rigotto
Milton Monti
Pedro Novais

6 vagas

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

PT
PFL

Aloizio Mercadante Pedro Eugênio
Almerinda de Carvalho Celcita PinheiroCanito Merss 3 vagas

José Pimentel Kátia Abreu Laura Cameiro

Ricardo Berzoini Nice Lobão 1 vaga

PT

PPB Angela Guadagnin Anindo Chinaglia (Licenciado)
Iara Bemardi Dr. Rosinha

Delfim Netto Enivaldo Ribeiro
Eni Voltolini 2 vagas PPB
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga Antonio Joaquim Amújo

PTB Dr. Benedito Dias 1 vaga

Márcio Matos Félix Mendonça POT
Nelson Trad Murilo Domingos

Miriam Reid Dr. Hélio

Bloco (POT, PPS)

João Eduardo Dado
Ricardo Ferraço

Clementino Coelho
Pompeo de Mattos Jandira Feghali

Bloco (PSB, pedoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (iPSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

Haroldo Lima
1 vaga

Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PPS

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Elfoco (PL, PSL)

Eujácio Simões
Ronaldo Vasconcello~,

De Velasco
João Caldas

Ivan Paixão Regis Cavalcante



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)

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PT) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus Remi Trinta

PV

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 30 PARA

ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO
COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO PARA

DETERMINAR ATRIBUiÇÕES
DE VICE-PREFEITO"

Suplentes

Airton Cascavel (PPS)

Autores: Femando Zuppo
e Outros

Proposição: PEC n° 98/99

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Autores: Nicias Ribeiro
e Outros

Hermes Parcianello
5 vagas

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

PMOB

Proposição: PEC nO 89/95

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé fndio

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

PSOB

Fátima Pelaes
Maria Abadia (Licenciada)

Max Rosenmann (PMDB)
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Antonio Canos Pannunzio
Danilo de Castro

IrisSimões
José Canos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

PT
Marcos Afonso
Wellington Dias
3 vagas

PPB

4 vagas

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
5 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

PTB

Hugo Biehl
Romel Anizio

1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

PFL
Adauto Pereira

Gilberto Kassab
Kátia Abreu

Pedro Pedrossian (PPB)
Zila Bezerra (PTB)

1 vaga

POT PT

Eber Silva Pompeo de Mattos Avenzoar Arruda
Márcio Matos (PTB)

4 vagas



2 vagas

PPB

Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Santos Filho

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

Mário Assad Júnior (PL)

Pedro Henry
Simão Sessim
1 vaga

POT

Fernando Zuppo (PSDC)

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)

Telmo Kirst
2 vagas

Eber Silva (PST)

1 vaga

Darcísio Perondi
Glycon Terra Pinto
José Borba
Ricardo Izar (PTB)
Saraiva Felipe
Zé fndio

Luciano Zica
Marcos Afonso
1 vaga

PMOB

6 vagas

PT

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

Almeida de Jesus

Rubens Furlan

Sérgio Novais (PSB)

PPS

PV

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Janene

Alexandre Cardoso
1 vaga

PPB

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Celso Russomanno
Mário Negromonte

Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar
1 vaga

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Proposição: PL 203/91 Autor: Senado Federal

Presidente: José fndio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Ronaldo Vasconcellos

Rubens Furlan (PPS)

Bloco (POT, PPS)

Fernando Coruja
Pedro Eugênio (PT)

Bloco (PL, PSL)

José Egydio (PFL)

PHS

Regis Cavalcante (PPS)

Suplentes

Carlos Mosconi
lris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann (PMDB)
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Armando Abílio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas
1 vaga

Proposição: PL 634/75 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

PFL

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco

Cleuber Carneiro
Gervásio Silva

Gilberto Kassab

Antõnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes Landim



Paulo Magalhães Raimundo Santos COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
Ricardo Fiuza Wemer Wanderer

PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°2 vagas 2 vagas
1.483, DE 1999, QUE "INSTITUI A FATURA

ELETRÔNICA E A ASSINATURA DIGITAL NAS
PMOB TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Gustavo Fruet Mauro Benevides Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Osmar Serraglio Nair Xavier Lobo
Renato Vianna 4 vagas Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)

Ricardo Izar 1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)

Rita Camata 2° Vice-Presidente:
1 vaga 3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)

Relator: Julio Semeghini (PSDB)

PSOB Titulares Suplentes

Alexandre Santos André Benassi Bloco (PSOB, PTB)
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenildo Ribeiro José Militão Alex Canziani Augusto Franco
Inaldo Leitão Nelson Otoch Julio Semeghini lris Simões
João Castelo 2 vagas Luiz Piauhylino Mareio Fortes
Vicente Arruda Narcio Rodrigues Maria Abadia (Licenciada)

Ricardo Ferraço (PPS) Nelson Marquezelli
Rodrigo Maia (PFL) Paulo Kobayashi

PT Salvador Zimbaldi Romeu Queiroz
Walfrido Mares Guia Zenaldo Coutinho

Iara Bemardi Femando Ferro
Marcos Rolim Geraldo Magela Bloco (PMOB, PST, PTN)
2 vagas José Pimental

Waldir Pires Hermes Parcianello 7 vagas
Jorge Pinheiro
Marçal Filho

PPB Marcelo Barbieri
Maria Elvira (Licenciada)

Augusto Nardes Celso Russomanno Pinheiro Landim

Edmar Moreira 2 vagas 1 vaga

Wagner Salustiano
PFL

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Roberto Batochio

PTB

POT

Femando Gonçalves
1 vaga

Coriolano Sales (PMDB)

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Francisco Rodrigues
José Carlos Fonseca Jr.

Kátia Abreu
Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrella

1 vaga

PT

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Jorge Bittar
Professor Luizinho
2 vagas

4 vagas

PPB
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

PPS

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

POT

Ayrton Xerêz (Licenciado) Ai rton Cascavel
Dr. Hélio Luisinho (PPB)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga



Bloco (PL, PSL) Felter Júnior Júlio Redecker
Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMDB)

Marcos Cintra (PFL) Valdeci Paiva

PTB
PPS

Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves
Emerson Kapaz Pedro Eugênio (PT) Eduardo Seabra Magno Malta (PL)

PV POT

Fernando Gabeira (PT) Marcos Rolim (PT) Neiva Moreira 1 vaga

Secretária: Heloisa Podrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento SJperior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Proposição: PEC nO 20/95 Autores: Eduardo Jorge
e Outros

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

PV

Paulo José Gouvêa

1 vaga

PFL

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lflur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrad;l (PSDB)

Titulares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo II
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

Suplentes

Autores: João Leão
e Outros

B.Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

Cleuber Carneiro
Jorge Khou ry
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares

Proposição: PEC nO 57/99

Armando Abílio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço (PPS)
Saulo Pedrosa

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

Maria Elvira (Licenciada)
3 vagas

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgílio Guimarães

2 vagas

Cesar Bandeira
Francisco Coelho

IIdefonço Cordeiro (PSDB)
João Mendes

José Carlos Fonseca Jr.
Sérgio Barcellos

1 vaga

PT

?SDB

PMOB

Gilmar Machado
João Paulo
José Genoíno
Milton Temer

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Benito Gama
Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Biltencourt
Rita Camata

Cunha Bueno
PPB

Augusto Nardes
Armando Monteiro

PMOB

Albérico Filho



Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Augusto Farias
João Leão
Pedro Corrêa

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Pimentel Gomes
Wolney Queiroz

Antônio do Valle
4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgilio Guimarães

PPB

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho
1 vaga

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

Ary Kara (PTB)
Simão Sessim

Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

Gonzaga Patriota

PSOB

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

1 vaga

PT

João Coser
1 vaga

PPB

Almir Sá
João Tota

PTB

Márcio Matos

POT

Fernando Zuppo (PSDC)

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

João Caldas

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Suplentes

Ariston Andrade (PFL) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo I - Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.905, DE 1997, QUE
"IMPÕE CONDiÇÕES PARA A

COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Corauci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PFL

PMOB

Wilson Braga
2 vagas

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga

Abelardo Lupion
Carlos Alberto Rosado

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odílio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes (PL) (Licenciado)
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Adauto Pereira
Ariston Andrade



Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
José Rocha
Kátia Abreu
Luciano Pizzalto

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Igor Avelino
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro

João Grandão
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

PMDB

PT

PPB

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Joaquim Francisco
Paulo Octávio

Pedro Pedrossian (PPB)

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

Fernando Ferro
Iara Bemardi

Luci Choinacki
1 vaga

Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Eduardo Barbosa
Flávio Ams (PT)
João Almeida
Lino Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

Suplentes

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Nelson Trad

Rose de Freitas
3 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro lrujo

Bloco (PSB, PCdoB)

Felter Júnior
Hugo Biehl
Dr. Evilásio

Aldo Arantes
Sérgio Novais

Bloco (PDT, PPS)

Emerson Kapaz
Pompeo de Maltos

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Alceu Collares
Márcio Biltar

Paulo José Gouvêa

PMDB

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terra

PT

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB

Almerinda de Carvalho (Licenciado)
José Linhares
Pastor Amarildo (Licenciado)

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Car10s Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

3 vagas

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

PV

Fernando Gabeira (PT) Marcos Rolim (PT)

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA ElOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Alceu Collares Or. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

Proposição: PL 3.198/00 Autor: Paulo Paim
Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciado)

Fernando Gabeira (PT) 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Lincoln Portela

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

PPS

Robério Araújo

1 vaga

Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretária: Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
N° 2.186, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE

PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSOB, PTB)

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Ams (PT)

Saulo Pedrosa
3 vagas

Roberto Argenta

Proposição: PL 2.186/96

PHS
1 vaga

Autores: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada) Celcita Pinheiro
Euler Ribeiro Expedito Júnior (PSDB)
Laura Carneiro Kátia Abreu
Marcondes Gadelha Lavoisier Maia
Moroni Torgan Luís Barbosa
Nice Lobão Medeiros (PL)
Ursicino Queiroz Roland Lavigne (PMDB)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Darcísio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira (Licenciada)
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themístocies Sampaio

PFL

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lídia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Lídia Quinan
Marcus Vicente (PPB)
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Suplentes

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feijó

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PFL

PT

Marcos Afonso
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim
Wellington Dias

PPB

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Celso Russomanno
José Linhares

POT

Fernando Coruja

Bloco (PSB, pedoB)

Djalma Paes

Angela Guadagnin
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

3 vagas

Dr. Hélio

Alcione Athayde

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themístocies Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Abelardo Lupion
Darci Coelho (Licenciado)
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli

PT

Alberto Fraga
Freire Júnior

Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Carlos Nader
Jaime Fernandes

José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian (PPB)

Ursicino Queiroz

João Grandão
Luciano Zica



Marcelo Barbieri 3 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

PSDB

Basílio Villani Anivaldo Vale
Chico da Princesa Basílio Villani
Custódio Mattos Nelson Otoch
Jovair Arantes Vicente Caropreso
Nelson Otoch Veda Crusius
Osmânio Pereira 1 vaga

PT

Ar1indo Chinaglia (Licenciado) 4 vagas
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PPB

Ary Kara Almir Sá
Ibrahim Abi-Ackel José Janene
Márcio Reinaldo Moreira Simão Sessim

PTB

Duilio Pisaneschi 2 vagas
1 vaga

PDT

Femando Coruja 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Aldo Arantes

1 vaga

Rubens Fur1an

Marcos de Jesus

2 vagas

Miriam Reid (PSB)

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

PDT

PPB

PPS

PHS

ElIocCl (PL, PSL)

Valdeci Paiva

moco (pSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPI::CIAL 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 Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

PELAS LEIS COMERCIAIS, Paulo José Gouvêa De Velasco

E DÁ OllTRA!> PROVIDÊNCIAS"

Jaques Wagner
João Paulo

Roberto Balestra
Salomão Cruz (PFL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Pedro Valadares

Fernando Coruja

Ronaldo Vasconcellos (PL)

Emerson Kapaz

Secretária: Angélica filaria LE.ndim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: WalclomilO Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio R·,inaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolçhi (PMOB)

Titulares Suplentes

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"

Adolfo Marinho

Suplentes

Basílio Villani

Pedro Eugênio

Autores: Silvio Torres
e Outros

PPS

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: PL 4.874/01

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator: Gilmar Machado (PT)

Titulares

Rubens Bueno

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
Ildefonço Cordeiro

Luís Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)

PFL

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina



Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Sérgio Reis
Silvio Torres

Expedito Júnior
Josué Bengtson

Márcio Matos
Paulo Feijó

Welinton Fagundes (PL) (Licenciado)
2 vagas

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO

ART. 37 E DO PARÁGRAFO r DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Autores: Gonzaga Patriota

e OutrosCorauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Darcísio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

PMOB

PT

Aldir Cabral
Chico Sardelli

IIdefonço Cordeiro (PSDB)
Joel de Hollanda

Luis Barbosa
1 vaga

6 vagas

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

Proposição: PEC n° 151/95

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

PFL

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

PMOB

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Eurico Miranda
João Pizzolatti
Telmo Kirst

PPB

Augusto Farias
2 vagas

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

PSOB
Bloco (PSB, PCdoB)

Uno Rossi Antonio Feijão
Aldo Rebelo Agnelo Queiroz Marcus Vicente Arnon Bezerra
Eduardo Campos 1 vaga Moroni Torgan (PFL) Badu Picanço

Paulo Feijó Feu Rosa
Wanderley Martins (PSB) Max Rosenmann

Bloco (POT, PPS) Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

Olimpio Pires Rubens Bueno PT
Regis Cavalcante 1 vaga

Geraldo Magela Carlos Santana
José Genoíno Nelson Pellegrino

Bloco (PL, PSL) Marcos Rolim Wellington Dias
Luiz Eduardo Greenhalga 1 vaga

Luciano Bivar Ronaldo Vasconcellos

PPB
PV

Amaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro
1 vaga 1 vaga Edmar Moreira 2 vagas

Pedro Corrêa
Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B

PTBTelefone: 318-8430 Fax: 318-2140
Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson



POT
Eurípedes Miranda Wander1ey Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS

Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

PT

Car10s Batata
Léo Alcântara
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
1 vaga

Secretária: Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Ayrton Xerêz (Licenciado) Régis Cavalcante Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
639, DE 1999, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO §
5° DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 4, DE 1999, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO §
5° DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE) Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Proposição: PEC n° 639/99 Autores: José Car10s Aleluia
e Outros

PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Femando

PTB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Sérgio Novais

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

José Antonio Almeida

Cabo Júlio

PFL

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

PPS

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior Sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Regis Cavalcante1 vaga

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,DODEPARTAMENTO
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: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basílio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Suplentes

Alberto Goldman

Hermes Parcianello
Osvaldo Reis

Zé fndio
3 vagas

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro (PSDB)
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro lrujo

Pedro Pedrossian (PPB)

PSOB

PMOB

Augusto Franco

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio



Titulares

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PFL

Suplentes

Atila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luís Barbosa
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E 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"

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior (PSDB)

Francisco Coelho
Lael Varella

Pedro Femandes
Wemer Wanderer

1 vaga

PFL

PMOB

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luís Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro lrujo

Proposição: PEC nO 136/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Lamartine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

PT

PSOB

PMOB

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

PPB

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

Confúcio Moura
Salatiel Carvalho

4 vagas

PTS PSOB
Duilio Pisaneschi

Olímpio Pires

POT

1 vaga

1 vaga

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)
1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
PT

Eujácio Simões Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB, pedoB)

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Professor Luizinho
1 vaga

Jandira Feghali 1 vaga
PPB

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Ai rton Cascavel

PV

1 vaga

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

PTS

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli



Fernando Coruja

João Caldas

POT

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Geraldo Magela
3 vagas

PT

PPB

Henrique Fontana
José Genoino

2 vagas

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

Jandira Feghali

Pedro Eugênio (PT)

Aloco PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

PPS

1 vaga

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

POT

Gerson Peres
Romel Anízio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W
137, DE 1999, QUE "ESTABELECE LIMITE

PARA REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO
OU PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Eurípedes Miranda

Almeida de Jesus (Licenciado)

Alexandre Cardoso

Fernando Coruja

Paulo José Gouvêa

Dr. Evilásio

Presidente: Gastão Vieira (PIADB)
1° Vice-Presidente: Jáime Mé,rtins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jcnival Lllcas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruca (PS[ B)

Titulares Suplentes

Secretário: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 294, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO § 1° DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

- BATALHÃO SUEZ

Proposição: PEC nO 137/99

Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
KátiaAbreu
Luciano Castro
Paes Landim

PFL

Autor: Poder Executivo

Carlos Nader
Nice Lobão

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

2 vagas

PPS

1 vaga

Proposição: PEC nO 294/95

1 vaga

Autores: Sérgio Barcellos
e Outros

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson (PSDB)
Ricardo Izar (PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

~;)MOB

PSOB

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

2 vagas

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Júnior
Lino Rossi

Marcus Vicente (PPB)
Nicias Ribeiro

Presidente: Iberê Ferreira (PTB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PPB)
Relator: Jorge Wilson (PSDB)

Titulares

PFL

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga



Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFl, PST)

Edison Andrino
Freire Júnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
2 vagas

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Romrnel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

Carlos Santana
Marcos Afonso
2 vagas

Almir Sá
Iberê Ferreira (PTB)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

Neiva Moreira

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

6 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

4 vagas

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Serafim Venzon

Titulares

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayashi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Femandes

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Suplentes

Alex Canziani (Licenciado)
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMOB

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

PT

Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões

PPS

1 vaga

Cabo Júlio

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

PPB

Dr. Benedito Dias
Fetter Júnior

João Pizzolatti

1 vaga Airton Cascavel

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso Inácio Arruda
Sérgio Novais José Antonio Almeida

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POlÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Ivan Paixão
João Sampaio

Bloco (POT, PPS)

Olímpio Pires
Pedro Eugênio

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Proposição: PL 2.763/00 Autores: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara Ronaldo Vasconcellos

Dajalma Paes (PSB)

Bloco (PL, PSL)

PHS

Philemon Rodrigues

1 vaga



Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

1 vaga

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

PTN

José de Abreu

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PL, PSL)

Luciano Bivar Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Proposição:

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp Airton Cascavel
João Herrmann Neto Dr. Hélio

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

Luís Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Alberto Go/dman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

PUOB Bloco (PUOB, PST, PTN)

Albérico Filho José Chaves Coriolano Sales Jorge Pinheiro
Eunicio Oliveira José Priante Osvaldo Biolchi Luiz Bittencourt
João Henrique Marçal Filho
Leur Lomanto Roland Lavigne PFL
Olavo Calheiros 2 vagas
Wagner Rossi Reginaldo Germano Laura Carneiro

Robson Tuma Sérgio Barcellos

PT

Jair Meneguelli José Genoíno
PT

Ricardo Berzoini Orlando Fantazzini Marcos Rolim Nilmário Miranda
Teima de Souza Paulo Delgado

PPB
PPB

Luis Carlos Heinze 1 vaga
Cunha Bueno Augusto Nardes
Herculano Anghinetti Pedro Corrêa

POTSimão Sessim Simão Sessim

Miro Teixeira Neiva Moreíra
Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali Gonzaga Patriota Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares 1 vaga Pedro Valadares Agnelo Queiroz



Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Autor: Gilmar Machado

Suplentes

Proposição:

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Cabo Júlio

Aulor: Paulo Octávio

Bloco (PL, PSL)

Proposição

De Velasco

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

João Almeida
Uno Rossi
saulo Pedrosa

Alberto Goldman
Narcio Rodrigues

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

Albérico Filho
João Colaço (PSDB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leilão
João Castelo
Zulaiê Cobra Raimundo Santos

Reginaldo Germano

PFL

Benito Gama (PMDB)
Costa Ferreira

Bloco (PMOB,PST,PTN)
PT

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt Gilmar Machado João Grandão

PFL PPB

Cleuber Cameiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins

1 vaga Pastor Amarildo (Licenciado)

POT
PT

Pedro Celso 1 vaga

Dr. Hélio

Agnelo Queiroz

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)
Tânia Soares

PPB PV
Edmar Moreira Herculano Anghinetti Femando Gabeira (PT) Luiz Alberto (PT)

Regis Cavalcante Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Secretária: Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A ACOMPANHAR A APURAÇÃO DO

ACIDENTE OCORRIDO NA MADRUGADA
DE HOJE NA PLATAFORMA P-36,
DA PETROBRAS, NO CAMPO DE

RONCADOR, NA BACIA DE CAMPOS

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

POT

Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PPS

Proposição:
Titulares

Alexandre santos (PSDB)

Autor: Aécio Neves
Suplentes

19 vagas



Candinho Mattos (PSDB)
Carlos Santana (PT)
Or. Heleno (PSOB)
Femando Gabeira (PT)
Haroldo Lima (PCdoB)
Jandira Feghali (PCduB)
João Sampaio (POT)
Jorge Bittar (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)
Luciano Zica (PT)
Luiz Alberto (PT)
Luiz Antonio Fleury (PTB)
Luiz Sérgio (PT)
Miriam Reid (PSB)
Nelson Pellegrino (PT)
Paulo Feijó (PSOB)
Salatiel Carvalho (PM08)
Vivaldo Barbosa (POT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE l.EI N° 4.842, DE 1998, QUE
"DISPÕE S08RE O ACESSO A RECURSOS

GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS DERIVADOS
E DÁ OUTRAS PF10VIDÊNCIAS" E AOS

PROJETOS DE LEI NOS 4.579, DE 1998, 4.751,
DE 1998 E 1953, DE 1999, APENSADOS.

1 vaga

João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

Socorro Gomes

Paulo José Gouvea

Emerson Kapaz

1 vaga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz (PFL)

1 vaga

POT

Or. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Valdeci Paiva

PPS

1 vaga

PV
Proposição: PL na 4.842/98 Autor: Senado Federal

Femando Gabeira (PT) Marcos Rolim (PT)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (p1I1DB, PST, PTN)

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
10 Vice-Presidente: Podro Nevais (PMOB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Romel Arlizio (PPB)
Relator: Ricarte de Fmitas (PSOB)

Titulares

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Suplentes

Alex Canziani

Autor: Poder Executivo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 5.484, DE 2001, QUE
"INSTITUI MECANISMO DE FINANCIAMENTO

PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO, PARA
O PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA EM

SAÚDE, PARA O PROGRAMA DE
BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENÉTICOS 
GENOMA, PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O SETOR AERONÁUTICO,

E PARA O PROGRAMA DE INOVAÇÃO
PARA A COMPETITIVIDADE,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 5.484/01

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
20 Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
30 Vice-Presidente: Oarcísio Perondi (PMDB)
Relator: Luiz Femando (PPB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Custódio Maltos

Suplentes

7 vagas

Fátima Pelaes
Femando Gonçalves
José Múcio Monteiro

Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
2 vagas

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Roberto Argenta (PHS)

Sérgio Barcellos
Wilson Braga

PFL

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

B.Sá
Carlos Batata
lris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano



Jovair Arantes
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Márcio Matos
Pedro Canedo
Xico Graziano
Zila Bezerra

Armando Abílio
Lúcia Vânia

Marisa Serrano
Paulo Mourão

Renildo Leal
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odílio Balbinotti (PSDB)
Relator: Moacir Micheletto (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco
Luís Barbosa
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Albérico Filho
Benito Gama
Darcísio Perondi
Lamartine Posella
Leur Lomanto
Marçal Filho

Jorge Bittar
Luiz Sérgio
Pedro Eugênio

Dilceu Sperafico
José Unhares
Luiz Femando

Bloco (PFL, PST)

PMDB

PT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Aracely de Paula
Jorge Khoury

Osvaldo Coelho
Roberto Pessoa

Vilmar Rocha
Wilson Braga

Confúcio Moura
5 vagas

3 vagas

Dr. Benedito Dias
Hugo Biehl

1 vaga

Carlos Batata
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Luiz Carlos Hauly
Odílio Balbinotti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Abelardo Lupion
Cleuber Cameiro
Kátia Abreu
Marcondes Gadelha
Milton Barbosa
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

Alberto Fraga
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Waldemir Moka

PFL

Antônio Jorge
Carlos Mosconi
Jovair Arantes

Nelson Marquezelli
Nilo Coelho

Sérgio Barros
2 vagas

Costa Ferreira
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
Lael Varella
Paulo Braga

Pedro Femandes
Reginaldo Germano

Confúcio Moura
Edison Andrino

Freire Júnior
Marcelo Castro

2 vagas

Givaldo Carimbão
Socorro Gomes

Dr. Hélio
Ricardo Ferraço

Bloco (PDT, PPS)

2 vagas

Clementino Coelho
Pimentel Gomes

PT

Adão Pretto
João Grandão
Nilson Mourão
Padre Roque

PPB

Luiz Sérgio
3 vagas

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Mário Assad Júnior

PTN

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Bloco (PSB, PCdoB)

Fetter Junior
Nelson Meurer

1 vaga

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ANALISAR E PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI N° 4.828, DE 1998, QUE
"DISPÕE SOBRE A PRODUÇÃO, O COMÉRCIO

E A FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior- Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

José de Abreu

Proposição: PL 4.828/98

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)

1 vaga

Autor: Poder Executivo

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)
Alceu Collares
Clementino Coelho

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa

PHS

Luis Carlos Heinze (PPB)

2 vagas

Márcio Bittar
1 vaga

Eujácio Simões

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 598-A, DE 1998, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DAS LETRAS A, B, C E O

DO INCISO VI DO § 3° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)

Wolney Queiroz

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058 Fax: 318-2140Proposição: PEC nO 598/98 Autores: Paulo Lima

e Outros

Alceste Almeida

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

PV

Lincoln Portela

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Salvador limbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO W 550-A, DE 1997, DO SENHOR
DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA

REDAÇÃO AO ART. 40 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ALTERA O

PRAZO DE VIG~NCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDt::NCIAS"

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Kátia Abreu

Luciano Castro
Mauro Fecury
Salomão Cruz

Sérgio Barcellos

IIdefonço Cordeiro
Odílio Baldinotti

Pedro Canedo
Sérgio Carvalho

Sérgio Reis
lila Bezerra

2 vagas

Autores: Antonio Feijão
e Outros

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: PEC n° 550/97

PMDB

Átila Lins
Dr. Gomes
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Paudemey Avelino

Antonio Feijão
Haroldo Bezerra
Josué Bengtson
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Saulo Coelho
Silas Câmara
Vicente Arruda

Presidente: Francisco Garcia (PFL)
1° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares

Suplentes

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

lulaiê Cobra
1 vaga

PT

Asdrubal Bentes
Osvaldo Reis

4 vagas

PPB

3 vagas

PMDB

Bloco (PFL, PST)
Antônio Carlos Konder Reis

Francistônio Pinto
Kátia Abreu

Mauro Fecury
Osvaldo Coelho

Paulo Gouvêa

Jairo Cameiro
José Rocha
Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos
1 vaga

João Paulo
Orlando Fantazzini
Pedro Celso

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador limbaldi
Vicente Caropreso

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Laíre Rosado
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
1 vaga

Eni Voltolini
Gerson Pe res
Marcus Vicente

Alcione Athayde
1 vaga

3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Igor Avelino
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

PT

Damião Feliciano
5 vagas

Márcio Bittar

Bloco (PDT, PPS)

2 vagas

Luciano lica
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Orlando Fantazzini
2 vagas



Bloco (PL, PSL)

Raimundo Santos Robério Araújo

PHS
Luís Barbosa (PFL) Luiz Car10s Hauly (PSDB)

Dr. Benedito Dias
João Tota
Luiz Femando

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

Ai rton Cascavel
Eurípedes Miranda

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

2 vagas

Giovanni Queiroz
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida Vanessa Grazziotin

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL
Darci Coelho (Licenciado)
Jairo Cameiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

Secretário: Francisco Lopes
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PMDB
2 vagas

PSDB
Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT
1 vaga

PPB

De Velasco

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Liliane
Local: Ala C Sala T 04, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

Suplentes

Autor: Presidente

PMDB

PSDB

PPB

PFL

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Ibrahim Abi-Ackel

Jaime Martins

Cezar Schirmer

Antonio Car10s Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PST)

José Thomaz Nonô Corauci Sobrinho
Moroni Torgan lédio Rosa
1 vaga Robson Tuma

PSDB

Bonifácio de Andrada Car10s Batata
Marisa Serrano Vicente Caropreso
Vicente Arruda Xico Graziano

PMDB

Barbosa Neto Laíre Rosado
Osmar Serraglio Osmar Terra

PT

Or1ando Fantazzini Iara Bemardi
W,;Ildir Pires Marcos Rolim

PPB

Romel Anizio João Tota

PTB

Ricardo Izar Nelson Trad

Bloco (PDT, PPS)
Oscar Andrade Lincoln Portela



PT

Jaques Wagner

PTS
Luiz Antonio Fleury

13loco (?SB, PCdoB)
José Antonio Almeida

Bloco (Pl., PS T, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

PV

Femando Gabeira (p-j)

POT
Pompeo de Mattos

Secretário (a): Erles Janl1er Costa GOlini
Local: Servo Comissõos Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 /'318-21'.0

GRUPO DE TRABALH O DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOS"Iç:ÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: João Cal,ias (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PPB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares Suplentes

Albérico Filho (PMDB)
Almeida de Jesus (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licônciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (PFL) (L.canciadn)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (PT) (Licenciaco)

Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Femando Gabeira (PT)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)

. Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PTB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PPB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PTB)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcelo Teixeira (PMDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus (PL)
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PPB)
Milton Barbosa (PFL)
Múcio Sá (PTB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PT)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (PL)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB) (Licenciado)
Sérgio Novais (PSB)
Si las Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
6 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



CÂMAHA DOS DEPUTADOS
CENTFZD DE DOCUMENTAÇÀ() E INFOHMAÇÀO

COOI-{Ul:.NAÇÁU Dl:: 1"UtJLlCAÇ(Jl:::S

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

CARTILHA SOBRE A COMISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

ISBN: 85-7365-198-9

R$ 2,20

CODIGO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR
DA CÂMARA DOS DEPurADOS

ISBN 85-7365-179·,

R$ 2,20

HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL PELA
ELIMINAÇAo DA VIOLENCIA CONTRA MULHER

ISBN 85-"1365-190-3

R$ 2,20

SEMINÁRIO DEMOCRACIA E SOBERANIA
POPULAR

.ISBN 85 1385··1910

R$ 4.40

POLiTICA COMFRCIAI. EXTERNA E POlITICAS
DE DEFESA DA CONCORRENCIA

ISBN 85-7365-186-5

R$ 2,20

CONHEÇA A COMUNIDADE VIRTUAL DO PODER
LEGISLATIVO

ISBN 85-7365-182·2

R$ 2,20

--------------,_...._,-----_.~,-,------------","""."-_......_--,.,,....
Locais (Je venda: Mídia Livraria. Ed. Pnncipal e .Anexo JV da Camilm dos Deputados Teletones: (61) 318·64T717271
Intorrnaç6es: Coordenação de Publicaç6es. Teletone: (61) 318-6864. E-mail: publiçacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
ClN IIW DE IJOCUMEN-r Ac,;AO E INFOI"[I.1AÇAU

COOHDENAÇAO DE I'lJBLlCAÇúES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

HOMENAGEM AOS 167 ANOS DA REVOLUÇAO
FARROUPILHA

ISBN 857365-1830

Esgotado

IMPACTO DO PLANO ECONÓMICO DE
RACIONAMENTO ENERGETICO NA ECONOMIA

BRASilEIRA

ISBN 85-7365174-1

R$ 3,30

SEMINÁRIO DO LIXO Á CIDADANIA:
CATADORES DE MATERIAL RECIClÁVEL E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEl

ISBN 85-l:l65-1l6-8

R$ 3,30

DE OLHO NA CIDADANIA: O QUE FAZER EM
CASO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 00

CIDADAO

ISBN 8573651B14

R$ 2,20

[STATuro DA CIDADE: GUIA PARA
IMPLEMENTAÇÃO PELOS MUNiCípIOS E

CIDADÃOS

ISBN 85-/365·168-7

R$15,40

POLlTICAS AGRíCOLAS E AGRÁRIAS

ISBN 85-7365170-9

R$ 5,50

LOCdlS de venda: Mídia Livraria Eti. f'nnclPill e Anexo IV da C:HTldra dos Deputados Telefones (61) 318-647717271
Informaçües: Coordenaçào de Publtcaç6es. Telefone: (til) 318-6864 I:·-mail: pul)licacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAo E INFORMAÇAO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

BALANÇO SOCIAL

ISBN 85-7365-175-X

R$ 3,30

--------_.._-_._--._._......

SEMINÁRIO AÇOES DE CIDADANIA

ISBN: 85·7365-1 T7·6

R$ 5,50

CONSTlTUIÇÁO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil (1988) (17. ed.)

Esgotado

MAJORAÇÂO DAS TARIFAS PORTUÁRIAS

ISBN 85·7365·173·3

R$ 3,30

ISBN 85·7365·1806

R$ 1,10

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI : COLETÂNEA
DE TEXTOS DA 1" CONFERÊNCIA NACIONAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

~,

l.'···'''''"'·''''''·'''''·""••u ...," ~ t'olI"",....'"

--II+"d81
()t,~.'iattO:i para o
Século XXI

; ~;,Q'.O-ÁH:I:A fl(' n;:x rQ'i
l,'~ I' t:'1.d...." •.lr' I""".I .."

;l: ...j(.~t),Ú.ll'Ullt j)opl~ .... w \

ISBN 85-7365·1482

R$41.80

L.ocals de venda: Mídia Livraria Ed. Pnncipal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318·6477/7271
Informações: Coordenação de PubllC<lçóes Telefone: (6'1) 318·6864 E·rnail: publicacoes.cedi@camara.gov.bl



SENADO
FEDERAL

• SECRETARIA. ..

: ESPECIAL
. DE EDITORAÇÃO

E PUBllCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 644 PÁGINAS


