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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 279 DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de Barro
Duro - PIAUr, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barro Duro,
Estado do Piauí.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 185, de 16 de maio de 2000, que autoriza a

Associação Comunitária de Comunicação de Barro Duro - Piaur, a executar, por três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barro Duro, Estado do Piauf.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de agosto de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,

Interino.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, eu, Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino, nos termos do art. 48, iten 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO 280 DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Semeador para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Macapá, Estado
do Amapá.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 150, de 27 de março de 2001, que outorga

permissão à Fundação Semeador para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Macapá, Estado
do Amapá.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de agosto de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,

Interino.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N° 281, DE 2001

Agosto de 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Radio Bom
Conselho FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Conse
lho, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria N° 44 de 23 de fevereiro de 2000, que autori

za a Associação e Movimento Comunitário Rádio Bom Conselho FM a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Conselho, Estado de Pernambuco.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de agosto de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,

Interino.

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

DECRETO LEGISLATIVO NO 282 DE 2001

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural Alto
Paranaíba para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Patos
de Minas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 29 de novembro de 1999, que outor

ga concessão à Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba para executar, por quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de agosto de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,

Interino.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 283 DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão à Universidade de São Paulo para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 302, de 9 de dezembro de 1998, que outor

ga permissão à Universidade de São Paulo para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão son9ra em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de agosto de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 284, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Social, Cultural e Artrstico "amiga" de Registro a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Registro, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n071, de 21 de março de 2000, que autoriza a

Associação Comunitária de Desenvolvimento Social, Cultural e Artistico "Amiga" de Registro a executar servi
ço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na cidade de Registro,
Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de agosto de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,

Interino.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 285, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária Alternativa a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bicas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n084, de 21 de março de 2000, que autoriza a

Associação de Rádio Comunitária Alternativa a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bicas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de agosto de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,

Interino.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

----------- SUMÁRIO

1 - ATA DA 1468 SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA
38 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 8

LEGISLATURA, EM 22 DE AGOSTO DE 2001
I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111 - Leitura do expediente

MENSAGEM

N° 862/01 - Do Poder Executivo, subme
tendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional, o Ato constante do Decreto de 14-8-01,
que "Renova concessão das entidade que espe-
cifica. 38844
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N° 516/01 - Do Senhor Deputado GeddeJ
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Marcelo Barbieri deixa de participar
como titular, passando à suplente da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor·
mática. 38846

OFIcIOS

N° 1.079/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Lider do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando o Deputado Darci Coelho
para integrar a Comissão de Seguridade Social e
Família, em substituição a Deputada Almerinda
de Carvalho. .. .

N° 1.080/01 - Do Senhor Deputado Inocen
cio Oliveira, Uder do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando o Deputado Darci Coelho
para integrar a Comissão de Finanças e Tributa-
ção .

W 1.083/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Lider do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando o Deputado Darci Coelho
para integrar a Comissão Especial destinada a
examinar os projetos de lei, em trâmite desta
Casa, que versam sobre matérias relativas ao
Sistema Financeiro Nacional. ..

W 1.085/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Lider do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando o Deputado Darci Coelho
para integrar a Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer ao PL n° 2.186/96 ........

N° 1.089/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando o Deputado Darci Coelho
para integrar a Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer às PEC n° 137-A/99....

N° 1.092/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Lider do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando o Deputado Darci Coelho
para integrar a Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer às PEC n° 254-A/00....

N° 1.098/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando o Deputado Chico Sardelli
para integrar a CPI destinada a investigar várias
irregularidades praticadas durante a vigência do
Regime de Administração Especial Temporárias
(RAET) no Banespa ..

N° 1.127/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Lider do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando o Deputado Divaldo Suruagy
para o cargo de Vice-Líder do referido Bloco........

W 408/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Expedito Junior para integrar a Comissão de Fis
calização Financeira e Controle, W 404/01 - Do
Senhor Deputado Xico Graziano, Vice-Uder do
PSDB, solicitando o desligamento do deputado
Mário Negromonte da Comissão de Viação e
Transportes .

38844

38845

38845

38845

38845

38845

38846

38846

38846

N° 394/01 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do PPB, indicando que os Deputados
Jarbas Lima e Celso Russomanno para integra
rem a Comissão Parlamentar Conjunta do Mer-
cosul .

N° 341/01 - Do Senhor Deputado Valde
mar Costa Neto, Lider do Bloco Parlamentar
PUPSL, indicando os Deputados Ronaldo Vas
concelos e José Aleksandro para integrarem a
CPI destinada a "apurar as atividades, relações e
envolvimentos do Senhor José Afonso Assump
ção e do Embaixador Júlio César Gomes Santos
no exercício de advocacia administrativa, tráfico
de influência, oferecimento de propinas (Corrup
ção ativa) referente ao Projeto SIVAM - Sistema
de Vigilância da Amazônia" .

N° 343/01 - Do Senhor Deputado Valde
mar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL, indicando o Deputado Lincoln Portela
em substituição ao Deputado Medeiros na Co-
missão de Legislação Participativa .

N° 260/01 - Do Senhor Deputado Luís Car
los Heinze, Presidente da Comissão de Agricultu
ra e Política Rural, solicitando novo despacho
para o PL n° 4.112/93 .

N° 256/01 - Do Senhor Deputado César
Bandeira, Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, encami-
nhando o PL n° 3.398/00 .

N° 847/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, solicitando a desapen-
sação do PL n° 3.953/00 do PL nO 3.428/00 .

N° 851/01 - Do Senhor Deputado lnaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, solicitando revisão do
despacho dado ao PDC n° 656/01 .

N° 891/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, solicitando a revisão do
despacho dado ao PL n° 233/99 .

N° 873/01 - Do Senhor Deputado Zenaldo
Coutinho, Presidente em exerclcio da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, encami
nhando o PDC n° 927/01, apreciado pela referida
Comissão .

38847

38847

38847

38847

38848

38848

38849

38849

38851
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38857

38859

38855

38860

38855

38860

38858

38859

38855

38861

38857

N° 088/01 - Do Senhor Deputado Philemon
Rodrigues, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, solicitando a inclusão da referida
Comissão no despacho do PL n° 3.988/00 ..

N° 089/01 - Do Senhor Deputado Fioravan-.
te, solicitando a alteração do seu nome parta-
mentar. ..

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Alberto Fraga, re
querendo que seja encaminhado noticia crime ao
Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal ....

- Do Senhor Deputado Antônio Joaquim
Araújo, requerendo a revisão do despacho dado
ao PL n04.117/01 ..

38852

38853

38853

38853

38853

38853

N° 110/01 - Da Senhora Deputada Ana
Catarina, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, solicitan
do a desapensação do PL nO 4.640 do PL nO
1.825/91 .

N° 874/01 - Do Senhor Deputado Zenaldo N° 156/01 - Do Senhor Deputado Michel
Coutinho, Presidente em exerclcio da Comissão Temer, Presidente da Comissão de Finanças e
de Constituição e Justiça e de redação, encami- Tributação, encaminhando o PL n° 824-A/99,
nhado o PDC n° 931/01, apreciado pela referida apreciado pela referida Comissão ..
Comissão............................................................... 38851 N0 157/01 - Do Senhor Deputado Michel

N° 875/01- Do Senhor Deputado Zenaldo Temer, Presidente da Comissão de Finanças e
Coutinho, Presidente em exercrcio da Comissão Tributação, encaminhando o PL nO 1.018-A/99,
de Constituição e Justiça e de Redação, encam;- apreciado pela referida Comissão ..
nhando o PDC n° 1.004/01, apreciado pela referi- N0 193/01 _ Do Senhor Wellington Dias,
da Comissão........ 38852 Presidente da Comissão de Fiscalização Finan-

N° 876/01 - Do Senhor Deputado Zenaldo ceira e Controle, solicitando numerar e publicar a
Coutinho, Presidente em exercfcio da Comissão PFC que especifica .

de Constituição e Justiça e de Redação, PDC n° N° 120/01 _ Do Senhor Deputado Hélio
1.012/01, apreciado pela referida Comissão. ........ 38852 Costa, Presidente da Comissão de Relações

N° 109/01 - Da Senhora Deputada Ana Exteriores e de Defesa Nacional, comunicando
Catarina, Presidente da Comissão de Defesa do que a referida Comissão apreciou o PL n°
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, solicitan- 872/99 ..

do a desapensação do PL n° 2.893/97 do PL nO N° 124/01 _ Do Senhor Deputado Hélio
1.825/91..... 38852 Costa, Presidente da Comissão de Relações

Exteriores e de Defesa Nacional, referente a
Mensagem n° 1.792/00 .

N° 473/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Famflia, solicitando a tramitação con-
junta dos projeto de lei que especifica .

N° 480/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Famflia, comunicando que a referida
Comissão julgou-se incompetente para apreciar
o PL n° 3.031/00 .

N° 175/01 - Do Senhor Deputado Djalma
Paes, Presidente da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, comunicando que a re-
ferida Comissão apreciou o PL n° 3.678/00 .

W 378/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia.
Indústria e Comércio, comunicando que a referi-
da Comissão apreciou o PL n04.103/01 ..

W 382/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referi-
da Comissão apreciou o PL n° 4.371/01 ..

N° 383/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, comunicando que a referi-
da Comissão apreciou o PL n° 4.601/01 .

N° 393/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, solicitando a revisão do
despacho concedido ao PL n° 2.498/00 .

N° 129/01 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, encaminhando o PL nO 4.175-A/98.
apreciado pela referida Comissão. .. 38854

N° 137/01 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, encaminhando o PL n° 2.500/00,
apreciado pela referida Comissão. 38854

- Do Senhor Deputado Carlos Batata, re
querendo a desapensação do PL n° 4.226/01 do
PL n° 4.731/98. 38861

RECURSOS
Recurso n° 157, de 2001 - Contra Parecer

Terminativo de Comissão - (Do Sr. Luciano Pizzat
to e Outros) - Recorre ao Plenário, na forma do
art. 58, § 3°, combinado com o art. 144 do Regi-
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mento Interno, contra parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela injuridici
dade do Projeto de Lei n° 2.405-C, de 1991, do
Deputado Luciano Pizzatto, que "dispõe sobre a
instituição do Selo Verde, destinado a atestar a
qualidade dos produtos e/ou suas origens quanto
aos cuidados para a conservação do meio ambien-
te"........................................................................... 38862

ERRATAS

Projetos de Lei nilS 2.893/97, 4.640/98,
3.031/00,3.953/00,3.988/00; PDC N° 856. .......... 38875

SESSÃO SOLENE DE 22-8-2001

IV - Homenagem

Transcurso do 4]0 aniversário de faleci-
mento do ex-Presidente Getúlio Vargas. ...... ......... 38876

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Convite à Coordenadora do Curso Darcy Ribeiro,
Solange Santana, para composição da Mesa Di-
retora dos trabalhos. Saudação aos convidados. .. 38876

ALCEU COLLARES (Bloco/PDT, RS).
VEDA CRUSIUS (PSDB, RS), JOAQUIM
FRANCISCO (Bloco/PFL, PE), ALBERTO
FRAGA (PMDB, DF), PAULO DELGADO (PT,
MG), AIRTON DIPP (Bloco/PDT, RS), FÉLIX
MENDONÇA (PTB, BA), RUBENS BUENO (Blo
co/PPS, PR), ALDO REBELO (Bloco/PCdoB,
SP), DE VELASCO (Bloco/PSL, SP). L1NCOLN
PORTE LA. (Bloco/PSL, MG) - Transcurso do 47°
aniversário de falecimento do ex-Presidente Ge-
túlio Vargas. 38876

PRESIDENTE (Alceu Collares) - Agradeci-
mento aos Parlamentares e convidados presen-
tes. 38888

V - Encerramento
2 - ATA DA 1478 SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 38 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 8

LEGISLATURA, EM 22 DE AGOSTO DE 2001
I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses-

são anterior
11 - Leitura do expediente

SESSÃO ORDINÁRIA DE 22-8-2001

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Aviso ao Ple-
nário sobre convocação de sessão conjunta dia 29
do corrente, às .14h................................................. 38901

ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Questão
de ordem.) - Inoportunidade de convocação de
sessão conjunta pelo Presidente interino do Sena
do Federal, Senador Edison Lobão, em face da tra
mitação, no Supremo Tribunal Federal. de manda
do de segurança contra o exercicio da Presidência
do Congresso Nacional pelo Parlamentar. ........ ...... 38901

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Encaminha
mento do pronunciamento do Deputado Roland La-
vigne ao Presidente Aécio Neves............................ 38901

IV - Pequeno Expediente

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) 
Propósito do pronunciamento do Deputado Roland
Lavigne sobre exercicio da Presidência do Con
gresso Nacional pelo Senador Edison Lobão. Legi
timidade da assunção, pelo Deputado Efraim Mora
is, da Presidência das sessões conjuntas, interina-
mente. 38901

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Encaminha
mento do pronunciamento do Deputado Dr. Rosi-
nha ao Presidente da Casa...... 38902

ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Pela or
dem.) - Anúncio de apresentação de projeto de lei
sobre alteração do nome do Aeroporto de Ilhéus
para Aeroporto do Cacau Escritor Jorge Amado, no
Estado da Bahia. 38902

PAULO LIMA (PMDB - SP. Pela ordem.) 
Anúncio de realização da 38" Exposição Agrope
cuária de Presidente Prudente. no Estado de São
Paulo. 38902

IÉDIO ROSA (Sem Partido - RJ) - Regozijo
com a aprovação, pela Casa, do novo Código Civil
Brasileiro................................................................. 38902

JUQUINHA (PSDB - GO) - Acerto da deci
são do Governo de Goiás de instalação de unida
des especiais da Policia Militar nos Municipios com
maior fluxo turístico. 38903

XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB - SP) - Ne
cessidade de adoção de medidas em prol dos pro
dutores de leite brasileiros. Sugestão à Prefeita
Municipal de São Paulo para aquisição de leite de
cooperativas nacionais............. 38904

GILBERTO KASSAB (Bloco/PFL - SP) 
Caráter civico da resposta dada pela sociedade
brasileira ao chamamento do Governo Federal
para redução do consumo de energia elétrica. ........ 38905

LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG) - Recor
de na safra agricola nacional. Balanço positivo das
exportações brasileiras. Participação do setor su
croalcooleiro no processo de geração de energia
elétrica.................................................................... 38907

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Agradeci
mento ao Relator da proposta de emenda constitu
cional sobre combustíveis, Deputado Basilio ViJlani,
pela exclusão de dispositivo acerca de incidência
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS na importação de gás natural....... 38908

PAULO PAIM (PT - RS) - Transcurso do 13°
aniversário da Fundação Cultural Palmares. 38909
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LAMARTINE POSELLA (PMDB - SP) - Arti- sobre definição de critérios para escolha de Minis-
go "PMDB se une em torno da candidatura Itamar", tros de Estado. Editorial publicado no jornal Folha
publicado no jornal Hora do Povo. 38909 do Paraná sobre a rejeição, pela Assembléia Le-

JOÃO COSER (PT - ES) _ Repúdio à pro- gislativa do .E.s.tado, de ~roj.eto ~e lei de iniciat~a
posta governamental de reajuste salarial dos servi- popular prOIbitIVo da .pnvatlZaçao da Co~pa~hla
dores públicos federais. Registro de reunião pelo Pa~anaense de E_nergia. Transc:ur~o do 75. ~n1ver-
Movimento Alerta Contra o Deserto Verde, em Vi- sárlo de fundaçao da Assoclaçao Brasileira de
tória, Estado do Esplrito Santo. Realização do Se- Enfermagem - 16 de agosto. 38918

minário Internacional sobre Eucalipto e seus OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR) - Mani-
Impactos, em Brasflia, Distrito Federal. Arromba- festação de pesar pelo falecimento do empresário
mento da sede estadual do Partido dos Trabalha- Paulino Fontana, do Municlpio de Umuarama,

.dores, em Vitória, Estado do Espfrito Santo. 38910 Estado do Paraná. 38920

LlNCOlN POATELA (Bloco/PSL - MG) 
Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre
inclusão de dados ao assento de óbito.................... 38912

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES) 
Razões da crise da indústria brasileira de mármore
e granito. Solicitação à Câmara de Gestão da Crise
de Energia Elétrica de revisão no limite de consu
mo de energia para o setor. Urgente reexame, pelo
Governo Federal, do Imposto sobre Produtos
Industrializados incidente no setor de rochas orna-
mentais............................ 38912

JOÃO MENDES (PMDB - RJ) - Defesa de
pagamento de bônus a consumidores de energia
elétrica que ultrapassarem a meta de economia...... 38914

ELC IONE BARBALHO (PMDB - PA) - Apro
vação do relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada à apuração das causas de
mortalidade materna no PaIs. Agradecimento à
bancada feminina no Congresso Nacional pelo
apoio aos trabalhos do órgão. 38915

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Criticas à
proposta governamental de reajuste salarial dos
servidores públicos federais. Apoio à mobilização
da categoria....... 38916

ROBERTO ARGENTA (PHS - RS) - Análise
do atual quadro polltico, social e econômico do
Brasil. Necessidade de modernização do Estado e
de recuperação do conceito de ética na coisa públi
ca. Indicação do Senador Pedro Simon como Ilder
para a retomada da moral e da ética no Pafs. ......... 38916

DA. ROSINHA (PT - PR) - Conveniência de
afastamento de Ricardo Teixeira da Presidência da
Confederação Brasileira de Futebol.............. 38917

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Descaso do
Governo Federal para com as reivindicações dos
servidores públicos federais. Apoio ao movimento
grevista da categoria. Repúdio à proposta governa
mental de reajuste salarial do funcionalismo públi-
co. 38918

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) - Apre
sentação de proposta de emenda à Constituição

ENJO BACCI (Bloco/PDT - RS) - Observân
cia de preceitos éticos e legais no processo de clo
nagem humana. Conveniência de debate, pela
Casa, da clonagem humana para fins terapêuticos. 38922

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) 
Apresentação pelo Ministro Adylson Motta, do Tri
bunal de Contas da União, de balanço negativo so
bre as desestatizações em curso no PaIs. Protesto
contra a privatização da Companhia Paranaense
de Energia. 38923

TILDEN SANTIAGO (PT - MG) - Corres
pondência encaminhada pelo orador à Presidência
da Casa, reivindicatória de abertura de debate na
cional sobre a remuneração dos servidores públi
cos. Presença, em plenário, do ex-Deputado João
Paulo Pires de Vasconcelos. 38923

ALCEU COLLARES (Bloco/PDT - RS) - Re
púdio ao fndice de reajuste salarial dos servidores
públicos anunciado pelo Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso. 38924

ELIAS MURAD (PSDB - MG) - Transcurso
do 90° aniversário da Faculdade de Farmácia da
Universidade Federal de Minas Gerais. 38925

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) - Apre
sentação de requerimento de informações ao Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e So
cial sobre operações de empréstimos realizadas
pela instituição nos últimos seis anos. Carta Aberta
aos Parlamentares, subscrita pela Federação de
Sindicatos de Trabalhadores nas Universidades
Brasileiras. 38925

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) - Con
siderações a respeito do novo Código Civil Brasilei
ro. Causas da valorização da moeda norte-ameri-
cana diante do real. 38927

FERNANDO ZUPPO (P8DC - SP) - Crfti-
cas à proposta governamental de reajuste salarial
dos servidores públicos federais.............................. 38928

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Transcurso do
54° aniversário de emancipação polftico-adminis-
trativa de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro. ......... 38929



38941

38947

38943

38942

38945

v - Grande Expediente
NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Crise da

cafeicultura no Estado de Rondônia. Necessida-
de de maior apoio governamental ao setor. 38948

RONALDO CAIADO (Bloco/PFL - GO) 
Defesa de utilização do amianto crisotila. Motivo
da campanha instaurada contra o mineral. Anún
cio de apresentação de substitutivo ao projeto de
lei sobre progressiva troca da produção e comer
cialização de produtos fabricados com asbesto e
amianto............ 38951

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Necessidade de adoção, pelo Governo Federal,

LEUR LOMANTO (PMDB - BA) - Trans-
curso do Dia do Exército Brasileiro - 25 de agos-
to .

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC) 
Realização de reunião entre Deputados Federais
e Senadores para debate acerca da distribuição
de recursos orçamentários a Municlpios catari-
nenses. 38948

GERSON GABRIELLI (Bloco/PFL - BA) 
Necessidade de alteração do sistema polftico
brasileiro e de maior interação de governantes e
políticos com a sociedade .

SÉRGIO BARCELLOS (Bloco/PFL - AP) 
Aprovação, pelo Senado Federal, de proposta de
transformação do Municlpio de Oiapoque, no
Estado do Amapá, em Território Federal. .

RITA CAMATA (PMDB - ES) - Realização
de reunião entre a Frente Parlamentar em Defe
sa da Universidade Pública e o Ministro Paulo
Renato Souza, da Educação, para debate da pa
uta de reivindicações dos servidores das Institui
ções Federais de Ensino Superior. Possibilidade
de revisão de perdas salariais de servidores pro
vocadas pela extinção da Gratificação de Ativida
de Executiva. Posicionamento contrário à preten
dida cobrança de contribuição previdenciária de
aposentados e pensionistas ..

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE) - Co
mentários do Ministro Paulo Costa Leite, Presi
dente do Superior Tribunal de Justiça, em entre
vista à imprensa, sobre a perda de credibilidade
dos três Poderes da República. Urgência na con-
clusão da reforma do Poder Judiciário ..

38937

38933

38936

38934

38935

38935

38931

38937

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Apoio ao movimento dos trabalhadores em defe
sa da liberação de recursos do Programa de Inte
gração Social - PIS e do Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. .. ...... 38940
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RICARDO BERZOINI (PT - SP) - Anúncio WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Dificulda-
de aprovação, pela Comissão de Finanças e Tribu- des enfrentadas pelos Hospitais Universitários no
tação, de projetos de lei sobre correção da tabela PaIs. Conveniência de rejeição do Projeto de Lei
de deduções do Imposto de Renda e sobre o fim nO 449, de 1999, em tramitação no Senado Fede-
da cobrança cumulativa da Contribuição para Fi- ral, referente à destinação de leitos das referidas
nanciamento da Seguridade Social, do Programa instituições para pacientes particulares ou benefi-
de Integração Social e do Programa de Formação ciários de planos de saúde.................................... 38941
do Patrimônio do Servidor Público. . 38930

ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO) 
CrIticas à proposta governamental de reajuste sa-
larial dos servidores públicos federais. Apoio à gre-
ve da categoria .

ALMERINDA DE CARVALHO (PPB - RJ)-
Escalada da violência no trânsito no PaIs .

RENATO VIANNA (PMDB - SC) - Repúdio
à proposta governamental de reajuste salarial dos
servidores públicos federais .

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Descaso do
Governo Fernando Henrique Cardoso pelo serviço
público no PaIs .

PAULO ROCHA (PT - PA) - Solidariedade
aos servidores públicos federais em greve por rea-
juste salarial. ..

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Lan
çamento do livro de poemas "Re-Cantos", da escri-
tora Lygia de Moura Rassi, em Goiânia, Estado de
Goiás .

PEDRO IRUJO (Bloco/PFL - BA) - Urgente
reformulação do Sistema Tributário Nacional. .

JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL 
RJ) - Solicitação aos Deputados de apoio à pro
posta de emenda à Constituição sobre exercício
cumulativo de cargos e empregos aos profissio-
nais de saúde atuantes na administração pública
direta e/ou indireta .

ARY KARA (PPB - SP) - Transcurso do
aniversário de fundação dos Municfpios paulistas
de São Bento do Sapucal - 16 de agosto - e Na-
tividade da Serra - 13 de agosto................ 38938

LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ) - Solicitação,
ao Governador Anthony Garotinho e ao Secretá
rio de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de re
consideração do local determinado para instala-
ção da Casa de Custódia de Nova Friburgo. ......... 38939

LUISINHO (PST - RJ) - Assinatura, pelo
Prefeito Waldir Zito, de Belford Roxo, Estado do
Rio de Janeiro, do termo de cessão de área para
construção do 320 Batalhão da Policia Militar. ...... 38939
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L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Homenagem à memória do
ex-Presidente Getúlio Vargas ao ensejo do 47°
aniversário de falecimento :............. 38967

ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE. Pela
ordem.) - Instalação de usinas termoelétricas no
Complexo Industrial e Portuário de Pecém, Esta
do do Ceará........................................................... 38967

MÁRIO NEGROMONTE (PSDB - BA. Pela
ordem.) - Importância de utilização das ferrovias
brasileiras como alternativa viável para o trans
porte de cargas. Imperiosidade do apoio do Go
verno Federal e da iniciativa privada para otimi-
zação do transporte ferroviário no Pafs................. 38969

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or-
dem.) - Inconformismo com cortes de recursos

REGINALDO GERMANO (Bloco/PFL - BA.
Pela ordem.) - CrIticas à atuação da JuIza Olga
Guimarães, do Municfpio de Juazeiro, Estado da
Bahia. 38966

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Matéria intitulada "Com as mãos na cumbuca"
a respeito da conta-fantasma Flávio Nogueira:
envolvendo o Governo Flaviano Melo, do Estado
do Acre, publicada na revista IstoÉ. Elogio ao
Juiz Federal Jair Facundes pelo desempenho na
apuração dos fatos. 38966

38966

38965

38963

38964

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pela
ordem.) - Greve das universidades públicas do
PaIs. Paradoxo entre o baixo Indice de reajuste
salarial anunciado pelo Governo Federal para os
servidores públicos e o Indice de defasagem dos
salários da categoria. Conveniência da retirada
da urgência constitucional para tramitação do
Projeto de Lei n° 4.147, de 2001, sobre a Polftica
Nacional de Saneamento Básico. Contrariedade
à privatização do setor. Crfticas à administração
Tasso Jereissati, do Estado do Ceará ..

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Convocação
dos Deputados ao plenário para inIcio da Ordem
do Dia .

d~ polftica. diferenciada no tocan~e à renegocia- Geraldo Alckmin de medidas para instalação da
çao da dIvida dos produtores rurais. 38955 Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à

ALCIONE ATHAYDE (Bloco/PSB _ RJ. Pela apuração de irregularidades na Companhia de
ordem.) - Ações do Governador Anthony Garoti- Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Esta-
nho, do Rio de Janeiro, para melhoria da área de do de São Paulo - CDHU ..

segurança públi~a. Apresentação de proposta de CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela
emend~ à Constituição sobre aplicação, no setor, ordem.) - Realização, pela Comissão de Econo-
de receitas resultantes da arrecadação de impos- mia, Indústria e Comércio, de debate sobre a im-
tos. 38955 portância do crédito para o desenvolvimento das

ANDRÉ BENASSI (PSDB _ SP. Pela oro pequenas e microempresas. Relevância da cria-
dem.) - Desempenho da Fundação de Amparo à ção de cooperativas de crédito e de bancos de
Pesquisa do Estado de São Paulo _ FAPESP. ...... 38956 crédito cooperativo de jurisdição limitada para o

... desenvolvimento econômico e social do Brasil. ....
JOSe GENOfNO (PT - SP. Pela ordem.) -

Defesa de investigação de denúncias de irregula·
ridades nas obras do Rodoanel, no Estado de
São Paulo, veiculadas pelo jornal Folha de
S.Paulo. Solidariedade aos músicos da Orques
tra Sinfônica do Estado de São Paulo demitidos
pela Secretaria de Cultura. Documentos encami
nhados ao Secretário de Cultura, ao Diretor da
Orquestra Sinfônica e aos Deputados paulistas
sobre o assunto. .. 38957

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pela or
dem.) - Gestões da bancada do Estado do Espl
rito Santo junto ao Governo Federal em favor da
prorrogação do prazo de vencimento das dfvidas
de cafeicultores............ 38960

CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela ordem.)
- Comemoração do centenário de nascimento do
ex-Senador Ruy Carneiro, no Estado da Paralba.
Artigo "O Peregrino da Bondade", de Sales Fi-
gueiredo. 38960

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
CE. Pela ordem.) - Lançamento do Projeto Alvo
rada no Estado do Ceará. Importância da partici
pação da Secretária de Estado de Assistência'
Social, Wanda Engel Aduan, na implementação
de programas sociais............................................. 38961

MANOEL SALVIANO (PSDB - CE. Pela or
dem.) - Inauguração pelo Prefeito Francisco Aris
tides Ferreira, de Lavras da Mangabeira, Estado
do Ceará, de obras em comemoração ao aniver-
sário do Municfpio - 20 de agosto......... 38962

ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem.) - Re
latório do Ministro Adylson Motta, do Tribunal de
Contas da União, sobre o resultado das privatiza
ções realizadas pelo Governo Fernando Henri
que Cardoso, publicado no Jornal do Brasil........ 38962

ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela oro
dem.) - Repúdio à agressão praticada pela Polf
cia Militar do Estado de São Paulo contra militan
tes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
Urbano durante invasão de propriedade no Muni
clpio de Guarulhos. Solicitação ao Governador



38971

LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Relevância do Programa Bolsa-Escola, do Minis-
tério da Educação ..
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orçamentários para viabilidade do pagamento de IÉDIO ROSA (Sem Partido - RJ. Pela or-
juros da dívida externa, em atendimento aos dita- dem.) - Anúncio de encaminhamento de indica-
mes do Fundo Monetário Internacional. .. 38970 ção ao Ministério da Fazenda para envio, ao

Congresso Nacional, de projeto de lei sobre a
possibilidade de escolha, pelos servidores públi
cos federais, da instituição bancária para recebi-
mento de vencimentos.......... 38977

LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.) 
Conveniência de rejeição da Medida Provisória
nO 2.208, de 2001, sobre extinção da emissão de
carteiras estudantis por parte da União Nacional
dos Estudantes e da União Brasileira dos Estu
dantes Secundaristas. Anúncio de apresentação
de projeto de criação da Comissão Permanente
de Relações Étnicas de Gênero e de Orientação
Sexual....... 38972

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Visita do orador a Municípios da região norte
piauiense. Problemas e reivindicações dessas
municipalidades. Descontentamento diante das
cláusulas do acordo assinado pelo Ministro Ro
naldo Sardenberg, da Ciência e Tecnologia, e
pelo ex-Embaixador norte-americano Antony
Harrington, sobre utilização pelos Estados Uni
dos da América do Centro Espacial de Alcântara,
no Estado do Maranhão, ofensivas à soberania
brasileira. Reportagem da revista IstoÉ sobre o
teor do acordo. Aplauso à resposta do ex-Gover
nador Cristovam' Buarque à indagação feita por
um estudante sobre a conveniência da internaci
onalização da Amazônia brasileira, em palestra
proferida em universidade norte-americana. Ra
zões da ocupação, por trabalhadores rurais do
Piauf, da sede da extinta SUDENE, no Estado,
segundo o Presidente da Federação dos Traba
lhadores na Agricultura do Estado do Piauí 
FETAGlPI, Adonias Higino. Correspondência re
cebida da Diocese de Oeiras-Floriano, assinada
pelo padre João de Deus de Carvalho Leal, so
bre a difícil situação das comunidades locais em
face da seca na região. 38972

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG. Pela
ordem.) - Condenação judicial do ex-Vereador
José de Nascimento Elias, mandante de atenta
do contra o ex-Prefeito Jesus Lima, do Município
de Betim, Estado de Minas Gerais. Natureza ínfi
ma do anunciado reajuste dos vencimentos dos
servidores públicos federais. Solicitação à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação de
apreciação de projeto de lei sobre regulamenta
ção de dispositivo constitucional referente à pu
blicação anual de salários, subsídios e cargos
nos Poderes da República. Expectativa de can-

o clusão do relatório final da Comissão Especial
sobre saneamento básico.................................. .... 38976

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Convocação
dos Srs. Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. 38977

IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.) 
Indignação diante do anunciado reajuste de 3,5%
nos vencimentos dos funcionários públicos fede
rais. Submissão do País aos ditames do Fundo
Monetário Internacional. Solidariedade aos servi-
dores públicos em greve. 38977

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Críticas ao anunciado reajuste sa
larial dos servidores públicos federais. Contrarie
dade à proposta governamental de cobrança de
contribuição previdenciária dos servidores inati-
vos. 38978

ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM. Pela or
dem.) - Artigo "Sem barulho, FFHH livrou-se da
dolarização", de Elio Gaspari, publicado no jornal
O Globo. 38978

LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.)
- Defesa de revisão de dívidas agrícolas. Justeza
da concessão de tratamento diferenciado, na re
negociação de empréstimos agrícolas, aos pe-
quenos e miniprodutores rurais brasileiros............ 38980

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem.) - Greve de servidores públicos por repo-
sição de perdas salariais. 38980

AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR.
Pela ordem.) - Conveniência de melhor aprovei
tamento, pela empresa Petróleo Brasileiro S. A. 
PETROBRAS, do gás natural da Bacia de Urucu,

.no Município de Coari, Estado do Amazonas........ 38981

NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS. Pela
ordem.) - Anúncio de apresentação de projeto
de lei sobre devolução pelo Poder Executivo ao
Município de Passo Fundo, no Estado do Rio
Grande do Sul, de área ocupada pelo 160 Esqua-
drão de Cavalaria Mecanizada do Exército. 38982

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/P8B 
MA. Pela ordem.) - Indiferença da Governadora
Roseana Sarney ante as reivindicações dos Pro
curadores do Estado do Maranhão. Iminência de
deflagração de greve pela classe. 38982

ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Conveniência de inclusão do Triângulo Mineiro
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39002

39002

38991

38990

38988

38991

JARBAS LIMA (PPB - RS. Pela ordem.) 
Repúdio ao fndice de reajuste salarial dos servi
dores públicos anunciado pelo Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso ..

CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Pela or
dem.) - Apresentação de projeto de lei sobre re
alização. em hospitais-escolas, de residência
médica nas áreas de clfnica médica. pediatria, ci-
rurgia e obstetrfcia .

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - AN.
Pela ordem.) - Apresentação de projeto de lei
sobre anistia e renegociação de dIvidas contral
das por pequenos, médios e miniprodutores rura
is do semi-árido nordestino junto ao Banco do
Nordeste do Brasil. .

VI - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,

em turno único, do Substitutivo do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei n° 3.500-C, de 1997, que
institui a Semana Nacional de Combate e Pre-
venção ao Câncer de Próstata .

Encerramento da discussão .38986

38985

38985

na área de abrangência do Fundo Constitucional rogação do prazo de vencimento de dfvidas do
de Financiamento do Centro-Oeste....................... 38984 setor agrfcola. Solicitação ao Governo Federal de

liberação, para áreas rurais nordestinas, de re
cursos do Programa Emergencial de Combate
aos Efeitos da Seca ..

ITAMAR SERPA (PSDB - AJ. Pela ordem.)
- Efeitos no comportamento da sociedade de in
formações veiculados pela mídia. Obsoletismo de
conceitos dos partidos de esquerda. Contrarieda
de à pretendida prorrogação, pelo Governo Fede
ral, do prazo de vigência da Contribuição Provi
sória sobre Movimentação Financeira. Importân
cia da reforma tributária para redução do chama-
do Custo Brasil. .

LUCIANO ZICA (PT - SP. Pela ordem.) 
Apreciação, peJa Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática, de projeto de
lei sobre criação da Agência Nacional de Servi
ços Postais. Riscos da privatização dos serviços
dos Correios. Conveniência da retirada da urgên
cia constitucional para tramitação do Projeto de
Lei n° 4.147, de 2001, sobre a PoJftica Nacional
de Saneamento Básico. Convite aos Deputados,
pela Prefeitura Municipal de Campinas, Estado
de São Paulo, para discussão da importância da
municipalização dos serviços de saneamento bá-
sico ..

PAULO FE1JÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Apoio à pretendida criação do Canal Educativo
de Rádio da Faculdade de. Filosofia de Campos,
Estado do Rio de Janeiro ..

ENIO BACC/ (Bloco/PDT - AS. Pela or
dem.) - Presença em plenário de membros da
Associação de Vereadores da região noroeste do
Estado do Aio Grande do Sul................................ 38987

MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Pela or
dem.) - Apresentação de projeto de lei sobre es
tabelecimento de normas de segurança para o
capô dianteiro de vefculos automotores. .. 38987

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Sugestões para a reconquista da credibilidade do
Congresso Nacional junto à opinião pública. Des
necessidade de contratação de empresa de pu
blicidade para div"ulgação dos trabalhos do Poder
Legislativo. 38987

JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL 
RJ. Pela ordem.) - Aprovação, pela Comissão de
Finanças e Tributação, de proposta sobre altera
ção das tabelas do Imposto de Renda. Repúdio à
proposta de criação da alfquota de 35%. 38988

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem.) - Repúdio ao Indice de reajuste sa
larial dos servidores públicos anunciado pelo
Presidente da República. Agravamento dos efei
tos da seca na Região Nordeste. Defesa de inclu
são de pequenos e médios produtores rurais na
Medida Provisória n° 2.196, de 2001, sobre pror-

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° 3.500-C, de 1997. Declaração
de prejudicialidade do projeto inicial. ..

Votação e aprovação da redação final. .

Encaminhamento da matéria à sanção .

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da TELMA DE SOUZA (PT - SP) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei Complementar
n° 242-A. de 1998, que autoriza o Poder Executi
vo a criar a Região Integrada de Desenvolvimen
to da Grande Teresina e instituir o Programa
Especial de Desenvolvimento da Grande Teresi-
na e dá outras providências .

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
THEMfsTOCLES SAMPAIO (PMDB - PJ) .

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados WELLlNGTON DIAS (PT
- PI), B. SÁ (PSDB - PI) .

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

39002

39002

39003

39003

39004

39004

39005

39005



39012

39013

39013

39013

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem.) - Necessidade da concessão, pelo
Ministro Raul Jungmann, Coordenador de ações
destinadas à convivência com a seca, de audiên
cia aos líderes da Confederação dos Trabalhado
res na Agricultura e da Federação dos Trabalha
dores na Agricultura do Rio Grande do Norte,
para discussão sobre os efeitos da estiagem........

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Convite aos Parlamentares para o lança
mento da revista por Sinal, do Sindicato Nacional
dos Funcionários do Banco Central do Brasil, no
Espaço Cultural da Câmara dos Deputados .

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA) - Questão
de ordem sobre descumprimento, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro, de acordo para indicação,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira, do
Presidente da Comissão Parlamentar de InqUéri
to destinada à apuração de irregularidades no
Banco do Estado de São Pauto - BANESPA .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
questão de ordem do Deputado Jutahy Junior......

IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.) 
Apresentação de requerimento para constituição
de Comissão Externa destinada à investigação
na cidade de Mauá, Estado de São Paulo, da
contaminação de edificações com resíduos sóli-
dos. Sugestão à Presidência para aproveitamen-
to dos integrantes da Comissão Especial destina-
da ao exame de proposição referente à Política
Nacional de Resíduos Sólidos............................... 39014

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Ivan Valente. 39014

JOSUÉ BENGTSON (pTB - PA. Pela or-
dem.) - Criação, pelo Governo Federal, da Re-
serva Florestal de Acará-Mirim, no Município de
Tailândia, Estado do Pará...................................... 39014

Usou da palavra pela ordem o Sr; Deputa-
do PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL - MA). ....... 39015

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.) 
Apresentação de proposta de emenda à Consti-
tuição sobre regulamentação do voto secreto. ...... 39015

TETÉ BEZERRA (PMDB - MT. Pela or
dem.) - Cumprimentos aos Parlamentares da
Casa, especialmente às Deputadas Teima de
Souza e Lidia Quinan, pela aprovação do projeto
de lei sobre instituição do Programa Nacional de
Controle do Câncer de Próstata ".............. 39015

39007

39008

39008
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Usaram da palavra para encaminhamento PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.)-
da votação os Srs. Deputados HERÁCLITO Justa outorga, pela Assembléia Legislativa do
FORTES (Bloco/PFL PI), INOCÊNCIO Estado do Rio de Janeiro, da Medalha Tiradentes
OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE), MUSSA DEMES ao Presidente da Casa, Deputado Aécio Neves... 39012
(Bloco/PFL - PI), ROBERTO ROCHA (PSDB -
MA). 39005

Usaram da palavra, para orientação das
respectivas bancadas, os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO (PPB - MG), FERNANDO
ZUPPO (PSDC - SP), ALMEIDA DE JESUS
(Bloco/PL - CE), JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
(Bloco/PSB - MA), FERNANDO CORUJA (Blo
co/PDT - SC), ODELMO LEÃO (PPB - MG),
WELLlNGTON DIAS (PT - PI), MENDES
RIBEiRO FILHO (PMDB - RS), ZULAIÊ COBRA
(PSDB - SP), PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI).
ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP) .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) ~ Apelo aos Deputados para apoio.
a projeto de lei complementar sobre criação da
Região Administrativa Integrada de Desenvolvi-
mento do Pólo Petrolina e Juazeiro ..

PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL - AM.
Pela ordem.) - Convite aos Deputados para lan
çamento, no Espaço Cultural da Casa, do segun
do número da revista do Sindicató Nacional dos
Funcionários do Banco Central do Brasil. ..

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Ocupação, por produtores rurais nordes
tinos atingidos pela estiagem, das dependências
da extinta Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE em Recife, Estado de
Pernambuco. Apoio à pauta de reivindicações
dos trabalhadores. 39008

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
GONÇALVES (PTS - RJ). 39011

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Solicitação à Presidência para imediata deter
minação do encerramento dos trabalhos nas Co-
missões. 39011

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acatamen-
to do pedido do Deputado Odelmo Leão............... 39011

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE)............ 39011

NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA. Pela
ordem.) - Cc .1gratulações aos Parlamentares pi
auienses pela iniciativa de apresentação de pro
jeto sobre criação de região integrada de desen
volvimento no Estado. Apresentação de proposta
de emenda à Constituição sobre possibilidade de
emenda, pelo Congresso Nacional, do texto de
acordos internacionais submetidos a sua consi-
deração. 39012



Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados IBRAHIM
ABI-ACKEL (PPB - MG), CEZAR SCHIRMER
(PMDB - RS), HÉLIO COSTA (PMDB - MG),
ANGELA GUADAGNIN (PT - SP), LEUR
LOMANTO (PMDB - BA), PAULO KOBAYASHI
(PSDB - SP), EULER MORAIS (PMDB - GO),
DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB), URSICINO
QUEIROZ (Bloco/PFL BA), NELSON
MARCHEZAN (PSDS - RS), SARAIVA FELIPE
(PMDB - MG), DARCfslO PERONDI (PMDB 
RS), JORGE BITIAR. (PT - RJ), LUIZ
BITIENCOURT (PMDB GO), PAULO

39027

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui·
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
CORIOLANO SALES (PMDB - BA) ..

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem.) - Esclarecimentos acerca da eleição do
Deputado Luiz Antonio Fleury para a Presidência
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PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or- da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o
dem.) - Aprovação, pela Comissão de Finanças Banco do Estado de São Paulo, em São Paulo..... 39027
e Tributação, de parecer do Relator ao projeto de ANTONIO CARLOS PANNUNZ10 (PSDB-
correção da tabela de deduções do Imposto de SP _ Pela ordem) _ Contradita ao pronunciamen-
Renda. 39015 to do Deputado Roberto Jefferson. .. 39028

HERÁCLITO FORTES (Bloco/PFL - PI. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
Pela ordem.) - Solicitação à Presidência de re- ordem.) _ Inconformidade do orador com o pro-
gistro de voto do Deputado Mussa Demes............ 39016 nunciamento do Deputado Antonio Carlos Pan-

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta nunzio. 39028

ao Deputado Heráclito Fortes................................ 39016 PRESIDENTE (Aécio Neves) - Disposição

GERMANO RIGOTIO (PMDB - RS. Pela da Presidência para resolução do impasse entre
ordem.) - Importância da votação, pela Comis- o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido da So-
são de Finanças e Tributação, dos projetos de lei cial Democracia Brasileira. 39029

sobre correção da tabela de deduções do Impos- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
to de Renda e sobre retirada da cumulatividade tro de voto, os Srs. Deputados DAMIÃO
da incidência da Contribuição para Financiamen- FELlCIANO (PMDB _ PB), MUSSA DEMES (Blo-
to da Seguridade Social e do Programa de Inte- co/PFL - PI)........................................................... 39029
gração Social. Presença do Senador Hugo Napo-
leão na Casa......................................................... 39016 Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

putados CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS -
Usou da palavra pela ordem, para registro PE), GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE),

de voto, a Sra. Deputada TÂNIA SOARES (Blo- FERNANDO FERRO (PT _ PElo HAROLDO
co/PCdoB - SE) "" """ " "..... 39016 LIMA (Bloco/PCdoB - BA)..................................... 39029

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra- PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra.
mento da votação ,......... 39016 mento da discussão............................................... 39029

Aprovação do projeto e da redação final..... 39026 PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do

Encaminhamento da matéria à sanção........ 39026 Projeto de Lei Complementar n° 155-A, de 2000.. 39030

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra para orientação das
de voto, o Sr. Deputado ARISTON ANDRADE respectivas bancadas os Srs. Deputados
(Bloco/PFL - BA) "....................................... 39026 FERNANDO ZUPPO (PSDC. - SP), BISPO

WANDERVAL (Bloco/PL - SP), HAROLDO LIMA
PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão, (Bloco/PCdoB _ BA), ROBERTO JEFFERSON

em turno único, do Projeto de Lei Complementar (PTB _ RJ), CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS
n° 155-A, de 2000, que autoriza o Poder Executi- _ PE), JOÃO LEÃO (PPB _ BA). WALTER
vo a criar a Região Administrativa Integrada de PINHEIRO (PT _ BA), FERNANDO FERRO (PT
Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazei- _ PE), MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB _ RS).
ro/BA e instituir o Programa Especial de Desen- ADOLFO MARINHO (PSDB _ CE), INOCt:NCIO
volvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA.... 39026 OLIVEIRA (Bloco/PFL _ PE), JORGE KHOURY

Usaram da palavra pela ordem, para regis- (Bloco/PFL - BA). 39030

tro de voto, os Srs. Deputados SANTOS FILHO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
(Bloco/PFL - PR), AVENZOAR ARRUDA (PT - do CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS - PE).... 39032
PB), NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG), JOSÉ
MENDONÇA BEZERRA (Bloco/PFL - PE),
FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL - RR),
CELCITA PINHEIRO (Bloco/PFL MT),
OLlMPIO PIRES (Bloco/PDT - MG), PAULO
OCTÁVIO (Bloco/PFL - DF).................................. 39027



39046

39049

39046

39046

39048

39049

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

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

Existência de emendas ao projeto ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BABÁ (PT - PA).
WILSON BRAGA (Bloco/PFL - PB), ÁTILA LIRA
(PSDB - PI), POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT
-RS) ..

Usou da palavra para proferir parecer às
Emendas de Plenário de nOs 2 e 6, em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, a Sra. Deputada ZULAIÊ COBRA
(PSDB-SP) ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARCOS DE
JESUS (Bloco/PL - PE), SÉRGIO BARCELLOS
(Bloco/PFL - AP), WILSON SANTOS (PMDB -
MT), EDMAR MOREIRA (PPB - MG) .

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO)................. 39050

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO
BARCELLOS (Bloco/PFL - AP), AGNELO
QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF). 39050

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(PPB - MG). 39050

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO JOAQUIM
ARAÚJO (PPB - MA). 39051

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da Emenda de Plenário n° 6, com pa-
recer favorável. 39051

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PElo ...... 39051

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Emenda de Plenário n° 2, com parecer contrário. . 39052

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG),
AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF),

39033

39033

39033

39033

39043

39033

39043

39033

39043

39043
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KOBAYASHI (PSDB - SP), CLEONÂNCIO LINS (Bloco/PFL - AM), SALOMÃO CRUZ (PPB
FONSECA (PPB - SE). 39032 - RR), BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ),

EZIDIO PINHEIRO (Bloco/PSB - RS), PEDRO
CELSO (PT - DF). KINCAS MATTOS (Blo
co/PSB - SP), REINALDO GRIPP (PL - RJ).
OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS), JAIR
BOLSONARO (PPB RJ), ALBERTO
GOLDMAN (PSDB SP), NORBERTO
TEIXEIRA (PMDB - GO)....................................... 39045

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorroga-
ção da sessão por uma hora ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ L1NHARES
(PPB - CE), MAURO LOPES (PMDB - MG),
HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL), PADRE
ROQUE (PT - PR), TELMA DE SOUZA (PT -
SP), GERVÁSIO SILVA (Bloco/PFL - SC) ..

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

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GERSON GABRIELLI
(Bloco/PFL - BA) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do Projeto de Lei Complementar n° 155-A, de
2000 .

Votação e aprovação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria à sanção .

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ARISTON
ANDRADE (Bloco/PFL - BA), ALEX CANZIANI
(PSDB-PR) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nO 3.901-A, de
2000, que modifica o parágrafo único do art. 69
da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.........

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA (PV - RJ), ZENALDO COUTINHO
(PSDB - PA), EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO).
TETÉ BEZERRA (PMDB - MT), RICARDO
RIQUE (PSDB - PB), GLYCON TERRA PINTO
(PMDB - MG), WELlNTON FAGUNDES (PSDB-
MT). 39044

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
(Bloco/PDT - SP). 39044

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados AIRTON
CASCAVEL (Bloco/PPS - RR), RICARDO IZAR
(PMDB - SP), GERMANO RIGOTTO (PMDB 
RS), FRANCISTÔNIO PINTO (Bloco/PFL - BA),
PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL - MG),
NELSON TRAD (PTB - MS), SAULO PEDROSA
(PSDB - BA), JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP),
NELSON TRAD (PTB - MS), ARACELY DE
PAULA (BJoco/PFL - MG), HAROLDO BEZERRA
(PSDB - PA), MÚCIO SÁ (PTB - RN), ÁTILA



Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada YEDA CRUSIUS
(PSDB - RS). 39059

39060

39060

39060

39061

39059

39060

39059

39060

39059

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 389-A, de 2000, que aprova o texto do Acordo
Multilateral de Seguridade Social do Mercado
Comum do Sul e seu Regulamento Administrati
vo, celebrado em Montevidéu, em 15 de dezem-
bro de 1997 .

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

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados IVAN VALENTE
(PT - SP), GEOVAN FREITAS (PMDB - GO),
LUCI CHOINACKI (PT - SC), SÉRGIO REIS
(PTB - S~), LUCIANO BIVAR (Bloco/PSL - PE),
PAULO DE ALMEIDA (Bloco/PST - RJ), LUIZ
FERNANDO (PPB - AM), JUQUINHA (PSDB -
GO) .

MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela ordem)
- Pedido de urgência à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público para aprecia
ção de projetos de regulamentação de profis-
sões ..

Votação e aprovação do Projeto de Decre-
to Legislativo n° 389/00 e da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PElo ......

BABÁ (PT - PA. Pela ordem) - Protesto
contra a prisão de dirigentes de sindicato de ser
vidores públicos da Universidade Federal do
Pará .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BARBOSA NETO
(PMDB - GO), ORLANDO DESCONSI (PT 
RS), MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ), ALCEU
COLLARES (Bloco/PDT - RS), MURILO
DOMINGOS (PTB - MT), CARLOS BATATA
(PSDB - PE), MOACIR MICHELETTO (PMDB 
PR), RENILDO LEAL (PTB - PA), ODILlO
BALBINOTTI (PSDB - PR) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 391-A, de 2000, que aprova o texto do Quinto
Protocolo ao Acordo Geral para Comércio de
Serviços, da Organização Mundial do Comércio
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ANTÔNIO JORGE (PTB - TO), DA. HÉLIO (Blo- Encaminhamento da matéria à sanção........ 39058
co/PDT - SP)....... 39052 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- do ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ). 39059
do FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC). ....... 39052

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ALMERINDA DE CARVALHO (PPB - RJ), IARA
BERNARDI (PT - SP), MENDES RIBEIRO
FILHO (PMDB - RS), ZULAIÊ COBRA (PSDB -
SP), INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE).... 39053

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Rejeição da
Emenda de Plenário n° 2....................................... 39053

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do Projeto de Lei n° 3.901/00 e da re·
dação final. 39053

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal....... 39054

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ROMMEL FEIJÓ
(PSDB - CE), JOÃO MAGNO (PT - MG). .... ........ 39054

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, das Emendas do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei nO 2.072-E, de 1989, que re
gulamenta a profissão de arqueólogo e dá outras
providências.................................. 39054

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão. 39054

Votação das Emendas nOs 1 e 2 do Senado
Federal. 39054

FREIRE JÚNIOR (PMDB, TO - Pela or-
dem) - Justificativa de ausência nas votações
anteriores........................................................... .... 39055

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RONALDO .
VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG). 39055

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO CHAVES
(PMDB - GO), ANA CATARINA (PMDB - RN)...... 39055

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE), ANTÔNIO
JORGE (PTB - TO), PEDRO EUGÊNIO (Blo
co/PPS - PE), LUIZ FERNANDO (PPB - AM),
WALTER PINHEIRO (PT - BAl. JORGE
ALBERTO (PMDB - SE), JUTAHY JUNIOR
(PSDB - BAl. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL -
RJ), RICARDO BARROS (PPB - PR). 39055

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
das emendas do Senado Federal ao Projeto de
Lei n° 2.072-C, de 1989......................................... 39056

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação final. 39056



39065

39065

39066

39065

39066

39066

39066

39067

39066

39067

39066

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ), MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)......

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado CARLOS
SANTANA (PT - RJ) ..

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem. ) - Sugestão ao Presidente para que
determine o registro do voto "sim" para todos os
partidos ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO (PPB - MG), FERNANDO
ZUPPO (PSDC - SP), MENDES RIBEIRO
FILHO (PMDB - RS) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GERSON PERES (PPB - PA) ..

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or
dem.) - Registro de voto. Empenho da Deputada
Lídia Quinam na aprovação da proposta de
emenda constitucional. .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUIS CARLOS HEINZE
(PPB - RS) ..

Usou da palavra para orientação da res·
pectiva bancada o Sr. Deputado DR. ROSINHA
(PT - PR) ..

ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Pela oro
dem.) - Assinatura, pelo Ministro Paulo Renato
Souza, da Educação, de contratos em benefício
da educação profissional. .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO
MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG), JOSÉ MÚCIO
MONTEIRO (Bloco/PFL - PE) ..

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Pedido de encerramento da votação ..

39062

39062

39063

39062

39062

39063

39063

39063

39063

39063

39063

39063
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(OMC), concluído em Genebra, em 27 de feverei- ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ), PEDRO
ro de 1998. 39061 EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE)......................... 39064

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação de ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
requerimento para retirada do projeto de pauta. ... 39061 - Indagação à Presidência sobre retirada ou não

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- do art. 2° e seu parágrafo único e inclusão da ex-
putados RICARDO BARROS (PPB _ PR), pressão "com profissões regulamentadas". 39064

PROFESSOR LUIZINHO (PT SP), PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE), ao Deputado Odelmo Leão.................................... 39064
JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA)............................. 39061 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio de do INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE)....... 39064
manutenção do PDL nO 391/00 na pauta. Consul- Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ
ta ao Deputado Professor Luizinho sobre retirada TELES (PSDB SE R d 39065- ), elator a matéria .
ou não do requerimento em votação. 39062

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PElo ..... 39065PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem.) - Manutenção do requerimento .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Rejeição do
requerimento .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOVAIR ARANTES
(PSDB -GO) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação das emendas adotadas pela Comis
são de Constituição e Justiça e dI;! Redação.........

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MATTOS NASCIMENTO
(Bloco/PST - RJ) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n°
391/00, com o voto contrário do Partido dos Tra-
balhadores .

Votação e aprovação da redação final. ........

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO
EUGÊNIO (Bloco/PPS PE), MATTOS
NASCIMENTO (Bloco/PST - RJ), TÂNIA
SOARES (Bloco/PCdoB - SE) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 308-B, de 1996, que dá nova re
dação ao § 2° do art. 17 da Constituição Federal..

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

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial,
ressalvado o destaque ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG),
JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ),
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39083

39083

39083

39082

390BO

39082

39083

39081

39081

39081

PRESIDENTE (Wílson Santos) - Encerra-
mento da votação ..

39079

39068

39080

39068

39079

39080

39079

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial,
ressalvado o destaque ..

Declaração de prejudicialidade da proposta
inicial e do Substitutivo da Comissão de Constitu-
ição e Justiça e de Redação ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
do art. 2° e parágrafo único, constantes do Subs
titutivo adotado pela Comissão Especial instituída
para exame da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 30B-A, de 1996, para supressão do dispo-
sitivo ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BONIFÁCIO DE
ANDRADA (PSDB MG), RONALDO
VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG), JANDIRA
FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Cumpri
mentos às Deputadas Jandira Feghali, Udia Qui
nam e aos Uderes partidários pelo empenho na
aprovação da matéria em pauta ..

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) - Louvor ao Presidente Aécio Ne
ves pela conduta à frente dos trabalhos da Casa.
Congratulações à Deputada Jandira Feghali, ao
Presidente da Comissão Especial, Deputado Cla
udio Cajado, e ao Relator, Deputado José Te/es,
pelo trabalho realizado em prol da aprovação da
matéria ..

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ.
Pela ordem.) - Louvor ao Presidente Aécio Ne
ves pela conduta à frente dos trabalhos da Casa.

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa- RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela.
da JANDIRA FEGHALI (B/oco/PCdoB - RJ). 39067 ordem.) - Posicionamento da bancada do Partido

MARCONDES GADELHA (Bloco/PFL _ P~pular Socialista sobre a necessida~e de solu-
PB. Pela ordem.) _ Realização, pela Comissão çoes ~dequadas para o n:elhor ~t~ndlmento ao.s
de Combate à Violência, de audiência pública usuános da_ red.e de saude pu~llca no ~rasll.
com a presença do Governador Anthony Garoti- congrat~laçoes a Deputada JandJra FeghalJ pela

.. aprovaçao da presente proposta de emenda à
nho, do Estado do RIO de Janeiro.......................... 39068 Constituição ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis- CLAUDIO CAJADO (Bloco/PFL _ BA. Pela
tro de voto, os Srs. Deputados ALCESTE ordem.) _ Agradecimento ao Lider Inocêncio Oli-
ALMEIDA (PMDB RR), REGINALDO veira, pela designação do orador para a presi-
GERMANO (Bloco/PFL - BA). 39068 dência da Comissão Especial destinada ao exa-

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra- me da matéria, e aos envolvidos com os traba-
mento da votação. 39068 lhos do órgão .

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados DILCEU tro de voto, os Srs. Deputados MARCOS
SPERAFICO (PPB - PR), JOVAIR ARANTES CINTRA (Bloco/PFL - SP), MARCOS LIMA
(PSDB - GO), PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL - (PMDB - MG), SÉRGIO MIRANDA (Blo-
DF). ARMANDO MONTEIRO (PMDB - PE), co/PCdoB - MG) ..

VIRGrLlO GUIMARÃES (PT -MG). 39068 OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or-
dem.) - Artigo intitulado "Sem barulho, FFHH li
vrou-se da dolarização", de Elio Gaspari, publica-
do no jornal Folha de S.Paulo ..

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem.) - Congratulações com Deputadas
pelo empenho na aprovação de projetos ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EURICO
MIRANDA (PPB - RJ), EFRAIM MORAIS (Blo
co/PFL - PB), LEUR LOMANTO (PMDB - BA),
BASfLlO VILLANI (PSDB - PR), WIGBERTO
TARTUCE (PPB - DF), ÁTILA LINS (Bloco/PFL
AM), JONIVAL LUCAS JUNIOR (PMDB - BA),
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP),
ALCIONE ATHAYDE (Bloco/PSB - RJ), EUN[CIO
OLIVEIRA (PMDB - CE) ..

MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela or
dem.) - Agradecimento, em nome da categoria
dos profissionais da saúde, à Deputada Jandira
Feghali pela iniciativa e pelo apoio recebido da
Casa para regularização da situação funcional da
categoria. Felicitações aos arqueólogos pela re
gulamentação da profissão. Urgência na aprova·
ção de projeto de lei sobre a regulamentação da
profissão de mergulhador. ..

. Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MILTON MONTI (PMDB
-SP) ..

HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or
dem.) - Necessidade de posicionamento da
Casa sobre a questão do reajuste salarial dos
servidores públicos federais ..



39097

39099

39098

39100

39098

39098

39099

DR. HELENO (PSD8 - RJ. Pela ordem.) 
Congratulações aos Deputados pelo apoiamento
à proposta de emenda constitucional. Aplausos
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso pela
divulgação, em jornais de Municípios, das ações
do Governo Federal. Visita do orador, juntamente
com o Prefeito José Camilo lito dos Santos Fi
lho, do Município de Duque de Caxias, a cidades
do Estado do Rio de Janeiro. Promessa de luta
na busca de recursos para atendimento às ne-
cessidades das populações locais .

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Elogio à Comissão de Finanças e Tribu
taçáo pela aprovação do relatório do Deputado
Mussa Demes ao projeto de correção da tabela
do Imposto de Renda. Pedido de rejeição do pro
jeto de lei sobre saneamento básico. Contrarie-
dade à pretendida privatização do setor .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARÇAL FILHO
(PMDB - MS), RICARDO BARROS (PPB - PR),
MARISA SERRANO (P8DB - MS) , ..

ROLAND LAVIGNE (PMD8 - 8A. Pela or
dem.) - Enaltecimento à iniciativa da Deputada
Jandira Feghali de apresentação de proposta de
emenda à Constituição sobre o Sistema Único de
Saúde. Sensibilidade do Ministro José Serra, da
Saúde, com a questão. Esperança de imediata
correção das distorções da tabela de procedi
mentos médicos do SUS pelo Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso ..

ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ. Pela
ordem.) - Aplausos ao Ministro Paulo Renato
Souza, da Educação, pelo avanço promovido no
ensino profissionalizante e pela política de edu
cação implementada no País. Inauguração, na ci
dade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais,
da Faculdade Cenecista de Administração e Tu-
rismo ..

ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA.
Pela ordem.) - Satisfação com o desempenho do
Plenário e com o exemplo de democracia de
monstrado pela Casa. Necessidade de retomada
da discussão sobre o projeto de ética na impren-
sa ..

RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela ordem.)
- Convite ao Presidente da República para parti
cipação em congresso da Frente Parlamentar da
Habitação e Desenvolvimento Urbano, para de
bate das causas do déficit habitacional e do de-
senvolvimento urbano .

39096

39096

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC. Pela
ordem.) - Cumprimentos à Deputada Jandira
Feghali pela aprovação de emenda constitucio
nal. Conquista, pela bancada catarinense, de
aprovação de emenda orçamentária para a reali
zação de investimentos em Municfpios do extre
mo e do meio-oeste do Estado de Santa Catari-
na ..

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Pela ordem.) - Congratulações à Deputada
Jandira Feghali e à Casa pela aprovação da pro
posta de emenda constitucional e à Comissão de
Finanças e Tributação pela aprovação do projeto
sobre reajuste da tabela do Imposto de Renda.....

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG. Pela
ordem.) - Congratulações à Casa pela aprova
ção de proposta de emenda constitucional.
Expectativa quanto aos trabalhos da Comissão
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Supressão do dispositivo destacado....... ..... 39083 Especial destinada ao exame da proposta sobre
PRESIDENTE (Wilson Santos) - Votação e saneamento básico............ 39097

aprovação de Amenda de redação. .. 39093

Reto! no da matéria à Comissão Especial
para elaboração da redação em segundo turno.... 39093

Apresentação de proposições:
MARÇAL FILHO, ROLAND LAVIGNE,

ENIO BACCI, JOÃO COSER, LUIZ CARLOS
HAULY E OUTROS, LUIZ CARLOS HAULY,
SÉRGIO NOVAIS, WERNER WANDERER,
JOSÉ PIMENTEL, ALCIONE ATHAYDE E
OUTROS, CLEMENTINO COELHO,
CLEMENTINO COELHO E OUTROS, ANTÓNIO
CAMBRAIA, LUIZ ALBERTO E OUTROS, IÉDIO
ROSA, CANDINHO MAnOS, GLYCON TERRA
PINTO, NELSON MARCHEZAN, SALOMÃO
GURGEL, JOSÉ CARLOS COUTINHO, MURILO
DOMINGOS, LUISINHO, FERNANDO CORUJA,
CARLOS MOSCONI, POMPEO DE MAnos,
CHICO SARDELLI, OSMÂNIO PEREIRA, NEIVA
MOREIRA E OUTROS, ARMANDO ABfLlO E
OUTROS, LAURA CARNEIRO, JOSÉ GENOfNO
E OUTROS, JOÃO CALDAS, IARA BERNARDI,
PADRE ROQUE, AVENlOAR ARRUDA,
MARISA SERRANO, TELMA DE SOUZA,
ARTHUR VIRGfLlO, VANESSA GRAlllOTIN,
LUCIANO BIVAR, KINCAS MATTOS, DIVALDO
SURUAGY, SRS. LfDERES, MÁRCIO FORTES,
ALDO ARANTES................................................... 39093

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Indignação com a demissão de trabalha
dores, o corte de investimentos e o fechamento
de lojas de atendimento ao público pela empresa
CRT Brasil Telecom. Solicitação de interferência
da Agência Nacional de Telecomunicações para
promoção de mudanças na política adotada pela
empresa................................................................. 39096
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10 - MESA

13 - COMISSÕES

11 - UDERES E VICE-UDERES

12 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

39284

392B4

39285

39284

39285

39157

39150

39139

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Atos da (RAEST) do Banespa - Banco do Estado de Pa-
Presidência sobre criação de Comissões Especi- ulo, .. 18 Reunião (Instalação e Eleição de Presi-
ais destinadas ao exame da Proposta de Emen- dente e de Vice-Presidentes) em 22-B-01 ..
da à Constituição nO 59B-A, de 199B, sobre de- h) Comissão Especial destinada a apreciar
terminação de idade mlnima para cargo eletivo; e a PEC n° 57-A/99 (Fundo Nacional de Desenvol-
da Proposta de Emenda à Constituição n° 306-A, vimento do Semi-Árido), * '8 Reunião (Instalação
de 2001, sobre instituição do Plano Nacional de e Eleição de Presidente e de Vice-Presidentes)
Cultura. 39100 em 22-B-01 ..

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Congratu- .. Atas Com Notas Taquigráficas
lações à Deputada Jandira Feghali, ao Partido 6 _ PARECERES _ Projetos de Lei nOs
Comunista do Brasil e ao Congresso Nacional. 3.272-8192, 56-8195, 359-C/95, 466-C/95,
Considerações acerca da utilização de recursos 1.116-A/95, 1.955-A/96, 2.053-8196, 3.133-8197,
decorrentes da economia realizada na Casa para 4.074-8198, 4.55~/9B, 4. 146-819B, 4.577-A/98,
divulgação dos trabalhos da instituição. Aprova- 206-A/99, 12.197-G/99, 1.395-A/99, 1.66o-A/99,
ção de projeto de autoria da Deputada Nair Xavi- 1.854-A/99, 1.B63-A/99, 2.065-8199, 2.097-8/99.
er Lobo contra a violência doméstica. 39100 2.133-A/99, 2.943-A/00. 2.969-A/00, 3.296-100,

MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela ordem.) 3.452-8/00, 3.50B-A/00, 3.674-A/00, 3.731-A/00,
- Importância da divulgação dos trabalhos reali- 3.B82-A/00, 3.875-A/00, 3.915-A/00, 3.926-A/00,
zados pela Câmara dos Deputados. 39101 3.926-A/00, 3.972-A/00, 4.014-A/0I, 4.157-A/0I,

VII - Encerramento 4.177-A/01, 4.285-A/01, 4.306-A/01 e 4.586-A/01;
3 - ATO DO PRESIDENTE Projetos de Decreto Legislativo, nOs 439-8194,

302-A/99, 701-A/00, 794-A/00, 895-A/01,
a) Alteração de Aposentadoria: Antônio 925-A/01 e 1.035-A/01.

Ponce..................................................................... 39127 7 _ DESIGINAÇÕES

4 - ERRATA a) Comissão de Agricultura e Polltica Ru-
a) Seção de Atas (OCO n° 212, de ral, 22-8.01 ..

14-12-00, página 67602, COL. 1). 39128 b) Comissão de Minas e Energia, em

COMISSÕES 22-8-01 ..
5 - ATAS DA COMISSÃO 8 - DISTRIBUiÇÃO
a) Comissão de Constituição e Justiça e de a) Comissão de Educação, Cultura e Des-

Redação, 44
8

Reunião, em 22-8-01. 39129 porto nO 14, em 22.8.01 ..

b) Comissão de Economia, Indústria e Co- b) Comissão de Seguridade Social e Faml-
mércio, 258 Reunião (Ordinária), em 22-8-01 e

lia, em 22-8-01 ..
26

8

Reunião (Ordinária), em 22-B-01. 39132 9 _ REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
c) Comissão de Finanças e Tributação, 21 8

Reunião (Ordinária), em 22-8-01........................... 39133 A) Comissão de Educação, Cultura e Des-
porto, n° 11 , 22-8-01 ..d) Comissão de Fiscalização Financeira e

Controle, 21 8 Reunião (Ordinária), em 22-8-01..... 39135

e) Comissão de Seguridade Social e Faml-
lia, 328 Reunião, em 22-8-00. 39136

f) Comissão de Legislação Participativa, 38

Reunião, em 22-8-01. 39138

g) CPI destinada a Investigar Várias Irregu
laridades Praticadas Durante a Vigência do Regi-
me de Administração Especial Temporária
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Ata da 1463 Sessão, Solene, Matutina,
em 22 de agosto de 2001

Agosto de 2001

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 10 Secretário; Alceu Gol/ares,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 31 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. PAULO DELGADO, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. ALCEU COLLARES, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 862

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicaçôes, o ato cons
tante do Decreto de 14 de agosto de 2000 , que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências". As entidades mencionadas são as se
guintes:

1 - Fundação Evangelli Nuntiandi, originaria
mente Rádio Alvorada de Parintins Ltda., a partir de
16 de julho de 1995, na cidade de Parintins-AM
(onda média);

2 - Rádio Barra do Mendes Ltda., a partir de
30 de abril de 1996, na cidade de Barra do Mendes
- BA (onda média),

3 - Radiosul Emissoras Integradas Uda., a
partir de 27 de fevereiro de 1996, na cidade de
Campo Grande- MS (onda média);

4 - Empresa de Radiodifusao Sete Cidades de
Piracuruca Uda., a partir de 17 de dezembro de
1995, na cidade de Piracuruca - PI (onda média);

5 - Alagamar Radio Sociedade Ltda., a partir
de 10 de abril de 1996, na cidade de Macau - RN
(onda média);

6 - Sociedade Radio Difusora de Rancharia
Ltda., a partir de 10 de maio de 1994, na cidade de
Rancharia - SP (onda média);

7 - Rádio Ararangua Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Araranguá - SC (onda
média);

8 - Rádio Globo Catarinense Ltda., originaria
mente Sociedade Rádio Difusora Vale do Itajaí
Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de
Blumenau - SC (onda média);

9 - Rádio Nereu Ramos Ltda., originariamente
Rádio Estadual Ltda., a partir de 10 de maio de
1994, na cidade de Blumenau - SC (onda média);

Do Sr. Deputado Inocêncio de Oliveira, U
der do Bloco Parlamentar PFUPST, nos seguin
tes termos:

Ofício n° 1.079-L-PFU01

Brasflia, 15 de agosto de 2001

Excelentfssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Darci
Coelho para integrar como membro titular, a Comis
são de Seguridade Social e Família, em substituição
a Deputada Almerinda de Carvalho.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Uder do Bloco Parlamentar PFL - PST.

Defiro. Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.
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OHcio n° 1.0S0-L-PFU01

Brasflia, 15 de agosto de 2001

ExcelenUssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Darci Co

elho para integrar, como membro suplente, a Comis
são de Finanças e Tributação, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio de
Oliveira, Uder do Bloco Parlamentar PFL - PST.

Defiro. Publique-se.
Em 22-S-01. - Aécio Neves, Presidente.

Oficio n° 1.0S3-L-PFU2001

Brasília, 14 de agosto de 2001

Excelentissimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Darci Co

elho para integrar, como membro suplente, a Comis
são Especial destinada a examinar os projetos de lei,
em trâmite nesta Casa, que versam sobre matérias
relativas ao Sistema Financeiro Nacional, regulamen
tadoras do art. 192 da Constituição Federal, em subs
tituição ao Deputado João Ribeiro. Atenciosamente,
Deputado Inocêncio de Oliveira, Líder do Bloco Par
lamentar PFL - PST.

Defiro. Publique-se.
Em 22-S-01. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício nO 1.0S5-L-PFU2001

Brasília, 14 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Darci Co

elho para integrar, como membro titular, a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei n°2.1S6, de 1996, dos Senhores Depu
tados Eduardo Jorge, Fernando Gabeira e outros,
que "dispõe sobre a substituição progressiva da pro
dução e da comercialização de produtos que conte-

nham asbesto/amianto, e dá outras providência", em
substituição ao Deputado João Ribeiro.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

Defiro. Publique-se.
Em 22-S-01. - Aécio Neves, Presidente.

OHcio n° 1.0S9-L-PFU01

Brasília, 14 de agosto de 2001

ExcelenUssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Darci Co

elho para integrar, como membro titular, a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 137-A, de 1999,
do Poder Executivo, que "Estabelece limite para re
muneração, subsídio, provento ou pensão, aplicável
aos três Poderes Públicos e ao Ministério Público",
em substituição ao Deputado João Ribeiro.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

Defiro. Publique-se.
Em 22-S-01. - Aécio Neves, Presidente.

Oficio nO 1.092-L-PFU01

Brasília, 14 de agosto de 2001

ExcelenUssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Darci Co

elho para integrar, como membro titular, a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n° 254-A/00, do Senado Fe
deral, que "altera o artigo 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 Centro-Oeste e Nordeste", em substitui
ção ao Deputado João Ribeiro.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlementar PFUPST.

Defiro. Publique-se.
Em 22-S-01. - Aécio Neves, Presidente.
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Ofício n° 1.098-L-PFU2001

Brasflia, 15 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor ?residente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Chico

Sardelli para integrar, como membro titular, a Comis
são 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.", em substituição ao Deputado Moreira Ferreira.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Uder do Bloco Parlamentar PFUPST.

Defiro. Publique-se.
Em 22-8-1. - Aécio Neves, Presidente.

OHcio n° 1.127-L-PFU2001

Brasília, 21 de agosto de 2001.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Divaldo

Suruagy PST/AL para Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PFUPST, em substituição ao Deputado José Mú
cio Monteiro.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral
Em 22-08-01. Aécio Neves,

Presidente.

Do Sr. Deputado Jutahy Junior, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF.PSDB/I/N° 408/2001

Brasília, 14 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

o Deputado Expedito Junior, como membro titular,

na Comissão de Fiscalização, Financeira e Controle.
Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior, Lf

der do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 22-8-1. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr, Deputado Xico Graziano, Vice-Líder,
nos seguintes termos:

OF. PSDBIN° 404/2001

Brasília, 14 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar o desligamento do Deputado Mário Ne
gromonte da Comissão de Viação e Transportes.

Atenciosamente, Deputado Jutahy Júnior, Lí
derdo PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

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

OFI/GAB/I/N° 516

Brasília, 15 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o

Deputado Marcelo Barbieri deixa de participar, na
qualidade de titular, da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, passando
à qualidade de suplente da aludida Comissão, em
vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr Deputado Odelmo Leão, Líder do
PPB, nos seguintes termos:
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Brasília, 15 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputa
do Jarbas Lima, Como titular e o. Deputado Celso
Russomanno, como suplente, para integrarem a Co
missão Parlamentar Conjunta do Mercosul.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, LI
der do PPB.

Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

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

Of. n° 341-01-BP

Brasília, 15 de agosto de 2001

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

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

co PUPSL indica o Deputado Ronaldo Vasconcellos
(PUMG), como titular, e o Deputado José Aleksandro
(PSUAC), como suplente, em substituição aos anteri
ormente indicados, para integrarem a Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a "apurar as ativida
des, relações e envolvimento do Sr. José Afonso
Assumpção e do Embaixador Júlio César Gomes dos
Santos no exercício de advocacia administrativa, tráfi
co de influências, oferecimento de propinas (corrup
ção ativa) e especialmente todas as denúncias refe
rentes ao Projeto SIVAM - Sistema de Vigilância da
Amazônia".

Na oportunidade, reitero a V. Ex8 meus
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
- Deputado Valdemar Costa Neto, Uder do Bloco
PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Brasflia, 16 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Venho, por meio deste, indicar o Deputado Lin

coln Portela (PSUMG) para a vaga de titular, em
substituição ao Deputado Medeiros (PUSP), na Co
missão de Legislação Participativa.

Agradecendo desde já pela atenção, reitero-lhe
meus protestos de estima e consideração. - Deputa
do Valdemar Costa Neto, Llder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Lurs Carlos Heinze, Presi
dente da Comissão de Agricultura e PoUtica Ru
ral, nos seguintes termos:

Ofício n° 260/2001

Brasília, 13 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos,

nos termos regimentais, novo despacho para o Pro
jeto de Lei n° 4.112/93, que "torna obrigatória a com
pensação pelo consumo de carbono por parte das
empresas que especifica e dá outras providências",
incluindo esta Comissão para pronunciar-se sobre o
mérito do projeto supracitado, tendo em vista tratar
de assunto muito importante para a agricultura brasi
leira.

Respeitosamente, - Deputado Luis Carlos
Heinze, Presidente, PPB/RS.

Indefiro, tendo em vista que a distribu
ição foi feita nos termos regimentais (art.
139 do RICO), não tendo restado comprova
do o mérito da CAPA. Oficie-se e, após pu
blique-se.

Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado César Bandeira, Presiden
te da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, nos seguintes termos:
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OF. CCTCI-P/256/2001

Brasília, 14 de agosto de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidência da Câmara dos Deputados
Nesta Casa.

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, comunico a V. Exa que,

atendendo sua solicitação, estou encaminhando o
Projeto de Lei n° 3.398/00, do Sr. José Carlos Marti
nez, que "modifica a Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de
1995".

Tendo em vista que o mesmo encontrava-se em
pauta para Jiscussão e votaçao. na última reunião,
com esta mudança, sua tramitação ficará interrompi
da nesta Comissão, só podendo ser apreciado nova
mente após a Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio se pronunciar.

Desta forma, solicito a V. Exa que sejam envida
dos esforços a fim de que a tramitação do projeto na
quele órgão ocorra o mais rapidamente posslvel.

Antecipadamente grato, renovo a V. Exa, protes
tos de apreço e consideração.

Atenciosamente, - Deputado César Bandeira,
Presidente.

Ciente. Encaminhe-se cópia do referi
do expediente à CEIC, para conhecimento.
Oficie-se à Comissão Requerente e, após,
publique-se.

Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, nos seguintes termos:

OHcio nO P-847/2001

Brasflia, 3 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providenciar a de

sapensação do Projeto de Lei nO 3.953/2000, de au
toria da Deputado Virgitio Guimarães; por se tratar
de matéria diversa ventilada no projeto principal, PL
n° 3.428/2000, conforme requerimento anexo do De-

putado Osmar Serraglio, Relator da proposição nesta
Comissão.

Certo de contar com a atenção de Vossa
Excelência, antecipadamente agradeço renovando
protestos de estima e consideração. - Deputado Inaldo
Leitão, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

REQUERIMENTO
(Do Sr. Osmar Serraglio)

Requer a desapensação do Projeto
de Lei n° 3.953, de 2000, dos autos do
Projeto de Lei n° 3.428, de 2000, do Se
nado Federal, que institui o sistema de
lista fechada na eleição proporcional.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa, na qualidade de Relator do Pro
jeto de Lei n° 3.428, de 2000, nesta Comissão, venha a
ser encaminhada ao Presidente da Câmara dos Depu
tados solicitação de desapensação do Projeto de Lei n°
3.953, de 2000, dos autos do projeto referido, que insti
tui o sistema de lista fechada na eleição proporcional.

O indigitado projeto apensado trata de matéria
inteiramente diversa da ventilada no projeto principal,
de n°3.428, de 2000, do Senado Federal, e do Projeto
de Lei n° 3.949, de 2000, apensado, eis que toca ex
clusivamente ao tema relativo à coligação de partidos
polfticos, sem qualquer conexão com o assunto ora
sob análise desta Comissão, referente à instituição do
sistema de lista fechada na eleição proporcional, o
que contraria frontalmente o disposto no art. 139, inci
so I, do Regimento Interno desta Casa.

A única relação material entre os assuntos trata
dos nos projetos de lei citados é o fato de cuidarem de
tema atinente ao Direito Eleitoral, o que não basta
para que sejam distribuldos por dependência, segun
do o dispositivo regimental aludido.

Pelas precedentes razões, requeremos a desa
pensação do Projeto de Lei n° 3.953, de 2000, com o
que será atendida a norma regimental no sentido de
que as proposições apensadas devem guardar relação
de conexão ou analogia com a proposição principal.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2001. - Depu
tado Osmar Serraglio.

Defiro. Desapense-se do PL n°
3.428/00 o PL n° 3.953/00. - Distribua-se o
PL n° 3.953/00 à CCJR. Oficie-se e, após,
publique-se.

Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.
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OHcio n° P-851/2001

Brasflia, 3 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Venho, respeitosamente, solicitar a Vossa Exce

lência a revisão do despacho inicial dado ao Projeto
de Decreto legislativo n° 856/2001, de autoria da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
que "Aprova o texto do Acordo entre o Goveno da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Hungria sobre Cooperação nos Campos da Qu
arentena Vegetal e da Proteção de Plantas, celebrado
em Brasília, em 10 de novembro de 1999", no sentido
de que seja incluída a Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, nos termos do art.
32, inciso IV, do Regimento Interno, conforme requeri
mento anexo do Deputado Marcos Rolim, relator da
proposição.

Certo de contar com a atenção de Vossa Exce
lência, renovo protestos de estima e consideração.
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcos Rolim)

. Requer o retorno do processo refe
rente ao Projeto de Decreto Legislativo
n° 856, de 2001, que aprova Acordo entre
o Brasil e a Hungria acerca de Quarente
na Vegetal e de Proteção de Plantas, ce
lebrado em Brasília, em 10 de novembro
de 1999, à Presidência da Casa para re·
guiar tramitação.

Senhor Presidente:
Tendo sido designado Relator no PDl n° 856, de

2001, que "aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Hungria sobre Cooperação nos Campos
da Quarentena Vegetal e da Proteção de Plantas, ce·
lebrado em Brasflia, em 10 de novembro de 1999", ve
rifiquei, examinando os autos do processo, a existên
cia de evidente engano na tramitação do mesmo.

O parecer do Deputado Haroldo Lima, além de,
no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, ser pela aprovação do PDl em exa
me, sugeriu, no terceiro parágrafo da secção Voto do
Relator, que também fosse ouvida a Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. O pa
recer foi levado ao plenário da Comissão de Relações

Exteriores e de Defesa Nacional onde foi aprovado
por unanimidade. Ou seja, a Comissão encampou a
sugestão do Deputado Haroldo Lima para que fosse
ouvida a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias.

Isso feito, dever-se-ia elaborar Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados para que tam
bém fosse distribuída a matéria à Comissão de Defe
sa do Consumidor. Ao invés disso, por evidente erro, o
PDl veio à CCJR.

Ademais, a proposição deve, também, passar
pela Comissão de Agricultura e Política Rural, antes
de vir à CCJR, tudo de acordo com o despacho da
Presidência proferido no texto da Mensagem presi
dencial (folhas 2).

Em vista do exposto, e considerando que a
CCJR não pode simplesmente ignorar o ocorrido, já
que também lhe cabe verificar a regular tramitação le
gislativa das proposições, solicitamos a Vossa Exce
lência que devolva o processo referente ao PDL n°
783, de 2000, à Presidência da Casa a fim de que a
mesma possa devolvê-lo à Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional dar integral cumpri
mento ao voto que o plenário daquela Comissão con
sagrou.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. - Depu
tado Marcos Rolim, Relator.

Defiro. Inclua-se a CDCMAM no des
pacho inicial dado ao PDC n° 856/01, de
vendo manifestar-se antes da CCJR. Ofi
cie-se e, após, publique-se.

Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° P-891/2001

Brasília, 7 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Venho, respeitosamente, solicitar a Vossa Exce

lência a revisão do despacho inicial dado ao Projeto
de lei n° 233/1999, de autoria da Senhora Rita Cama
ta, que "Modifica a redação dos artigos 83 e 84 da lei
n08.069, de 13de julho de 1990- Estatuto da Criança
e do Adolescente", no sentido de que seja incluída a
análise do mérito para a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, nos termos do art. 32, inciso 1/1,
do Regimento Interno, conforme parecer anexo do
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O Projeto de Lei nO 233, de 1999, é constitucio
nal quanto à competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar sobre pro
teção à infância e à juventude (art. 24, XV, da C.F.) e
quanto a iniciativa de leis ordinárias (art. 61 da C.F.).

Sob o aspecto material, encontra-se em confor
midade com proteção especial prevista na Constitui
ção, exceto a alteração do art. 84 do Estatuto da Cri
ança e do Adolescente que abaixa a idade do adoles
cente para 16 anos para viajar desacompanhado para
o exterior, sem autorização judicial.

Essa redação do art. 84 do Estatuto, da forma
proposta, pode provocar divergência de interpreta
ções. O art. 84 em vigor só dispensa a autorização ju
dicial quando a criança ou adolescente, (faixa etária
entre doze e dezoito anos) estiver acompanhado,
conforme incisos I e 11. Assim, se um adolescente de
17 anos quiser viajar sozinho para o exterior ele irá
necessitar de autorização judicial.

Com a redação sugerida no projeto ele não preci
sará de autorização judicial, podendo ausentar-se do
País, livremente, ao completar dezesseis anos, tendo
em vista que o art. 83 o libera dessa autorização.

E as conseqüências disso são bastante conhe
cidas, tendo a imprensa noticiado sobre os problemas
que adolescentes brasileiros, mesmo autorizados a
deixar o País, têm enfrentado em outros países, como
exploração no trabalho, prostituição, narcotráfico,
maus-tratos, fome, tráfico de órgãos e muitas outras
situações degradantes.

Quanto a juridicidade, o projeto não viola princí
pios de direito, exceto a redação do art. 84 do projeto
que fere a proteção que deve ser proporcionada ao
adolescente.

A técnica legislativa deverá ser ajustada à Lei
Complementar n° 95, de 1998, como a colocação de
(NR) após os dispositivos alterados e maior clareza
na redação.

No mérito, realmente o adolescente na faixa etá
ria de doze a dezesseis anos necessita de proteção,
mediante a autorização judicial para viajar para fora
da comarca onde reside. Pretende-se evitar que,
usando dessa liberdade de locomoção crie situações
de risco para a sua pessoa, como a participação no
narcotráfico ou na prostituição e preocupação aos
pais e familiares. A realidade tem demonstrado que
muitos vivem perambulando pelas rodoviárias, po
dendo viajar sem destino certo e ser explorados por
criminosos.

Deputado Mendes Ribeiro Filho, relator da proposi- 11 - Voto do Relator
ção.

Certo de contar com a atenção de Vossa Exce
lência, renovo protestos de estima e consideração.
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 233, DE 1999

Modifica a redação dos arts. 83 e 84
da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Autor: Deputada Rita Camata
Relator: Deputado Mendes Ribeiro

Fi.ho

I - Relatório

A Deputada Rita Camata apresentou o Projeto
de Lei n° 233, de 1999, visando alterar os artigos 83 e
84 do Estatuto da Criança e do Adolescente, exigin
do-se autorização judicial para adolescente menor de
dezesseis anos viajar desacompanhado dos pais ou
responsáveis para fora da comarca onde reside. Em
caso de viagem ao exterior, a autorização é dispensá
vel se a criança ou adolescente menor de dezesseis
anos estiver acompanhado de ambos os pais ou de
um deles autorizado expressamente pelo outro, com
firma reconhecida.

A lei atual refere-se apenas à criança no art. 83,
caput, e alíneas a e b do § 1°.

No caput do art. 84 refere-se à criança e ao ado
lescente. O projeto acrescenta a expressão "menor
de dezesseis anos". .

Justifica a proposição, expondo que a realidade
atual demonstrou a necessidade de mudança da legis
lação para exigir a autorização judicial para os adoles
centes menores de dezesseis anos viajarem para fora
da comarca onde residem, pois, a facilidade em adqui-

. rir passagens, somada ao espírito aventureiro de mui
tos adolescentes de tenra idade possibilitam que utili
zem as prerrogativas da lei para viajarem, muitas ve
zes, sem destino certo, criando situações de risco para
si e preocupações para os pais ou familiares.

É comum a presença de meninos e meninas de
treze e quatorze anos, perambulando pelas rodoviári
as, presas fáceis de traficantes e exploradores da
prostituição.

Na Comissão de Seguridade Social e Família o
projeto foi aprovado por unanimidade, nos termos do
voto da Relatora, Deputada Jandira Feghali.

No prazo regimental, não foram recebidas
emendas nas Comissões de Seguridade Social e Fa
mília e de Constituição e Justiça e de Redação.

É o relatório. .



Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 927/01 apreciado por este Orgão Técni
co, em 7 de agosto do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência rotestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Zenaldo Coutinho, Presidente em
exercfcio.

Do Sr. Deputado Zenaldo Coutinho, Presi
dente em exercfcio, da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, nos seguinies ter
mos:

OEN° 873-P/2001 - CCJR

Brasf1ia , 8 de agosto de 2001

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

Altera o artigo 83 da Lei n° 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 233, DE 1999
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A alteração do art. 84 do Estatuto, quanto ao Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
mérito, não é aconselhável, devendo permanecer a publicação.
redação atual que protege os adolescentes de viaja- Sala da Comissão, de de 2001. Deputado Men-
rem desacompanhados para o exterior, evitando-se, des Ribeiro Filho, Relator.

assim, que fiquem sujeitos ao tráfico para diversas fi· Defiro. Revejo o despacho inicial
nalidades criminosas. aposto ao PL n° 233/99, para determinar

A expressão "menor de dezesseis anos" já pos- que a CCJR pronuncie-se sobre a matéria
sui sentido abrangente, englobando todos aqueles tamb.ém quanto ao mérito. Oficie-se e, após,
com idade abaixo de dezesseis anos. Todavia será pubhque-se.
conservada a redação dada no projeto, para fidelida- Em 22-8-01. Aécio Neves, Presidente.

de aos termos do Estatuto que denomina de criança a
que possui até doze anos e adolescente a pessoa en
tre doze e dezoito anos. Mas o projeto exige autoriza
ção judicial para viajar para fora da comarca onde re
side somente para a criança e para o adolescente,
este, na faixa etária entre doze e dezesseis anos.

O termo "menores" era utilizado no revogado
Código de Menores. Porém, é termo juridicamente vá
lido, abrangendo, no Código Civil, os absolutamente
incapazes e os relativamente incapazes.

Para sanar as falhas de técnica legislativa, apre
sento o Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2001. - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°O artigo 83 da Lei nO 8.069, de 13 de julho

de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente, pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 83. Nenhuma criança ou adoles
cente menor de dezesseis anos, poderá via
jar para fora da comarca onde reside, desa
companhada dos pais ou responsáveis, sem
expressa autorização judicial. (NR)

§ 1° : ..
a) tratar-se de comarca contrgua à da

residência da criança ou do adolescente
menor de dezesseis anos, se na mesma
unidade da Federação ou inclufda na mes
ma região metropolitana. (NR)

b) a criança ou adolescente menor de
dezesseis anos estiver acompanhado: (NR)

Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 874-P/2001 - CCJR

Brasflia, 8 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 931/01, apreciado por este Orgão Téc
nico, em 7 de agosto do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside-



REQUERIMENTO

Senhor Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

Requeiro a V. Exa
, que seja requerida ao Presi

dente desta Casa a desapensação do Projeto de Lei
n° 2.893, de 1997, do principal, Projeto de Lei n°
1.825, de 1991, por tratar de assunto que foge ao es
copo específico do Código de Defesa do Consumidor.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2001. - De
putado Celso Russomano.

Defiro. Desapense-se o Pl 2.893/97
do PL 1.825/91. - Distribua-se o PL
2.893/97 às seguintes Comissões (art.
24,11): CCTCI, CDCMAM, CCJR (54). Ofi
cie-se e, após, publique-se.

Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF.TP N° 110/2001

Brasília, 9 de julho de 2001

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

Senhor Presidente,

Atendendo solicitação do Deputado Celso Rus
somanno, em anexo, relator do Projeto de Lei n°
1.825/91, do Poder Executivo - que "altera dispositi
vos da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providencias", solicito a V. Exa autorizar a desapensa
ção do PL n° 4.640/98 do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente, - Deputada Ana Catarina,
Presidente.
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ração. Deputado Zenaldo Coutinho, Presidente em 1.825/91, do Poder Executivo que "altera dispositivos
exercício. da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dis-

Publique-se. põe sobre a proteção do consumidor e dá outras pro-
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente. vidências", solicito a V. Exa. autorizar a desapensação

OF. N° 875-P/2001 _ CCJR do PL. n° 2.893/97 do referido Projeto de Lei.
Atenciosamente, - Deputada Ana Catarina,

Brasília, 8 de agosto de 2001 Presidente.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabiveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.004/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 7 de agosto do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. Deputado Zenaldo Coutinho, Presidente em
exercício.

Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Da Sf" Deputada Ana Catarina, Presidenta
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:

OF.TP N° 109/2001

Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 876-P/2001 - CCJR

Brasília, 8 de agosto de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aecio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.012/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 7 de agosto do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Zenaldo Coutinho, Presidente em
exercício.

Brasília, 9 de julho de 2001

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

Senhor Presidente,
Atendendo solicitação do Deputado Celso Rus

somanno, em anexo, relator do Projeto de Lei n°

REQUERIMENTO

Senhor Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

Requeiro a V. Exa
, que seja requerida ao Pre

sidente desta Casa a desapensação do Projeto de
Lei n° 4.640, de 1998, do principal, Projeto de lei
nO 1.825, de 1991, por tratar de assunto que foge
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Brasrlia, 8 de junho de 2001

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

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° 4.371/01, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

ao escopo especrfico do Código de Defesa do Con- Ofício-Pres n° 382/01
sumidor.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2001. 
Deputado Celso Russomanno.

"Defiro. Desapense-se o PL n°
4.640/98 do PL n° 1.825/91. Determino a
apensação do Pl n° 4.640/98 ao Pl n. °
4.010/97 (Nova Distribuição). Oficie-se à
Comissão e, após, publique-se".

Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Djalma Paes, Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, nos seguintes termos:

OHcio n° 175/2001-P

Brasflia, 14 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Orgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.678/00.

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

Atenciosamente, - Deputado Djalma Paes,
Presidente.

Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Marcos Cintra, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, nos seguintes termos:

Otrcio-Pres n° 378/01

Brasília, 8 de junho de 2001

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

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° 4.103/01, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Oflcio-Pres n° 383/01

Brasllia, 8 de junho de 2001

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

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° 4.601/01, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Otrcio-Pres n° 393/01

Brasflia, 15 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência proceder à revisão

do despacho concedido ao Projeto de Lei n° 2.498/00
- do Sr. Eunlcio Oliveira - que "altera a Lei n° 7.418,
de 16 de dezembro de 1985, que "institui o vale·trans
porte, e dá outras providências", para instituir alterna
tivamente o auxflio-transporte.
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Tendo em vista que matéria constante do referi- Indefiro, nos termos do artigo 141 do
do projeto está inserida no campo temático da Comis- RICO, a solicitação de redistribuição do PL.
são, solicito novo despacho para a proposição, nos 2.498/00, haja vista que a distribuição foi fei-
termos do art. 141 do Regimento Interno. ta nos termos regimentais, não restando

Certo da acolhida do pleito, aproveito a oportuni- comprovado o mérito da CEIC. Oficie-se à
dade para reiterar protestos de admiração e respe~o. Comissão Requerente e, após, publi-

Cordialmente, - Deputado Marcos Cintra, Pre- que-se.
sidente. Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO

Requer a Revisão do Despacho para
que o PL n° 4.117, de 2001, seja analisa
do, também, pelas Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto, e de Seguridade
Social e Família desta Casa.

Sentm Presidente,
Reql~eiro a V. Exa a Revisão do Despacho para que

o PL n° 4.117, de 2001 que "Estabelece a equiparação
entre o pequeno agricu~orfamiliar e o assentado da refor
ma agrária em matéria de benefícios, programas e servi
ços" - seja analisado pelas Comissões de Educação, Cul
tura e Desporto, e de Seguridacíe Social e Famnia.

Justificação

O Projeto de lei sob comento prevê, em seu pa
rágrafo único do art 10, a equiparação dos pequenos
agricultores familiares e os assentados da reforma
agrária nas áreas de saúde, educacão, energia,
transportes, habitação, crédito e extensão rural.

Com base no que preceitua o Regimento Inter
no desta Casa, na Subseção 111- Das Matérias ou Ati
vidades de Competência das Comissões - Art. 32, in
ciso VII, alínea a, cabe à Comissão de Educação deli
berar sobre os seguintes assuntos:

VII- Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
a) assuntos atinentes à educacão em geral, políti

ca e sistema educacional, em seus aspectos institucio
nais, estruturais, funcionais e legais; direito da educa
ção recursos humanos e financeiros para a educação; ..

Ainda na mesma Subseção, art.32, só que no
inciso XI, alfnea a, encontramos as atribuições da Co
missão de Seguridade Social e Família:

XI - Comissão de Seguridade Social e Família:
a) assuntos relativos à saúde, previdência e as

sistência social em geral; ...
Portanto, em respeito ao que prevê o Regimento

Interno desta Casa e com base no que dispõe o Pro
jeto de Lei nO 4.117/01, torna-se imperiosa a revisão
do despacho para o PL em q!Jestão.

Sala das Sessões, 7-8-01. - Antonio Joaquim
araújo.

Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos se
guintes termos:

Of.P- n° 129/2001

Brasília, 20 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
4.175-A/98 apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

No ensejo, remeto a Vossa Excelência a deci
são quanto à apreciação da matéria pelo Plenário da
Casa, dada a divergência de pareceres oferecidos
pelas Comissões incumbidas da análise do mérito da
referida proposição, nos termos do art. 24, li, g, do
Regimento Interno.

Cordiais saudações, - Deputado Michel Temer,
Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o PL n°
4.175-A/98, nos termos do art. 24, li, aHnea
g do RICO. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Of.P- n° 137/2001

Brasília, 20 de junho de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais de Lei n° 2.500/00 apreciado,
nesta data, por este Órgão Técnico.
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
~ 59, DE 2001.

(Do Sr. João Coser)

Propõe seja requisitado ao Tribunal
de Contas da União a realização de audi
toria e a Instauração de Tomada de Con
tas Especial dos Convênios firmados
pelo governo do Estado do Espírito San
to cujos recursos sejam oriundos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos artigos 60 e 61 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja solicita
do ao Tribunal de Contas da União a realização de
Auditoria e a instauração de Tomada de Contas para
a apuração das irregularidades ocorridas na execu
ção dos Convênios firmados pelo governo do Estado
do Espírito Santo e a União Federal que tenham
como objeto a execução de cursos de qualificação e
ou requalificação de mão-de-obra, financiados com
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

Justificação

As irregularidades cometidas pelo atual governo
do Estado do Espírito Santo na aplicação do dinheiro
público é de conhecimento desta Casa e da opinião
pública nacional. Uma das últimas denúncias refe
re-se à malversação dos recursos transferidos pela
União para os programas de formação e requalifica
ção de mão-de-obra no Estado. Pelas informações
contidas na prestação de contas da Secretaria de
Ação Social do Estado do Espirito Santo, existem in-

Brasflia, de 22 agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providências no sen

tido de numerar e publicar a Proposta de Fiscalização
e Controle, em anexo, do Deputado João Coser, que
"Propõem que a Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle, requisite ao Tribunal de Contas da União a
realização de auditoria e a Instauração de Tómada de
Contas Especial dos Convênios firmados pelo governo
do Estado do Espírito Santo cujos recursos sejam ori
undos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT'.

Atenciosamente, - Deputado Wellington Dias,
Presidente.

Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o PL na 2.500/00,
nos termos do art. 24, li, alínea g, do RICD.
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Of.P- n° 157/2001

Brasflia, 8 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências cabíveis, o Projeto de Lei nO 1.018-A/99 apre
ciado,

nesta data, por este Órgão Técnico.
Cordiais saudações, Deputado Michel Temer,

Presidente.

Do Sr. Deputado Wellington Dias, Presiden
te da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, nos seguintes termos:

Brasflia, 8 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
824-A/99 apreciado, nesta data, por este Órgão Téc
nico.

Cordiais saudações, Deputado Michel Temer,
Presidente.

Of.P- na 156/2001

No ensejo, remeto a Vossa Excelência a deci- Of-P n° 193/2001
são quanto à apreciação da matéria pelo Plenário da
Casa, dada a divergência de pareceres oferecidos
pelas Comissões incumbidas da análise do mérito da
referida proposição, nos termos do art. 24, 11, g, do
Regimento Interno.

Cordiais saudações, Deputado Michel Temer,
Presidente.
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dícios da aplicação irregular de RS 10,9 milhões a Constituição Federal, competente para as providênci-
partir de 1999, conforme publicado pela imprensa na- as requeridas.
cional, cópia anexa. Sala da Comissão, em de agosto de 2001.

Como se trata de recursos federais, é o Tribunal Deputado João Coser - PT/ES.
de Contas da União, nos termos do artigo 70 da

IEspíRITO
SANTO

ogovernador José Ignácio e sua mulher estão cada vez mais enroscados na teia de
corrupção. Suspeitas de desvio de dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) vêm se somar à série de falcatruas. Se Justiça mandar intervir, FHC aprovará
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beis de lodos ar pagamenros
fciros com recursos do FAT, ;0
clIWYe os dli Fundação Cemro·
Leste. Mas n3.o receberam as In·
ro~

Esses auditores ficaram cam.
pelo menos. quauo perguntas
não respondidas. II Par que o
governo do esrado aceirou pa
gar tão c&Tot;'2) 'Por que não
co~uprovar "'Quer que as
aulas foram minlSlradasl; II Se
não bouve curso. por que o pa
gamenrol: e.. finalmente.410n
de. dinheiro lili pamr7

Como ,e Ira ta de dinheiro
Cedelal. o Tel! nllu deverájul
garo caso. Ptetende deSpachar
o assunto para Tribunal de

oal <le Contas do Estado paga
RS 50 por hora/aula .os instru
[0lt"S.

lU suspeilas se refeJ1:m a um
conrrato celebrado entre a se·
cretana de Trabalho e Ação SO,
cial. que era adminislrada pela .
primeira-dama até abril deste
ano. e uma cena fundação Cor
redor Cenuo·Leste. A~a
contratou a fundaçaQ para mi·
n\suar cursos rapldos de capa·
clcaçlla na area de logtsttca. Pa
gou RS 100 por caáa boralaula.
Opreço médio da hora!aula na
capilal. de aconio com a Secre·
lada MuniCIpal LI. Educação. 4!
de RS 35.1:m alguns de seus cur
sos mais sofisticados. o Tribu·

Vltllrla - Nos próKimos
. dias. vaie<lourar mais um
.. escándalo en<olvendo o
governador da Espírilo Santo.

:losé Ignácio Ferreira Ilem parti
·dol. e sua mulher. ~laria Helena
'lIuy Ferreira. A nO"3 denúncia.

. guardada em ga""as <Ir pollti-
_ COS teoricamente aliadas do go·

vemo e técnicos do Tribunal de
COntas do ESlado (TCE). revela
:ndícios de malversação da di·
nheiro do Fundo de Amparo aO
Trabalhador iFATI. \'erbas fede
rais transferidas para neina·
menta de mão-de·ob13 DO e5la
do. Segundo a Miniatério do
Trabalha. °Espúllo SanIO rece
beu RS iO.9 miIlt6ado FAT dei·
de 1999. Deoconlla·... que pane
tenha sido desviado.



REQUERIMENTO
(Do Sr.Paulo Mourão)

Requer sejam tomadas as providên
cias necessárias para que a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
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Do Sr. Deputado Hélio Costa, Presidente da Minorias seja ouvida sobre a Mensagem
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na- 1.792, de 2000, em que se submete à con-
cional, nos seguintes termos: sideração do Congresso Nacional o texto
Ofício n0 CREDN/P -120/01 d~ Convenção I~ternacional para a Prote

çao dos Vegetais (CIPV), aprovada na 29B

Brasília, 8 de agosto de 2001 Conferência da FAO em 17 de novembro,
Excelentrssimo Senhor de 1997.
Deputado Aécio Neves Senhor Presidente:
Presidente da Câmara dos Deputados Requeiro a V. ExB, nos termos do art. 140 do Re-
Referência: Para publicação gimento Interno, que diligencie junto à Presidência da .

Senhor Presidente, Câmara dos Deputados para que a Comissão de De-
Comunico a V. ExB, em cumprimento ao dispos- fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias seja

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por ouvida a respeito do texto da Convenção Internacio-
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 872/99. nal para a Proteção dos Vegetais (CIPV), aprovada na

Solicito a V. ExB autorizar a publicação do referi- 29B Conferência da FAO, em 17 de novembro de
do projeto e do parecer a ele oferecido. 1997.

Atenciosamente, - Deputado Federal Hélio A Convenção sob análise é pertinente à coope-
Costa, Presidente. ração internacional na área de proteção de vegetais,

abordando, entre outros aspectos, o significado da
Publique-se. expressão medidas fitossanitárias, a necessidade de
Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente. proteção de saúde dos vegetais, do homem e do meio

Ofício n° CREDN/P-124/01 ambiente.
Brasflia,8 de agosto de 2001 É composta por vinte e três artigos, que abran-

gem desde o propósito e a responsabilidade do texto
Excelentrssimo Senhor convencional, à terminologia a ser utilizada, modali-
Deputado Aécio Neves dades de organização para a proteção de vegetais,
Presidente da Câmara dos Deputados disposições concernentes a importações, tratamento
Referência: Encaminha requerimento a ser dado a organismos considerados nocivos, as·

Senhor Presidente, sim como eventuais medidas emergenciais a serem
Passo às mãos de Vossa Excelência, para as tomadas pelos Estados Partes na esfera de proteção

providências necessárias, requerimento de autoria do aos vegetais.
Deputado Paulo Mourão, aprovado na reunião desta São, essas, matérias que envolvem tanto as·
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio- pectos ambientais, quanto como de defesa e prote-
nal, realizada nesta data, em que solicita que a Comis- ção do consumidor, razão pela qual considero não só
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino- oportuno, mas também necessário, que seja ouvida a
rias seja ouvida sobre a Mensagem de n° 1.792, de Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
2000, em que submete à consideração do Congresso e Minorias, comissão temática específica e responsá-
Nacional o texto da Convenção Internacional para a vel, nos temos do art. 32, IV, do Regimento Interno,
Proteção dos Vegetais (CIPV), aprovada na 29B Confe- pela análise técnica da matéria no parlamento brasi-
rência da FAO, em 17 de novembro de 1997. leiro. Deve opinar, assim, sobre o conteúdo do ato in-

Informo a V. ExB que a Mensagem de n° ternacional sob análise, especialmente considerando
1.792/2000 foi relatada, nesta Comissão, pelo Exmo que, no momento, assuntos como de biodiversidade,
Sr.Deputado Paulo Mourão, autor do referido requeri- biotecnologia, controle de agroquímicos na agricultu-
mento e aprovada na mesma data. ra e proteção vegetal são de candente atualidade, em

Atenciosamente, - Deputado Federal Hélio face da formação dos blocos econômicos e das polê-
Costa, Presidente. micas que têm surgidos a respeito utilização das cha

madas barreiras não-tarifárias.
Requeiro, desta forma, que nos termos do art.

140 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
seja providenciada a oitiva da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias sobre a
Convenção Internacional para a Proteção dos



ORIGEM. Comissão de Seguridade Social e Família
TIPO DE TRABALHO: Informação Técnica
ASSUNTOTramitação conjunta de proposições re
lativas a benefício assistencial.
CONSULTORA:Verônica Rocha
DATA:Julho de 2001

Com base nos arts. 142 e 143 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, é líeno que esta
Comissão requeira, ao Presidente da Câmara, a tra
mitação conjunta das proposições abaixo arroladas,
por regularem matéria idêntica ou correlata:

Projeto de Lei n° 3.967, de 1997, de
autoria do Deputado Arnaldo Faria de Sã,
que "estende a concessão da gratificação
natalina aos que se encontram em gozo da
renda mensal vitalícia apensos os PL 's nos
3.999, de 1997, e 1.780, de 1997.

Projeto de Lei n° 3.774, de 2000, de
autoria do Deputado Pompeo de Mattos,
que "altera a Lei n° 8.742 de 07 de dezem
bro de 1993, dispondo sobre o benefício de
prestação continuada à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso': apenso o PL
n04.464, de 2001.

Projeto de Lei n° 4.090, de 2001, de
autoria do Deputado Paulo Paim, que "altera
o art. 20 da Lei n° 8.742, de 07 de dezem
bro de 1993, que dispõe sobre o beneficio
de prestação continuada da Assistência So
cial aos idosos e aos portadores de deficiên
cia carentes', apenso o PL n° 4.158, de
2001.

Projeto de Lei n° 4.325, de 2001, de
autoria da Deputada Angela Guadagnin,
que "acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei
n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, para
estenderao cônjuge, ou ao companheiro ou
à companheira, o direito ao benefício recebi
do pelo idoso ou podador de deficiência que
vier a falecer", Essas as informações julga
das pertinentes.

Consultaria Legislativa, 12 de julho de 2001. 
Verônica Rocha, Consultora Legislativa.

Defiro. Apensem-se ao PL 3.967/97
os PLs 3.774/00, 4.090/01 e 43.25/01. Ofi
cie-se e, após, publique-se.

Em 22-8-01. Aécio Neves,
Presidente.

Defiro, nos termos do artigo 140 do
RICO, a audiência solicitada, esclarecendo
que a CDCMAM deverá pronunciar-se antes
da CEIC, e que o seu pronunciamento deve
rá cingir-se à questão específica indicada no
requerimento. Oficie-se à Comissão Reque
rente e, após, publique-se.

Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presidente.

Da S,.a Deputada Laura Carneiro, Presidenta
da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:

Oficio n° 473/2001-P
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Vegetais (CIPV), aprovada na 29B Conferência da DIRETORIA LEGISLATIVA
Organização Mundial para a Agricultura (FAO), em 17 CONSULTORIA LEGISLATIVA
de novembro de 1997.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2001 - Depu
tado Paulo Mourão.

ro,

Brasília, 3 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Solieno a Vossa Excelência determinar, segun

do dispõem os artigos 142 e 143 do Regimento Inter
no, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nOs
3.967/1997, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, que "estende
a concessão da gratificação natalina aos que se en
contram em gozo da renda mensal .vitalícia",
3.774/2000, do Sr. Pompeo de Mattos, que "altera a
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispondo so
bre o benefício da prestação continuada à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso", 4.090/2001, do
Sr. Paulo Paim, que "altera o art. 20 da Lei n° 8.742, de
7 de dezembro de 1993,que dispõe sobre o benefício
de prestação continuada da Assistência Social aos
idosos e aos portadores de deficiência carentes", e
4.325/2001, da SrB Angela Guadagnin, que "acres
centa parágrafo ao art. 20 da Lei n° 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, para estender ao cônjuge, ou com
panheiro ou à companheira, o direito ao benefício re
cebido pelo idoso ou portador de deficiência que vier
a falecer", por versarem matéria correlata, tendo em
vista Informação Técnica da Consultaria Legislativa
desta Casa, cópia em anexo.

Respeitosamente, - Deputada Laura Carnei-
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Ofício n° 480/2001-P

Brasnia, 8 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
do art. 141 do Regimento Interno, esta Comissão, em
Reunião Ordinária realizada hoje, julgou-se incompe
tente para apreciar o mérito do Projeto de Lei n°
3.031, de 2000, do Sr. Pompeo de Mattos, que "Institui
o Programa de Seguro Agrfcola, e dá outras providên
cias". tendo em vista o parecer do Relator, Deputado
Jorge Alberto, cópia em anexo.

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

PROJETO DE LEI N° 3.031, DE 2000

Institui o Programa de Seguro Agrf
cola, e dá outras providências.

Autor: Deputado Pompeu de Mattos
Relator: Deputado Jorge Alberto

I - Relatório

Trata-se de projeto que tem por objetivo instituir
o Programa de Seguro Agrfcola, destinado a desobri
gar o produtor rural de liquidar operações de crédito.
quando ocorrerem fenômenos naturais que ataquem
culturas agrfcolas.

No artigo segundo do projeto, especifica a fonte
de recursos para o Programa de Seguro agrlcola e
autoriza, em seu artigo SO, o Poder Executivo a consti
tuir uma companhia de seguros destinada a imple
mentar o Programa de Seguro Agrfcola.

Esgotado o prazo regimental não foram recebi
das emendas aos projetos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Analisando a proposta do nobre deputado Pom
peu de Mattos, consideramos de mérito inquestioná
vel por buscar meios de proteção aos agricultores
contra as intempéries que venham a ocorrer durante
o processo produtivo e/ou colheita.

Do ponto de vista regimental, salvo melhor juIzo,
não encontro, dentre os campos temáticos ou áreas
de atividade relacionadas como competência da Co
missão de Seguridade Social e Famflia - art. 32 -

Inciso XII, enquadramento para elaborar parecer
quanto a admissibilidade da matéria em análise.

Ao meu entendimento a Comissão de Segurida
de Social e Famnia, com base na letra q do inciso XII
artigo 32 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, deve manifestar-se quanto ao mérito, quando
se tratar de seguros que envolvam danos à pessoa. O
projeto em análise, trata exclusivamente de seguro
agrícola, competência da Comissão de Agricultura e

Política Rural. artigo 32, inciso I, letra a número 5, do
Regimento Interno.

. Nos termos do artigo 141 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, voto pela incompetência
da Comissão de Seguridade Social e Famflia para a
apreciação da matéria.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2000. 

Deputado Jorge Alberto, Relator.

Tendo em vista o parecer da CSSF
pela incompetência para pronunciar-se so
bre o PL n° 3.031/00, revejo, nos termos do
art. 141 do RICO, o despacho aposto à refe
rida proposição, determinando a exclusão
da CSSF e a inclusão da CAPR, que deverá
manifestar-se antes da CFT. Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 22-8-01. - Aécio Neves, Presiden
te.

Do Sr. Deputado Philemon Rodrigues, Pre
sidente da Comissão de Viação e Transportes,
nos seguintes termos:

Of.P-088/01

Brasrlia. 8 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
O Projeto de Lei n° 3.988/00 - do Sr. Pedro Cel

so - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da adapta
ção de vefculos de transportes público coletivo terres
tre e aéreo para a condução de deficientes trsicos es
peciais" trata da regulamentação dos serviços de
transporte público coletivo aéreo e terrestre.

Não obstante o assunto versado na referida pro
posição estar afeto à área de atuação deste órgão
técnico, foi ela distribuída apenas à Comissão de Se
guridade Social e Famflia, fato que nos causou estra
nheza por entendermos que o assunto é de compe
tência também deste órgão técnico.
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Desta forma, solicito a Vossa Excelência a inclu
são da Comissão de Viação e Transportes no despa
cho inicial aposto ao referido projeto.

Cordialmente, - Deputado Philemon Rodri
gues, Presidente.

Defiro. Revejo, nos termos do art. 141
do RICO, o despacho aposto ao PL n°
3.988/00, para determinar a inclusão da Co
missão de Viação e Transportes, que deve
rá manifestar-se antes da Comissão de Se
guridade Social e Família. Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 22-8-01. Aécio Neves,
Presidente.

Do Sr. Deputado Fioravante, nos seguintes
termos:

Of. 89/2001.

Brasília, 16 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Pelo presente solicito a Vossa Excelência que

meu nome parlamentar, nos registros desta Casa
seja Fioravante a partir do deferimento desta Presi
dência.

Afirmo, para clareza e compreensão de V. EXS,
que em minha documentação pessoal meu registro
permanece Waldomiro Barancelli Fioravante.

Certo do deferimento, respeitosamente,

Atenciosamente, - Waldomiro Barancelli Fio
ravante, Deputado Federal PT/RS.

Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire
tor-GeraI.

Em: 22-8-01

Do Sr. Deputado Alberto Fraga, nos seguin
tes termos:

REQUERIMENTO N° DE 2001

Solicito seja encaminhado noticia
crime ao Procurador Geral de Justiça do
Distrito Federal, versando sobre ocorrên- '
cia de crime militar.

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce

lência, seja encaminhado a noticia crime, em anexo,
que versa sobre o cometimento de crime militar prati
cado pelo Cel. Rui Sampaio, Comandante Geral da
Polrcia Militar do Distrito Federal, que acabou resul
tando na morte de policial militar, no dia 6 de agosto
de 2001.

Justificação

Consta do expediente em anexo, que a morte do
policial militar deu-se devido a fato a ser esclarecido,
uma vez que encontrava-se com restrição médica e
os policiais que poderiam socorrê-lo, estavam traba
lhando desarmado.

Assim, a situação só pode ser esclarecida com
a devida apuração por parte do Ministério Público,
para que justiça seja feita.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2001. 
Deputado Alberto fraga.

Ofício n° 133/01

Brasília-DF, 8 de agosto de 2001

limo Sr.
Dr. Nísio E. Tostes Ribeiro Filho
Promotor da Auditoria Militar do Distrito Federal
Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Brasília - DF

Senhor Promotor,
Tendo em vista o lamentável episódio ocorrido

no dia 6-8-2001, o qual foi amplamente divulgado
pelos meios de comunicação, ocasião em que, após a
tentativa de roubo a um carro forte da empresa Prose
gur na cidade do Gama, durante a fuga dos meliantes,
o Soldado da polreia Militar, Luiz Gonzaga Evangelista,
foi executado, enquanto vários policiais que podiam e
deviam agir se viram impedidos por não estarem
armados, contrariando frontalmente a legislação
pertinente, sob ordem e determinações superiores;
solicito, ao augusto fiscal da lei, providências no
sentido da instauração do competente inquérito poli
ciai, tendo em vista o indício da prática de delitos capi
tulados no Código Pena) Militar.

Além disso, existe a notícia de que o 50 Evan
gelista, encontrava-se com restrição médica para o



Neves,Aécio

REQUERIMENTO

Indefiro, nos termos do artigo 141
do RICO, a solicitação de redistribuição
do PL nE 4.117/01, haja vista que a distri
buição inicial foi feita nos termos regimen
tais. Oficie-se ao Requerente e, após,
publique-se.

Em 22-8-01.
Presidente.

Solicita a desapensação do Projeto
de Lei n° 4.226, de 2001, apensado ao
Projeto de Lei nO 4.731 , de 1998.

Portanto, em respeito ao que prevê o Regi
mento Interno desta Casa e com base no que
dispõe o Projeto de Lei nE 4.117/01, torna-se im
periosa a revisão do despacho para o PL em
questão.

Sala das Sessões, 7-8-01. - Deputado Antonio
Joaquim Araújo, PP8/MA.

Do Sr. Deputado Carlos Batata, nos seguin
tes termos:

Indefiro o requerimento, pois a notícia
de crime pode ser encaminhada diretamen
te, sem intervenção desta Presidência. Ofi
cie-se ao requerente e, após, publique-se.

Em 22-8-01. Aécio Neves,
Presidente.

Do Sr. Deputado Antonio Joaquim Araújo,
nos seguintes termos:

REQUERIMENTO

Requer a Revisão do Despacho para
que o PL nO 4.117, de 2001, seja analisa
do, também, pelas Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto, e de Seguridade
Social e Família desta Casa.

Agosto de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 38861

serviço de policiamento, fato que se confirmado, de- agrária nas áreas de saúde, educação, energia,
monstra claramente a falta de respeito para com o po- transportes, habitação, crédito e extensão rural.
Iicial militar, que mesmo sem condições físicas para o Com base no que preceitua o Regimento Inter-
trabalho, foi escalado, obrigado a se expor além do no desta Casa, na Subseção 111- Das Matérias ou Ati-
seu próprio limite. vidades de Competência das Comissões - Art 32, in-

A falta de eficiência e o desrespeito às normas ciso VII, alínea a cabe á Comissão de Educação deli-
de segurança, prejudiciais à corporação, ao policial e berar sobre os seguintes assuntos:

à própria sociedade são infrações tipificadas, que de- VII _ Comissão de Educação, Cultura
vem ser combatidas e punidas com a reprimenda le- e Desporto:
gal, sob pena de torna a corporação inerte para o a) assuntos atinentes à educação em
cumprimento do seu dever. geral: política e sistema educacional, em

Por oportuno, encaminho a V. sa, uma parte fir- seus aspectos institucionais, estruturais,
mada pelo oficial de operações, em data pretérita, so- funcionais e legais; direito da educação, re-
licitando providências ao comando geral da corpora- cursos humanos e financeiros para a educa-
ção, inclusive alertando para um possível acidente fa- ção; ...

ta~, c.as~ ~roble~as ligados ao eduiPamento de prote- Ainda na mesma Subseção, Art 32, só que no
çao Ind/vld~al nao fossem sana os. inciso XI, al[nea a, encontramos as atribuições da

AtenCiosamente. - Alberto Fraga, Deputado Comissão de Seguridade Social e Família:
Federal, PMDB.

XI - Comissão de Seguridade Social e
Família:

a) assuntos relativos à saúde: previ
dência e assistência social em geral; ...

Senhor Presidente,
Requeiro à V. Exa a Revisão do Despacho para

que o PL nE 4.117, de 2001 - que "Estabelece a equi
paração entre o pequeno agricultor familiar e o assen
tado da reforma agrária em matéria de beneficios,
programas e serviços" - seja analisado pelas Comis
sões de Educação. Cultura e Desporto, e de Seguri
dade Social e Família.-

Justificação

O Projeto de lei sob comento prevê, em seu pa
rágrafo único do art. 1°, a equiparação dos pequenos
agricultores familiares e os assentados da reforma
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RECURSO NO 157, DE 2001
Contra Parecer Terminativo .de Comissão

(Do Sr. Luciano Pizzatto e Outros)

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2001. - Depu
tado Luciano Pizzatto.

suas origens quanto aos cuidados para a
conservação do meio ambiente".

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário)

Senhor Presidente:
Os Deputados abaixo assinados, com base no

art. 132, § 2°, do Regimento Interno, recorrem ao
Plenário contra a apreciação conclusiva do Projeto
de Lei n° 2.405, de 1991 , que "dispõe sobre a instítui
ção do Selo Verde, destinado a atestar a qualidade
dos produtos e/ou suas origens quanto aos cuidados
para a conservação do meio ambiente", discutido e
votado nos termos do art. 58, § 2°, I, da Constituição
Federal.

O PL nO 2.405/91 foi distribuído inicialmente à
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, que o considerou oportuno e conveniente,
aprovando-o, no mérito, com emenda, que retirou o
caráter meramente autorizativo do texto original para
determinar a instituição direta do "Sistema do Selo
Verde".

Remetido em seguida à Comissão de Finanças
e Tributação, este Órgão Técnico proferiu parecer
pela adequação financeira e orçamentária da matéria
e, no mérito, pela aprovação do projeto com a supres
são de seus artigos 4° e 5°, que tratam da possibilida
de de cobrança de taxa.

Em que pesem as razões apontadas no parecer
vencedor da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, que afirmam ser o PL n° 2.405/91 injurídico,
estamos convictos de que a proposição obedece a to
dos os requisitos constitucionais formais e materiais,
além de estar em plena conformidade com o ordena
mento jurídico em vigor.

Ressalte-se que ao Poder Legislativo não cabe
definir qual órgão do Executivo estará encarregado
de normatizar a nova Lei. Se assim procedesse, o vr
cio de constitucionalidade estaria evidente.

Ademais, a referida taxa do Selo já existe e os
executores não fixarão os seus valores, estes serão
definidos na regulamentação.

Julgamos que o assunto tratado pelo PL n°
2.405/91 é demasiadamente importante para o País e
por esta razão estamos convencidos da necessidade
de o Plenário da Casa se pronunciar definitivamente
quanto à matéria.

Neves,Aécio

Indefiro, tendo em vista que a Propo
sição foi distribuída nos termos regimentais
(art. 139, do RICO). Oficie-se e, após, pu
blique-se.

Em 22-8-01.
Presidente.

Recorre ao Plenário, na forma do
art. 58, § 3°, combinado com o art. 144 do
Regimento Interno, contra parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela injuridicidade do Projeto
de Lei nO 2.40S-C, de 1991, do Deputado
Luciano Pizzano, que "dispõe sobre a
instituição do Selo Verde, destinado a
atestar a qualidade dos produtos elou

Senhor Presidente,
Encontra-se tramitando conjuntamente nesta

Casa, de acordo com os arts. 142 e 143 do RICO, o
Projeto de Lei n° 4.226 de 2001, de minha autoria,
que "estabelece normas para a prestação de serviços
de transporte individual de passageiros por meio de
motocicleta" e outros (PL n° 4.731/98) que por sua
vez, "regulamentam o exercício da atividade profissio
nal de mototaxista"

É notório, portanto, que o objeto do PL n°
4.226/01 difere, preponderantemente, das demais
proposições, pois visa a criação da modalidade de
transporte individual de passageiros por meio de veí
culo da espécie motocicleta, cuja prestação de servi
ços será regulada pelo Poder Público Municipal.

Não se pretende, neste caso, e a exemplo das
demais proposições apensadas, regulamentar a pro
fissão de mototaxista. Especificamente, a nossa pro
posta visa cobrir uma lacuna, ainda não regulamenta
da, com referência às diretrizes da política nacional
de transportes previstas no inciso IX, art. 22, da Cons
tituição Federal, que envolvem as diversas modalida
des de tra'1sportes.

Por l~ssa razão, requeiro a V. Exa o desapensa
mento do PL n° 4.226/01 para que o mérito do proje
to, diferente dos demais, seja apreciado separada
mente.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2001. - Depu
tado Carlos Batata.
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Brasília, 9 de agosto de 2001.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso do Sr.
Deputado LUCIANO PIZZATTO E OUTROS, que "Recorre contra a
apreciação conclusiva da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação sobre o Projeto de Lei nO 2405, de 1991", contém número
suficiente de signatários, constando a referida proposição de:·

71 assinaturas confirmadas;
1 assinatura não confirmada;
1 deputado licenciado.

Atenciosamente,------../- / ~C{~.7/ ... c: ~.. .. 7ré ~ _·C~~ é 0-'( .~
CLAUD,I NEVES C. DE sPtiZÃ/

Chefe L

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
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PROJETO DE LEI N" 2.405-C, DE 1991
(Do Sr. Luciano Pizzatto)

Dispõe sobre a instituição do Selo
Verde, destinado a atestar a qualidade
dos produtos elou suas origens quanto
aos cuidados para a conservação do meio
amb'ente~ tendo pareceres: da Com\ssão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, pela aprovação, com emenda
(Relator: Deputado Fernando Gabeira); da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária des
te e da emenda da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as e, no mérito, pela aprovação deste,
com emenda, e da emenda da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias (Relator: Deputado Manoel Sal
viano); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela injuridicidade,
contra o voto do Deputado Léo Alcântara
(Relator: Deputado Orlando Fantazzini).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Finan
ças e Tributação; e de Constituição e Justi
ça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na f;omissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias:

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- voto em separado

111- Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo <ie recebimento de emendas - "1999
- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

IV - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

Agosto de 2001

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a insti

tuir o Sistema de Selo Verde, destinado a atestar a
qualidade e/ou as origens dos produtos quanto aos
cuidados com a conservação do meio ambiente.

Art 2° O Selo Verde será normatizado e coorde
nado pelos órgãos ou com a autorização dos órgãos
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,
sob a coordenação do órgão Federal competente, no
caso o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis.

§ 10 Os órgãos do SISNAMA, participantes do
Sistema do Selo Verde deverão estimular e firmar para
sua operacionalização , convênios e contratos com en
tidades públicas ou privadas, para exercerem os con
troles e atestado de qualidade e realizarem a fiscaliza
ção necessária, como executores do Sistema do Selo
Verde, dando ênfase a iniciativa dos próprios setores
interessados e suas entidades representativas.

§ 20 Quando necessário serão designados labo
ratórios de referência, cujo papel será uniformizare
aferir os padrões exigidos para a concessão do Selo
Verde, bem como, baixadas normas técnicas para pa
drões e referência através do IBAMA -, e serem se
guidas pelos órgãos do 5 ISNAMA e as entidades exe
cutoras.

Art. 3° O Selo Verde não será obrigatório, sendo
concedido apenas mediante o interesse do produtor
em atestar, para o consumidor nacional e internacio
nal que o produto comercianzado, cumpriu em todas
as suas etapas de produção, as normas legais e os
preceitos técnicos necessários para a conservação
ambiental e o não comprometimento da qualidade de
vida atual e futura, dentro das normas legais vigentes.

Art. 4° Pela concessão do Selo Verde poderá ser
cobrada uma taxa de serviço, por meio dos executo
res do Sistema.

Parágrafo único. A taxa de concessâo do Selo
Verde não poderá ultrapassar o valor de 0,1 % (um dé
cimo por cento) do valor do preço final do produto a
que 10r a?\icac1o.

Art. 5° Dos recursos arrecadados com a aplica
ção da taxa do Sistema do Selo Verde, até um máxi
mo de 40% (quarenta por cento) serão destinados ao
custeio de sua execução, devendo o restante ser apli
cado pelas entidades' executoras, exclusivamente em
programas e projetos de recuperação e conservação
ambiental.

§ 10 Os recursos oriundos da taxa do Selo Ver
de, com exceção da parcela destinada a sua manu
tenção, serão destinados ao financiamento de pes
quisas, projetos e programas de recuperação e ma-



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.405191

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
.Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão determinou a abertura e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de 25 a
29-9-95. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 1995. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.
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nutenção da qualidade ambiental, inclusive quanto ao vidades trazem ao meio ambiente e, portanto, ao futu-
aperfeiçoamento dos métodos de produção industri- ro de nossa qualidade de vida faz com que eles sejam
ai, agropecuária, florestal e de serviços, a serem apli- cada vez mais pressionados, tanto do ponto de vista
cados pelas próprias entidades executoras ou repas- legal como quanto à aceitação de seus produtos.
sado~ ao ór.gão competente do SISNAMA, .c~~o as É grande o movimento entre as empresas do
própnas entidades optem por programas ofiCiaiS do mundo todo no sentido de se adaptarem aos novos
SISNAMA. conceitos e exigências ambientais. Estão elas consci-

§ 2° O controle da aplicação dos recursos oriu..n- entes de que quem não se adaptar acabará tendo in-
dos da Taxa do Selo Verde estará a cargo do órgao viabilizadas as suas atividades ficando reduzido à in-
competente do SISNAMA -, o qual deverá controlar significância ou condenado ao 'desaparecimento.
anualmente sua aplicação, com ampla divulgação . . ..
dos valores arrecadados dos valores aplicados e dos _ O Selo Verde, como um me?anls~o de Ide~tlfl-
resultados obtidos em termo de benefícios ao meio ca~ao dos produtos,. quant~ a ~ua qualidade amblen-
ambiente por meio de relatórios próprios ou das enti- tal , será um mecanismo eflcalz para acelerar a adap-
dades ex~cutoras. tação das empresas brasileiras aos n~vos padrões,

Art 60 O Pod E t' 1 t á ao mesmo tempo em que será um fator Importante de. er xecu IVO regu amen ar a pre- .. _ .
t I . d 180 ( t ít' t) d' t consclentlzaçao de nossa SOCiedade quanto ao valorsen e el no prazo e cen o e o en a las, con a- .. . .

dos da data de sua publicação, estabelecendo as me- da quah~~de ambientai. Além d:tudo, constltUlr-se-á
didas para sua implementação e as normas específi- numa ef~clente forma de captaçao d~ rec.ursos a se-
cas se necessárias rem aplicados em programas ambientaiS, em que

, Art 7° E ti" t á . d t d pese a baixa incidência sobre o custo final dos produ-. s a el en rar em vigor na a a e sua . . _
br - tos previsto em nosso projeto e ao fato de nao ser de

pu lcaçao. caráter obrigatório.

Justificação Sua normatização e controle pelo IBAMA e por
No presente projeto de lei propomos a institui- órgãos do SISNAMA a nfvel de Estados, visa garantir

ção do Selo Verde, cuja finalidade será atestar a qua- a credibilidade e amparo legal aos sistema, que deve-
Iidade dos produtos de consumo, inclusive os duráve- rá preferencialmente ser executado por entidades pri-
is, quanto a obediência por parte do produtor, das leis, vadas ligadas a questão ambiental ou representativas
normas técnicas e outros dispositivos correlatos à de segmentos econômicos.
conservação do meio ambiente e à manutenção da Pelas razões citadas e pelos avanços que tal ini-
qualidade de vida. ciativa significará em termos de adequação de nosso

Uma revolução - A Revolução Ambiental- está sistema produtivo às tendências mundiais de aborda-
ocorrendo em nosso mundo. Como foram a Revolu- gem da questão ambiental, contamos com o apoio
ção Agrícola e a Revolução Industrial, muitas vezes dos ilustres colegas Parlamentares para a aprovação
nos damos conta de seu caminhar, cujo ritmo nem de nossa proposta.
sempre é constante, ocorrendo inclusive, retrocessos. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. -
Mas os fatos não deixam dúvidas. Cáda vez mais a Deputado Luciano Pizzatto.
sociedade toma consciência dó valor dos recursos
ambientais, para sua própria sobrevivência e das ge
rações futuras. No âmbito da produção - dos agentes
econômicos - a situação não poderia ser diferente.

Dentre os fatores responsáveis pela degrada
ção ambiental, os mecanismos de produção, como a
agricultura, a indústria e os serviços em geral, ocu
pam indiscutivelmente a posição mais destacada. Por
isso esses fatores sofrerão os efeitos mais diretos da
Revolução Ambiental, exigindo deles mudanças de
métodos e posturas mais radicais seja no controle de
suas emissões de poluentes, seja na otimização do
uso dos recursos naturais, ou no próprio comporta
mento de seus gerentes e trabalhadores. O esclareci
mento da sociedade quanto aos efeitos que essas ati-



EMENDA ADOTADA - CDCMAM

Dê-se ao art. 10 da proposição a seguinte reda-

"Art. 1° Fica instituído o Sistema de
Selo Verde, destinado a atestar a qualidade
e as origens dos produtos quanto aos cuida
dos com a conservação do meio ambiente."

Sala da Comissão, 7 de agosto de 1996. 
Deputado Gilney Viana, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

I - Relatório

Vem a esta Comissão o projeto de lei em epígra
fe, do ilustre Deputado Luciano Pizzatto, que autoriza
o Poder Executivo a instituir o Sistema de Selo Verde,
destinado a atestar a qualidade ou as origens dos
produtos quanto aos cuidados com a conservação do
meio ambiente.

Dispõe, a proposição, que o Selo Verde será
normatizado e coordenado pelos órgãos do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou com a
sua autorização, sob a coordenação do Ibama.

Estabelece, ademais, que o Selo Verde não terá
caráter obrigatório, sendo concedido apenas median
te o interesse do fabricante em atestar que, em todas
as etapas da produção de determinado produto, fo
ram cumpridas as normas legais e os preceitos técni
cos necessários à conservação do meio ambiente.

Poderá sercobrada uma taxa pela concessão
desse Selo. Dos recursos arrecadados com essa
cobrança, até 40% serão destinados às despesas
de custeio e o restante será aplicado exclusivamen
te em programas de recuperação e conservação
ambiental.

Finalmente, remete a regulamentação ao Poder
Executivo, no prazo de 180 dias, e determina a sua
vigência na data de sua publicação.

ção:.

ção:
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PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO tra O voto em separado do Deputado Pimentel Go-
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS mes, Primitivo Relator.

PARECER VENCEDOR Estiveram presentes os Senhores Deputados
Gilney Viana, Presidente; Ivan Valente, Luciano Pizzat-
to e Celso Russomanno, Vice-Presidentes; Maria Vala
dão, Vilson Santini, Albérico Filho, Remi Trinta, Wilson
Branco, Expedito Júnior, Socorro Gomes, Tilden Santi
ago, Vanessa Felippe, Sérgio Carneiro, Fernando Ga
beira, José Coimbra, Pedro Wilson, Inácio Arruda, Alci
one Athayde, Zulaiê Cobra e José Machado.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 1996. - De
putado Gilney Viana, Presidente.

I - Relatório

O ilustre Deputado Luciano Pizzatto apresentou
o Projeto de Lei n° 2.405/91, que autoriza o Poder
Executivo a instituir o Sistema de Selo Verde, destina
do a atestar a qualidade ou as origens dos produtos
quanto aos cuidados com a conservação do meio am
biente.

Foi designado para relatar a matéria, nesta Co
missão, o nobre Deputado Pimentel Gomes, o qual
concluiu pela sua rejeição. Na discussão e votação da
proposição, em 7-8-96, o parecer do relator foi rejeita
do, indicando-nos o Presidente para redigir o Parecer
Vencedor.

11 - Voto do Relator

É nosso entendimento que a instituição do "selo
verde" em nada é prejudicada pela implantação da
ISO 14000. O "selo verde" será um incentivo à adoção
de processe s e produtos ambientalmente mais ade
quados. Outro ponto positivo é que permitirá a partici
pação de inúmeras organizações não-governamenta
is na concessão dos certificados e, sendo facultativo,
não se constituirá em mais um ônus às empresas.

Outrossim, o vício formal que o projeto apresen
tava foi sanado com a emenda apresentada pelo pró
prio autor, durante a discussão nesta Comissão.

Dessa forma, somos pela aprovação do PI nO
2.405/91, com a emenda que apresentamos.

Sala da Comissão, de de 199 . Deputado Fer
nando Gabeira, Relator.

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

Dê-se ao art. 1° da proposição a seguinte reda-

"Art. 1°. Fica instituído o Sistema de
Selo Verde, destinado a atestar a qualidade
e as origens dos produtos quanto aos cuida
dos com a conservação do meio ambiente."

Sala da Comissão, em de de 199. - Deputado
Fernando Gabeira, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, com emenda, o Projeto de Lei nO
2.405/91, nos termos do parecer do Deputado Fer
nando Gabeira, designado Relator do Vencedor, con-
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11- Voto

A degradação ambiental que ora se verifica é re
suhado das várias atividades humanas inerentes á
forma de vida das sociedades atuais. A maior parte
das formas de pressão sobre o meio ambiente decor
rem da produção de artigos para consumo humano
ou do próprio ato de consumir esses artigos. Assim, é
lógico que quanto maior o poder de consumo de uma
sociedade, maior será a sua pressão sobre o meio
ambiente.

O estilo de desenvolvimento baseado em pro
cessos produtivos extensivos em recursos naturais e
energia fóssil, levou à crise atual, tanto ambiental,
quanto econômica.

O período posterior à Segunda Guerra, especi
almente as décadas de 1950 e 1960, foi marcado por
grande expansão da atividade econômica mundial.
Países do hemisfério norte, recuperados da guerra,
promoviam uma nova estruturação dos sistemas co
merciai e financeiro internacionais. Pareciam infindá
veis as possibilidades de progresso cientffico e tecno
lógico que se abriram aos grandes atores no cenário
internacional do pós-guerra. Da mesma forma, tam
bém pareciam inesgotáveis os recursos naturais que
a tecnologia era chamada a transformar e tinha-se a

. crença de que o ar, a água e o solo podiam receber
qualquer quantidade de resíduos, lixo, gases poluen
tes, gerados por sociedades consumistas e perdulári
as de recursos naturais.

A partir de 1960, os países desenvolvidos co
meçaram a perceber a vulnerabilidade dos sistemas
ecológicos. Diversos episódios daquela década, entre
os.quais o aumento dos níveis de poluição transfron
teiriça, a contaminação da costa britânica pelo vaza
mento no petroleiro Torrey Canyon e o acidente de Mi
namata, a demonstraram e foram alguns dos elemen
tos catalisadores para o chamamento à cooperação
internacional com vistas a limitar e, se possível, elimi
nar a deterioração do meio ambiente humano.

A questão ambiental começou a ganhar forma a
partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Ho
mem e o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em
1972. Àquela época, ainda prevalecia a idéia de que
meio ambiente e desenvolvimento eram questões an
tagônicas. As medidas de proteção ao meio ambiente
eram concebidas como corretivas. Estavam evidentes
dois blocos de nações, as desenvolvidas, no centro
das preocupações ambientais e as subdesenvolvidas
ou em desenvolvimento, firmes na posição de que
muito tinham de recursos ambientais para serem de
gradados e dispostas a sacrificá-los em nome do de
senvolvimento econômico.

Vinte anos depois, a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
realizada no Rio de Janeiro em 1992, veio desmistifi~
car e destruir o antagonismo entre meio ambiente e
desenvolvimento. Caminha-se, claramente, na conso
lidação de conceitos como o de desenvolvimento sus
tentável e de que qualidade ambiental significa quali
dade de vida, significa possibilitar a exploração dos
recursos ambientais indefinidamente.

Com esses novos conceitos, estabelecidos em
uma série de convenções e na Agenda 21, o termo
qualidade ambiental está cada vez mais presente
dentro dos sistemas produtivos. As medidas de prote
ção ao meio ambiente adquirem cada vez mais o ca
ráter preventivo. O aumento da eficiência no emprego
de matérias-primas, a eliminação de desperdícios, a
reciclagem de materiais, o aperfeiçoamento dos mé
todos de produção e a racionalização do uso de ener
gia passam a ter significado ambiental, pois contribu
em não só para reduzir os descartes para o meio amo
biente, como também para reduzir a pressão sobre os
recursos naturais.

O estilo de desenvolvimento atual, que provo
cou desequilíbrios econômicos e sociais e utilizou de
forma perdulária os recursos do meio ambiente, pre
cisa ser substituído. Uma verdadeira revolução eco
nômica, tecnológica e cultural se torna necessária.
Essa revolução passa pela reconversão do processo
de industrialização, pela redefinição do modelo de de
senvolvimento agrícola e pela busca de novos cami
nhos, como a biodiversidade e as novas formas de
energia ambientalmente mais limpas.

Outrossim, o avanço científico e tecnológico
ocorrido nas últimas décadas, além de possibilitar um
entendimento abrangente dos processos ecológicos
da biosfera e oferecer técnicas de monitoramento das
mudanças globais nesses processos, oferece tam
bém perspectivas de novos processos produtivos,
quantitativamente menos dependentes de energia e
matérias-primas, de novas fontes de energia e de no
vos materiais.

A incorporação de tecnologias sustentáveis,
tanto em nível de desenvolvimento nacional, como
também, em nível de relacionamento internacional do
País, coloca-se como questão fundamental. Louva
mos, assim, a iniciativa do ilustre Deputado Luciano
Pizzatto de introduzir no Brasil o "selo verde", ou certi
ficado de qualidade ambiental.

Vale dizer que essa idéia surgiu na Alemanha,
em 1978, com a implantação do "selo Anjo Azul".
Esse tipo de certificado constitui um poderoso instru
mento de educação ambiental e de informação ao
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co- .
missões de prazo para apresentação de emendas, a
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consumidor, utilizando as forças de mercado como in- particulares, deixando a questão ambiental de servir,
dutoras da oferta de melhores produtos do ponto de pelo menos em boa parte, como pretexto para imposi-
vista ambiental e proporcionando novas oportunida- ção de barreiras comerciais, como forma de protecio-
des de negócios para as empresas. Os "selos verdes" nismo. Terá ela um forte apelo de "marketing", como
são atestados de que os produtos colocados no mer- ocorre hoje com os certificados de qualidade de pro-
cado foram fabricados ou tiveram origem segundo duto da série ISO 9000. Seu resultado, sem dúvida,
procedimentos que não prejudicaram o meio ambien- será muito positivo para a questão ambiental em ge-
te e de que seu consumo não geram resíduos ambi- ral, ao eliminar do cenário mundial os predadores,
entalmente danosos. O sucesso dessa iniciativa ale- que concorrem deslealmente, ao não incluir em seus
mã estimulou a sua implantação em vários países da custos o valor inerente á destruição da natureza.
Europa Ocidental. Inclui-se no âmbito da série ISO 14000 além, ,

Não tardou a surgir o receio de que o estabeleci- de outros instrumentos como a normalização ambien-
mento de "selos verdes" de modo desordenado, medi- tal e a certificação de sistemas de gestão ambiental e
ante legislações nacionais e sem critérios internacio- de auditores ambientais, a certificação de produtos
nalmente aceitos, poderia criar graves problemas no ou "rótulos ecológicos" destinada a atestar que deter-
comércio internacional e se constituir em barreiras minado produto, adequado ao uso, apresenta o me-
técnicas ao livre comércio. Os paí.ses menos desen- nor impacto ambiental em relação a outros produtos
volvidos, onde ainda se pode conviver com menores comparáveis disponíveis no mercado.
restrições ambientais, ~or força de ambientes. muito Dessa forma, a instituição de "selos verdes",
~e.nos degradad?s, s~nam certamente o~ ma.ls pre- isoladamente, estaria superada em função da ISO
Judlc~dos. Até palses riCOS, c~mo o C~n.ada, cUJa ec~- 14000, a qual, diga-se de passagem, encontra-se em
nomla em boa parte se baseia em atividades extratl- fase adiantada para implantação
vistas como a mineração, se sentiram de alguma for- .. _'. ~
ma ameaçados. Outrossim, amda que nao se seja da competen-

C I · f d d t cia da Comissão de Defesa do Consumidor, Meioonc ulu-se que o oro a equa o para se es a- . .. . .
belecer critérios mundialmente aceitos de qualidade Ambiente e MI~o!las a a~allse qua~to ao aspecto for-
ambiental e de sua certificação seria a ISO -Interna- mal da proposlçao, ~onsldera~~s Importa~te alertar
tionaI Or anization for Standardization uma federa- para fatc:s que pode~la~ constltUlr-~e ~~ óbices ~ sua

- g. . .. ' . aprovaçao na Comlssao de Constltulçao e Justiça e
çao mundial de organismos naCionaiS de normallza- d R d - O P d E t" - t· 'b'd d- . . e e açao. o er xecu IVO nao es a prol I o e
çao, que conta com um UnlCO membro em cada país. . t't' 5 I V d A t . t . t' d. . , . . Ins I ulr o e o er e. u onzar o que es a au onza o

_ O re~r~sentante do Bra~11 J~nto a ISO e a Assocl- pela Constituição é redundância: Por outro lado, mes-
a9ao BraSileira de Norm.as Tecnlcas - A~NT,!ec~n.he- mo aprovado, o projeto de lei não cria uma obrigação,
clda ~omo Fórum ~aclonal de Normallzaçao UnlCO, não sendo possível a aplicação de qualquer sanção
atraves dé: R'~soluçao n° 7 - CON~ETR,?, .de 24.de pelo seu descumprimento. A medida prevista fica,
agost~ de 1992. A ABNT é uma en!ldade CIVil s~'!1 fins portanto, passível de implantação quando for da con-
Iu~r~tlvos;tund~da em 1940, consld~rada de utlllda?e veniência do Poder Executivo.
publica pela Lei n° 4.150, de 1962 e Integrante do SIS- . . .
tema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualida- Pelos motivos apre:entados, ainda ~ue consl-
de Industrial criado pela Lei n° 5.966 de 1973. deremos o valor do PL n 2.405/91, especialmente à

Em gr~nde parte baseada no s'ucesso da série época de sua apresentação, votamos pela rejeição do
ISO 9000, de qualidade de produtos, a ISO se propôs mesmo.
a formular uma série de normas de qualidade ambi- Sala da Comissão, 24 de julho de 1999. - Depu-
ental, chamada de série ISO 14000. tado Pimentel Gomes, Relator.

A série de normas ISO 14000, assim como a sé
rie ISO 9000, irá provocar uma saudável mudança de
atitudes dos agentes produtivos da economia, seja
nas atividades extrativistas, seja na agropecuária,
nas indústrias e nos setores de serviços. Quem quiser
permanecer no mercado internacional certamente
terá que a ela se adequar.

Sendo o resultado de debates e de consenso
entre os países, ela terá minimizados os interesses



11 - Voto do Relator

As ações de conservação e preservação do
meio ambiente estão previstas tanto no plano pluria
nual (Lei n° 9.293, de 15 de julho de 1996), como na
Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n° 9.692, de 27
de julho de 1998).

O Selo Verde não é obrigatório. É facultativo. O §
1°do art. 2°do PL prevê que, na execução do Sistema
do Selo Verde, deverá ter ênfase a iniciativa dos pró
prios setores interessados e suas entidades repre
sentativas.

PROJETO DE LEI N° 2.40S-A/91

te.

Defiro, nos termos do art. 105, Pará
grafo Único do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: INC nO 316/95,
PFC nOs: 51/96, 86/97, PL nOs: 1.280/95,
1.281/95, 1.363/95, 2.147/96, 2.359/96,
2.405/91, 2.836/92, 3.023/97, 3.060/92,
4.112/93, 4.195/98. Publique-se.

Em 3-3-99. - Michel Temer, Presiden-

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

O projeto de autoria do nobre Deputado Luciano
Pizzatto autoriza o Poder Executivo a instituir o Siste
ma de Selo Verde, para atestar a qualidade bem
como as origens dos produtos quanto aos cuidados
com a conservação do meio ambiente.

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 12-4-99, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de abril de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

.- Relatório

Ofício Gab n° 0028/99

Brasília, 2 de março de 1999

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente vimos pejo
presente solicitar a Vossa Excelência o obséquio de
determinar o desarquivamento, com base no art. 105,
parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa,
dos projetos de lei e demais proposições de nossa
autoria, que se encontravam em tramitação na legis
latura passada.

Atenciosamente, - Luciano Pizzatlo, Deputado
Federal- PFUPR.
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partir de 27-8-96, por cinco sessões. Esgotado o pra- O Selo Verde será normatizado e coordenado
zo, não foram recebidas emendas ao projeto. pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio-Ambiente

Sala da Comissão, 6 de setembro de 1996. - - SISNAMA, ou com sua autorização, sob a coorde-
Maria Linda Magalhães, Secretária. nação do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambi

ente e dos Recursos Naturais Renováveis. Os órgãos
do Sisnama deverão firmar convênios e contratos
com entidades públicas ou privadas, para exercerem
os controles e atestado de qualidade e realizarem a
fiscalização necessária, como executores do Sistema
do Selo Verde, e com a participação dos setores inte
ressados e entidades representativas.

Pela proposta, o Selo Verde não terá caráter
obrigatório, sendo concedido apenas mediante inte
resse do fabricante em atestar que, em todas as eta
pas de produção, foram cumpridas as normas legais
e os preceitos técnicos necessários à conservação do
meio ambiente.

Poderá ser cobrada uma taxa pela concessão
do Selo Verde, em valor que não ultrapasse a 0,1%
(um décimo por cento) do preço final do produto a que
for aplicado. Dos recursos arrecadados, até 40% po
dem ser destinados ao custeio de sua execução e o
restante, em programas e projetos de recuperação e
conservação ambiental.

A proposta prevê a regulamentação pelo Poder
Executivo, no prazo de 180 dias, estabelecendo este
as medidas para a sua implementação e as normas
específicas.

O projeto teve parecer desfavorável do Relator
na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, mas foi por esta aprovado, com pare
cer vencedor do Deputado Fernando Gabeira, e
emenda ao artigo 1° do projeto, pela qual, "fica institu
ído o Sistema de Selo Verde", em lugar da redação
original, que apenas autorizava do Poder Executivo a
instituir o sistema de selo verde.

Cabe a esta Comissão de Finanças e Tributação
analisar a adequação financeira e orçamentária, bem
como o mérito, da proposição.



EMENDA ADOTADA - CFT

PROJETO DE LEI W 2.405A191

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Ficam suprimidos os arts. 4° e 5° do Projeto de
Lei n° 2.405/91.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Max Rosenmann, Presidente em
exercício.

PARECER VENCEDOR

O Projeto de Lei n° 2.405-A, de 1991, do Depu
tado Luciano Pizzatto, recebeu parecer favorável do
Relator Deputado Leo Alcântara pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa, na forma
do Substitutivo apresentado e emendas das Comis
sões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias e de Finanças e Tributação.

Todavia, a injuridicidade desse projeto e de seu
Substitutivo é evidente, pois, ao instituir o Selo Verde,
destinado a atestar a qualidade e as origens dos pro
dutos quanto aos cuidados para a conservação do
meio ambiente, dispõe no artigo 2° que o Sistema do

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de S-4-00, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
proleto.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Dama
ci Pires de Miranda, Secretária Substituta. - Relator
Designado: Deputado Orlando Fantazzini

EMENDA SUPRESSIVA N°
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Deve-se chamar a atenção para o fato de que o Maia e Armando Monteiro, Vice-Presidentes; Oeus- .
selo verde, além de facultativo, coexistirá com o ISO deth Pantoja, José Aleksandro, José Ronaldo, Mano-
14000 que, em fase de implementação, deverá tam- el Castro, Paes Landim, Cezar Schirmer, Edinho Bez,
bém ter finalidades e objetivos análogos, quando esti- Germano Rigotto, Milton Monti, Antonio Kandir, Cus-
ver em plena execução. tódio Mattos, José Militão, Manoel Salviano, Carlito

A ISO série 14000 é um grupo de normas que Merss, José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoi-
fornece ferramentas e estabelece um padrão de Sis- ni, Fetter Júnior, Iberê Ferreira, Odelmo Leão, Basílio
tema de Gestão Ambiental. A longo prazo possibilita- Villani, Félix Mendonça, Luiz Salomão, Dr. Evilásio,
rá produtos e processos mais limpos, conservação Marcos Cintra, Antonio Jorge, Pedro Bittencourt, Eu-
dos recursos naturais, gestão de resíduos industriais, nício Oliveira, Jurandil Juarez, Antonio Cambraia,
gestão nacional do uso da energia e redução da polui- Luiz Carlos Hauly e Neuton Lima.
ção global. Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. -

A idéia do Selo Verde, apresentada no PL sob Deputado Max Rosenmann, Presidente em
análise, é louvável, embora concorrente ou concomi- exercfcio.
tante com a ISO 14000.

Achamos, porém, desnecessária e onerosa
para as empresas a criação de uma taxa de Selo Ver
de, como se prevê nos arts. 4° e 5° do PL n° 2.405, de
1991.

Convém evitar a criação de mais um tributo.

Se o Selo Verde for realmente útil e interessan
te, as próprias entidades privadas tratarão de viabili
zá-Io financeiramente.

Pelo exposto, voto pela adequação financeira e
orçamentária do PL 2.405/91 e da Emenda ao art. 1°,
aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, e, no mérito, pela aprova
ção do citado PL., com a supressão dos arts. 4° e 5°,
conforme a Emenda em anexa e adoção da Emenda
da CDCMAM ao art. 1°.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Manoel Salviano, Relator.

Ficam suprimidos os arts. 4° e 5°. do Projeto de
Lei 2.405/91 .

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Manoel Salviano, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto de Lei n° 2.40S-N/91 e da emenda da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.405-A/91, com emenda, e pela adoção da emenda
da COCMAM, nos termos do parecer do relator, De
putado Manoel Salviano.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Max Rosenmann, Presidente em exercício; Rodrigo



11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei n02.405/91 atende aos requisi
tos constitucionais formais relativos à competência le
gislativa da União e às atribuições do Congresso Na
cional, estando abrigado pelos arts. 24, VI, 48 e 61,
caput, todos da Constituição Federal.

No que diz respeito à iniciativa legislativa, contu
do, há alguns problemas no texto original que em parte
podem ser resolvidos com a adoção da emenda da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias: é que, da forma como redigido originaria
mente, o projeto revestia-se de caráter meramente au
torizativo, não criando, efetivamente, norma alguma,

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado Léo Alcântara, pela injuri
dicidade do Projeto de Lei n02.405-A/91, nos termos
do parecer do Deputado Orlando Fantazzini, designa
do Relator do vencedor. O parecer do Deputado Léo
Alcântara passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes; André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Ricardo Fer
raço, Vicente Arruda, Aldir Cabral, Antônio Carlos
Konder Reis, Jaime Martins, Paes Landim, Paulo Ma
galhães, Vilmar Rocha, Coriolano Sales, Mendes Ri
beiro Filho, Renato Vianna, Geraldo Magela, José
Sérgio Miranda, Alceu Collares, Fernando Coruja,
José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues, Domiciano
Cabral, Edir Oliveira, Léo Alcântara, Cláudio Cajado,
Maria Lúcia, Mauro Benevides, Nelo Rodolfo, Orlando
Fantazzini, Ary Kara e Wagner Salustiano.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

I - Relatório

O projeto de lei em referência pretende autorizar
o Poder Executivo a instituir o "Sistema de Selo Ver
de", destinado a atestar a qualidade e as origens dos
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Selo Verde será normatizado e coordenado pelos ór- produtos quanto aos cuidados com a conservação do
gãos competentes do Poder Executivo, sem traçar meio ambiente.
claramente quais os órgãos que irão normatizar, se Determina a proposição, em seu art. 2°, que o
em nfvel Federal, Estadual ou Municipal. sistema a ser institufdo terá sua normatização e coor-

Além disso, o projeto e seu Substitutivo possibi- denação a cargo do SISNAMA - Sistema Nacional de
litam a terceirização para operacionalizar o Sistema Meio Ambiente -, cujos órgãos deverão estimular e
do Selo Verde, mediante convênios e contratos dos firmar, para sua operacionalização, convênios e con-
referidos órgãos com entidades públicas ou privadas, tratos com entidades públicas ou privadas para o
para exercerem o controle e a fiscalização como exe- exercfcio do controle e da fiscalização necessárias.
cutores do Sistema. Esses executores terceirizados De acordo com o disposto no projeto, o selo não
poderão fixar a taxa a ser cobrada para a concessão seria obrigatório, mas concedido apenas aos produ-
do selo, o que não é da competência de entidades pri- tores interessados. Pela concessão do selo seria fa-
vadas. Pelo princípio da legalidade, os tributos só po- cultada a cobrança de uma taxa de serviço pelos exe-
derão ser exigidos por lei. (art. 150, I da C.F) cutores do sistema, sendo que os recursos arrecada-

A proposição não prevê a fiscalização, posterior dos com esta cobrança deveriam ser aplicados, até
ao recebimento do selo, da qualidade e origem dos quarenta por cento, no custeio da execução do selo, e
produtos quanto aos cuidados com a conservação do o restante, em programas e projetos de recuperação
meio ambiente. e conservação ambiental. O controle da aplicação

Pelo exposto, voto pela injuridicidade do Projeto dess~s recursos ficaria a cargo do órgão competente
de Lei n° 2.405 de 1991 e de seu Substitutivo. do Slsnama.

S I d C' . - ~ d . h d 2001 O Distribufda inicialmente à Comissão de Defesa
a a a omlssa~,. e Jun o e . - epu- do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, a proposi-

tado Orlando Fantazzlnl, Relator. ção foi aprovada naquele órgão técnico com uma

111 - Parecer da Comissão emenda, a qual propôs nova redação para o art. 10,
retirando o caráter meramente autorizativo do texto
originalmente apresentado e instituindo, diretamente,
o "Sistema do Selo Verde".

Remetida posteriormente à Comissão de Finan
ças e Tributação, lá recebeu parecer no sentido da
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, da
aprovação, com uma emenda supressiva, a qual reti
rou do texto original os arts. 4° e 5°, que tratam da
possibilidade de cobrança de taxa.

Vem agora a matéria a esta Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, para exame dos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e redação.

É o relatório.
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mas apenas autorizando o Executivo a instituir o siste~ SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
ma ali definido, o que, em verdade, independeria de W2.405, DE 1991
qualquer ~utor~zação legal. A institui9ão do sistem~, de Dispõe sobre a instituição do Siste-
fato, contln.uana a depen~~r ~xcluslvame~te do Jufzo ma do Selo Verde, destinado a atestar a
de oportunidade e convenlenCla do Exec~tlv~. qualidade e as origens dos produtos

Com a eme~da adot~da pela.Comlssao.de ~e- quanto aos cuidados para a conservação
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mmonas, do meio ambiente.
deu-se caráter impositivo ao projeto, corrigindo-lhe o .
vfcio inicial e retirando-o da incidência da Súmula da O Congresso Nacional decreta:
Jurisprudência nO 1, firmada nesta Comissão de Art. 1° Fica institufdo o Sistema do Selo Verde,
Constituição e Justiça e de Redação, que considera destinado a atestar a ~ualidade e as origens dos pro-
inconstitucional qualquer projeto de lei que autoriza o dut?s qu~nto aos cUidados com a conservação do
Poder Execu1ivo a lomar delerminada providência de meio ambiente.
sua competência exclusiva. Art. 2° O Sistema do Selo Verde será normatiza-

Os vfcios, entretanto, não se esgotam ar. Os do e co.ordenado pelos órgãos competentes do Poder
arts. 2° e 6° do projeto também são inconstitucionais, Executivo.
invadindo competência exclusiva do Presidente da § 1° Os órgãos referidos neste artigo deverão
República ao determinarem, de um lado, qual órgão estimular e firmar, para a operacionalização do siste-
do Executivo seria o encarregado da coordenação do m~, convênios e contratos com entida?es públicas ou
sistema a ser implantado, e de outro, a obrigatorieda- pnvadas para, como executores do Sistema, exerce-
de da regulamentação da matéria em determinado rem o controle e a fiscalização necessárias.
prazo. A iniciativa de projetos de lei dispondo sobre § 2° Quando necessário deverão ser designa-
atribuições dos órgãos da administração pública é pri- dos laboratórios de referência, cujo papel será aferir e
vativa do Presidente da República, nos termos do art uniformizar os padrões exigidos para a concessão do
61, § 1°,11, d, da Constituição Federal. Por outro lado, Selo Verde.
quanto à fixação de prazo para que o Executivo exer- Art. 3° O Selo Verde não será obrigatório, sendo
ça o poder regulamentar que lhe é inerente, o Supre- concedido apenas aos produtores interessados.
mo Tribunal Federal já decidiu reiteradas vezes no Parágrafo únioo. A concessão do Selo Verde ates-
sentido de sua inconstitucionalidade, não havendo tará que o produto que o contenha cumpriu, em todas
como manter-se esse tipo de cláusula em projetos de as etapas de produção, as normas legais e técnicas exi-
lei de iniciativa parlamentar. . gidas para a conservação ambiental e o não-compro-

Para a oorreção dos problemas apontados, e tam- metimento da qualidade de vida atual e futura.
bém para o aperfeiçoamento da técnica legislativa e da Art. 4° Pela concessão do Selo Verde poderá ser
redação do projeto original, que reclama uma série de cobrada uma taxa de servíço por parte dos executo-
reparos formais, apresentamos o substitutivo em anexo. res do Sistema.

Quanto às emendas aprovadas tanto pela Co- Parágrafo único. A taxa referida neste artigo não
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e poderá ultrapassar o valor de um décimo por cento do
Minorias qualto pela de Finanças e Tributação, não preço final do produto a que for aplicada.
vislumbramos quaisquer vfcios de constitucionalida- Art. 5° Os recursos arrecadados com a cobrança
de, juridicidade, técnica legislativa ou redação em da taxa do Sistema do Selo Verde serão destinados:
seus textos, sendo de se observar que a primeira de- 1- quarenta por cento, no máximo, ao custeio da
las encontra-se contemplada no substitutivo ,que pro- execução do sistema;
pomos, sendo sua adoção essencial para a correção 11 - o restante, ao financiamento de pesquisas,
da constitucionalidade do projeto original. projetos e programas de recuperação e manutenção

Tudo isto posto, nosso voto é no sentido da da qualidade ambiental, inclusive quanto ao aperfei-
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislati- çoamento dos métodos de produção industrial, agro-
va e redação do Projeto de Lei n° 2.405, de 1991, na pecuária, florestal e de serviços, a serem aplicados
forma do substitutivo ora apresentado, e das emen- diretamente pelas entidades executoras ou repassa-
das das Comissões de Defesa do Consumidor, Meio dos ao órgão competente do Poder Executivo.
Ambiente e Minorias e de Finanças e Tributação. Parágrafo único. O controle da aplicação dos re-

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu- cursos previstos neste artigo, a cargo do órgão com-
tado léo Alcântara, Relator. petente do Poder Executivo, será feito anualmente,
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com ampla divulgação dos valores arrecadados e
aplicados e dos resultados obtidos em termos de be
neffcios ao meio ambiente, por meio de relatórios pró
prios ou dos órgãos executores.

Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Léo Alcântara, Relator.

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI tfJ 2.893, DE 1997
(Do Sr. Remi Trinta)

Dispõe sobre o emprego do idioma
oficial brasileiro nas situações que defi
ne, e dá outras providências.

(Apense-se ao PL na 1.825/91)

Leia-se:

PROJETO DE LEI tfJ 2.893, DE 1997
(Do Sr. Remi Trinta)

Dispõe sobre o emprego do idioma
oficial brasileiro nas situações que defi
ne, e dá outras providências.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 4.640, DE 1998
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Dispõe sobre o corte no forneci
mento de água e luz.

(Apense-se ao PL na 1.825/91)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 4.640, DE 1998
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Dispõe sobre o corte no forneci
mento de água e luz.

(Apense-se ao PL na 4.010/97)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI tfJ 3.031, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Institui o Programa de Seguro Agrr
cola, e dá outras providências.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famflia; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 3.031, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Institui o Programa de Seguro Agrr
cola e dá outras providências.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI ~ 3.953, DE 2000
(Do Sr. Virgílio Guimarães)

Modifica o art. 105, da Lei n° 4.737,
de 15 de julho de 1965.

(Apense-se ao Projeto de Lei na 3.428,
DE 2000)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 3.953, DE 2000
(Do Sr. Virgflio Guimarães)

Modifica o art. 105, da Lei n° 4.737,
de 15 de julho de 1965.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)
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Onde se lê:
PROJETO DE LEI N° 3.988, DE 2000

(Do Sr. Pedro Celso)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
adaptação de veículos de transporte pú
blico coletivo terrestre e aéreo para a con
dução de deficientes físicos especiais.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

Leia-se:
PROJETO DE LEI N° 3.988, DE 2000

(Do Sr. Pedro Celso)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
adaptação de veículos de transporte pú
blico coletivo terrestre e aéreo para a con
dução de deficientes físicos especiais.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Seguridade Social e Famflia; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

ERRATA

(RepubJica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 856, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MSC W783/00

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República da Hungria
sobre Cooperação nos Campos da Qua
rentena Vegetal e da Proteção de Plan
tas, celebrado em Brasília, em 10 de no
vembro de 1999.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54»

Leia-se:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 856, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MSC W783/00

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra-

sil e o Governo da República da Hungria
sobre Cooperação nos Campos da Qua
rentena Vegetal e da Proteção de Plan
tas, celebrado em Brasília, em 10 de no
vembro de 1999.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54»

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Finda a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta sessão destina-se a homenagear a memória do
Presidente Getúlio Vargas, ao ensejo do 47° aniver
sário de sua morte.

O autor da proposição é o nobre Deputado
Alceu Collares.

Convido para fazer parte da Mesa a jovem estu
dante Solange Santana, representante de toda essa
plêiade de jovens que ainda acreditam neste País.

Registro as presenças do Embaixador da Argé
lia, Sr. Lahcene Moussaoui; do Embaixador da Suíça,
Sr. Robert Steiner; do Encarregado de Negócios da
Embaixada do Canadá, Sr. José Herran Lima; da Mi
nistra Conselheira da Embaixada da Venezuela, Sra.
Zaida Quintana Castro; do representante oficial da
Ministra Corregedora-Geral da União, Sr. Lenir de
Moraes; do Ministro-Conselheiro da Embaixada de
Portugal, Sr. Antônio Luís Cotrim; do Encarregado de
Negócios da Embaixada da Romênia, Sr. Alexandre
Begereditza; da representante do Governo de Per
nambuco, Sra. Lucilania Leite; do representante ofici
ai do Ministro Francisco Dornelles, do Ministério do'
Trabalho e Emprego, Sr. Fernando Costa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Alceu ColIa
res, autor da proposição.

O SR. ALCEU COLLARES (Bloco/PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Severino Cavalcanti, S~ e Srs. Deputados, Srs. Re
presentantes das autoridades diplomáticas, Srs. Re
presentantes do Governo, senhoras e senhores, esta
mos começando nosso discurso com vontade de pe
dirque uma outra revolução seja feita no País para sa
cudir as estruturas políticas, econômicas, sociais, cul
turais, científicas, tecnológicas, enfim, do conheci
mento humano, porque vamos falar de alguém que no
passado realizou a mais profunda, a mais abrangen
te, a mais duradoura revolução. Nenhum outro esta-
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dista da América Latina foi capaz de ter a visão do nidade de caminhar rumo a regimes autoritários che-
desdobramento do processo social como Getúlio Var- fiados por grandes líderes, como na América Latina.

gas. Não queremos comparar uma ditadura a outra,
Vem dos confins da Pátria, lá do Rio Grande, pois o Pais se cansou de ditadores, mas Getúlio teve

onde as oligarquias estavam permanentemente em a preocupação permanente de fazer avançar o cam-
confronto, lá onde algumas revoluções, inclusive a po social, dando aos trabalhadores rurais uma legis-
Farroupilha, já haviam como que tingido de sangue o lação que trouxesse, pelo menos, tranqüilidade àque-
solo do Estado do Rio Grande do Sul. les que faziam a grandeza econômica da Nação. Seu

Com toda essa bagagem, chegou o momento Governo, voltado para o nacionalismo, trouxe uma re-
em que necessário se fazia a substituição daquela volução estrutural que deu inicio ao processo de in-
poHtica café-com-Ieite, Minas/São Paulo, São Pau- dustrialização. A quantidade de obras deixadas por
lo/Minas. Houve uma eleição, a chamada eleição a ele é indiscutivelmente superior à legada pela ditadu-
bico de pena, toda ela alterada, toda ela mutilada, ra militar que se implantou a partir de 1964 - aliás,
transformada segundo a vontade de quem estava no como reação ao avanço social obtido na Era Vargas.

poder. A Era Vargas não terminou em 1954, com a Car-
Foi exatamente a partir dar que houve o clamor ta Testamento deixada por Getúlio. Os jovens presen-

da população brasileira. Getúlio e seus companheiros tes, aos quais saudamos neste momento, precisam
interpretam com nitidez essa angústia, esse desejo, ler esse documento, se quiserem aprofundar seus co-
essa aspiração e têm a inspiração de que naquela nhecimentos da história nacional. Ele escreveu, com
hora necessário se fazia o aprofundamento de uma o próprio sangue, a mais bela página de repúdio ao
transformação estrutural, principalmente na econo- capital financeiro internacional. Nenhuma denúncia
mia. teve mais profundidade, porque foi feita com sua vida.

A área econômica já estava saturada, cansada, Assim, Getúlio evitou ser esmagado pelo con-
fatigada, com os produtos do campo, com a agricultu- servadorismo, que reagiu violentamente ao desenvol-
ra, que já não mais correspondia aos desejos e às as- vimento econômico alcançado com o processo de in-
pirações do povo, num processo de desenvolvimento dustrialização, conforme atestam as inúmeras obras
econômico auto-sustentado.

que ainda hoje desafiam os estudiosos do papel des-
A partir dar, Getúlio Vargas, apresentando-se se estadista em nossa história.

como candidato, naqueles conflitos que se deram em
1930, assume o poder. Em assumindo o poder, trazia A grande fase de Getúlio Vargas foi a conclusi-
um projeto de profundas alterações estruturais tanto va, em 1950, no momento em que volta ao Governo
no campo polftico, como no econômico. Foi graças à pelo voto popular. Começa, então, a dar passos lar-
sua sensibilidade, à sua capacidade de interpretação gos na tentativa de alcançar o equilíbrio entre o trabá-
dos fatos polfticos que Getúlio Vargas, já nos primei- lho e o capital. Tanto é verdade que fundou os dois
ros anos de governo, conseguiu, aos poucos, ir exe- maiores partidos do País: um conservador, o PDS,
cutando a transformação por que o Pars passaria ao para os interventores; outro, dos trabalhadores, o Par-
longo do tempo em que esteve no poder. tido Trabalhista Brasileiro, que ele esperava ser ins-

Chega o ano de 1932, marcado pela Revolução trumento permanente de defesa dos grandes avan-
Constitucionalista; chega 1935, com a tentativa do se- ços sociais conseguidos desde 1930, mas, principal-
tor comunista; chega 1937, marcado pelo integralis- mente, após 1950.
mo; chega, finalmente, 1945, com o fim da Segunda É claro que, a partir daí, aguçaram-se a raiva, o
Guerra Mundial, que retira Getúlio Vargas, que, então, ódio, o rancor, a malquerença da Direita, comprometida
empunha a bandeira como ditador do Estado Novo, com o capital financeiro e as grandes multinacionais.
implantado de 1937 a 1945. Getúlio foi um dos primeiros presidentes a de-

É evidente que nenhum de nós pode tecer loas cretar a moratória. A dívida externa tem sido instru-
a um processo ditatorial. Nenhum de nós é capaz de, mento de sacriffcio das grandes massas. Os juros
em determinado momento, dado o desenvolvimento exorbitantes vão, aos poucos, diluindo a própria sobe-
da história de uma Nação, aplaudir uma revolução rania da nação e tomando conta do organismo nacio-
que se deu para implantar uma ditadura. nal; pouco importa que a sede de lucros a curto prazo

Se analisarmos a fase em que viveu Getúlio, ve- e com menor risco deixe em seu lastro a fome, a misé-
rificaremos que ditaduras estavam sendo semeadas ria, a indigência ea exclusão social, como estamos vi-
em todo o mundo, numa tendência da própria huma- vendo no Brasil.
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Sr. Presidente, V.Exa , um dos homens mais sen- Aéreo Nacional, o Departamento Nacional de Estra-
síveis da vida política brasileira, sabe que temos hoje, das de Rodagem, o Ministério da Educação e Cultura,
ao lado de uma população economicamente ativa de a CLT etc.
60 milhões, um total de 50 milhões de excluídos nesta Até partidos de esquerda faziam críticas ao sin-
Pátria linda, imensa, rica desde o subsolo, que tem o dicalismo único e à contribuição obrigatória, mas até
Amazonas, que tem homens de bem, que agasalha hoje não foram capazes de apresentar projeto para al-
todas as etnias que aqui chegam. Desde a coloniza- terar esse sistema. Implantaram uma nova estrutura
ção, os que aqui chegam encantam-se de tal maneira sindical, e quem fez isso foi exatamente o trabalhis-
com a fraternidade e a generosidade da nossa gente mo, o PDT no seu programa, onde está dito que que-
que não querem mais deixar o País. remos um código de trabalho com as mais avançadas

Precisamos de homens da estatura do grande concepções do campo social, permitindo aos traba-
estadista Getúlio Vargas para realizar uma nova revo- Ihadores e empregadores, organizados em seus res-
lução, desta vez pacífica e feita pela maioria, que pectivos sindicatos, por meio da negociação, estabe-
manda na democracia. Na hora em que os indigentes, lecer princípios, fundamentos e concepções para o
excluídos e pobres tiverem plena consciência do po- acordo coletivo, para os contratos de trabalho, para
der de voto que têm nas mãos, farão dele sua arma que eles mesmos elaborem a lei entre empregadores
para dar início a esse movimento. e empregados e não fiquem na dependência de um

A Era Vargas termina em 1954 apenas do ponto Par1amento como este, de joelhos diante das medi-
de vista formal. Na realidade, ela se estende até das provisórias do homem que ontem reclamava...
1964, com as reformas de base do extraordinário O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
João Goulart, as grandes consignas que nós, traba- Deputado Alceu Collares, o tempo de V.Exa esgo-
Ihistas brasileiros, levamos a debate - Jango nunca tou-se, mas a Mesa lhe concede mais um minuto para
foi capaz de levantar um dedo para impedir que seus conclusão.
inimigos fizessem as mais grosseiras e violentas crític O SR. ALCEU COLLARES - Deputado Severi-
cas ao seu Governo. Portanto, o trabalhismo vigorou no Cavalcanti, V. Exa é extremamente generoso e
no Brasil de 1930 a 1964; depois, veio o entreguismo, compreensivo, sabe que os vinte minutos regimentais
hoje representado pelo Presidente Fernando Henri- não permitem que se fale como se deve para aprofun-
que Cardoso. dar uma avaliação sobre esse homem que ainda é o

A mudança que estamos esperando está próxi- maior estadista da América Latina.
ma. Em 2002, será possível o despertar da rebeldia, Continuo a enumerar algumas das realizações
do inconformismo popular, por meio do único instru- mais avançadas do nosso País: o Departamento
mento com que se pode fazer uma revolução perma- Administrativo do Serviço Público - DASP -; o Conse-
nente. Quem chega ao poder pela força, nele perma~ lho Nacional do Petróleo; a ELETROBRÁS; o Banco
nece e dele sai pela força. Queremos chegar a ele Nacional de Crédito Cooperativo; a Companhia Naci-
pelo mérito das nossas convicções e pela vontade onal de Álcalis; o Instituto do Açúcar e do Álcool; a
das massas, conscientes quanto à entrega da nossa Previdência Social, que era diferente. Era uma previ-
economia resultante das grandes privatizações e a di· dência com os antigos Institutos -IAPETEC, o IAPI, o
luição da nossa soberania, gerada pela dívida exter- IAPC, com muito mais capacidade para dar atendi-
na, que nos leva a suportar os mais altos juros e a ma· mento pleno aos seus segurados do que o que esta aí
ior carga tributária do mundo. agora, que começou com a redentora maldita de

Estamos piores que algumas nações da África, 1964.
que passam por momentos de angústia e sofrimento. Sr. Presidente, termino citando a Legião Brasile-
Por isso, :lÓ~>, trabalhistas de 1930, de 1954 e de ira de Assistência, o Banco da Amazônia, o Conselho
1964, temos a convicção de que, neste momento, im· Nacional de Desportos, a Fábrica Nacional de Moto-
põe-se uma grande revolução no Brasil. res, o IBGE, a eletrificação das ferrovias, o Ministério

Sr. Presidente, desejo destacar algumas das 31 da Saúde, o Conselho Nacional de Pesquisa, a Uni-
realizações mais avançadas do nosso País, conforme versidade de São Paulo, a Justiça do Trabalho e a mo-
relação enviada pelo Sr. Ivan Costa, de Pelotas: a ratória.
PETROBRAS, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Sr. Presidente, agradeço a presença de tantos
Justiça Eleitoral, o Tribunal de Contas, a Companhia quantos vêm aqui honrar esta sessão solene e dizer
Vale do Rio Doce, o Ministério do Trabalho, o Departa- que nós, trabalhistas, temos convicção de que somos
mento Nacional de Obras e Saneamento, o Correio um segmento partidário com um conjunto extraordi-



o Sr. Severino Cavalcanti, 1° Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Alceu Col/ares, § 2° do ar
tigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Conce
do a palavra à nobre Deputada Veda Crusius, pelo
PSDB, que disporá de até cinco minutos na tribuna.

A SRA. .vEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, cidadãs e cidadãos, parabenizo o Deputa
do Alceu Collares, histórico trabalhista, pela iniciativa.
A presente homenagem ganha não somente o senti
do histórico da data, mas a oportunidade de o Depu
tado defender causas que emanam do Rio Grande do
Sul.

Da terra de onde viemos, a qual representamos,
palavras que lembram o período de Getúlio Vargas
são aquelas que, em outras realidades históricas, po
dem ter outras conotações, podem ser lembradas por
outras qualidades. Mas, vindas de lá, as palavras que
qualificam os valores do Rio Grande do Sul fazem
todo o sentido.

Falo em nome do PSOB, nomeada que fui pelo
Líder Deputado Jutahy Junior, para lembrar o momen
to histórico com que Getúlio marcou, seguido depois
pelo Presidente Juscelino Kubitschek, o século pas
sado.

Afinado com seu tempo, protagonista do seu
tempo, o Presidente Getúlio Vargas acompanhou os
movimentos da primeira metade do século passado,
marcada por movimentos transformadores mas de
cunho totalitário, que resultaram na 11 Guerra Mundial.
Era assim no mundo inteiro.

Após a II Guerra Mundial, iniciado um ciclo novo,
ciclo que apensa e associa a democracia à realização
regular de eleições livres, amplas e democráticas, es
tava lá o Presidente Getúlio Vargas. Quando as urnas
falhavam pela ação daqueles que não as respeita
vam, ele foi protagonista da Revolução de 30. Aliás, o
desrespeito às urnas foi fator fundamental para que
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nário de grandes idéias, com patrimônio e herança emergisse, com todo apoio, a Revolução de 30 e seu
que pesam sobre nossos ombros. Nós, os atuais diri- grande líder.
gentes e integrantes do trabalhismo, não vamos dei- Sendo protagonista do seu tempo, a exemplo do
xar que isso fique no esquecimento. Vamos agudizar que Uderes de outros países também realizavam na-
a consciência da Nação para que possamos fazer a quele período, perdurou como líder durante todo um
revolução, pacífica e ordeira, de que o País está preci- período em que a democracia não era norma em pra-
sando. (Palmas.) ticamente nenhuma parte do mundo.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Mas era, sim, necessário que um líder enten-
Convido o nobre Deputado Alceu Col/ares para assu- desse e enxergasse a nova realidade industrial, e foi o
mir a Presidência dos trabalhos. que fez o Presidente Getúlio Vargas. Ele realizou a

primeira grande transformação institucional e orgâni
ca pró-industrialização nacional. Foi ele quem plantou
- plantou, sim -, a partir de relações trabalhistas har
mônicas com o que estava acontecendo em outras
partes do mundo, indústrias que necessitavam de
mão firme e estatal para que pudessem ter seu cunho
nacional.

Já na segunda parte da história e da vida, Getú
lio Vargas conquistou seu posto por meio das urnas e,
por meio de outros movimentos, o perdeu.

Quero registrar o reconhecimento de que a in
dustrialização brasileira, que marcou um ciclo de
crescimento e desenvolvimento no século passado,
se deve, em primeiro lugar, a Getúlio Vargas e, em se
gundo lugar, a Juscelino Kubitschek.

Em nome do PSDB e da história do século passa- .
do, homenageio o IIder Getúlio Vargas e todos os que
sabem, por menção própria, dizer da sua importância.
Um novo século começa, mas, com esta homenagem,
o nome de Getúlio Vargas não será esquecido.

Obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Alceu Col/ares) - Regis
tro a presença do Monsenhor Helmhi Zielinski, Minis
tro-Conselheiro da Embaixada de OSM de Malta; do
Sr. Ivamar Santos, Secretário Nacional do Negro da
instituição SDS, Social Democracia Sindical; e tam
bém da Sra. Abiail Ferreira, Juíza de Paz do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Conce
do a palavra ao eminente Deputado Joaquim Francis
co, que falará em nome do PFL.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (Bloco/PFL 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srS e Srs. Deputados, Srs. Embaixadores, senhoras e
senhores, estudantes, decorrido quase meio século
do seu desaparecimento, a figura de Getúlio Vargas,
longe de se arrefecer na memória do País, afirma-se
como emblema de candente nacionalismo e autêntico
populismo. Até pelas condições trágicas que marcari
am os tumultuados anos da sua recondução à Presi
dência da República, ela viria se cercar de uma aura
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de exaltações, controvérsias e polêmicas, que vão nada em coerência com a condição de "gigante pela
desde a reverência e o endeusamento até a condena- própria natureza".
ção de atitudes e conceitos inscritos em páginas pu- Mas se tratava de um mundo em crise, no qual
jantes da nossa História. as tais nações poderosas que nos serviam de espe-

No contraditório da vida nacional, a lembrança lho e objeto de desejo e inveja buscavam também
do ex-Presidente ganharia realce no imaginário popu- ocupar ou ampliar espaços, repetindo ciclos históri-
lar, varando o tempo com a persistência própria dos cos que não parecem esgotar-se jamais. E os muitos
que contribuem para modificar o curso dos aconteci- instrumentos, tentáculos ou apêndices dessa crise
mentos. repercutiam em todos os quadrantes do globo, afe-

Inevitavelmente, tal imagem sofre distorções tando. indistintamente_os países periféricos, emerg~n-
que a favorecem ou desfavorecem, mas, sem dúvida, t~s, ainda em formaçao o.u e~ processo de de~aden-
termina por prevalecer sua característica de singulari- ~Ia, ~s voltas com conflitos Internos e desaflos de
dade, sendo muitos os homens públicos que se pro- Identidade.. ., . A .
põem a assumila como bússola política, filosófica, Ne~~a conJu~tur~ de atrl!os bellcos, ec~nom~-
programática, doutrinária e partidária. De certa forma, cos, sO~lals., conceituais, .qu~stlo~avam-se naclonal~-
somos todos herdeiros desse acervo que se encontra dades, Insplravam-~e radlcallzaçoes, geravam-se all-
disseminado graças à força de sua influência, tama- anças e confronta.çoes, engros~ava-se o caldo de c~l-

nha sua relevância na conformação do perfil nacional. tura dos contencIosos. No bOJo dessa fermentaçao
. . crítica, erguiam-se pressupostos e primados que de-

A presença do getullsmo, Sr. Presidente, nas corriam de séculos de conflitos nutridos em dialéticas
longas quadras d? seu exer~ício e no vigor d.o seu tão primorosamente formuladas em tese quão impra-
desdobramento viria a configurar uma maneira de ticáveis em toda sua dimensão nos domínios da rea-
ser, um modo brasileiro ~e se situar .no mundo, uma Iidade. ' ,
moldura na qual se encaixam o Brasil e seu povo, as É t- . d h' d .
. ., - t' I t' I ramos, en ao - e o somos aln a oje, a espel-
Instlt~lçoes que procuram c~p a- os e repr~s~n a- os, to das mudanças de cenários e do relativo amadureci-
tudo ISSO envolto num sentimento de patnotlsmodo. . .

I - t- t d'"d "t - mento mtegrado ao nosso pSiquismo -, um País cer-qua nao es ao ausen es a UVI a, a IrrI açao, a an- . . . .
, t' à d f' . - d t dA' cado de esperanças e perspectivas, duvidas e asplra-gus la quanto e Inlçao e en enclas e rumos, ões

mesclados à sensação de urgência e voluntarismo. ç.F . d f d h' d
OI nesse pano e un o, nesse orlzonte e

Daí que a im~gem do seu patrono não remon!a avanços e retrocessos, que ganhou destaque e proe-
apen~s ~o sau~oslsm~, ao culto do p~ssado, sena,o minência a pessoa de Getúlio Vargas, à qual viriam
tambem a atualidade, a contemporanel~ade do Pal~ atribuir-se, no decorrer de um espaço de três décadas
que ~Ie am~u, defendeu e engra~deceu a sua manel- decisivas, qualidades tão divergentes quanto a de um
ra e a maneira do seu tempo, Pais sobre o qual atuou caudilho latino-americano e a de um homem missio-
antecipada e profeticamente. nado à fundação definitiva da Pátria, na qual viria im-

Para lograr a difícil empreitada de entender e in- primir a marca de sua personalidade.
terpretar o homem e o político de São Borja, cumpre Debruçado sobre o mapa do mundo, mergulha-
contextualizá-Io à sua época. Para que se lhe faça jus- do no etos da alma brasileira, tornado agente e paci-
tiça, sem arroubos saudosistas e emocionais ou sem ente de complexos dilemas de uma fase sociopolítica
liminares acusações ligadas à questão ditatorial, em plena ebulição, o ex-Presidente viria a constitu-
cumpre considerar os marcos indicativos de um largo ir-se em um precursor, em um divisor de águas, em
período da saga brasileira no encalço da afirmação um padrão do que hoje representa a nossa tipicidade,
nacionalista, desafiadora de modelos e sistemas con- o nosso diferencial, num planeta que se pretende glo-
solidados dentro e fora das nossas fronteiras. balizado e homogêneo.

Éramos, então - e o somos ainda hoje -, um E tanto foi assim que não há como fugir à afir-
País que se queria nação, com todos os contrastes, mação de que sem Getúlio Vargas teria sido outro o
contradições e convergências que compõem a arga- destino do País, por mais que se conteste ou relativi-
massa responsável por uma unidade territorial e soci- ze a preponderante influência individual na determi-
ológica já denominada de milagrosa. Buscávamos, nação dos caminhos coletivos. Tanto foi assim que,
como ainda hoje, interpretar e assimilar os fenôme- passados 47 anos do trágico desenlace de sua exis-
nos vigorantes no conjunto das nações poderosas, tência e postos em xeque muitos dos pressupostos
dentre as quais aspirávamos nossa inserção, quando que embasaram sua conduta, torna-se impossível
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não apenas minimizar a importância de sua presen- ficada com a vida das pessoas comuns, o que o tor-
ça, mas, sobretudo, deixar de enaltecê-Ia. nou um líder. Mais do que do Ifder, porém, coloca-se a

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, a aprecia- figura do estadista. Como tal, a morte viria por fortale-
ção dos fatos históricos e das personalidades que os cê-Io, seja na lembrança dos que lhe foram contem-
protagonizaram, quando realizada à luz da contextua- porâneos - e não apenas os admiradores, mas até
lização e do distanciamento temporal, permite análi- mesmo os opositores -, seja na das gerações que o
ses e avaliações que, embora sujeitas a eventuais sucederam. Situado na galeria dos brasileiros notáve-
cargas de emoções e pré-conceituações, costuma fa- is, hoje, 47 anos decorridos daquele 25 de agosto de
zer justiça. 1954, seus erros se apequenaram, pois, se os come-

É essa justiça não isenta da relatividade da na- teu, foi em nome da paixão incomensurável que tinha
tureza humana, qu~ nos cabe fazer neste momento e pelo Brasil.
nesta sessão solene, ao enaltecer a figura de Getúlio Essa paixão manifestou-a desde sempre, a par-
Vargas, em nome do Bloco Parlamentar PFUPST. tir do Rio Grande, sua terra natal, onde, ainda na Fa-

Mais do que uma homenagem à sua memória e culdad~ de Direito d~ Porto Alegre, com~ç.ou a trilhar
o registro do nosso reconhecimento ao seu patriotis- os ~amlnhos da polftlca. Exer~e~-a d~ var~os modos,
mo, ressaltamos aqui nossa gratidão, que simboliza o mUitas vezes .~e form~ polemlca, In~anavelmente
respeito e o apreço que todos os brasileiros, indepen- com suma habilidade, nao raro se antecipando ao fu-
dentemente de credos políticos e vertentes ideológi- turo, don~ de uma coragem. sem. paralelo, gra~as à
cas, consagram àquele que viria representar, antes e qual o Pais ousou um status Inaudito, nunca mais vol-
acima de tudo, um patrimônio que nos foi legado e tando a ser o mesmo.
que nos cabe transmitir às gerações que nos hão de Getúlio Vargas foi um transformador. É da cha-
suceder na tarefa da construção da Pátria. mada Era Vargas o lançamento das bases da industri-

Era o que tínhamos a dizer. aliz~çã~ brasileira, que ~udaria a me~talidade. até
Muito obrigado. (Palmas.) entao vigente de uma naça? rural, submissa aos Inte-

. resses externos, que parecia contentar-se em perma-
O SR. PRESIDENTE (Alceu C~lIares) - Regls- necer essencialmente agrícola, com o futuro atrelado

tr~rr:t0s a presenç~ do Sr. Carl~s Máno P~nha Peres, à expansão dessa atividade e mais nada. O Plano
Ministro-Conselheiro da Embaixada da Nicarágua. Qüinqüenal do segundo Governo de Getúlio coincidi-

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a ria com o processo de urbanização, assim como com
palavra o Deputado Alberto Fraga, que falará pelo a inserção da classe média nos movimentos culturais.
PMDB. S.Exa. dispõe de até cinco minutos na tribuna. Disso resultaria uma mentalidade mais crítica, capaz

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pronun- de avaliar melhor a realidade econômico-social.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Não de todo ao acaso, mas como harmonização
Deputados, minhas senhoras, meus senhores, quero, desse movimento com a vontade política e a percep-
de início, registrar os parabéns do PMDB ao nobre ção estratégica de Vargas, surgem a PETROBRAS, o
Deputado Alceu Colfares, pela brilhante iniciativa BNDES, a ELETROBRÁS e o Banco do Nordeste.
desta sessão. Com ela, a Casa reverencia a História, Vale recordar que se dependesse da vontade dos
rememorando um pouco da vida e da morte daquele Estados Unidos, ainda hoje estaríamos exportando
que foi um de seus maiores protagonistas. minério de ferro e importando produtos siderúrgicos.

Nascido em 1882, Getúlio Dornelles Vargas se- Getúlio soube tirar partido da guerra, a fim de arran-
ria uma das figuras mais marcantes, mais expressi- car - este é o termo - dos americanos a tecnologia
vas, mais instigantes do século XX. A vida, finalizada para a implantação de Volta Redonda.
de maneira trágica, aos 72 anos, bem deveria ter sido O Estado se reaparelhava, assim, em busca de
mais extensa. Mas foi longa o bastante para compor- uma economia em tudo diferente do arcafsmo domi-
tar uma obra portentosa, tão portentosa que não se Ii- nante, consentânea com o potencial que os brasilei-
mitou somente a ela. O papel que lhe cabe na histori- ros aos poucos descobriam em si mesmos, segundo
ografia nacional é muito maior do que a finitude de os ideais que se impunham. Para embasar a nova or-
sua existência, e foi diante dessa grandeza que rapi- dem era necessário estabelecer um arcabouço insti-
damente se transformou em mito, perpassou o tempo tucional. Já em 1930, ao assumir a Chefia do Governo
e fixou-se para sempre na memória dos brasileiros. Provisório, Getúlio criava um Ministério especIfico

Getúlio Vargas não experimentou o que, em para assuntos do trabalho, da indústria e do comércio.
tese, se chama de uma vida comum, ainda que identi- Na esfera normativa, o maior legado de Getúlio, gra-
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ças ao qual será eternamente lembrado como o pro- balhadores, nesta homenagem à memória do brasile-
tetor dos humildes, foi a Consolidação das Leis do iro, estadista, um dos mais importantes homens públi-
Trabalho, a lendária CLT, pelo que representou de cos da história do século XX, Getúlio Vargas, ao en-
avanço nas relações trabalhistas. O vasto elenco de sejo do 47Q aniversário de sua morte.
suas disposições veio estabelecer direitos individuais Para a História do Brasil, Getúlio tem a mesma
e coletivos antes sequer passíveis de discussão pelo importância que os franceses do século XVIII para a
empregador, ao lado de uma estrutura sindical e da História do mundo, quando construíram, através de
Justiça do Trabalho. fórmulas civis, jurídicas, estatutos de comportamento

No entanto, Sr. Presidente, não está circunscrita para sua sociedade, que se tornaram fórmulas univer-
apenas à CLT a ação legislativa de Getúlio Vargas. sais.
Alguns dos melhores exemplos da proficuidade com Getúlio traduziu no Brasil o que havia de mais
que nesse campo exerceu o poder encontram-se na avançado no contrato social trabalhista e no contrato
vasta legislação previdenciária, nos Códigos Penal e que fazia do Estado o elemento gerador da justiça so-
de Processo Penal, nas Leis de Introdução ao Código cial.É Getúlio quem dá ao Estado a dimensão mais
Civil, de Contravenções Penais e de Falências, no importante e a única possível: o Estado como repre-
Estatuto da Lavoura Canavieira. Pode-se - e deve-se sentante do conjunto da sociedade, que luta para que
- questionar esses instrumentos hoje, mas o que não a disparidade social nela não prevaleça. Só assim a
se pode é deixar de atribuir-lhes a importância que ti- pessoa tem confiança de deixar seu filho na escola
veram a seu tempo, muito menos negar o mérito de pública, de deixar um parente adoentado num posto
quem lhes serviu de fomento e inspiração. de saúde. O Estado é como o Estado de Abraão: é o

Por tudo isso, Sr. Presidente, Vargas não pode Cordeiro de Deus, que se entrega ao Governo, em
ter vivido nem morrido em vão. Um pouco pela ideolo- substituição à família.
gia que teorizou e fundou, sim, mas muito pela forma Desprezar o Estado, não acreditar nele, é imagi-
corajosa com que a pôs em prática, quis deixar, até no nar que seja possível, pela selvageria da vida indivi-
gesto derradeiro, na atitude extrema, o legado inesti- dual, pela selvageria da vida privada epela selvageria
mável de amor pelo Brasil. dos interesses corporativos, realizar o bem comum.

Não sei, sinceramente, se, contudo, já alcança- Essa lucidez filosófica e doutrinária e essa ca-
mos fazer-lhe jus. Tenho, na verdade, dúvida se a lar- pacidade de antevisão é que fizeram de Getúlio o ma-
ga visão que possuía abriu de fato a visão de seus ior de todos os brasileiro. Ele é, talvez, um de nossos
pósteros: a visão da genufna soberania; a visão da poucos políticos cuja obra nos permite ter a certeza
consciência social; a visão do dever para com os hu- de que nós, no século XX, levamos algo de bom para
mildes; a visão das enormes carências do povo; a vi- o século XXI.
são da justiça e do desenvolvimento; a visão da ne- As realizações de Getúlio Vargas na História
cessidade de transformar o sofrim'ento de cada brasi- brasileira permitem ao nosso povo dizer, neste século
Jeiro na felicidade de todos, vivendo-se num País que se inicia, que temos o único parque industrial da
onde as oportunidades se abram sem qualquer distin- América Latina.
ção. Passado quase meio centenário de sua morte, Não vivemos a angústia argentina, que destruiu
eis alguns pontos para nossa reflexão. seu parque industrial pela gestão temerária de um

Era o que tinha a dizer em meu nome e no do Governo antigetuliano nos últimos tempos. Somos o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. (Pal- único País com escala de produção, economia conso-
mas.) lidada e capacidade de produzir história para seu

O SR. PRESIDENTE (Alceu ColJares) - Com a povo. É esse contrato social, essa visão respeitosa do
palavra o nobre Deputado Paulo Delgado, pelo PT. cidadão, a partir do Estado eficiente, que faz de Getú-
S.Exa. dispõe de cinco minutos na tribuna. Iio Vargas o brasileiro mais importante de toda a His-

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi- tória do Pais. Mesmo quando falamos em modernizar
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Alceu Col- o Estado, em avançar em relação a outras formas de
lares, autcr d) requerimento de realização desta ses- contrato que o mundo moderno exige, ainda assim fa-
são solen.~, membros do Corpo Diplomático, colegas lamos em avançar sobre aquela base construída por
Deputados, jovem estudante que aqui representa os Getúlio Vargas.
alunos brasileiros, senhoras e senhores, em primeiro Getúlio Vargas é o melhor dos políticos porque
lugar, agradeço ao Líder Waner Pinheiro a honra que não fez carreira, fez obra, a exemplo dos melhores ar-
me dá de representar meu partido, o Partid9 dos Tra- tistas. O bom artista é como o bom político: não faz
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carreira, faz uma obra e é conhecido por ela. Getúlio, sistema rodoferroviário brasileiro e a Companhia Si-
quando percebeu que não tinha condições de conti- derúrgica Nacional, entre outras grandes obras reali-
nuar sua obra, deu fim trágico à vida para produzir re- zadas nos seus Governos.
ação no Brasil e conter a contra-reação, que voltou a Lembro esses feitos, Sr. Presidente, S,e e Srs.
aparecer dez anos depois, como afirmou em discurso Deputados, porque, sob a ótica neoliberal, o getulis-
o nobre Deputado e ex-Governador Alceu Collares. mo e o trabalhismo estão na contramão da História.

Foi a contra-revolução brasileira que produziu o Vivemos sob a égide do neoliberalismo, e seu repre-
movimento militar de 1964, numa tentativa de desge- sentante brasileiro, o Presidente Fernando Henrique
tulizar a consciência brasileira de que o Estado tinha Cardoso, assumiu o primeiro mandato proclamando o
de ter eficiência e ser de todos. fim da Era Vargas. Cumpriu essa promessa com rigor,

Imaginem Getúlio Vargas preocupado com fun- pois privatizou a preço vil o patrimônio público, cons-
damentos macroeconômicos para produzir e constru- truído com o suor e o sangue de milhões de brasilei-
ir o Estado nacional, com o equilíbrio econômico e ros; não se comprometeu com a expansão e a univer-
com os ajustes fiscais. Se Getúlio Vargas raciocinas- salização dos serviços públicos; desregulamentou a
se desse jeito, o Brasil não teria condições de ser o Justiça do Trabalho, jogando os sindicatos e os traba-
país que é hoje. Não seria a oitava ou a nona econo- Ihadores nas mãos do mercado e de seus emprega-
mia do mundo, mas a vigésima ou trigésima. dores; suprimiu direitos previdenciários e está prestes

Os sonhos produzem os grandes governantes. a.desfechar o mais d~ro golpe contra a sobera~ia na-
São sonhos que fazem o povo não esquecer as gran- clona\ co~ a aprovaçao d~ AMIE - Acordo Multllate~al
des obras dos grandes governantes. Getúlio Vargas de Investlm~nto E~trangelro -, submetend?-a aos ~n-
tinha a energia, a força e a esperança que deu ao Sra- ter.esses de Investidores e especuladores.Internaclo-
si! em meados do século XX e continua dando-as nals. Para completar os mandamentos ditados pelo
a~s brasileiros que respeitam ~ua memória. FMI e Banco ~undial, devemos af.i1ia!-.nos à A,LCA,

~ t h d P rfd d T balh _ como forma de Interromper nossa hlstona de Pais so-
es a a .omenagem o .a. I o o~. ra a berano e de almejar liderar um bloco comercial mun-

dores à memória do grande brasileiro Getulio Vargas. dial ou regional, como é o caso do MERCOSUL.
~~~ ..

. Em slntese, lembrar a morte do ex-Presidente
O SR, PRESIDENTE (Alceu ~ollares) - Com a Getúlio Vargas é reviver um dos acontecimentos mais

palavra o nobre Deputado Airton Dlpp, pelo PDT. marcantes da História brasileira. É, apesar das diver-
O SR. AIRTON D'PP (Bloco/PDI - RS. Sem re- gências políticas que caracterizam esta Casa e a so-

visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- ciedade brasileira, lembrar de um período de consoli-
dos, senho~e~ representantes diplomáticos e estu- dação de um Estado capaz de exercer grande influên-
dantes brasileiros. cia no contexto internacional.

Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Depu- Nobres colegas, tenho certeza de que este mo-
tado Alceu Collares pela iniciativa da realização desta delo neoliberal está se esgotando e de que um novo
sessão solene em homenagem à memória do grande projeto vai surgir, que terá como centro o fortaleci-
estadista brasileiro e inspirador das ações práticas e mento do Estado nacional soberano e autônomo, com
políticas do trabalhismo no Brasil. desenvolvimento e bem-estar para seus cidadãos,

Getúlio Vargas dedicou a vida à construção de com inserção no mundo globalizado, defendendo os
um Brasil forte e justo, garantindo ao povo trabalhador interesses da produção e do emprego nacional. Isso
direitos até então não concedidos, como a instituição me dá a certeza de que a Era Vargas não terminou,
do salário mínimo, a estabilidade no emprego, o direi- como alguns queriam, mas está por se reiniciar, com
to a férias remuneradas, à greve e à jornada de qua- mais vigor e apoio da maioria do povo brasileiro.
renta horas semanais. Um dia - quem sabe não está longe - havere-

Foi Getúlio Vargas quem implantou o único pro- mos de construir um Srasillivre e soberano, sem dúvi-
jeto autônomo de desenvolvimento nacional, com o da alguma, aquele preconizado por Getúlio Vargas,
intuito de construir uma Nação moderna e integrada, que, durante seus dois mandatos, realizou esse inten-
dando ênfase aos setores estratégicos de energia to com competência, pois tinha visão de futuro em de-
elétrica, mineração, comunicação, siderurgia e de ex- fesa do cidadão, do povo brasileiro.
ploração do petróleo. Obrigado. (Palmas.)

Assim, foram criadas a PETROBRAS, a O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Anuncio
ELETROBRAs, a Companhia Vale do Rio Doce, o a saída do plenário dos jovens que nos estavam hon-
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rando com a presença. Segundo a coordenadora So- É por isso que sua morte não foi uma morte
lange Santana, eles têm compromisso com o curso qualquer. A bala que atravessou seu peito não atingiu
pré-vestibular Darcy Ribeiro. Não há nome melhor do apenas a vida de um homem; ela atingiu, sem dúvida,
que esse. o coração da Pátria.

Obrigado por terem comparecido a esta sessão Somente alguém que representasse a identida-
de homenagem a Getúlio Vargas. de nacional poderia, num só ato, passar da vida para

Dias haverá em que também se farão justas ho- a História. Não s~ .trata de uma frase vazia. De fato,
menagens ao extraordinário e genial pensador políti- aquele gesto herolco transformou uma pessoa num
co Darcy Ribeiro símbolo dos sonhos e expectativas dos homens e mu-

. Iheres que viriam a se considerar brasileiros.
Muito obrigado, SI"" Solange Santana. (Palmas.) Sempre que a Nação brasileira se sente espoli-
O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Conce- ada, ultrajada, abandonada ou traída, intensifica-se a

do a palavra ao Sr. Deputado Félix Mendonça, pelo nostalgia evocada pela figura de Getúlio Vargas. Os
PTB. corações dos brasileiros voltam-se para o passado,

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem re- em busca de inspiração para recriarem os sentimen-
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- tos que tornam possível a unidade perdida.
dos, autoridades presentes, minhas senhoras, meus E essa nostalgia é naturalmente temida por
senhores, a morte de Getúlio Vargas é o fato mais im- aqueles que não se identificam com os interesses na-
portante da história contemporânea da política brasi- cionais ou que tiram vantagem das fraquezas e Iimita-
leira. Sob qualquer ponto de vista, o fato simboliza ções do povo. Ressurgem os alertas contra os fantas-
uma ruptura radical nas estruturas que até então defi- mas do messianismo político, outro nome que recebe
niam o jogo de forças na política nacional. o contato direto do governante com as massaS,

E esse fato foi assim tão marcante justamente Não se pode esquecer que um dos elementos.
porque Getúlio Vargas era o símbolo de uma época e marcantes do getulismo foi a relação de confiança es-
de um estilo de governo e de relação entre o Estado e tabelecida com os trabalhadores. E esse é um aspec-
a sociedade civil, cujo marco inaugural foi a ascensão to central na constituição da cidadania e da democra-
ao poder dos líderes da Revolução de 30. cia num País que hoje se defronta com o impasse da

As marcas deixadas por aquela personalidade exclusão social e ~o desem~rego. . .
.única e admirável foram tão profundas, que até hoje É nesse sentido que a flgur~ ~e Getulio Var~as é
os líderes políticos e os cientistas sociais tentam defi- também ev?ca?a ?~m? emble~atlca do tra~alhlsmo,
nir novas formas de governo em contraponto ao mo- um dos mais SignificatiVos movimentos polítiCOS bra-
delo getulista.' sileiros. Quem fala em liderança política fala necessa-

. . riamente em trabalhadores.
Quando alguem quer falar de um Brasil moder- . Ih' ,._

no, de novas classes sociais ou de novas funções do P~ra ~ó~,.do,Partido Traba ',st,a .Brasllelro,. ~ao há
Estado, sempre a referência é o mundo que começou fato mais. slgniflcat~o do ~ue o SUICldlO de Get,uho Va~-
a desaparecer em a osto de 1954. gas. Queiram ou na?, ~emldo ou a~?o, ~Ie fOI e cont~-

g _ _. nua sendo a luz mais Intensa que já IluminOU os caml-
. O que cha~a atençao n~~sas compara.?oe.s e o nhos de um povo em busca de seu próprio destino.

cansma exce~clo~al d~ G~t~1I0 Vargas, o P.al dos Evocar a memória daquele acontecimento é,
Trabalhad?res : ~ Ilder Irresistivel, o orador cativante, antes de mais nada, reviver a chama de esperança
o estrategista lucldo e surpreendente. que cada cidadão brasileiro cultiva em seu íntimo e

Mas, acima de tudo, o que ressalta em primeiro com a qual espera reencontrar a autoconfiança e a
plano daquela figura emblemática de uma época é a vocação de alegria, prosperidade e solidariedade que
identificação de sua personalidade com a Nação bra- nos definem como brasileiros.
sileira. Em nenhum momento, não importa quais os Sr. Presidente, este momento é muito significati-
motivos que inspirem críticas ao varguismo, alguém vo para mim. Estudava eu, na época, engenharia.
poderia negar que as ações de Vargas foram motiva- Estava em sala de aula, estudando a matéria Pontes
das pela defesa do interesse nacional. e Grandes Estruturas, quando veio a notícia da morte

De tudo o que ele simboliza para o sentimento de Vargas. Os estudantes, os professores, o povo na
popular, o aspecto mais forte e tocante é essa luta co- rua, todos gritavam e pediam que os brasileiros fos-
tidiana em defesa daquilo que se poderia identificar sem, sem dúvida, à luta e que sua carta passasse a
com a forma de ser dos brasileiros. ser integrante da História do Brasil; mais do que isso,
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srmbolo da resistência daqueles que não aceitam e Um acordo com os americanos, de que resultou,
não querem a submissão do povo brasileiro. (Pal- entre outras coisas, a entrada do País na guerra con-
mas.) tra o nazi-fascismo, permitiu a construção de Volta

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Esta a Redonda, nossa primeira grande usina siderúrgica.
vantagem de sermos contemporâneos da história: a Dar ficou mais fácil criar a Fábrica Nacional de Moto-
emoção. res, a Fábrica Nacional de Vagões, no Rio de Janeiro,

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Conce- e a de Aviões, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Era o
do a palavra o nobre Deputado Rubens Bueno, pelo indrcio de que as transformações econômicas, res-
PPS. paldadas pela indústria, se fariam. E foram feitas.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pro- Deposto, embora, Vargas sentiu que sua pro-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputa- posta de modernização de nossa economia iria pros-
do Alceu Collares, Srê! e Srs. Deputados, temos ouvi- seguir. Dutra criou a Companhia Hidrelétrica do São
do continuadas referências àquilo que se chamou de Francisco e mandou construir a Rodovia Rio-Bahia,
Era Vargas. Melhor dizendo, dá-se destaque a seu forma de integrar a região mais pobre e a mais rica do
término. Recentemente, o próprio Presidente da Re- País, na tentativa de, num processo de vasos comuni-
pública anunciou com firmeza que a Era Vargas tinha cantes, reduzir a imensa desigualdade regional.
chegado ao fim. Voltando ao poder, cria a PETROBRAS, hoje a

Para as novas gerações, isto pode até mesmo maior empresa nacional. Segue-se o Governo Jusce-
parecer linguagem cifrada. Os estudos históricos em lino, com o mesmo ideário desenvolvimentista. É a
nosso País são de tal forma desligados da realidade época não apenas da nova Capital, da interiorização
naCional que, por vezes, nos admiramos ao sermos definitiva de novo processo civilizatório, mas também
perguntados por que personagens que ajudaram a da indústria automobilística e da indústria naval, das
moldar nossa história recente por momentos vividos grandes hidrelétricas e rodovias.
pelo País, não se s~be ~em por ~u~, ficam sem desta- O Estado, impossível negar, funcionava não
que n<?s estudos hlstór~cos braslle,lr~s. . apenas como elemento estimulador do progresso,

E, portanto, um Instante pnvlleglado este em mas sobretudo como seu agente mais importante,
que o Partido Popular Socialista pode juntar sua voz à ' ,
de todos os que vieram para homenagear Getúlio Mudaram-s~ os tempo~, mudaram~se os proc~-
Dornelles Vargas, que presidiu o Brasil por quase vin- sos de.~esenv~lvlmento regl?nal e nac~nal. Os regl-
te anos, eleito primeiramente pelo voto indireto do mes militares ainda con.segUlram garantir a presença
Congresso, conforme o predizia a Constituição de do ~stado no desenvolvlm,ento do País, mas Já s~ per-
1934, depois liderando um golpe de Estado que gerou cebla que esse desen~olvlmento so~ente se d~~I~ d~
o chamado Estado Novo e o deixou no poder até form~ perene se se !or!assem pa~cenas com a Inlcl~l-
1945, e, finalmente, eleito em eleições diretas e de- va pnvada, com ~pitalS e~t~angelros, com a absorçao
mocráticas, em 1950, para um governo que terminou de uma revoluçao tecnologlca que alterou profunda-
em agosto de 1954, com seu suicídio. mente os rumos de todos os povos do mundo.

Mas esses dados históricos esses números Nesse instante, Sr. Presidente, somente nesse
ainda não têm a representatividade ~ue Vargas mere- instante é que a chamada Era Vargas chega ao fim.
ce. Chegando ao poder em 1930, depois de um movi- Mas deixa - e isto é absolutamente inegável- os ali-
mento que negava a aceitar o resultado do pleito elei- cerces para a formatação de uma economia sobera-
toral daquele ano, eivado de vícios, como, aliás, todos na, livre da dependência excessiva e daninha de capi-
os realizados durante o período que se convencionou tais externos, buscando, antes de mais nada, a explo-
chamar posteriormente República Velha, Vargas vem ração intensa e extensa de nosso mercado interno,
com um impulso que lhe era trazido pela necessidade uma fonte de progresso que, infelizmente, tem sido
de profundas mudanças na tessitura social do País, deixada ao largo por diversos governos da Nova Re-
ainda reduzido à mera condição de produtor e expor- pública,
tador de produtos agrícolas e matéria-prima. Vargas, não temos dúvida, realizada a institucio-

E essas mudanças se fizeram. Havia a necessi- nalização democrática, garantida a produtividade in-
dade de dotar o País de uma base industrial sólida, de dustrial e agropecuária que temos, saberia levar adi-
indústria pesada, capaz de levar adiante um processo ante esse processo de reformulação e se voltaria uma
que revolucionasse a pasmaceira daquela ruralidade vez País adentro, sem isolacionismo nem xenofobia,
que ainda empunhávamos. mas buscando fazer com que o irrienso bolo da rique-
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za nacional pudesse, enfim, ser dividido entre os que, de da Bahia, volta a emocionar não mais o estudante,
afinal de contas, o produziram. mas o político maduro e experiente que é o Deputado

É assim que entendemos o fim da Era Vargas. Félix Mendonça.
Montou-se a estrutura industrial moderna de nosso Lamento que nem todos tenham tido, como eu,
País. Dotou-se o Brasil de uma rede viária, aproveita- o privilégio de visitar o túmulo de Vargas e de conhe-
ram-se recursos materiais e humanos até então in- cer sua casa, rústica e modesta, exemplo de padrão
suspeitos e deixou-se como herança um País mais de homem público. O próprio Vargas recomendava a
moderno, mais sólido, que, infelizmente, não encon- seus correligionários, médicos e advogados re-
trou continuadores à altura de levar adiante essa tor- cém-formados que queriam entrar para a vida públi-
rente de progresso. ca, que primeiro fizessem seu pé-de-meia, montas-

O Brasil ficou - assim deixou-o Vargas - como sem seu consultório ou banca, porque, dizia ele, a
um carro possante com o qual, acionado o motor, se vida pública não foi feita para se ganhar dinheiro.
pensa em disparar em direção ao grande futuro. Os er- Não sei se aquela casa, situada no centro da ci-
ros, as omissões e mesmo as traições aos interesses dade de São Borja, seria avaliada por algum escritório
nacionais ainda não permitiram que isso ocorresse. imobiliário, considerado o valor real, não o histórico,

Homenagear Vargas, saudar seus inegáveis fei- por valor superior a duzentos ou trezentos mil reais.
tos é lembrar aos governantes de hoje que o Brasil Que exemplo para a vida e para os homens públicos!
espera seguir em frente, porque condições para isso Encerro minhas palavras dizendo que, de fato, o
tem, porque Vargas soube prepará-Ias. exemplo deixado é a possibilidade que os brasileiros

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a têm hoje de recuperar, por meio da história de perío-
palavra o nobre Deputado Aldo Rebelo, pelo PCdoB. dos e de homens como Getúlio Vargas, a capacidade

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - Sp. de resistir e de reconstituir a auto-estima e a confian-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e autor desta ça no País.
homenagem, Deputado Alceu Co\\ares, senhoras e .Na Universidade de São Paulo, Celso Furtado,
senhores, creio que, a par da justeza da homenagem aos ao anos, dizia que hoje somos governados por
à memória do grande brasileiro Getúlio Vargas, esta aqueles que não acreditam no Brasil. Acima de tudo,
sessão tem uma outra importância, pela atualidade Getúlio Vargas acreditou na Pátria e no povo. Como
da figura, do legado, da obra e, acima de tudo, do disse Nelson Werneck Sodré, talvez ele, juntamente
exemplo de Getúlio Vargas. com Floriano, tenha pago o preço dessa crença no

Getúlio Vargas não foi fruto do acaso, não foi pro- povo e no Brasil.
duto de uma onda ideológica fabricada em centros fora Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
do País e imposta ao nosso povo para gerar tragédia, O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Conce-
desgraça, fome e miséria. Vargas, com seupensamen- do a palavra ao Deputado De Velasco, que falará pelo
to e coragem, foi resultado da experiência histórica do PSL.
nosso País; não teria sido Getúlio Vargas, talvez, se O SR. DE VELASCO (Bloco/PSl- SP. Pronun-
não tivesse convivido com a experiência de Júlio de cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputado e
Castilhos. Não teria sido Getúlio Vargas, talvez, se não sempre Governador Alceu Collares, proponente des-
tivesse tido como berço o Rio Grande do Sul, intimora- ta sessão solene, em nome de quem cumprimento os
to, corajoso, antiescravista, republicano - republicano demais senhoras e senhores Deputados, senhores
mais cedo do que as demais províncias do País. representantes diplomáticos, estudantes, senhoras e

Talvez haja um paralelo entre a figura de Vargas senhores, sou, como dizia o Sr. Presidente, contem-
e a grande figura do Marechal Floriano Peixoto, con- porâneo da história. Se há reminiscências com gosto
solidador da República. Não por acaso governantes e de infância e também de juventude, uma delas, para
ideólogos transformam sua obra na tentativa de aca- mim, chama-se Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles
bar com a Era Vargas. Vargas permanece para eles Vargas, saberia eu um pouco mais tarde, quando já
como uma sombra, na medida em que permanece sabia ler, em uma conta aberta pelo meu pai em uma
um alento para o povo. O imaginário do progresso, do livraria, que me proporcionou a compra de um livrinho
desenvolvimento e da justiça social não foi renovado ilustrado com a biografia autorizada do grande líder
depois dos idos de 30. brasileiro. Eram os idos de 1944.

Também não por acaso, Sr. Presidente, passa- Naquele mesmo ano, no Rio de Janeiro, no hoje
dos cinqü :mtl1 anos, a morte de Vargas, que surpre- inexistente Teatro Recreio, no final da Rua Pedro I,
endeu o e.tudante de engenharia de uma universida- numa "revista" acessível a crianças - teatro de revis-



Ó morte, como é amarga a tua memó
ria, como é rápida a tua vinda. Como é uni
versal a tua soberania.

Sr. Presidente, não sou contemporâneo da His
tória; porém, contemporâneo do sofrimento do traba
lhador brasileiro.

Maquiavel deixou bem claro que o mal se deve
fazer de uma vez e o bem se deve fazer aos poucos. E
nossos maquiavélicos governantes, maquiavélicos
modernistas, fazem o seguinte: o mal aos poucos e o
bem não fazem de maneira nenhuma.

Vemos trabalhadores sem reajuste. Vemos um
salário mínimo de miséria. Vemos o êxodo rural fa
zendo com que o trabalhador saia do campo, venha
para a cidade, desqualificado para o trabalho das
grandes cidades, onde se torna servente, pedreiro de
meia-colher, onde acaba sofrendo acidentes de tra
balho e fica mutilado. Mais tarde, é desamparado pelo
Governo. Até para conseguir aposentadoria é uma
guerra. E muitos desses homens acabam, infelizmen
te, enveredando-se pelo caminho da bebida nos ba
res dessa vida, desiludidos.

Seus filhos, em muitos casos - e não em todos,
entendam bem -, acabam nas favelas, tornando-se
aviões de traficantes. Revoltados, usam toda sua for-
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ta, quem é que se lembra? Essa é uma outra reminis- mos. Quatro anos depois de sua volta triunfal, despe-
cência! -, num espetáculo dirigido pelo rei da noite de dia-se da vida, para entrar na história. Lembro-me dos
então, Walter Pinto, meus olhos viram e meus ouvidos acontecimentos que culminaram com essa despedi-
infantis ouviram pela primeira vez um esquete. Entre da. Lembro-me da surpresa com que tomamos co-
muitas coristas - é outra reminiscência, ninguém nhecimento daquele dia. Tinha eu 17 anos.
mais fala em corista hoje em dia -, uma artista procu- Deixou-nos, em 1954, a mais rica personalidade
rava encarnar a figura do grande pequeno gaúcho: polftica do Brasil no século XX e talvez de toda a histó-
bombachas, óculos dourados, barriguinha proemi- ria deste Pafs. Foi a expressão máxima da polftica na-
nente e o inseparável charuto, a discursar: ''Trabalha- cional, revertendo, com o suicfdio, o assassfnio polftico
dores do Brasil". Meu pai, atencioso, cochichou-me: a que o queriam submeter. Ele não suportou, não per-
"Ela está imitando o Presidente Vargas". mitiu nem deu esta vitória aos seus adversários.

"Trabalhadores do Brasil", Sr. Presidente, o O Presidente Getúlio Vargas, ou simplesmente
mesmo vocativo que ainda eu ouviria, já na juventude, Getúlio, como carinhosamente seu povo gostava de
do Presidente Getúlio, em seu segundo mandato, chamá-lo, está presente.
proclamar no Maracanã lotado, sob o aplauso frenéti- Muito obrigado.
co de seus admiradores. Quem sabe V. EXS ali estaria O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a
para também ovacionar aquele grande polftico, aque- palavra o Deputado Lincoln Portela, que falará por
la figura excelsa de estadista que foi Getúlio Vargas? cessão do tempo do PHS.

Hoje apenas dizer Presidente Vargas soa como O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
referência a algumas avenidas de muitas cidades bra- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
sileiras e à grande avenida do centro do Rio de Janeiro. Alceu Collares, Sr!! e Srs. Deputados, demais presen-

No ano seguinte a esses primeiros aconteci- tes, nesta manhã, em primeiro lugar, agradeço ao De-
mentos, 1945, traria a grande surpresa de ver aquele putado Roberto Argenta, Uder do PHS, que cedeu ao
rosto cheinho e risonho deixar o Palácio das Águias, o PSL seu tempo. Falo em nome do meu partido.
Palácio do Catete, sede oficial dos governos de então, Começo com uma frase de Frei Luís de Grana-
para ser substitufdo pelo desconhecido José Linha- da:
res, hoje também uma pequena Rua do Leblon, no
Rio de Janeiro.

A revista O Cruzeiro, a grande e única revista
semanal da época, registrou com muitas fotografias 
possivelmente do Indalécio Vanderlei - a safda, a cal
ma aparente e a tristeza escondida daquele que dei
xava o poder depois de exercê-lo, ininterruptamente,
por 15 anos.

. Nasci 9 meses antes do Estado Novo. E já esta
va com 8 anos quando Getúlio deixou pela primeira
vez o Catete.

Mas Getúlio, Sr. Presidente, como V.EXS, tinha a
rigidez dos ventos dos pagos de sua terra. Aquele que
havia sido dali desalojado, para lá volta nos braços do
povo apenas 5 anos depois.

Os compositores da época não pOderiam perder
a oportunidade, e a marchinha carnavalesca de su
cesso naquele ano ordenava: "Bota o retrato do velho
outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho
faz a gente trabalhar".

Dos seus amigos e auxiliares, tive oportunidade de,
nos anos 1964165, conhecer e muitas vezes entrevistar o
Ministro do Interior, o Coronel Juracy Magalhães.

Mas o tempo não pára nem era o mesmo, a polf
tica não era a mesma, os polfticos não eram os mes-



(Encerra-se a sessão às 12 horas e 01
minuto.)

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Está en
cerrada a sessão.

Contra a justiça da revisão do salário
mínimo se desencadearam os ódios (00')
Não querem que o trabalhador seja livre.

38888 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2001

ça para a marginalidade, tornando-se, inclusive, ca- Não querem que o povo seja independente
micases, porque, para eles, morrer nesse tipo de vida (...) Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço
torna-se lucro e até heroísmo, diante de seus grupos. a minha morte. Nada receio. Serenamente

Há crianças jogadas no interior da Bahia, traba- dou o primeiro passo no caminho da eterni-
Ihando no sisal e ganhando dois reais por semana por dade e saio da vida para entrar na História.
uma jornada de oito horas de trabalho; de trabalho es- Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
cravo! Como temos ~~sto no Brasil de hoje o trabalho O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Ao en-
~scravo! Há no Jequitinhonha, no Norte, no Nordeste. cerrar esta sessão· solene em memória de Getúlio
E o tr~bal~o ~scravo no meio do povo brasileiro - e Vargas, quero agradecer a presença aos jovens, às
tambem ha cnan9as tra.ba~hando como escravas. E o representações diplomáticas, aos companheiros de
desemprego esta em nlvelS assustadores. partido e aos demais colegas que se juntaram a esta

A lembrança de Getúlio Vargas faz-me pensar merecida homenagem à monumental obra legada por
no trabalhador brasileiro, pois foi um homem que vi- esse extraordinário estadista.
veu voltado para o trabalhador do nosso País. Se os partidos poHticos de oposição se debru-

Deputado Alceu Collares, quero parabenizá-lo çassem sobre a vida, as realizações e as concepções
por este momento, por esta iniciativa brilhante. Que a profundamente nacionalistas, filosóficas, progressis-
memória de Getúlio Vargas possa contagiar, de algu- tas, democráticas e transparentes de Getúlio, poderi-
ma forma, os novos governantes brasileiros, que, por am elaborar em conjunto, na busca da unidade parti-
certo, surgirão com idéias novas, com mentalidade dária, uma proposta de programa alternativo ao neoli-
nova, mas com a idéia antiga de Vargas de valorizar o beralismo, capaz de sensibilizar desde o pobre até a
trabalhador brasileiro. classe média e os setores mais avançados e des-

Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento ci- prendidos da elite brasileira.
tando frases ditas por esse grande estadista, que já V _ ENCERRAMENTO
se tornaram corriqueiras. Espero, entretanto, que em
vez de serem palavras logos - lidas, comuns - tor
nem-se palavras rema - de vida -, que incentivem os
governantes brasileiros.

Afirmou Getúlio Vargas:
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Ata da 1478 Sessão, em 22 de agosto de 2001
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente; Efraim Morais,

10 Vice-Presidente, Enio Bacci, 3 0 Suplente de Secretário,
Wilson Santos, 4° Suplente de Secretário, Marçal Filho

e Themístocles Sampaio, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

As 13 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Aécio Neves
Efraim Morais
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba

Paulo Rocha

Ciro Nogueira

Salatiel Carvalho

Enio Bacci

Wilson Santos

Câmara dos Deputados
Secretaria-Geral da Mesa

Parlamentares Presentes ao Início da Abertura da Sessão

Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA

ALMIR SÁ

LUIS BARBOSA

ROBÉRIO ARAÚJO

SALOMÃO CRUZ

Presentes de Roraima: 6

Amapá
ANTONIO FEIJÃO

BADU PICANÇO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

FÁTIMA PELAES

SI:RGIO BARCELLOS

Presentes de Amapã: 7

Pará
ANIVALDO VAlE

ASDRUBAL BENTES

BABÁ

DEUSDETH PANTOJA

GERSON PERES

GIOVANNJ QUEIROZ

JOSU(; BENGTSON

JOSÉ PRIANTE

RENI LDO LEAL

VIC PIRES FRANCO

PPS
PMDB
PPB
PFL
PL
PPB

PSOB
PSOS
PPB

PTS
PSB
PSDB
PFl

PSDB
PMOB
PT
PFL

PP8
PDT

PTS
PMDB
PTS
PFL
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ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 11

Amazonas
FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO

VANESSA GRAZZIOTIN

ÁTILA LINS

Presentes de Amazonas: 5

Rondonia
AGNALDO MUNIZ

CONFÚCIO MOURA

EURlpEDES MIRANDA

EXPEDITO JÚNIOR

SÉRGIO CARVALHO

Presentes de Rondonia: 5

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÃO TOTA

MARCOS AFONSO

MARCIO BITIAR

NILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

Presentes de Acre: 6

Tocantins
ANTONIO JORGE

DARCI COELHO

IGOR AVEliNO

KÁTIAABREU

PASTOR AMARILDO

Presentes de Tocantins: 5

Maranhão
ALBÉRICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

COSTA FERREIRA

GASTÃO VIEIRA

PSDB

PFL
PPB
PFL
pedoS

PFL

PPS
PMOB
PDT
PSDS
PSDB

PFL
PPB
PT
PPS
PT
PSD8

PTB
PFL
PMDB
PFL
PPB

PMOB
PPB
PFL

PMOB
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THEMlsTOCLES SAMPAIO

WELLlNGTON DIAS

ÁTILA LIRA

Presentes de Piauí: 9

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO

IBERt FERREIRA

LAIRE ROSADO

LAVOISIER MAIA

MÚCIOSÃ

NEY LOPES

SALOMÃO GURGEL

Presentes de Rio Grande do Norte: 7
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PMDB
PT
PSOB

PFL
PTS

PMOS
PFL

PTS
PFL

PDr
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Paraiba
ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABluo

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

DOMICIANO CABRAL

ENIVALDO RIBEIRO

MARCONDES GADELHA

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 10

Pernambuco
ARMANDO MONTEIRO

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOCt=NC/O OLIVEIRA

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

PFL
PSDB
PT
PTS
PMOB
PSDB
PPS
PFL
PSDB
PFL

PMOB
PPS
PSB
PSB
PT
PSS
PFL
PFl
PFL
PFL
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JOSI: MÚCIO MONTEIRO PFL

LUCIANO BIVAR PSL

LUIZ PIAUHYLlNO PSDB

MARCOS DE JESUS PL

MAURILlO FERREIRA LIMA PMOB

OSVALDO COELHO PFL

PEDRO CORR~A PPB

PEDRO EUG~NIO PPS

WOLNEY QUEIROZ POT

Presentes de Pernambuco: 19

Alagoas
AUGUSTO FARIAS PPB

DIVALDO SURUAGY PST

GIVALDO CARIMBÃO PSB

HELENILDO RIBEIRO PSDB

JOÃO CALDAS PL

Presentes de Alagoas: 5

Sergipe
AUGUSTO FRANCO PSOB

CLEONÂNCIO FONSECA PPB

IVAN PAIXÃO PPS

JORGE ALBERTO PMOB

JOSÉ TELES PSDB

SÉRGIO REIS PTB

TÂNIA SOARES PCdoB

Presentes de Sergipe: 7

Bahia
ARISTON ANDRADE PFL

BENITO GAMA PMDB

CLAUDIO CAJADO PFL

FRANCISTONIO PINTO PFL

FÉLIX MENDONÇA PTS

GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB

HAROLDO LIMA PCdoS

JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB



38894 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JOS~ CARLOS ALELUIA

JOÃO CARLOS BACELAR

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MILTON BARBOSA

MÁRIO NEGROMONTE

NILO COELHO

PAULO MAGALHÃES

PEDROIRUJO

REGINALDO GERMANO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

YVONILTON GONÇALVES

Presentes de Bahia: 25

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

BONIFÁCIO DE ANDRADA

CABO JÚLIO

CLEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURA0

ELlSEU RESENDE

FERNANDO DINIZ

GILMAR MACHADO

GLYCON TERRA PINTO

HERCULANO ANGHINETII

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

PFL

PFL

PSDB
PMOB
PT
PFL

PFL

PSOB
PSOB
PFL
PFL

PFL
PMOB
PSOB
PFL
PT

PFL

PMDB
PFL

PSOB
S.PART.
PFL
PSOB
PSOB
PPB

PSOB
PSD8
PFL
PMDB

PT
PMDB

PPB
PPB
PFL
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JOSI: MILITA0

JOÃO MAGALHÃES

JOÃO MAGNO

LAEL VARELLA

L1NCOLN PORTELA

MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

MARIA ELVIRA

MAURO LOPES

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

NILMARIO MIRANDA

ODELMO LEÃO

OLlMPIO PIRES

OSMÂNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROMEl ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

RONALDO VASCONCELLOS

SARAIVA FELIPE

SAULO COELHO

SI:RGIO MIRANDA

TILDEN SANTIAGO

VIRGluo GUIMARÃES

VITIORIO MEDIOU

WALFRIDO MARES GUIA

Presentes de Minas Gerais: 45

Espírito Santo
JOSI: CARLOS ELIAS

JOSé CARLOS FONSECA JR.

JOÃO COSER

MAGNO MALTA

MAX MAURO

RICARDO FERRAÇO

RITA CAMATA
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PSDB

PMDB
PT
PFL
PSL
PMDB
PT
PMDB

PMDB
PPB
PFL
PT
PPB
PDT
PSDB
PT
PL
PSDB
PPB
PSDB
PL
PMOB
PSDB
pedoS

PT
PT
PSDB
PTB

PTS
PFL
PT
PL
PTB
PPS
PMDB
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Presentes de Espírito Santo: 7

Rio de Janeiro
ALCIONE ATHAYDE

ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALMERINDA DE CARVALHO

AROLDE DE OLIVEIRA

CANDINHO MAnOS

CARLOS SANTANA

DR. HELENO

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

I~DIO ROSA

JANDIRA FEGHALI

JORGE BITIAR

JORGE WILSON

JOSÉ CARLOS COUTINHO

JOÃO SAMPAIO

LAURA CARNEIRO

LUISINHO

LUIZ RIBEIRO

LUIZ SÉRGIO

MARCIO FORTES

MAnos NASCIMENTO

MILTON TEMER

MIRIAM REID

MIRO TEIXEIRA

PAULO BALTAZAR

PAULO FEIJÔ

ROBERTO JEFFERSON

RODRIGO MAIA

RUBEM MEDINA

SIMÃO SESSIM

VALDECI PAIVA

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 34

PSB
PFL
PSB

PPB
PFL

PSDS
PT
PSDS
PV

PTB
S.PART.

pedoS
PT
PMDB
PFL
PDr
PFL
PST

PSDB
PT
PSDB
PST
PT
PSB
PDr
PSB

PSD8
prs
PFL

PFL
pps
PSL
PDT

PSB
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São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

ANDRÉ BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ARNALDO FARIA DE sA

ARNALDO MADEIRA

ARY KARA

BISPO WANDERVAL

CELSO RUSSOMANNO

CHICO SARDELLI

CLOVIS VOLPl

CORAUCI SOBRINHO

DELFIMNETIO

DR. HÉLIO

EMERSON KAPAZ

FERNANDO ZUPPO

GILBERTO KASSAB

IARA BERNARDI

IVAN VALENTE

JAIR MENEGUELLI

JORGE TADEU MUDALEN

JOSÉ GENOfNO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

JOÃO HERRMANN NETO

JOÃO PAULO

JULIO SEMEGHINI

KINCAS MATTOS

LUCIANO ZICA

LUIZ ANTONIO FLEURY

LUIZA ERUNDINA

MARCELO BARBIERI

MEDEIROS

MICHEL TEMER
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PSDB
PCdoB
PT

PSDB
PT
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PPB
PL
PPB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PDr
PPS
PSDC
PFL
PT
PT
PT
PMDB
PT
PDT

PPS
PT
PSDB
PSB
PT
PTS
PSB
PMDB

PL
PMDB
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MILTON MONTI

NELSON MARQUEZELLI

NEUTON LIMA

ORLANDO FANTAZZINI

PAULO KOBAYASHI

PAULO LIMA

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

RUBENS EURLAN

SAMPAIO DÓRIA

SILVIO TORRES

VADÃOGOMES

WAGNER ROSSI

WAGNER SALUSTIANO

XICO GRAZlANO

ZULAII: COBRA

Presentes de São Paulo: 53

Mato Grosso
UNO ROSSI

RICARTE DE FREITAS

TETI: BEZERRA

WELINTON FAGUNDES

Presentes de Mato Grosso: 4

Distrito Federal
ALBERTO FRAGA

PAULO OCTÁVIO

PEDRO CELSO

WIGBERTO TARTUCE

Presentes de Distrito Federal: 4

Goiás
BARBOSA NETO

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JUQUINHA

L1DIA QUINAN

PMDS
PTS
PFL

PT
PSDB
PMOS
PT
PT
PMDB
PPS
PSDB
PSDB
PPB

PMDB

PPB

PSDB
PSOS

PSOS
PSOS
PMDB

PSOB

PMOB
PFL

PT
PP8

PMDB

PMDB

PMDB

PSOB
PSOS
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LUIZ BITIENCOURT

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CHAVES

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO

Z~ GOMES DA ROCHA

Presentes de Goiás: 11

Mato GfOSSO do Sul
ANTONIO CRUZ

JoAO GRANDÃO

MANOEL VITORIO

MARÇAL FILHO

NELSONTRAD

PEDRO PEDROSSIAN

WAlDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 7

Paraná
AIRTON ROVEDA

ALEX CANZIANI

BASiLIO VILlANl

CHICO DA PRINCESA

OILCEU SPERAFICO

OR. ROSINHA

FLÀVIOARNS

GUSTAVO FRUET

IVANIOGUERRA

JOS~BORBA

JOS~JANENE

LUCIANO PIZZATIO

LUIZ CARLOS HAUlY

MOACIR MICHELETIO

MARCIO MATOS

NELSON MEURER

ODluo BALBINOTII

OLIVEIRA FILHO

OSMARSERRAGUO

PADRE ROQUE
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PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PFL

PMDB

PMDB
PT

PT

PMDB

PTB
PPB
PMDB

PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT

PSDB
PMDB
PFL

PMDB
PPB
PFL

PSDB
PMDB
PTB

PPB
PSDB
PL

PMDB
PT
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RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 23

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

HUGO BIEHL

JOÃO PIZZOLATTI

PAUlOGOUV~

PEDRO BITTENCOURT

RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 13

Rio Grande do Sul
AIRTONDIPP

ALCEU COlLARES

ANACORSO

AUGUSTO NARDES

CEZAR SCHIRMER

DARClslO PERONDI

EDIR OLIVEIRA

ESTHER GROSSI

EZIDIO PINHEIRO

FETTER JÚNIOR

FIORAVANTE

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

JARBAS LIMA

LUIS CARLOS HEINZE

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

ORLANDO DESCONSI

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOlCHI

PAULO JOSÉ GOUV~

PAULO PAIM

ROBERTO ARGENTA

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 24

PPB
PPS

PFL

PFL

PT
PMOB
PPB
POT
PFL

PP8
PP8
PFL

PFL

PMOB
POT
PSD8

POT
POT
PT
PP8

PM08
PM08
RT8
PT
PSB
PPB
PT
PM08

PT
PPB
PPB
PMOB
PSOB
PT
PMOB
PMOB
PL

PT
PHS

PSOB

Agosto de 2001



11 - LEITURA DA ATA

o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 391
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.

Agosto de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 38901

1- ABERTURA DA SESSÃO n° 27, de 2001-CN, que "Abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministé
rio da Justiça, crédito suplementar no valor
de R$53.200.000,OO, para reforço de dota
ções consignadas no vigente orçamento";

n° 29, de 2001-CN, que "Abre ao Orça
mento Fiscal da União, em favor da Presi
dência da República e do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor global
de R$8.145.000,OO, para os fins que especi
fica".

o SR. MARÇAL FILHO, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se à
leitura do expediente.

11I- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Antes de

dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci
mento ao Plenário do seguinte

Ofício n° 403/2001-CN

Brasrlia, em 17 de agosto de 2001

Sr. Presidente,
Comunico a V. EXS e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados que esta Presidência, nos
termos do art. 2° do Regimento Comum, convoca ses
são conjunta a realizar-se dia vinte e nove do corren
te, quarta-feira, às quatorze horas, no plenário da Câ
mara dos Deputados, destinada à apreciação de:

1 - medidas provisórias; e
2 - Projetos de Lei do Congresso Nacional:

n° 8, de 2001-CN, que "Abre ao Orça
mento Fiscal da União, em favor da Presi
dência da República, crédito suplementar no
valor de R$49.000.000,OO, para reforço de
dotações constantes do orçamento vigente";

n° 17, de 2001-CN, que "Abre ao Orça
mento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, credito suplementar no valor
de R$916.000,OO, para reforçar dotações
consignadas no vigente orçamento";

n° 22, de 2001-CN, que "Abre ao Orça
mento Fiscal da União, em favor do Ministé
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão,
crédito suplementar no valor de
R$4.992.470,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento";

Na oportunidade, renovo a V.Ex8 protestos de
estima e distinta consideração.

Senador Edison Lobão
Presidente do Senado Federal, interino.
O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Et'

a palavra.
O SR. ROLAND lAVIGNE (PMDB - BA. Ques

tão deordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, um membro desta Casa impetrou mandado de se
gurança para que o Supremo Tribunal Federal decida
quem tem legitimidade para ocupar a Presidência do
Congresso Nacional. Portanto, data venia, é inoportu
na a convocação do Congresso Nacional pelo Sena
dor Edison lobão antes que a questão seja dirimida.

Solicito a V. EXS que leve esta minha questão de
ordem à Mesa da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado
Roland Lavigne, a leitura do ofício foi determinada.
Quanto à realização ou não da sessão, a Mesa infor
mará à Casa sua decisão, bem como quem irá presi
dir os trabalhos.

Encaminho sua questão de ordem ao Presiden
te da Casa, Deputado Aécio Neves.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se
ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExB a
palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é interes
sante a questão de ordem do Deputado Roland Lavig
ne, para que não digam que os Deputados desta
Casa não estão fazendo o alerta.

Na última sessão do Congresso Nacional, todos
os partidos questionaram, após iniciativa do PT, a
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Presidência do Senador Edison Lobão, que sequer é O SR. IÉDIO ROSA (Sem Partido - RJ. Pronun·
membro da Mesa do Congresso Nacional, mas insis- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
te em convocar sessões conjuntas. É bom lembrar Deputados, a despeito de algumas críticas, certa·
que não existe apenas a demanda no Supremo Tribu- mente construtivas, apresentadas por respeitáveis
nal Federal, mas também interpretação das Lideran- especialistas do Direito Civil, que relembraram temas
ças partidárias e da Secretaria desta Casa no mesmo importantes que deveriam constar do novo Código, é
sentido. fato notável a recente aprovação do novo Código Civil

É importante que o Presidente Aécio Neves seja pelo Plenário desta Casa legislativa, após ~aver tra·
alertado, para que na próxima sessão do Congresso mitado por 26 anos.
não ocorra o que se deu na última. Quem deve convo- Temas atualíssimos que os juristas apreciariam
car sessões conjuntas é o Sr. Vice-Presidente do ver incluídos, como aluguel de útero, teste de DNA,
Congresso Nacional, Deputado Efraim Morais. O Se- clonagem de seres humanos, guarda compartilhada
nador Edison Lobão, reitere-se, não é o Presidente do e paternidade socioafetiva - apenas para citar alguns
Congresso. -, certamente serão objeto de sugestão para futuras

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa alterações, o que poderá ser materializado sem acen-
soma as palavras de V.Exa às já manifestadas pelo tuadas complicações, após as deliberações legislati-
Deputado Roland Lavigne. vas protocolares desta Câmara Federal.

Encaminharemos estas ponderações ao Presi- Dessa forma, creio que a polêmica em torno do
dente Aécio Neves. que seriam omissões do novo Código Civil deve ser

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a considerada exercício crrtico saudável e indispensá-
palavra pela ordem ao Deputado Roland Lavigne. vel à busca do texto ideal.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PMOB - BA - Pela Seria um absurdo - esta, sim, é a verdade - que
ordem). Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en- um texto longo e compl:xo,. constituído. d~ 2057 arti-
camiriho à Mesa projeto de lei que altera o nome do gos, r~cebesse concordancla ~eral d.os JUrisconsultos
Aeroporto de Ilhéus, no Estado da Bahia, pará Aero- do P~IS, e.m um mundo que dia a dl~ se transforma,
porto do Cacau Escritor Jorge Amado. evoluIu, cna novos campos de ~onhec.lment,:, faz n~s-

É uma justa homenagem que fazem o Congres- cer novos cost~r:ne~ e p~oporc!ona dl~cussoes cUjas
so Nacional e o povo da Bahia, em especial o de r~gra.s d~ ~onclhaça~ ~ao estao previstas nos com-
Ilhéus, ao escritor que tanto representou não só para pendlos lunsprudencla~s.,.. ,
o nosso Estado, mas também para o Brasil. Para se ter um~ Idela aproximada da herculea

Conto desde já com a colaboração e o apoio dos tarefa a que ~e ~edlcara~ os Parlamentares m~m-
nobres Pares para que esse projeto seja aprovado bros da Comlssao Especial, relembro que o antigo
com urgência Código Civil - sancionado em 1916 - foi elaborado

M't b' d pelo jurista Clóvis Beviláqua em 1900, permanecen-
UI o o ngao'. do em discussão nas Câmara e Senado de então por

O SR. PAULO LIMA - Sr. PreSIdente, peço a pa- 16 anos. .

lavra pela ordem. .' Aliás, é oportuna a abertura de um parênteses
O SR. PRESIDENTE (EniO Baccl) - Tem V. Exa a para enaltecer o Código antigo - ainda que vários de

palavra. seus dispositivos, agora modificados, já não estives-
O SR. PAULO LIMA (PMDB - SP. Pela ordem. sem sendo aplicados por decisão judicial-, uma vez

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape- que sua abrangência, assegurada pelo esmero com
nas informar à Casa que, de 6 a 16 de setembro, em que foi redigido, garantiu-lhe sobrevida de quase 100
Presidente Prudente, vai acontecer a 38a Expo Pru- anos, o que se deve constituir em motivo de orgulho
dente, uma versão da Agrishow realizada pela para os membros legiferantes nacionais.
ABIMAQ em Ribeirão Preto com todo o sucesso. O novo Códígo, ora atualizado- que, salvo acor-

Todos os Deputados e Senadores serão convi- dos posteriores, entrará em vigor 2 anos após a san-
dados a conhecer o que existe de mais moderno no ção presidencial -, apresenta louváveis inovações,
Brasil em tecnologia e produção no setor. posto que sua germinação se deu em período da his-

Muito obrigado. tória brasileira onde ocorreram significativas altera-
o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a ções na organização social, no modelo econômico,

palavra no Pequeno Expediente ao Deputado lédio nas condições institucionais do País, além e abarcar
Rosa. período do século em que se desenvolveram, em todo
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O mundo, mudanças espetaculares em ritmo nunca nha o Pafs a possuir um instrumento de lei moderno e
visto nos mais diversos campos do conhecimento hu- eficaz.

mano. É com satisfação, portanto, que aplaudo a atua-
É excelente a maioridade civil passar de 21 para ção do Presidente da Comissão Especial, Deputado

18 anos, ainda que tal redução prejudique o Projeto João Castelo, e o papel desempenhado pelo seu Re-
de Lei n01.167,de 1999,denossaautoria, que previa lator Geral, Deputado Ricardo Fiúza. S.E>r, sem
essa redução de idade, estabelecendo responsabili- sombra de dúvida, prestaram serviço de inestimável
dade plena. Na verdade, tal medida irá beneficiar os valor à sociedade brasileira.
adolescentes, tornado-os mais cedo absolutamente Muito obrigado.

capaze.s de realizar atos ci~is, como poss~ir co~ta O 5R. JUQUINHA (PSDS - GO. Pronuncia o se-
bancária, ~asar~se, alugar m~óvel e assumir ~rvlda guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputa-
sem a assistência de seus paIs ou responsáveis. dos a decisão do Governo de Goiás de criar uma Po-,

Acabar com a expressão "filho ilegítimo", esta- Iicia Militar Turfstica em Goiânia e nos principais pólos
belecendo igualdade absoluta entre todos os filhos - turfsticos do Estado é uma iniciativa mais do que
inclusive adotivos; limitar o parentesco legal, para efe- oportuna, tendo em vista o crescimento da violência
ito de herança, ao quarto grau - que é primo-irmão nesses Municípios e as conseqüências negativas da
com avô em comum; estabelecer que, em caso de se- criminalidade no fluxo de visitantes nessas comuni-
paração, o filho ficará com quem possuir "melhores dades.
condições" de exercer a sua guarda; tornar impossível A idéia do Governo é instalar, a partir de setem-
o pedido de anulação de casamento em caso de "de- bro, uma unidade especial da PM para tratar da re-
floramento da mulher ignorado pelo marido", bem pressão ao crime nos Municípios com maior movi-
como terminar com a cláusula de que o adultério seja mento turístico e com melhor atendimento aos visi-
considerado motivo de impedimento de novo casa- tantes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pú-
mento por qualquer das partes; considerar "união es- blica do Estado, será formado inicialmente um contin-
tável" o casal estar vivendo junto durante seis meses, gente de 300 homens para fazer policiamento preven-
em vez de dois anos, desde que seja ''pública, conH- tivo, a pé ou de bicicleta, na Capital e em outras nove
nua e duradoura" a união; estabelecer que o casa- cidades do interior.
mento religioso tem efeito civil; criar a figura do "esta- A Secretaria já vinha preparando um policia-
do de perigo" - que pode invalidar negócios jurídicos mento especializado para atuar nos parques e pistas
no casO de alguém, sob pressão, ter que decidir por de cooper de Goiânia. Com a publicação de matérias
algo que venha, posteriormente, a prejudicá-lo; insti- na imprensa informando sobre o crescimento da cri-
tuir "serviço comunitário" como pena civil; alterar a no- minaiidade em cidades turfsticas como Caldas Novas
ção de ''pátrio poder" - exercido somente pelo pai - e Pirenópolis, o Governo do Estado decidiu ampliar o
para ''poder familiar", direito que pode também ser projeto com a criação da Polfcia Turística, como foi
exercido pela mãe; prever punição para o condômino batizada a nova unidade.
~roblemático,. desd~ multa até a obrigação de sair do O projeto prevê a instalação de postos policiais
Imóvel; red~zlr o numer? de testemunhas para te~t~- móveis e pequenos quiosques nas principais cidades
mento de cinco para dOIS, quando o mesmo for pubh- turfsticas do Estado, onde os visitantes poderão obter
co, ou para três, quando particular; tornar o adminis- informações e registrar queixas. Nesse sentido, os
trador da empresa - sócio ou não - também respon- homens que atuarão nessas unidades policiais estão
sável pelos prejuízos que a empresa causar à socie- recebendo aulas de turismo e relações públicas, além
dade ou à população em geral; e, finalmente, esten- de noções de inglês e espanhol.
d~r a qu~lqu:r dos cônjuges ~ direit~ a pedir pensão Além dos cursos de língua estrangeira, os sol-
ahmentfcl~ sao algumas .n~vlda~es. l~c0,'?Ora~as.~o dados da nova brigada serão lutadores de judô, jiu-jít-
~ov~ Código. q~e, sem dUVida, dlgniflcarao a hlstorla su e caratê. O comando da PM reconhece que o poli-
Jurídica braSIleIra. ciamento que vem sendo feito nas pistas de cooper

A abertura para inclusão de outros assuntos ao de Goiânia, por exemplo, não transmite segurança
texto definitivo da lei está garantida pelo tempo de aos cidadãos. Por isso, o Governo decidiu ampliar o
maturação de dois anos, estabelecido por acordo po- trabalho, com a implantação dessa nova modalidade
Iftico, para entrada em vigor do novo Código Civil, o de policiamento preventivo e estendê-lo às cidades
que somente poderá melhorá-lo para que, de fato, ve- turísticas.
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Além dos postos móveis e dos quiosques, os País, conseguimos fazer uma negociação e impor
policiais vão dispor de aparelhos telefônicos celulares taxa compensatória às importações de leite em pó.
para manterem contato direto com a população da Há alguns meses, o Governo brasileiro tomou
área em que estarão atuando. O número do celular essa decisão, elogiada por todo o setor, que ganhou
será divulgado, para que os moradores e visitantes fôlego, e os preços se recuperaram. Entretanto, ago-
possam entrar em contato com os policiais para de- ra, na entressafra, quando era esperado que a situa-
nunciar crimes ou fornecer pistas que levem aos cri- ção continuasse promissora para os produtores, o
minosos. mercado brasileiro apresenta excesso de leite e o

Dos 300 homens da Policia Turística, 40 atuarão preço pago ao produtor pelo litro de leite despenca de
em Goiânia no policiamento dos parques, jardins epis- 40 centavos para 20 centavos.
tas de cooper. Os outros 240 serão distribuídos nas ci- Sobra leite no mercado, porque a evolução tec-
dades de Pirenópolis, Caldas Novas, Aruanã, Alto Pa- nológica na produção foi suficiente para quebraro ciclo
raíso, São Simão, Minaçu, Niquelândia e Uruaçu. de safra e entressafra na pecuária leiteira do Brasil.

De acordo com o comando da PM, esse modelo Quem é do setor sabe que sempre houve diferença de
de polícia voltada para o turismo leva em conta expe- produção. O produtor está sendo prejudicado e o preço
riências de sucesso implementadas em cidades turís- do leite para o consumidor continua praticamente o
ticas como Santa Mônica, na Califórnia, Estados Uni- mesmo, não houve queda do preço no varejo.
dos, e Quebec, no Canadá. No Brasil, esse trabalho é Discutindo a matéria, concluímos que, além da
feito em cidades litorâneas, como a Guarda Metropo- necessidade de aumentar o consumo interno do leite,
litana, no Aio de Janeiro. deveríamos abrir a possíbilidade de exportação de le-

No caso das cidades goianas, a idéia é usar o ite, defendida pelo Dr. Jorge Aubez, grande autorida-
policial como relações públicas do turismo no Estado. de do setor leiteiro no País. A pecuária leiteira precisa
Além disso, a simples presença dos policiais nas ruas entrar em nova fase e procurar os mercados externos.
tende a inibir a ação de marginais, evitando principal- E saberemos fazer isso.
mente os casos de furto, que lideram as estatísticas É estampado nos jornais que a Prefeitura de
de delitos registrados em nossas cidades turísticas. São Paulo, que é do PT, paga pelo leite mais do que

Para viabilizar esse projeto, a Polícia Militar vem por qualquer outro programa. O leite distribuído e
limitando ao mínimo necessário o efetivo de policiais comprado de forma supervalorizada, como é denun-
voltados para atividades burocráticas nos quartéis, ciado nos jornais, pela Prefeitura de São Paulo, é leite
designando a maior parte da tropa para o serviço de em pó, importado quase sempre da Argentina, quan-
policiamento preventivo nas ruas. Com essas medi- do não é triangulado com a Nova Zelândia e países
das, além do funcionamento das delegacias de poli- da União Européia.
cia 24 horas por dia e a convocação de 2,5 mil volun- Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, proponho
tários, a Secretaria de Segurança acredita que será à Prefeita Marta Suplicy que, em vez de comprar por
possível reverter os índices de criminalidade e violên- preço tão elevado leite em pó importado, adquira o
cia nos principais pólos turísticos do Estado, devol- produto das cooperativas de produtores de São Pau-
vendo a tranqüi Iidade aos comerciantes, aos visitan- lo. Por que não comprar leite produzido pelos brasilei-
tes e à população desses Municípios em geral. ros? Por que não distribuir leite natural ou longa vida?

Estão de parabéns, portanto, o Governo do Dessa forma, o consumo de leite produzido no Brasil
Estado, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia aumentaria, o que iria beneficiar o produtor e garantir
Militar pela oportuna iniciativa, que por certo resultará o emprego dos que trabalham na agricultura não só
em ganhos significativos para toda a sociedade. em São Paulo, como em Minas Gerais, Goiás e em

Muito obrigado. todo o País.
O SR. XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB - SP. Não sei se o leite comprado pela Prefeitura do

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!! e Srs. PT é superfaturado ou não, como é denunciado nos
Deputados, ocupo a tribuna para manifestar minha jornais, mas, sendo defensor da agricultura e da pe-
preocupação com a pecuária leiteira do País, que en- cuária brasileiras, proponho à Prefeita Marta Suplicy
frenta situação parecida com a do ditado: "nadou, na- que altere sua sistemática, assim como fez o Governo
dou e morreu na praia". de São Paulo, que desde a época do Governador Má-

Auxiliados por técnicos do Governo, com apoio rio Covas, com o programa denominado Viva Leite,
da Confederação Nacional da Agricultura e da Leite compra e distribui leite in natura para a população. Em
Brasil, entidade que reúne produtores de leite do vez de contribuir para a geração de empregos na
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Argentina, com a aquisição de leite em pó, a Prefeitu- balanceado, onde estivessem presentes tanto o bom
ra deveria comprar leite das cooperativas de São Pau- quanto o mal, o sucesso como o fracasso.
lo, dos produtores nacionais, o q.ue possibilitaria a pe- Segundo alguns, não somos masoquistas, mas,
quenos produtores e cooperativas encontrar salda na verdade, vocacionados para oscilar ciclotimica-
para o excesso de leite existente hoje no mercado. mente entre euforia e depressão, como acontece no

Fica o registro de quem quer ver a pecuária ir que diz respeito à tradicional paixão nacional- o nos-
para a frente e o brasileiro consumir mais leite, come- so futebol-, em relação à qual ora nos consideramos
çando por nossas crianças. uma superpotência incontestável e ora nos sentimos

O SR. GILBERTO KASSAB (B/ocoIPFl- SP. desorientados e decadentes. Todos estaremos de
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. acordo com que, nos últimos tempos, nossa Seleção
Deputados, registro a preocupação de todos os brasi- tem andado bem ruim das pernas e maltratado nos-
leiros com o grave problema por que passa o setor de sas expectativas, mas nem por isso podemos ignorar
energia elétrica. Por outro lado, manifesto o orgulho o enorme potencial esportivo de que ainda dispomos
de ser brasileiro e participar de importante movimento nesse terreno. Numa análise realista, há de se acredi-
de apoio ao racionamento de energia elétrica. tar que mais dia menos dia a Seleção Brasileira reem-

Há algumas assertivas que se tornaram luga- contrará seu caminho, embora, para isso, seja talvez
res-eomuns entre os brasileiros. Uma delas, que faz preciso fazer algumas reformulações mais corajosas
parte do mau costume de autodepreciação que, infa. no nosso futebol.
lizmente, cultivamos, garante que somos um povo Nosso objetivo, porém, não é discutir esse tópi-
sem disciplina clvica e pouco afeito ao interesse co- co tão ao gosto de todos os brasileiros, não é sequer
mum. Outra afirmação, que neste caso completa a abordar em detalhe aspectos ainda muito mais vitais
análise que desejamos esboçar, garante a péssima da vida nacional onde esse mesmo viés, exagerada-
qualidade da elite nacional. mente severo, se manifesta. Refirome à forma pouco

O Brasil, infeliz nação, seria, portanto, fruto da justa como é tratado, por vezes, o próprio Governo
lamentável conjugação de um povo civicamente irres- FHC, pintado com tons negativos não apenas por
ponsável com uma elite voraz e incompetente. Que oposicionistas, o que seria compreenslvel, mas tam-
terrlvel pesadelo histórico e político! bém por aqueles que se esquecem facilmente do

De modo geral, todos os povos cultivam os seus quanto o País tem evoluído, estes últimos anos, nos
mitos. Essas formas estereotipadas de interpretar a mais variados campos da vida nacional, apesar das
realidade funcionam como geradores de perfis de dificuldades e pressões que se abatem a todo o mo-
uma auto-imagem que, em maior ou menor grau, mento sobre uma Nação ainda eivada de vulnerabili-
sempre tem alguma relação com os episódios mar- dades sociais, econômicas e com um vasto caminho
cantes da sua história, com os valores reconhecidos a percorrer no aperfeiçoamento das instituições de-
ou cultuados, com as aspirações mais persistentes e mocráticas.
com o conjunto de idéias e manifestações a que se Talvez, tendo em vista as realizações deste Go-
convencionou denominar de imaginário coletivo. vemo, as críticas detectadas pela imprensa e pelas

Nós, com a insistente ajuda de uma parte da pesquisas sejam mais relacionadas ao que não foi ou
nossa intelectualidade, portanto, de uma camada não pode ser feito do que a qualquer outra coisa. To-
destacada e ressentida da nossa própria elite, temos, dos estamos conscientes da grande desconfiança
lamentavelmente, exaltado mitos negativos a nosso que hoje pesa, por grande parte da nossa população,
próprio respeito e laboriosamente descartado os po- sobre os três Poderes clássicos da República. Ne-
sitivos, estes, por vezes, até mais justos e com maior nhum deles está a salvo dos desgastes provocados
conteúdo de verdade. Com certeza, como todos os por sucessivos escândalos, embora cada um à sua
povos e todas as nações, temos qualidades e defei- maneira venha tentando dar uma resposta adequada
tos, acertamos e erramos, temos pecados e virtudes, às exigências da opinião pública. Nem mesmo o cha-
grandes falhas pollticas, sociais e econômicas, mas mado quarto poder, a imprensa, aparente beneficiário
também grandes realizações a considerar em cada das pressões exercidas sobre o meio polftico nacio-
um desses campos. nal, cumprindo, aliás, o seu legltimo papel, está a sal-

Por algum desvio masoquista que nos parece vo dessas desconfianças. Pesquise-se o pensamento
diflcil de explicar, tendemos a nos autocriticar com dominante sobre o comportamento dos veículos de
uma severidade excessiva e ver imagem inteiramente comunicação e dos profissionais de imprensa e se
negativa onde seria correto compor um quadro mais verá que não é menos severo o julgamento que a po-
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pulação r'les faz, nem mais suaves as cobranças. ram a satisfação com que viam o governo de braços
Tudo isso fai parte do jogo democrático e assim deve com um terrível e complexo problema de cuja co-res-
ser compreendido. ponsabilidade não poderia escapar. De fato, por mais

Entretanto, o que gostaria de contraditar, feita que saibamos a imensa teia de questões envolvidas
essa breve digressão, é que se possa acatar aquela que nos expuseram a essas dificuldades e para além
atitude derrotista a que me referi no início desta fala e das excepcionais restrições de ordem climática, há
concluir, de forma equivocada, que somos um povo e que reconhecer erros e omissões em variados cam-
uma elite destinados ao desleixo, à irresponsabilidade pos do Poder Público. Dúvidas e protelações no âmbi-
e ao fracasso. Como diria o sempre citado Nelson Ro- to dos três Poderes, antagonismos de interesses e
drigues, nos deixaríamos levar pelo nosso complexo conceitos, insegurança para investimentos, tudo con-
de vira-latas. Muito pelo contrário: se nos debruçarmos tribuiu para ter como resultado a nossa atual vulnera-
um pouco com mais carinho e menos preconceito so- bilidade. Por que não reconhecer que o hábito de des-
bre a nossa história, veremos que ao povo brasileiro ja- perdício por parte dos consumidores também compu-
mais faltou criatividade, coragem e determinação nos nha esse quadro.
momentos mais difíceis da vida nacional. Uma vez estabelecido o problema e identificada

Uma parte da nossa elite intelectual, por vezes a situação de risco em que o País se encontra, veja-
bastante autocomplacente, talvez deva autocriti- mos como reagiram os diversos protagonistas neste
car-se, mas poupar mais o nosso povo. Não falamos, cenário.
demagogicamente, apenas do povo pobre ou típica- De parte do Governo, há que destacar de positi-
mente humilde. Falamos deste sim, por ser o mais so- vo o fato de ter deslocado alguns dos seus melhores
frido, mas também da nossa laboriosa classe média, quadros para, em colaboração com as áreas especia-
que arqueja sob uma carga tributária brutal; do nosso lizadas, atuar prioritariamente na questão, buscando
empresariado que corre risco e acredita, mesmo soluções de curto prazo para contornar o período
quando se multiplicam as incertezas no horizonte; da mais crítico, enquanto se procura acelerar as iniciati-
mulher brasileira, que, muito acima do que se supõe, vas necessárias para exorcizar a escassez num futu-
assume e mantém o rumo da família frente às dificul- ro não muito distante. Assim exigia o gerenciamento
dades que a vida freqüentemente lhe apresenta. Só da crise, que, tudo indica, está sendo executado com
quem conhece um pouco a vida da nossa gente sim- competência e sensibilidade. Foi pago, porém, um
pies, não como classe, mas como pessoas reais, de elevado preço à opinião pública.
carne e osso, sabe o quanto essa citação específica O Judiciário deu a sua contribuição agindo com
da mulher tem a ver com a realidade do dia-a-dia, presteza ao avaliar a sustentação legal das medidas
sem nenhuma concessão aos modismos politicamen- adotadas.
te corretos. Quanto às oposições - e a elas nos referimos in-

É um princípio elementar de sabedoria extrair li- tencionalmente no plural -, podemos dizer que tive-
ções das dificuldades que surgem. Dificuldades não ram uma larga variedade de comportamentos. De
têm nos faltado, e a mais comentada delas nos tem~ acordo com as convicções e a maturidade democráti-
pos recentes é a crise de geração de energia, que ca de cada uma das parcelas de que se compõem,
ameaça diversos parâmetros da vida nacional. As observamos desde análises e cobranças sérias e
suas causas e razões são, como todos sabemos, di- competentes até as atitudes mais oportunistas, que
versas e, sob certos aspectos, controversas. O fato in- vislumbraram apenas os benefícios eleitorais que po-
discutível, porém, é a sua inconveniência. No panora- deriam ser auferidos. Houve, por parte de algumas
ma relativamente hostil da atual vida econômica do facções mais extremadas, até o esboço de campa-
planeta, sofrendo ainda as dores da adaptação a no- nhas estimulando a população a resistir aos planos
vos tempos e velocidades nos movimentos financei- de racionalização de consumo.
ras globais, o estrangulamento que se manifestou na Da parte do empresariado, sem dúvida dura-
nossa disponibilidade energética foi um golpe nada mente atingido pela crise e pelas inseguranças por
desprezível na vida do País. Dada a sua importância ela geradas, houve também reações que variaram
como insumo básico para todas as atividades, todos das lamúrias e do catastrofismo, passando por contr;-
identificamos o fato como uma terrível ameaça. buições inteligentes e positivas para o equaciona-

Num primeiro momento, o desconforto reinante mento do problema, até vigorosas reafirmações de fé
fez com que predominassem as preocupações me- e disposição para superar as dificuldades e delas sair
nos nobres. Não foram poucos os que mal disfarça- fortalecido.
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Entretanto, o que gostarfamos sobretudo de mais fácil, ou até inevitável, que, na nossa atividade
ressaltar é o fato de que a nossa população compre- parlamentar, cheguem até nós predominantemente
endeu e reagiu a essa crise da fOrma mais lúcida, as posturas dos grupos mais organizados. Mas, com
sensata e objetiva que se poderia esperar. Mesmo certeza, a nossa atuação ganhará muito em eficácia e
quando as incertezas que moviam a todos enfatiza- representatividade, sempre que formos capazes de
vam os aspectos mais punitivos das medidas de con- auscultar o sentimento e o ponto de vista do homem
tenção de consumo, a grande preocupação dos brasi- comum; sempre que estivermos sintonizados com as
leiros era saber que chances se tinha de evitar o pior e causas a que ele, alertado e esclarecido, esteja dis-
como fazê-lo. As informações disponfveis sobre ma- posto a aderir.
neiras de economizar energia espalharam-se pela Essa e outras experiências recentes demons-
população com uma eficiência e uma velocidade a tram que, ao contrário do que dizem os mitos negati-
que nenhuma campanha publicitária, por mais profis- vos que nós, brasileiros, costumamos alimentar a
sional que fosse, ousaria aspirar. nosso próprio respeito, não s6 dispomos de uma elite

Não tenhamos ilusões: não se trata de compla- técnica e empresarial bastante esclarecida, como te-
cência crftica, mas de pragmatismo e capacidade de mos bons motivos para concluir que o povo brasileiro
bem compreender onde se encontra o seu verdadeiro sabe identificar o bem comum e está disposto a al-
interesse. As pessoas não querem ficar expostas a cançá-Io.
apagões; mesmo os brasileiros mais humildes têm É valioso e inteligente contar com isso.
uma noção bastante clara dos males a que as que- O 5R. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro-
bras de fornecimento energético poderão nos expor. nuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr!! e
Por isso, de um modo geral, todos se engajaram num Srs. Deputados, os produtores rurais nos têm surpre-
esforço consciente de economia que, quando possf- endido com boas notfcias: um novo recorde de safras,
vel, vai muito além da meta prevista de 20%. É co- balanço positivo nas exportações para o comércio ex-
mum, hoje, ouvir-se conversas entre consumidores terior e também ajuda para resolver a crise de energia
de classe média comparando os percentuais de redu- com a informação de que o setor sucroalcooleiro
ção alcançados nas suas residências e os métodos pode produzir energia limpa.
que utilizaram para isso. É comum, também, acres- Diz o boletim Agropecuária Agora:
centarem um comentário sobre a descoberta de que, A t' t' d t f... es Ima Iva o se ar para a sa ra
na verdade, antes cometiam certo desperdfclo. 2001/2002 d d' d f' . ~

É
. • . e cana- e-açucar e a e Inlçao

a ISSO, S~ e Srs. ~eputado~, que denomlna- da matriz energética nacional, com maior
mos resp?sta cr~lca. Adesao conscl~n!e a um empe- ênfase aos produtos da cana - como álcool
nho coletl~o no Interesse comum. CIVismo d~ gente e co-geração energética - são alguns dos
'!'adura n.ao é compo~to de arroubo:de ret6~lca se~- itens do documento que a Comissão Nacio-
tl~~nt~16Ide nem lac!lmosa~ exaltaçoe~ de :Idadanla nal de Cana-de-Açúcar, da Confederação
relVlndlcadora. É açao ~r~tlca sem abnr mao da co- Nacional da Agricultura (CNA), entrega esta
brança a que se te~ dlreit.o. O es~orço exemplar do semana ao Ministério da Agricultura. Entre
nosso povo credencla-o, amda maiS, a cobrar de to- os temas a serem discutidos com a Secreta-
dos nós, que nos propus.emos a ser seu~ represen- ria de Produção e Comercialização, desta-
tantes, um empenho ~ulvalente na soluça0 desse e ca-se a co-geração energética, obtida pela
de outros problemas Igualmente complexos. geração de energia limpa, produzida pela

Devemos, acima de tudo, aprender com isso. A queima do bagaço da cana.
lição mais importante que podemos extrair é a de que, A co-geração de energia consiste no
na verdade, quando a nossa população tem claro o aproveitamento do vapor produzido pela
objetivo a alcançar, identifica nitidamente onde está o queima de biomassa para movimentar os
interesse comum, ela se engaja com surpreendente equipamentos da usina de cana e, simulta-
determinação. Ela não se encanta com oportunismos neamente, gerar energia elétrica para con-
mesquinhos nem dá, tolamente, tiros no próprio pé. sumo próprio. Possibilita a comercialização

É um ensinamento que aumenta muito a nossa do excedente com as distribuidoras e con-
responsabilidade, pois, como legftimos interlocutores cessionárias do setor elétrico.
do povo, temos a missão e o dever de, em primeiro lu- O processo de produção de energia
gar, acreditar nele e saber que, bem informado, posto pela queima da biomassa é utilizado pelas
claramente o problema na mesa, ele se posiciona. É indústrias de açúcar e álcool, madeira e pa-



Sr. Presidente, ao contrário do que afirma cer
ta propaganda de esquerda, a classe de produtores
rurais tem-se revelado empreendedora e fundamen
to de nossa expansão e desenvolvimento. Basta ao
Estado, em sua função básica de promoção do bem
comum, incentivar a livre iniciativa e o direito de pro
priedade que os frutos aparecerão.

Delenda reforma agrária! É preciso acabar com
essa reforma agrária e implantar urgentemente uma
política agrícola em nosso País.

Presidente, gostaria que V.Exa autorizasse a di
vulgação do meu discurso nos órgãos de comunica
ção da Casa.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs.
Deputados, registro a vitória, para o nosso Estado,
Mato Grosso do Sul, ocorrida ontem na Comissão
Especial desta Casa que analisou a proposta de
emenda constitucional sobre combustíveis, prevendo
a divisão do ICMS sobre a importação de gás natural
da Bolívia entre o Estado importador, no caso, Mato
Grosso do Sul, e o consumidor.

A proposta analisada pela Comissão, se aprova
da, causaria um prejuízo superior a 10 milhões de re
ais por mês, em valores de hoje, ao nosso Estado no
recolhimento de ICMS do gás natural.

Além de dividir esta vitória com toda a nossa po
pulação, agradeço ao Relator da PEC, ilustre colega
Deputado Basílio Villani, por atender aos nossos ape
los sul-mato-grossenses e fazer justiça excluindo de
seu relatório o parágrafo que tratava da questão do
ICMS do gás natural, da emenda dos combustíveis.

Quero, ainda, ressaltar ao povo do meu Estado
minha disposição em continuar atuando sempre em
apoio a todas as questões de interesse do nosso
Estado e de nossa população, buscando assegurar
os nossos direitos e as formas legais e necessárias
para o desenvolvimento econômico e social de todo o
nosso Estado, visando oferecer melhores condições
de vida a nossa população, sobretudo nos serviços
públicos, que não vêm acompanhando as novas e
crescentes necessidades dos cidadãos
sul-mato-grossenses, o que sempre traz graves con
seqüências à população, que passa a sofrer na pele o
descompasso nos serviços públicos incompletos,
parciais e, muitas vezes, inoperantes em relação aos
seus objetivos sociais.

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa autorizasse a
divulgação deste meu pronunciamento.
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pel celulose. Apesar de ser um processo re- a preservação ambiental com o fornecimen-
lativamente antigo, a venda do excedente to de fontes limpas de energia.
energético pelas indústrias da cana come
çou em 1995, com a desregulamentação do
setor elétrico. Atualmente, cerca de 40 usi
nas geram excedentes de energia e comer
cializam 300 megawatts com as empresas
distribuidoras. Segundo a Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL), as 340 unida
des indústrias de cana e álcool podem for
necer entre 2,5 mil e 3 mil megawatts, o su
ficiente para abastecer uma cidade de três
milhões de habitantes.

Estudos da Clean Energy Associates &
Partners asseguram que uma tonelada de
cana oferece resíduos suficientes para gerar
excedentes energéticos da ordem de 56,7
quilowatts nas usinas integradas e 64,77
quilowatts nas destilarias autônomas. Se a
safra 1999/2000, de 300 milhões de tonela
das, for convertida em matéria seca, que so
bra das usinas, resultará em um potencial
de produção de 16,3 milhões de megawatts
por hora, o que representa 5% do potencial
energético do País. O Ministério de Minas e
Energia obteve o cálculo de que o bagaço
da cana representa 10% da matriz energéti
ca primária do Brasil.

A geração de energia custará às
usinas investimentos de US$ 150
miVmegawatt a US$ 270 mil/megawatt.
Esta variação de 44,5% nos investimentos
dependerá exclusivamente do grau de
otimização em que se encontra a indústria
quanto ao equipamento já instalado para
aproveitamento do vapor produzido pela
queima do bagaço da cana. Comparando
os investimentos da co-geração a partir da
biomassa com outras fontes de energia, é
pos~ível concluir que as usinas possuem
alta competitividade no Mercado
Atacadista de Energia (MAE).

Sob o ponto de vista ambiental, a ge
ração de energia com a utilização de bio
massa atende aos parâmetros estabeleci
dos pelo Protocolo de Kyoto, assinado pelos
países mais ricos do planeta com a intenção
de diminuir a emissão de poluentes na at
mosfera. A co-geração energética a partir
da cana será uma fonte de renda para a in
dústria sucroalcooleira, proporcionará maior
remuneração ao produtor e contribuirá para
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Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, com
pareço à tribuna desta Casa para lembrar os 13 anos
da Fundação Cultural Palmares, que tem realizado
importante trabalho no resgate dos direitos da popu
lação afrodescendente.

Quero deixar registrado nos Anais da Câmara
os nossos parabéns ao nosso primeiro Presidente da
Fundação, Dr. Carlos Alves Moura, a quem, ao longo
desses 13 anos, aprendi a respeitar e admirar muito
mais.

Carlos Moura voltou este ano a presidir a Fun
dação e o faz com o brilhantismo de sempre. Esteve
conosco, junto com Olfvio Dutra, na entrega da terra
dos remanescentes dos Quilombos em Palmares, no
Rio Grande do Sul, o primeiro ato ocorrido naquele
Estado de entrega de terra aos afrodescendentes, e
coordena hoje a delegação brasileira que vai à África
do Sul participar da Conferência Mundial de Combate
ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Into
lerância Correlata.

Sr. Presidente, em comemoração aos 13 anos
de existência, a entidade realiza diversos atos e even
tos. Nesta quarta·feira, às 18 horas, a abertura solene
das comemorações; às 19 horas, o lançamento do fil
me "A Negação do Brasil", de Joel Zito Araújo, premi
ado no Festival de Documentários t tudo verdade,
em São Paulo, e no 5° Festival de Cinema do Recife.
Haverá também homenagem a todos os atores e atri
zes afro-brasileiros, e um protesto contra a invisibili
dade e a falta de reconhecimento de suas contribui
ções à produção audiovisual brasileira; às 20h30min,
será promovido debate sobre o filme, com a participa
ção do diretor, artistas, secretário do audiovisual, crí
ticos de cinema e público.

No dia 23, quinta-feira, às 17 horas, acontecerá
a assinatura de portaria interministerial entre os Mi
nistérios da Justiça e da Cultura, Secretaria de Esta
do dos Direitos Humanos e Fundação Cultural Palma
res, para a realização do Projeto Formação Profissio
nal e Promoção Cultural da População Negra. Às
17h30min, serão empossados oficialmente os mem
bros do Conselho Curador da Fundação Cultural Pal
mares, peJo Ministro da Cultura. Às 18 horas, haverá
exposição de fotos, registrando as diversas pré-con
ferências temáticas e a Conferência Nacional, realiza
da no Rio de Janeiro, ações estas voltadas para a
Conferência Mundial a realizar-se no final deste mês,
na África do Sul.

Sr. Presidente, parabenizo a direção e os funcio
nários da Fundação Cultural Palmares. Deixo meu

fraterno abraço ao Presidente, Carlos Alves Moura,
na certeza de que a participação brasileira na Confe
rência Mundial de Combate ao Racismo, Discrimina
ção Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata será
importante para aprofundar o debate e convergir
ações que visem a integrar a população negra, após
séculos de escravidão, no processo socioeconômico
do País.

Este é o meu registro.

O SR. LAMARTINE POSELLA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
registrar matéria do jornal Hora do Povo sob o Utulo:
"PMDB se une em torno da candidatura Itamar."

O nobre Deputado Michel Temer já perdeu em
São Paulo, mesmo quando dizia que contava com
80% de apoio dos convencionais.

Vamos ganhar. O PMDB terá candidatura pró
pria e Itamar Franco será o próximo Presidente do
Brasil, com a ajuda do nosso partido. Que todo o Bra
sil ouça: o PMDB está unido em torno de candidatura
própria, e vamos ganhar do Deputado Michel Temer,
que já perdeu uma vez e vai perder de novo.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

PMDB se une em torno da candidatura Itamar

Governador retirou candidatura à chefia do parti
do e se fortaleceu rumo à Presidência da República

A retirada pelo Govemador Itamar Franco do seu
nome como postulante à presidência do PMDB teve o
efeito de reforçar o apoio, já majoritário, à sua candida
tura a presidente da República. Foi exatamente o que se
viu na quarta-feira, durante o lançamento do Senador
Maguito Vilela, que preside atualmente o partido, à ree
leição no próximo mês, durante a convenção nacional
peemedebista (ver matéria nesta página).

UNIDADE

Mais precisamente, o que se configurou - e a reu
nião de Brasília demonstrou - foi a unidade do PMDB
em torno de Itamar. Todas as principais lideranças parti
dárias estão com a sua candidatura, a começar pelo
Presidente Maguilo Vilela. A candidatura Itamar é, natu
ralmente, o ponto de coesão do PMDB que possibilitou
a formação da chapa, encabeçada pelo Senador goia
no, que será eleita para a direção nacional no início de
setembro. Trata-se de um movimento que engloba, in
clusive, os que se declaram atualmente adeptos da can
didatura do Senador Pedro Simon, unidos também na
mesma chapa para a convenção, pois quem propugna
pela candidatura própria do PMDB está na mesma cha
pa, a do Senador Maguilo. A candidatura de Itamar tor-



BALUARTE

Aliás, é significativo que Fernando Henrique s6 te
nha conseguido para a sua tentativa de impedir o
PMOB de ter a sua candidatura, colocando Um preposto
na sua direção, um elemento fracassado que foi derro
tado inapelavelmente pelos peemedebistas da seção
do partido em que está inscrito - a de São Paulo, a mai
or do País -, na qual foi aplastado exatamente por um
baluarte do desenvolvimento do Brasil, do fim do desas
tre tucano e um dos pilares decisivos da candidatura de
Itamar: o ex-presidente do PMOB, Orestes Quércia.
Fernando Henrique não conseguiu coisa melhor que
esse elemento, destinado, como disse Quércia, a levar
outro couro no lombo, para candidato a preposto. Não
conseguiu, porque não há ninguém que queira ser pre
posto dele. S6 o Temer.

A decisão de Itamar de não disputar o cargo máxi
mo do PMOB mostrou claramente com quem está o
PMDB, uniu o partido em torno de sua candidatura a
presidente, catalisador imprescindível à revigoração do
- como diz a Bíblia - bom combate, aquele que é trava
do pelos homens justos, e que deu origem e têmpera ao
PMOB de forma tão profunda que todas as tentativas
dos inimigos, usando os métodos mais sórdidos, não fo
ram capazes de apagar a chama que agora arde outra
vez com a intensidade das esperanças e das aspira
ções do povo brasileiro. - Carlos Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, por cinco minutos, ao Deputado João Coser.

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, companheiros e companhe
iras Parlamentares, quero, em primeiro lugar, regis
trar meu repúdio e indignação acerca do aumento
anunciado pelo Presidente Fernando Henrique aos
servidores públicos. Três e meio por cento é menos
da metade da inflação do período, portanto, a catego
ria, que se organiza para reivindicar e exigir correção
salarial decente, tem nossa solidariedade.
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nou possível ao PMOB não s6 ter uma candidatura pr6- çou o País. Por isso, não conseguindo destruir o
pria, mas até mesmo ter mais de um candidato a candi- PMOB, tentou descaracterizá-lo e arrastá-lo para a
dato a presidente. sua lama.

Cab.) a Itamar, além desse papel decisivo de pon- As forças vivas do partido, isto é, os peemedebis-
to de conJluência e coesão, ter percebido que era a tas, reagiram e agora se unem em torno da candidatura
união em torno de sua candidatura a presidente do País pr6pria à presidente, e torno de Itamar. Quanto às for-
que melhor permitia ao PMDB a retomada das suas ças defuntas - muito bem representados por Temer e
grandes tradições de luta e compromisso com o povo e aquela cara de quem já morreu - estão caminhando
com o Brasil, motivo de sua formação e de sua trajet6ria para ocupar o lugar que lhes é garantido no além túmu-
como o maior partido popular da nossa Hist6ria. É o lo. Naturalmente, podem ainda regenerar-se, e isso de-
apoio do partido à sua candidatura a presidente da Re- pende apenas deles. O fato é que daqui a pouco será
pública que dá o caráter de nova direção partidária que tarde.
sairá da convenção, e não contrário. Para presidente do
PMDB existem, sem dúvida, vários homens valorosos,
comprometidos e honrados, como é o caso de Maguito
- por sua íntegra gestão, o mais adequado nome para
ser apresentado em setembro. Porém, para presidente
do Brasil, o nome é Itamar. Por isso, é o apoio a ele que
se constitui no fator de unidade da chapa, da nova dire
ção e do partido. E isso porque eleger Itamar é uma ne
cessidade do País e do povo, que querem o fim da des
truição, do roubo e da entrega do que é nosso e do que
construímos. Este é o sentido da sua candidatura a pre
sidente da República, e por isso ela une o PMOB, vale
dizer, une o que é peemedebista dentro do PMDB.

Daí ~ por existir o nome de Itamar para ser candi
dato - a unanimidade que há no partido sobre a candi
datura própria a presidente. Até o que restou do que não
é peemedebista do PMDB, isto é, Temer e mais um ou
outro serviçal da quadrilha fernandista, diz-se hoje a fa
vor da candidatura própria, simplesmente porque não
tem espaço para dizer outra coisa, embora isso seja in
teiramente desnecessário, pois todos sabem qual é: ri
gorosamente, a de não ter nada de pr6prio, nem opi
nião, nem posição, nem candidatura a presidente. Mas
foi a candidatura de Itamar que deixou-se até mesmo
sem ter como declarar em público o que todos sabem.

Por isso, o lastimável Temer, cuja notabilidade é
restrita à impressionante nublidade que sempre o ca
racterizou, não foi lançado por ninguém - absolutamen
te ninguém - a presidente do PMDB. Apenas Fernando
Henrique o escalou para esse presépio. É sua única
credencial, a de servir ao maior inimigo do partido - e do
Brasil. Inevitável, a esse propósito, observar que o ódio
que Fernando Henrique sempre demonstrou ao PMOB
é exatamente função do ódio que sempre rDanifestou
ao País e ao povo. Por isso, assim como tentou destruir
o Brasil, tentou destruir o PMOB. É a história e a compo
sição popular e nacional do partido que faz com que ele
veja no PMOB o inimigo, pois é dele que pode surgir,
como surgiu. uma alternativa à catástrofe em que lan-
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Os servidores públicos federais iniciam, neste tu i-se um componente reconhecidamente salarial, as
dia 22, greve geral. Diversas categorias já realizaram antigas gratificações, por outras vinculadas ao efetivo
paralisações de protesto, a exemplo dos servidores exerdcio das funções do cargo, excluindo os servido-
do Poder Judiciário, ou já se encontram paralisadas res aposentados. O maquiavelismo e os malabaris-
por tempo indeterminado, como é o caso dos servido- mos são tantos que se criam funções gratificadas
res de nível técnico das universidades federais. Mais que, constitucionalmente, só poderiam ser criadas
uma vez quero registrar o meu apoio ao movimentos para cargos de direção e assessoramento superior.
desses trabalhadores, reconhecendo a justeza de São criadas de forma generalizada e preenchidas
suas reivindicações. através de verdadeiros concursos internos, também

E não poderia ser de outra forma, nobres cole- proibidos pela Constituição Federal. Somente 6s in-
gas, porque a intransigência deste Governo chega ao genuamente crédulos ainda acreditam que este Go-
ponto de desconhecer ou de minimizar inclusive deci- vemo teve ou tenha como objetivo a recuperação do
são da Corte Suprema que reconheceu o direito serviço público neste País.
constitucional dos servidores à revisão geral anual do Sr. Presidente, ainda é preciso acabar com a far-
seus vencimentos e proventos, direito este expresso ra do contrato temporário, principalmente nas institui-
na Emenda Constitucional nE 19, que tratou da refor- ções de ensino. Uma excepcionalidade transformada
ma administrativa. São sete anos de arrocho, cujas em padrão de manutenção do quadro docente. O re-
perdas ultrapassam a 70%. sultado não poderia ser outro: a precarização das

Quando todos os preços sofreram reajustes de condições de ensino, principalmente do ensino de
modo a preservar a lucratividade das empresas, este graduação. Por isso, mais doque justa a reivindicação
Governo nega até mesmo a reposição da inflação de sustação imediata desse tipo de contratação, bem
passada aos seus servidores, propondo a correção como do processo de terceirização dos serviços.
de irrisórios 3,5% a partir de janeiro de 2002, como Esta Casa não poderá ficar inerte ao clamor dos
tem anunciado. servidores. Em inícios do próximo mês inicia-se a tra-

É de meridiana clareza que os servidores públi- mitação do Projeto de Lei Orçamentária para 2002.
cos estão a pagar o pior dos impostos, que este mes- Se de fato a proposta do Poder Executivo contiver
mo Governo se vangloria de ter suprimido com a esta- apenas o mísero índice de 3,5%, conforme anuncia-
bilidade do Real: o imposto inflacionário. É unânime o do, será incompreensível para a população que não
entendimento de que correção monetária não confi- haja manifestação em contrário. Se esta Casa tem um
gura aumento propriamente dito, mas apenas recom- compromisso com a revitalização e o aperfeiçoamen-
posição do valor aquisitivo dos salários. to do serviço público, no mínimo haveremos de modi-

Mas, Sr. Presidente, se a reposição das perdas ficar a proposta do Poder Executivo, estabele~~ndo

salariais constitui a principal reivindicação, é certa, um reaJ~~te em. pata~ares que atendam, ~~ mlmmo,
também, a insatisfação com a deterioração dos servi- à r~poslçao da Inflaçao.:. Como de resto, reJeitaremos,
ços públicos promovida por este Governo. O primeiro mais uma vez, a r~duçao dos proventos do~ aposen-
aspecto diz respeito à fantasia de que é possível a tados. S~mente a I~se~satez, a.falta de escrupulos.ou
existência de serviços sem servidores. Por exemplo, a demasla?a submlssao, poderia co.nceber ou aceitar
nas universidades públicas faltam mais quatro mil acordo cUJa conta deva ser paga Justamente pelos
professores. Os programas de demissão voluntária aposentados do serviço público.
apenas agravaram a falta de recursos humanos, ao Sr. Presidente, ao nos solidarizar com os servi·
mesmo tempo que em diversas áreas fins, tais como dores públicos, conclamamos os nobres colegas a
a da Saúde, pioram as condições de trabalho. acompanharem esse movimento que se inicia, de for-

Certamente o Governo irá argumentar que, den- ma que possamos aprovar a recomposição integral
tro das possibilidades fiscais e orçamentárias, conce- das perdas salariais desses trabalhadores.
deu aumentos significativos de forma diferenciada Anuncio ainda que ontem participamos, junto
para diversas categorias. Mas, nobres colegas, neste com outros Deputados, de audiência com o Ministro
particular é preciso que se esclareça, mais uma vez, a da Educação, e a reunião com as entidades será
artimanha, o artifício utilizado: os supostos aumentos amanhã, às 12 horas.
são concedidos através da reformulação de carreiras, Sr. Presidente, quero também registrar reunião
criando-se gratificações vinculadas ao desempenho, realizada ontem, em Vitória, pelo Movimento Alerta
como consta da Medida Provisória nO 2.150, que já Contra o Deserto Verde, com a participação de mais
encontra na sua edição de número quarenta. Substi- de duas mil pessoas.



Durante o discurso do Sr. João Coser,
o Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Marçal Filho, § 2° do artigo 18
do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo '
a palavra ao Deputado Lincoln PorteIa.

O SR. LlNCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, apresentei a esta Casa proje
to de lei que acrescenta dados ao assento de óbito,
previsto na Lei n° 6.015, de dezembro de 1973.

Propusemos a alteração do art. 80 da referida
lei, para obrigar a inclusão no assento de óbito do nú
mero de identidade e do Cadastro de Pessoa Física 
CPF, do Ministério da Fazenda.

Acredito que a inclusão desses alterações no
atestado de óbito e, conseqüentemente, no atestado
exarado pela autoridade notarial irá facilitar bastante
a identificação do falecido.

Também a habilitação dos herdeiros ou benefi
ciários perante a Previdência Social será bastante fa
cilitada.

Conto com o apoio dos meus nobres pares para
a rápida aprovação desse projeto.

Obrigado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, o Governo não pode se omitir e fe
char os olhos para os abalos pelos quais vem passan
do a indústria brasileira de mármore e granito, causa
dos pela elevação da carga tributária e pelos proble
mas de produção advindos da crise energética. Esses
dois fatores combinados estão levando o setor de ro
chas ornamentais, que gera 105 mil empregos diretos
e 400 indiretos, à nocaute. Está faltando sensibilidade
dos governantes em rever medidas ou premissas
equivocadas. que não só desfiguram esse mercado,
como, principalmente, vão de encontro a tudo aquilo
que as autoridades fazendárias vêm pregando, ou
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Também nesta Capital, no Centro de Conven- mais antigo. O partido não tem nenhuma riqueza acu-
ções, estará se realizando esta semana o Seminário mulada, guardada no cofre ou no armário.
Internacional sobre Eucalipto e seus Impactos. La- Solicitamos investigação do fato por parte das
mentavelmente, a Aracruz Celulose está comprando Polfcias Civil e Federal. Não será fato como esse que
fazendas e plantando de forma desordenada. Para intimidará nosso partido a atuar cada vez mais com
V.Ex.!!! terem idéia, uma única propriedade por ela ad- determinação, força e firmeza, assim como o fazem
quírida é maior que toda a reforma agrária feita pelo outros partidos aliados da Oposição, para garantir o
Governo Fernando Henrique Cardoso durante seu afastamento do Governador e a volta à normalidade
mandato. Em apenas uma semana, duzentas famílias no Estado do Espírito Santo.
perderam seus empregos. A empresa comprou a fa- Muito obrigado, Sr. Presidente.
zenda, fez o desmatamento, inclusive de plantações
de café e mamão, e derrubou casas.

O Governo Estadual anunciou solenidade para
vetar projeto, aprovado pela Assembléia Legislativa,
que faria o zoneamento e identificaria áreas onde a
empresa poderia comprar terras para plantar eucalip
to. Infelizmente o Governo do Estado está associado
a esse ato criminoso da Aracruz Celulose, fato que re
pudiamos.

O Secretário de Agricultura nos atendeu e regis
trou sua posição contrária a esse projeto sem zonea
mento da Aracruz. Esperamos que a posição do Se
cretário seja levada em conta pelo Governo. Por meio
de mobilização internacional, estamos cobrando da
Assembléia Legislativa a derrubada do veto do Go
vernador.

Quero anunciar, por derradeiro, que estão plan
tando eucalipto nas cabeceiras do Rio Santa Maria,
que abastece mais de 50% da população da Grande
Vitória, no Espírito Santo.

Outro assunto, Sr. Presidente.

Além de estarmos passando pela iminência do
impeachment do Governador do Espírito Santo, em
função do alto índice de corrupção no Estado, o que
resultou no indiciamento'de mais de 25 pessoas, den
tre elas a Primeira-Dama, o cunhado do Governador,
o coordenador de campanha, alguns empresários e
lobistas, ocorreu outro fato lamentável no final de se
mana.

A sede estadual do Partido dos Trabalhadores
foi arrombada. Todos os armários e gavetas foram
bisbilhotados e jogados ao chão. Nosso partido não
tem recursos financeiros, portanto, o intuito não era
furtar, mas tentar obter alguma informação privilegia
da. Tanto que levaram apenas a memória do compu
tador que ficava na sala da Presidenta do partido, a
companheira Eline Lopes. ,

Registramos de público nossa indignação, por
que não foi um fato isolado de pessoa que quis apro
priar-se de um bem. Os computadores novos ficaram
intocados, levaram apenas a memória do computador
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seja, o fortalecimento dos setores produtivos para im- 18,9 bilhões de reais. a arrecadação estimada sobre
pulsionar a base exportadora. rochas ornamentais corresponderá a apenas 0,61%

Nada disso tem sido feito. Ao contrário. O Gover- do total nacional do IPI, ou seja, pouco mais de meio
no tem penalizado impiedosamente áreas importan- por cento.
tes de sua economia, num momento em que o País se No curto prazo, a elevação do IPI da área de
recente de maior pujança e vigor em sua indústria mármore e granito implicará a redução das margens
para enfrentar as crises internacionais. No caso do de lucro das empresas. Isso redundará, ainda, em um
setor de rochas, estão jogando por terra um esforço efeito cascata, com aumentos de outros impostos e
de cinco décadas para se alçar aos mercados estran- contribuições, já que o IPI compõe a base de cálculo
geiros. E justamente agora, quando esta indústria dei- do ICMS. do PIS, da COFINS e da CPMF, com novas
xou de ser simplesmente uma exportadora de matéri- repercussões sobre os preços de venda finais. Enfim,
aprima bruta para se colocar na posição de grande a cobrança de IPI sobre o setor significará para o Go-
vendedora de produtos manufaturados para Europa e verno uma arrecadação ínfima, se compararmos com
Ásia. passa a sofrer os incautos da gestão governista. o universo de bilhões de reais tributados anualmente.

O Brasil, Srê! e Srs. Parlamentares, está atual- Também não podemos deixar de revelar que a
mente no grupo dos grandes produtores e exportado- imposição de uma taxa de IPI elevada nasceu a partir
res mundiais de rochas ornamentais. Esse setor é um de um lobby promovido pela indústria de cerâmica
dos que mais cresce no País, movimentando cerca de branca, que teve a anuência do Governo. Preocupa-
2,1 bilhões de dólares por ano e estando presente em das com o vertiginoso crescimento do setor de rochas
4.500 Municípios. A evolução nas exportações na últi- ornamentais, as poucas empresas que dominam o
ma década permitiu um salto de 63 milhões de dólares, mercado de cerâmica branca, formando um cartel.
em 1990, para 269 milhões de dólares em exportações pressionaram as autoridades fazendárias para que
no ano passado. A previsão é de se atingir um patamar taxassem absurdamente a área concorrente. Infeliz-
de 355 milhões de dólares em 2002 e de 618 milhões mente, o Governo cedeu ao apelo, não levando em
de dólares em exportações até 2006. Esses números consideração as diferenças entre as duas indústrias.
expressivos, que demonstram o caráter evolutivo do sendo que a de cerâmica é grande importadora de
setor, levaram o Governo a agilizar amplos programas produtos assemelhados para o mercado interno. O re-
de incentivo à indústria de mármore e granito. sultado da taxação poderá significar a supressão de

Entretanto em atitudes de retrocesso o Gover- mais de 6 mil postos de trabalho diretos e outros 27
no vem promov~ndo um jogo de soma zero para o se- mil indiretos no setor de mármore e granito.
tor. Ou seja, ao mesmo tempo em que sopra a favor, E se não bastasse essa imprevidência tributária,
estimulando a expansão desse mercado, por outro a indústria de rochas ornamentais ainda vem sofren-
lado puxa-o para baixo ao impor urna tarifa de IPI ab- do com o racionamento de energia, uma vez que sua
surda, somada ainda aos efeitos devastadores en- produção é eletrointensiva. O que vem ocorrendo no
gendrados pela crise energética. A conjunção desses meu Estado, o Espírito Santo, por exemplo, que é o
dois fatores faz a indústria de mármore e granito ser principal minerador do País, com 47% do total nacio-
ameaçada por séria crise, o que poderá causar redu- nal, dá uma mostra das dificuldades atuais. A indús-
ção drástica de produção, eliminação de postos de tria local não vem conseguindo saldar seus compro-
trabalho e comprometimento da base exportadora. missos e atender as demandas do mercado. Para
Sendo assim, o Governo não pode tapar os olhos de cumprir a meta de consumo imposta pelo Governo, os
maneira fria, deixando que as mais de 10 mil empre- equipamentos simplesmente estão sendo desligados.
sas que compõem o setor venham a sucumbir. Assim, faz-se necessária uma urgente revisão do Iimi-

No caso da instituição de uma alfquota escalo- te de consumo previsto, que atenda não só a classe
nada de IPI. que chegará aos 10% em dezembro, me- empresarial, mas, principalmente, as 5 mil famflias
rece uma profunda reavaliação das autoridades fa- capixabas que vivem da produção deste setor.
zendárias, principalmente porque 90% das empresas Ocorreu que, incentivadas pela política de ex-
que formam o setor são de micro e pequenas empre- portação do Governo e com o crescimento da indús-
sas optantes do regime tributário denominado tria da construção civil paulista, as empresas capixa-
SIMPLES. Por outro lado, um IPI de 10% representará bas passaram a adquirir equipamentos com vistas à
uma arrecadação de 117 milhões de reais por ano. ampliação da capacidade produtiva. Esse aqueci-
Considerandose que no ano passado o Brasil arreca- mento deuse no segundo semestre do ano passado.
dou no conjunto dos setores industriais um total de Eas empresas que investiram em máquinas e tiveram



38914 Qumta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2001

sua capacidade ampliada em até 100% foram apa- para além do seu aspecto econômico, um sério golpe
nhadas de surpresa diante das medidas de conten- na auto-estima nacional.
ção de consumo adotadas para o setor energético, Seria natural, portanto, que uma onda de pessi-
que utilizou como parâmetro o trimestre abrilmaioju- mismo imobilizasse a população, impedindo a rápida
nho de 2000. adoção de medidas concretas para superar a dificul-

Empresários que investiram na importação de dade. Mas, ao contrário, após um primeiro momento
máquinas e assumiram compromissos com financia- de perplexidade e indignação, os brasileiros encara-
mentàs e co:n entrega de produtos hoje estão de ram o problema em toda a sua gravidade, tomando
mãos atacas e com equipamentos desligados, devido providências em ritmo acelerado para reduzir o con-
ao corte <.le 20% na energia elétrica. Com este qua- sumo de energia nas suas casas e em seus negócios.
d~o, ~ possív~1 vislumbrarmo~ para breve o caos eco- O mais interessante é que, em vez de se referir
nomlco e sO~lal no sul d? E~plr~to Sant?, onde se co~- à crise em tom de queixa e de desalento, a maior par-
centra a maIor parte da Industna de marmore e gram- t d b '1' t t t d t f. ;.. . . e os rasl elros em ra a o o assun o com um en 0-
to capixaba. Desta maneira, reivindicamos uma revl- ... t t d I t t
são do limite de consumo para o setor por parte da qu~ pOSI I~O, cons a an o que, ~ea men ~ gas ava
C• d G t- d C' dE' Ele'tr'lca Ou mais energia do que era necessarlo para viver bem eamara e es ao a nse energia . , . .

. ál I d t de consumo para o setor propondo-se a manter habltos de consumo mais eco-seja, que o c cu o e me as • . ó f d' t
tome por base a potência instalada neste ano, menos nomlCOS, mesmo ap s o Im o raclonamen o.
20%, que é o limite nacional. A atitude da nossa população nesta hora grave

Também é fundamental e urgente a revisão da que atravess~~os é uma verdadeira I.ição de força,
majoração em dez pontos percentuais da alíquota do coragem e,ot~mlsmo, e me~ece o respeito de todos os
IPI no setor de rochas ornamentais, ou, ao menos, homens publlcos deste Pais.
preservar a isenção do referido imposto até o final do Esperamos agora que o Governo realmente
próximo ano. cumpra a promessa de pagar bônus aos consumido-

Por tudo o que foi dito aqui, Sr. Presidente, é ne- res que reduziram os gastos com energia além do es-
cessária uma reflexão racional sobre essa indústria tabelecido em suas metas individuais. Os bônus fo-
jovem que só fez crescer nas últimas décadas, mes- ram prometidos para os consumidores com gasto
mo quando esteve sob um período de inflação crônica mensal inferior a 100 quilowatts/hora e deveriam ser
e uma economia indexada. Cabe, portanto, ao Gover- pagos com a arrecadação proveniente das multas co-
no Federal uma ação rápida para evitar um colapso bradas dos consumidores que não conseguiram cum-
geral, sob pena de esses dois fatores continuarem ca- prir as metas. Mesmo que a receita gerada por estas
usando efeitos perversos no mercado de mármore e multas não seja suficiente para cobrir os bônus, no
granito, levando a redução drástica de produção, de- entanto, entendemos que o Governo Federal tem o
semprego e comprometimento das exportações. dever de pagar os bônus prometidos, ainda que ne-

Muito obrigado. cessite, para isso, lançar mão de recursos do Tesouro
O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pronuncia Nacional.

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De- É nas horas difíceis que se conhece a fibra de
putados, a meta de 20% de redução no consumo de que é feito um indivíduo ou uma Nação. Neste senti-
energia estabelecida para as Regiões Sudeste, Nor- do, a crise energética teve pelo menos um aspecto
deste e Centro-Oeste foi superada no mês de julho. positivo: mostrou que a absoluta maioria dos brasilei-
Segundo o Ministro de Minas e Energia, José Jorge, ros é capaz de sacriffcios pessoais em nome do País
no mês passado houve uma redução global de 21% e da coletividade.
no co~sum.o de en~rgia nestas trê~ Regiões. . Como representante da população fluminense

E mUito emocionante para mim, Sr. ~r~slde.nte, nesta Casa, quero agradecer a todos aqueles cida-
nobres colegas, c?~sta!ar ~ue ~P?VO bra~II~lro fOI ca- dãos que se preocuparam em economizar energia
paz de uma mo?~hzaçao tao raplda e efICiente para elétrica nos últimos meses. É com atitudes como es-
contornar uma dlflculda~e grave como esta, causada tas que se constrói uma nação forte, justa e soberana.
pela escassez de energia. . . . .,

Os brasileiros sempre se representaram como _ Sr. PreSIdente, ~ollclto a V.Ex" a~tonzar a dlvu!-
um povo que vive numa espécie de paraíso tropical, gaç~o deste pronunciamento nos meios de comunl-
de belezas luxuriantes, clima privilegiado e recursos caça0 da Casa.
naturais inesgotáveis. Esta crise represe.ntou, pois, Muito obrigado.
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A SRA. ELCIONE BARBALHO (pMDB - PA. Relatório da Organização Mundial de Saúde -
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ OMS aborda a questão de forma bem interessante.
e Srs. Deputados, um ano e quatro meses após sua Diz que se as mortes maternas se produzissem de
instalação, a CPI da Mortalidade Materna encerrou os forma visfvel, provocariam tremendo clamor popular.
trabalhos com a aprovação, na última quarta-feira, do Mas, como essas mortes se dão em pafses empobre-
seu relatório final. cidos, em áreas periféricas, em mulheres socialmente

Tive a honra de ser a Relatora desta CPI que, in- marginalizadas, não figuram nas primeiras páginas
felizmente, não despertou, como deveria, a atenção dos jornais.
desta Casa e tampouco da imprensa, comprovando o Uma série de denúncias importantes que preci-
que indicamos no nosso relatório: ainda nos dias de sarão ser investigadas pelas autoridades competen-
hoje conferimos pouco valor às questões ligadas ao tes, assim como uma série de recomendações que
bem-estar da mulher na sociedade brasileira. ajudarão na mudança desse quadro, estão contidas

No nosso Pafs é grande o número de mulheres neste relatório de quase trezentas páginas.
que morrem por falta de cuidados básicos de saúde A CPI da Mortalidade Materna recomenda ur-
pública, naquele que deveria ser um dos momentos gência na apreciação de vários projetos sobre o as-
mais sublimes de suas vidas: a maternidade. sunto, que já tramitam nesta Casa, além da aprova-

Estima-se que hoje, no Brasil, ocorram cerca de ção de dois novos projetos de lei, não menos impor-
137,7 óbitos maternos, durante a gestação, parto e tantes, para ajudar no combate a essas mortes infun-
puerpério, para cada cem mil nascidos vivos. No en- dadas. O primeiro insere dispositivos no Código Penal
tanto, esta CPI revelou que os órgãos oficiais, assim para tipificar a conduta do não-preenchimento correto
como as organizações que trabalham com a questão dos prontuários médicos e declarações de óbito, e o
de gênero, podem apenas estimar, já que na prática segundopassa a obrigar os oficiais do registro civil a
não possuem instrumentos capazes de fiscalizar o remeterem, a cada trimestre, tanto ao IBGE quanto às
problema ou quantificar essas mortes. Secretarias de Saúde dos Municfpios a que perten-

Enquanto isso, nos pafses desenvolvidos, des- cem, . informaçõe~ sobre os na~cimentos e óbitos
de a década de 40, registros de mortes maternas são OCOrridos no refendo perfodo, assim como as causas
cada vez mais raros, considerando-se aceitável um dos mesmos.
número máximo de dez óbitos para cada cem mil nas- Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, não pade-
cimentos. ria, nesta oportunidade, deixar de agradecer a todos

Sr. Presidente, a mortalidade materna é consi- aqueles que contribufram para o trabalho desta Co-
derada como um indicador mundial de subdesenvolvi- missão.
menta. Vale novamente lembrar que mais de 90% A nossa Presidenta, Deputada Fátima Pelaes,
dessas mortes poderiam ser perfeitamente evitadas em nome de todos os companheiros Parlamentares
por meio de um tratamento digno, que envolva cuida- membros desta CPI.
dos elementares à gestante, sem absolutamente Aos funcionários desta Casa, Francisco Lopes
nada de extraordinário. Filho e Mariza Shaw, que, com muita competência, fo-

Até agora falamos apenas das mortes mater- ram os nossos braços esquerdo e direito na condução
nas, sem entrar no grande número de casos de quase dos trabalhos. Em nome deles, agradeço a todos os
morte e das terrfveis seqüelas causadas à mulher e à demais funcionários envolvidos neste trabalho.
criança. Também não poderia deixar de registrar meu

Vários são os fatores que nos levam a essa rea- agradecimento aos movimentos que trabalham de
Iidade, que vão desde os problemas sociais, que en- forma abnegada com a questão da mulher e que
globam a baixa escolaridade, a baixa renda da popu- acompanharam com muita atenção os trabalhos des-
lação feminina, questões culturais que ainda costu- ta CPI. Cito, em nome dos demais, o CFEMEA e o
mam ligar o parto a dor e ao sofrimento, ou até mes- Rede Saúde da Mulher.
mo a conformação tão conhecida do nosso povo, re- Para concluir, quero agradecer à bancada femi-
fletida na célebre frase "foi Deus quem quis...". Esses nina do Congresso Nacional, que sempre trabalhou
fatores passam ainda pela falta de controle dos pro- com muita dedicação e companheirismo. Aproveito a
gramas de atendimento à mulher nos postos de saú- oportunidade para convidar, juntamente com a com-
de, à má formação acadêmica dos médicos, que des- panheira Fátima Pelaes, a bancada feminina a nos
conhecem, por exemplo, a importância do correto acompanhar, logo mais, no fim da tarde, na audiência
preenchimento do atestado de óbito, entre outros. de entrega do relatório final da CPI da Mortalidade
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Materna ao Presidente da Câmara dos Deputados, 3,5% de reajuste. Só pode ser entreguismo, só pode
Deputado Aécio Neves. ser cumprimento das ordens dos pafses mais ricos,

Sr. Presidente, gostaria que este pronuncia- dos quais nunca conseguimos nossa independência.
mento fosse divulgado no jornal Hoje na Câmara e no Quero, neste momento, abraçar todos os servi-
programa A Voz do Brasil. dores públicos em sua luta e fazer um apelo, de cora-

o SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pronuncia ção, a todos os companheiros. Vamos comparecer às
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o político traba- assembléias, vamos participar das greves, vamos à
lha em nome do povo, pelo povo e para o povo. O po- luta! O Governo tem que saber que não é naquela
der dado pelo povo ao político deve ser exercido para sala confortável, com sua equipe econômica, que
o bem de toda a sociedade. Decisões políticas impo- deve decidir a vida de milhões de trabalhadores. Tem
pulares são contrárias, no mínimo, à democracia e ao que atender aos anseios populares, tem que estar
Estado de Direito. atento às necessidades dos trabalhadores, afinal de

Como Parlamentar, tenho a obrigação moral e contas, o Presidente foi eleito por esse povo que ago-
ética de subir a esta tribuna e fazer ecoar a grande ra paga o pato por um acordo maléfico à Nação feito
tristeza e até mesmo desespero de todo o funcionalis- pelo Executivo.
mo público brasileiro diante do irônico percentual de Nenhum acordo precisaria ser feito se em vez
aumento anunciado pelo Presidente da República. de explorar e oprimir o trabalhador o Presidente to-

Os companheiros trabalhadores da Previdência masse medidas contra a corrupção e os desvios de
estão em greve há 3 semanas, os técnicos e profes- verbas públicas. O povo está de olho e sua resposta à
sores das universidades federais também se estão proposta de reajuste feita pelo Presidente da Repúbli-
movimentando e hoje mais de 400 mil funcionários ca virá das ruas. O povo é bom, mas não é bobo. Até
públicos de todo o País entrarão em greve por tempo criança entende que esse reajuste é injusto.
indeterminado. Para encerrar, Sr. Presidente, quero aqui me co-

Enquanto o aumento deveria ser, no mínimo, de locar totalmente à disposição dos companheiros tra-
75%, apenas para repor as perdas ocasionadas pela balhadores do serviço público. Estou junto com eles
inflação destes últimos seis anos sem aumento, o Go- nessa luta. Gostaria que fosse cobrada dos nossos
verno anuncia ~m aumento de 3,5%. Qual o objetivo colegas Parlamentares uma posição, porque, afinal
do Executivo? E destruir o serviço público? É forçar o de contas, o Parlamentar está aqui para defender os
servidor público a pedir demissão, através dos fami- interesses do povo que o elegeu.
gerados PDVs? Ou é tornar o serviço público muito M't b' do
ineficiente e forçar a sociedade a pensar que a privati- UI o o nga .
zação é o único caminho? .0 SR. R?BER!O ARGENTA (PH~ - RS. P~o-

A resposta é simples: o acordo com o FMI traz nuncla o seguinte discurso.) - Sr. Pr?sldente, S~ e
implícita uma série de arrochos ao trabalhador, uma S~s. Deput~do~, quem s~rá o grande IIder da conc"I~-
carga de opressão sem precedentes e a total reces. çao e da ética. Ao analisarmos o atual quadro politl-
são co, social e econômico brasileiro, assim como a con-

. Essa conversa para boi dormir de que o Brasil é juntura internacional, propomos a análise de alguns
um país em desenvolvimento assemelha-se àquela pontos.
de que a criança é o futuro do Brasil. Ora, Sr. Presi· Quais os novos riscos e desafios para o Brasil?
dente, da mesma forma que ouvi isso aos 7 anos de Manutenção e soberania da integridade territorial bra-
idade e hoje com mais de quarenta anos não vi o futu- sileira, especialmente Amazônia e Pantanal; redução
ro chegar,· percebo que um bom futuro para nossas das taxas de juros internas e externas; manutenção
crianças está cada vez mais distante. O FMI não quer da força do MERCOSUL frente à ALCA; desemprego
desenvolvimento no Brasil. Os países ricos querem e seus problemas sociais; divisas para financiar o de-
que permaneçamos sempre como país em desenvol- senvolvimento; e maior eficiência do Estado.
vimento, para que a exploração de nossa gente como O quadro político atual deixa-nos frágeis como
colônia nunca se acabe. Nação frente aos desafios do mundo globalizado de-

Sr. Presidente, como é que o Governo libera vido aos seguintes fatores: falta de ética na política;
mais de 21 bilhões, através do PROER, para socorrer desgaste de muitos de nossos principais lideres poli-
gananciosos banqueiros e deixa os trabalhadores, ticos; propostas de modelos econômicos ultrapassa-
que movimentam o País, com o salário engessado dos; falta de modernização do Estado brasileiro; e au-
por mais de 6 anos? Agora, vêm com essa piada de sência de autonomia financeira internacional.
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Devemos definir claramente quais são as atribu- assim chamada pela imprensa -, a trabalho da CBF e
ições da União, dos Estados e dos Municípios. So- das federações, impediu sua votação.
mente assim poderemos fazer reforma fiscal e simpli- Esse relatório foi encaminhado ao Ministério
ficação tr~butária. Apesar ?O .ah? custo tr~butário, o Público, que já começou sua tarefa de investigação, e
Estado nao atende às principais necessidades do a todos os órgãos da imprensa. Na última sexta-feira,
País. Devemos saber gastar menos e servir melhor. o programa Globo Repórter mostrou para todo o

Em virtude dos altos encargos trabalhistas e País quem é o Sr. Ricardo Teixeira, Presidente da
previdenciários, não agregamos valor às nossas ex- CBF. Foram mostradas todas aquelas transações fi-
portações e n~o empregamos. Exportar matéria.s-pri- nanceiras. Por exemplo: um homem vai ao exterior e
mas é transfenr empregos e lucros para o exteriOr. consegue um empréstimo, para um restaurante, de

Os juros internos elevados desestimulam os 2,5 milhões de reais. Depois, o próprio banco de Nova
empreendedores nacionais, os atuais e os que pode- Iorque manda uma carta ao Banco Central do Brasil
riam entrar no mercado, deixando assim nossa eco- dizendo que aquele dinheiro não precisa ser cobrado.
nomia extremamente dependente e frágil. Isso demonstra cabalmente que se trata de lavagem

O maior problema social brasileiro é o desem- de dinheiro. A questão é: como ele foi para o exterior e
prego, pois com ele temos menos saúde, menos edu- originado de onde?
cação e menos segurança. Mas de q~e. necessitamos Agora, ficou claro quem tinha - e quem tem -
para haver novos empregos? Sem dUVida alguma, de razão naquela CPI.
modernização do Estado. Através dela poderemos ter A't t h .
simplificação tributária. Se houver eficiência do Esta- cre~,1 o que os Depu ~~os alcun ados pela Im-
do, definindo-se quais são as funções de União, Esta- prensa.de ba~ca~a da bola dev~~ estar tendo que
dos e Municipios, teremos déficit público menor, ser- dar mu~ta ~xphcaçao fora do ple~arlo desta Casa - e
viços melhores, juros menores, mais renda e consu- ontem Já VI alguns tentando explicar-se.
mo interno, com a desoneração dos salários. Se o futebol brasileiro vive uma crise profunda é

Com a amenização desses três fatores, podere- porqu.~ tem um subterrâneo constituído pela m~ioria

mos estimular nossos empreendedores a agregarem dos dlrlge.ntes de clubes de futebol e de federaçoes ~

mais valor aos produtos. Aí teremos mais empregos, pelo Presl~ente ~a C~F, onde o qu~ valem é ~ propl-
mais renda e mais divisas. na, o desvIo de dinheiro e a corrupçao. E é lógIco que

Para que possamos vencer esses novos desafi- isso repercute ?entro dos clubes e dos campos de fu-
os, o que propomos? Primeiro, um pacto político de tebol deste Pais.
conciliação, para estarmos unidos e fortes - separa- Então, o futebol vive uma crise que tem respon-
dos somos fracos -, e ética na política. sáveis. Assusto-me com o fato de não poupar nin-

Qual o Ifder político atual que pode buscar a guém. O Sr. Edson Arantes do Nascimento, o grande
união dessas forças? Podemos estar integrados na jogador Pelé, telefonou para a TV Globo pedindo que
globa/ização ou entregues a ela. O momento atual não levasse ao ar, no programa Globo Repórter, a in-
exige união interna da maioria das forças pollticas. formação que temos, porque poderia prejudicar o fu-
Devemos propor um Estado eficiente, a serviço do tebol brasileiro. O Sr. Ministro Carlos Melles fez um
seu povo, e recuperar o conceito da ética na coisa pú- acordo com o Sr. Ricardo Teixeira e o Pelé, no início
blica. deste ano, para que a CPI não andasse.

Qual o nome, qual o líder que pode levar isso Ora, o Sr. Ricardo Teixeira pode falar em nome
adiante? Na minha visão, esse líder se chama Sena- de quem? E que moralidade tem?
dor Pedro Simon. Infelizmente, trata-se de uma entidade de socie-

Muito obrigado. dade civil de direito privado, porque, do contrário, eu
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do estaria aqui pedindo uma intervenção na CBF. Como

orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, du- não é possível a intervenção política do Governo, es-
rante nove meses, a Comissão Parlamentar de Inqué- pero que os dirigentes de federações que não foram
rito CBF/Nike esteve instalada nesta Casa e muito tra- indiciados pela CPI ou que nem tiveram indicação
balhou. Investigamos profundamente as atividades para tal, uma vez que não deu para votar o relatório,
da CBF e das federações de futebol. No entanto, não tenham coragem de enfrentar o Sr. Ricardo Teixeira e
conseguimos aprovar o excelente relatório feito pelo tirá-lo dessa confederação, para o bem do futebol bra-
Deputado Silvio Torres, porque a "bancada da bola" - sileiro.



O Ministro da Previdência Social, Roberto
Brant, acanhado e tímido diante dos aposentados e
pensionistas, até reconhece a validade das reivindi
cações e a legalidade do movimento grevista, mas na
prática a questão é muito mais dramática e cruel.
FHC, Malan e FMI sugam a economia popular e os di
reitos previdenciários, e o Ministro Brant vem soprar a
ferida.

Basta de submissão e desrespeito, clamam os
servidores federais. Dignidade já! É hora de mudar a
história do Brasil. Defendemos todos aqueles que não
têm vergonha de olhar nos olhos do povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR.lUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Sem

revisão do orador.} - Sr. Presidente, quero fazer três
registros. O primeiro no sentido de que encaminhei à
Secretaria-Geral da Mesa uma PEC - já colhi as assi
naturas necessárias - com o seguinte teor: "Os Minis
tros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros
maiores de 21 anos no exercicio de mandato parla
mentar federal".

Em segundo lugar, peço a transcrição de editori
al do jornal Folha do Paraná que trata da derrota do
Paraná na questão do projeto popular sobre a venda
da Companhia Paranaense de Energia - COPEL.

Finalmente, gostaria de falar sobre a Associa
ção Brasileira de Enfermagem - ABEN, que comemo-
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Espero que os dirigentes de clube de futebol econômica e a bandalheira. Ao invés de enfrentar o
ainda honestos - sei que há alguns - e que tenham problema do déficit previdenciário de frente, prefere
direito a voto peçam ao Sr. Ricardo Teixeira para sair escamotear a realidade.
da CBF ou, então, que entrem com ações legais para Exemplo dessa maquiagem pode ser verificado
obter o afastamento desse homem, que é o mal do fu- na agência do INSS, em Ipatinga, um dos Municípios
tebol profissional brasileiro, é o mal da Seleção Brasi- de maior arrecadação previdenciária de Minas Gera-
leira. Enquanto ele estiver dirigindo a CBF, nosso time is. Recentemente, a nova sede da Previdência foi ina-
corre o risco de perder todas. ugurada, proporcionando mais conforto e eficiência

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o no atendimento ao público. Mas, na realidade, o caos
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Depu- continua o mesmo. Faltam recursos básicos, como
tados, a lua-de-mel do Governo FHC com a Previdên- xerox, canetas e papel, além da fragilização dos funci-
cia Social 9 os funcionários públicos federais virou de- onários, que vêem sua força de trabalho reduzida a
sencanto)ara milhões de trabalhadores, aposenta- cada ano, sem a devida reposição e valorização.
dos e pensionistas. Também para exemplificar tanto descaso, repro-

O descaso é total e o cinismo tornou-se a maior duzo trecho do Manifesto pela Dignidade no Serviço
característica da corte do Palácio do Planaho. Para Público Previdenciário de Ipatinga:

exe~plificar, b:sta citar ~ proposta infa~ede reajuste Como é possível que 31 funcionários
salanal ?e 3,57'0, ,anunciada pelo Pre~ldente Fern~n- administrativos, divididos entre serviços ex-
do ~ennque às vesperas da greve nacional do funclo- ternos e internos de arrecadação de benef(-

nahsmo.. _ cios e administração, tenham condições de
. Parece a mais pura provocaça? do Governo. A atender, de forma digna, ao nosso Município

po~ítlca de a.rrocho at~~lmente em vigor passapelos e a outros dez Municípios da região, abran-
baiXOS salános, estabilidade no emprego, mas e tam- gendo uma população de cerca de 318 mil
bém de ordem humanitária e atinge toda a sociedade. habitantes?
Concretamente, quem não conhece uma pessoa que
esteja sendo prejudicada pela política neoliberal de
Pedro Malan e Cia.? E pensar que, no início de tudo, o
sociólogo e professor Fernando Henrique chegou a
conquistar o funcionalismo de todas as esferas com
seu discurso intelectualizado e sua postura esquer
dista. Era tudo jogo de cena, que enredou a maioria
da população.

Passados sete anos de recessão, desvaloriza
ção e estagnação na carreira, os previdenciários do
INSS, em greve nacional desde o início do mês, não
estão para fazer teatro de baixa qualidade. Ao lado de
professores, médicos e demais servidores públicos
federias, querem o reajuste que lhes é devido. Mas
até agora só conseguem receber 100% de desprezo
do Governo, que atropela a Constituição e faz ques
tão de ignorar uma inflação que não pára de crescer.

Com a paralisação do INSS, no entanto, quem
sai perdendo na primeira hora são aqueles que mais
necessitam de atendimento pelo Governo: os traba
lhadores, a maioria já idosos, que dedicaram boa par
te de suas vidas áprodução de riquezas e ao desen
volvimento do País. A estes a equipe de FHC refe
re-se como "vagabundos", causando a repulsa de to
dos os segmentos sociais.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, para agra
dar aos banqueiros do FMI, o Governo Federal prefe
re se envolver em falcatruas, promover a recessão



Derrota para o Paraná

A aprovação da venda da Copel é uma derrota
para o Paraná e, na esteira, uma derrota também
para o Governador Jaime Lerner e para os deputa
dos que se deixaram seduzir pelo irresistfvel poder
emanado do Palácio Iguaçu. O chefe do governo
deve sentir-se um vencedor, neste momento, mas
sua desastrada decisão de desfazer-se desse patri
mônio público dos paranaenses foi uma perda e não
um ganho.

Os parlamentares da base governamental, de
sua vez, cumpriram sua parte no acerto com o gover
no, mas ficam marcados pela população e é certo que
serão lembrados no momento em que voltarão a bus
car votos, porque a transação que autorizaram não foi
um ato simples, que possa ser esquecido tão facil
mente por esta e pelas gerações futuras. Eis que a
triste decisão de ontem da Assembléia Legislativa
contrariou a vontade da maioria esmagadora dos ci
dadãos.

Os deputados privacionistas pisotearam sobre a
vontade popular, na mais acintosa afronta da história
paranaense de que se tem noticia. Porque nunca o
povo se envolveu tanto pela defesa de um patrimônio
público - que afinal lhe pertence - como no presente
episódio. O brado de 400 entidades, representativas
dos mais diversos segmentos profissionais do Para
ná, e a posição de 77% da população do Estado, con-
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rou no dia 16 deste mês, em sua sede, aqui em Brasf- pósio Nacional de Diagnóstico em Enfermagem
lia, o septuagésimo quinto aniversário da entidade, (SINADEN); além dos Encontros de Enfermagem das
em concorrida cerimônia, com a presença do Sena- Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordes-
dor José Serra, Ministro de Estado da Saúde, sendo te - ENFs, desde 1981.
eu o único Deputado Federal a prestigiar o evento, A ABEN está sediando e continuará dirigindo
que contou também com a visita do Deputado Geral- até 2004 a Federação Pan-Americana de Profissiona-
do Magela e da Senadora Heloísa Helena. is de Enfermagem (FEPPEN), da qual a Ora. Maria

Por quase cinqüenta anos, a ABEN lutou sozi- Goretti David Lopes, ex-Presidente da Associação, é
nha pela categoria no Brasil, tendo organizado, no fi- Secretária-Geral, contribuindo efetivamente com um
nal dos anos trinta, as Comissões de Educação e de trabalho de desenvolvimento cientffico, polftico, eco-
Legislação: a primeira para acompanhar, planejar e nômico e social da profissão na América Latina e no
orientar o processo educacional da enfermagem; a Caribe. '
segunda para dedicar-se à conquista da regulamen- Por tudo isso, Sr. Presidente, S~ e Sts. Deputa-
tação do exercfcio profissional e de uma legislação dos, congratulo-me com a ABEN e seus associados,
que sustentasse o projeto de seu desenvolvimento. na pessoa de sua Presidente Nacional, Ora. Eucléa

Em sua trajetória, a associação destaca-se Gomes Valle, bem como com a nova diretoria, tendo à
como protagonista de todos os fatos e lutas que mar- frente a Ora. Francisca Valda da Silva, eleita no último
caram a história da enfermagem brasileira, não só em dia 7, que será empossada por ocasião do CBEN
prol de seus trabalhadores, mas também no apoio à deste ano, em Curitiba. Formulo a S.Sa. votos de feliz
saúde como direito de todos e deverdo Estado. E vem e proveitosa gestão.
contribuindo com publicações de grande interesse Muito obrigado.
para o setor, dentre as quais citamos as mais recen- EDITORIAL A QUE SE REFERE O
tes: "Enfermagem no SUS", Série Didática, lançada ORADOR:
em 1997; "Congressos Brasileiros de Enfermagem:
Meio Século de Compromisso da ABEN", em 2000;
"Enfermagem Brasileira - Contribuição da ABEN", em
1999; "Projeto Acolher - um Encontro da Enferma
gem com o Adolescente Brasileiro", em 2000, em par
ceria com o Ministério da Saúde; "Revista Brasileira
de Enfermagem Número Especial- Temática Saúde
da Famflia", em 2000, em parceria com o Ministério
da Saúde e UNESCO.

Entre os projetos desenvolvidos e em desenvol
vimento sobressaem: Projeto Internacional de Classi
ficação das Práticas de Enfermagem, com ênfase na
saúde coletiva, em parceria com o Conselho Interna
cional de Enfermagem (CIE); Projeto CIPESC, a mai
or pesquisa partícípativa já realizada na enfermagem
brasileira; Projeto Acolher, em parceria com o Ministé
rio da Saúde; Projeto ELOS - Educação, Liderança,
Organização na Saúde, em parceria com a Organiza
ção Pan-Americana de Saúde; Projeto de Capacita
ção para Liderança, promovido pelo CIE e financiado
pela Fundação Kellogg, Fase 1, concluído em 2000.

Visando à atualização e ao intercâmbio do sa
ber, de experiências e de idéias, a ABEN realiza even
tos de caráter nacional, regional e local: a cada ano, o
Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEN) e a Se
mana Brasileira de Enfermagem (SBEN); a cada dois
anos, o Seminário Nacional de Pesquisa em Enfer
magem (SENPE), o Seminário Nacional de Diretrizes
para o Ensino de Enfermagem (SENADEN) e o Sim-
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trários à venda da empresa, não foram suficientes
para sensibilizar os 27 deputados que votaram pela
"liquidação" da Copel e, muito menos, o Gvernador.

Os Poderes Executivo e Legislativo, este pela
maioria de seus membros, acabam de decretar a fa
lência da representatividade popular. A democracia
está de luto. Não pode, portanto, ser uma vitória esta
que o Governador proclama.É apenas um round ga
nho de adversários políticos do momento, pois terá
ele de enfre: .Iar, ao longo de seus dias, dentro ou fora
do governo, o estigma de haver sido aquele que dita
pidou o maior patrimônio que o Estado detinha - a
sua companhia de eletricidade - empreendimento de
governos anteriores e orgulho dos cidadãos parana
enses.

Jaime Lerner será sempre lembrado como o
Governador que vendeu a Capei, enfim que jogou
fora o mais rico patrimônio empresarial público do
Estado. Com a desastrada decisão tomada ontem
sob o teto da Assembléia Legislativa e debaixo da or
dem emanada do Palácio do Governo, os 27 deputa
dos governistas, eleitos pelo povo mas subservientes
a outro comando, fizeram o Paraná mais pobre. Este
mesmo Paraná tão duramente tangido, nestes sete
anos do atual governo, por atos arbitrários" negligên
cia e insensatez, e cujo golpe fulminante foi desferido
ontem, sob o olhar perplexo de 9 milhões de parana
enses contrariados. Este é um triste momento da his
tória do Paraná.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMD8 - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, há uma semana, minha querida
Umuarama pranteou o falecimento de um grande ho
mem: Paulino Fontana.

Cada povo tem sua história, e esta registra ape
nas o nome daqueles que de fato se excederam, dei
xando sua marca consignada de forma inapagável na
memória dos que os conheceram.

Tive o privilégio de ser amigo de Seu Paulino e
muito me orgulho da amizade que me une a seus fa
miliares, pelo que os cumprimento desta tribuna: sua
esposa, Dona Diamantina, os filhos Renato, Rovaldo,
Roberto e Remy, suas noras, seus seis netos e dois
bisnetos.

Sr. Presidente, a trajetória pessoal do Sr. Pauli
no Fontana confunde-se com a história do desenvol
vimento da Região Sul do PaIs ao longo de século XX.
Não só porque seus tempos cronológicos correm pa
ralelos no mesmo espaço geográfico, mas porque fo
ram a expressão dos processos socioeconômicos
que deram forma civilizatória a esta parte do País. Ele
modificou o seu tempo e a história por onde passou.
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No sul do Estado de Santa Catarina, impreg
nou-se, desde a juventude, de um espírito que depois
viria a ser seu atributo, reconhecido pelos seus con
temporâneos e parceiros sociais: um criador. Amadu
recido neste espírito, desde jovem assumiu ativida~

des econômicas, no inIcio modestas, mas que mais
adiante revelaram-se grandiosas.

Filho de imigrantes italianos que se assentaram
na serra gaúcha no final do século XIX, abriram as
matas e cultivaram a terra, mais com suas próprias
mãos do que com instrumentos adequados, o adoles
cente Paulino Fontana transfere-se para o meio-oeste
de Santa Catarina nos anos 30, onde se inicia nas ar
tes do comércio e as desenvolve até meados dos
anos 60, combinando-as com atividades industriais.

Finalmente, no norte, sudoeste e noroeste do
Paraná se completa esta trajetória de vida e trabalho,
com a continuidade do comércio e da indústria, com
plementada pela atividade agrícola e pecuária. Em to
dos estes tempos e lugares sua inserção pessoal co
incidiu com a própria constituição das cidades, com a
própria formação de suas sociedades.

Foi assim nas primeiras décadas do século XX,
em Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, onde nas
ceu em 1918; em Concórdia, Santa Catarina, em
1928, e finalmente em Maringá, Cascavel e Umuara
ma, no Paraná, a partir de 1950. Viu todas essas cida
des nascerem, ajudou a construi-Ias, identificou-se
com elas, viveu e morreu nelas.

Pequeno auxiliar em estabelecimento comercial
de antanho, mercê da sua saga de criador, transfor
mou-o, cresceu com ele, cresceu com seu tempo.
Envolveu-se em atividades econômicas que extrapo
lavam a mentalidade empresarial da época. Abriu
fronteiras comerciais entre sua pequena cidade cata
rinense e as grandes metrópoles do País. Expandindo
horizontes, envolveu-se em outras áreas de ativida
des, construindo moinhos, serrarias, postos de servi
ços automotivos.

Na saga da abertura das primeiras fronteiras do
povoamento do norte do Paraná, estava ele lá pre
sente. E sua presença não se fazia como a do bandei
rante que alargava fronteiras, mas como a do pioneiro
que vem e semeia cidades, forma famflias, gera rique
zas , produz a vida. Ali, naquele Eldorado de fartura,
no inIcio da década de 50, abre terras, forma núcleos,
instala uma fazenda de café na região de Maringá.

O potencial não só agrlcola, pela generosidade
das terras, mas humano, pelos contingentes popula
cionais que a região atraía, abre-lhe novas oportuni
dades. Em Maringá, junto com familiares, instala o pri
meiro moinho de trigo. Antecipa-se, pois, em visão, às
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potencialidades que se concretizariam naquela re- de outra ética, a católica, que certamente no sul do
gião do Paraná, anos depois, como um dos maiores País desempenhou papel equivalente em termos de
produtores do País. frugalidade de hábitos, como base de acumulação,

Seu discernimento dos processos econômicos ousadia empreendedora e capacidade de inovação,
e de suas tendências o movem mais uma vez. Anteci- como pressupostos da formação de empresas, da ri-
pando-se ao exército humano que ocupava o seten- queza social e do desenvolvimento econômico.
trião do Paraná, expande sua atividade comercial Embora tenha desenvolvido atividades em vári-
para as cidades de Umuarama e Cascavel. Por onde os setores econômicos, sempre com muita intuição e
passa deixa um rastro de iniciativas, de reconheci- natural simplicidade, marcas distintivas de sua perso-
mento, de amizades. nalidade, foi no comércio que Paulino Fontana reali-

Finalmente, por esses caprichos que só o desti- zou-se mais plenamente. Trata-se apropriadamente
no consegue entender, estabelece sua residência de- de um realizador, um construtor não apenas de em-
finitiva na cidade de Umuarama, onde, pelos seus de- preendimentos privados, mas de um animador de ati-
sígnios de denominação, é o local "Onde os amigos vidades que se projetam além de suas finalidades es-
se encontram". E ali, finalmente, finca fundo suas raí- pecíficas, constituindo-se em marcos de referência
zes até o findar de seus dias. para toda a sociedade.

Nessa cidade fixa o primeiro grande estabeleci- Fez, pois, do comércio não apenas meio de
mento comercial, amplia suas esferas de atividade, vida, opção profissional, mas expressão orgânica de
implanta outros ramos de geração de empregos, vida, uma obra de arte que mesclava discernimento
como nos setores farmacêutico, indústria de estofa- de detalhes e organização do conjunto, combinando
dos, indústria gráfica, fazendas de gado, fazendas de capacidades, valorizando cada componente do pro-
grãos, e obtém, mais uma vez, o reconhecimento de cesso.
seus concidadãos, que o homenageiam a devido tem- Ainda mais, sua prática diária, nunca esmoreci-
po como empresário de destaque. Viu a cidade cres- da até o fim de seus dias, era a presença ativa no am-
cer, pois regou-a com a fecundidade de seu trabalho biente de trabalho, onde o ato de comércio não era
desde os primeiros dias. apenas um exercício de troca de mercadorias entre

Estamos, pois, diante de uma clássica saga de vendedor e compradores, mas a expressão social de
pionerismo, que deu forma a nossa sociedade, cons- uma relação entre pessoas, mediada pela considera-
truiu uma história, cujos feitos e valores nos orientam ção e muitas vezes pelo afeto. Em Umuarama, desde
na projeção do futuro. sua fundação, sendo ele. próprio um dos fundadores

Sr. Presidente, de origem modesta, Paulino Fon- desta cidade "onde os amigos se encontram", Paulino
tana fez parte de um grupo social, cuja geração teve Fontana exerceu seu comércio como a arte de fazer
acesso apenas ao grau primário de escolaridade for- amigos.
mal. Mas tal condição foi amplamente compensada Sr. Presidente, o sentimento de pesar que a ci-
pelo exercício de mente lúcida, de inteligência aguda, dade manifestou pelo seu falecimento, e as homena-
sempre inquieta e aplicada no desvendar das coisas gens que justamente se prestam a este pioneiro, são
e processos, o que 'lhe permitiu construir trajetória no- , testemunhos eloqüentes de quanto era respeitado e
tável de êxitos e realizações. benquisto pela sua população.

Estamos diante de uma personalidade empre- Num tempo em que ainda não estavam no hori-
sarial, misto de duas racionalidades: uma de forte ca- zonte as preocupações ou a clara consciência e as
ráter familiar, outra de corte Shumpeteriano. Uma, respectivas atitudes empresariais relativas às ques-
conferiu-lhe dimensão humanista e pessoal; outra, tões de responsabilidade social e inserção comunitá-
imprimiu-lhe as marcas do empreendedorismo ousa- ria, o Sr. Paulino Fontana as desenvolvia como exten-
do, tenaz, determinado. Talvez, se nos fosse permiti- são natural de suas atividades. Participa de ativida-
da não uma licença poética, mas analítica, pudésse- des religiosas, auxilia na construção de capelas e
mos dizer que a ação econômica de personagens templos, realiza doação de terrenos para construção
como a do Sr. Paulino poderiam complementar a clás- de escolas, participa da vida social de clubes e enti-
sica interpretação de Max Weber, que enfatizou a éti- dades. Sua energia e entusiasmo, reconhecidamen-
ca protestante, em outros contextos nacionais, como te, estão na origem e no sucesso de muitos destes
um dos componentes da ação dos empreendedores empreendimentos.
que criaram a moderna empresa e a acumulação ca- Agora, contudo, essa chama se apagou! Num
pitalista. Aqui estaríamos diante de um representante bonito dia, na sua cidade eleita, a chama se apagou.



a) a clonagem terapêutica, que é a
possibilidade de reversão de doenças gra
ves e tratamento de doenças degenerativas
como Parkinson, Alzheimer e Huntington,
através da clonagem para reposição de ór
gãos como medulas, rins, coração, fígado, a
partir do material genético do paciente;

b) a clonagem humana, com a produ
ção de. fetos para inseminação artificial; e

c) a possibilidade de reversão do en
velhecimento.

Percebe-se claramente que a opinião pública
está dividida entre a clonagem terapêutica e a clo
nagem humana. Muitos acabam por confundir e in
serir as duas idéias apenas no contexto da criação
de clones humanos, que é onde estão as maiores
resistências e restrições.

Quanto a nós, questionar a capacidade científi
ca não nos compete e, muito menos, julgar ou interfe
rir na decisão daqueles que optaram ou optarão pela
clonagem humana.

A nossa preocupação, como legisladores, deve
estar voltada ao dilema ético e legal. O clone seria um
sujeito autônomo ou uma extensão do doador?

É preciso definir limites do aceitável e criar me
canismos para que esses limites não sejam violados.

Há quem diga que a clonagem humana seria
uma espécie de eugenia, a ciência que visa melhorar
a raça humana, abrindo precedentes para rompantes
discriminatórios e trazendo de volta a trágica história
do arianismo de Hitler. O receio de parte dos repre
sentantes da sociedade comum é a possibilidade de,
no futuro; um governante qualquer, talvez psicopata e
sem escrúpulos, em posse da nova técnica, tentar cri
ar homens com características específicas, a seu
bel-prazer.

Tais ponderações poderão ser vistas pela comu
nidade acadêmica e científica como fantasiosas e fru
tos do medo, do preconceito ou da resistência.
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A extinção de sua luz foi sentida por muitos e em di- dispostos a correr os riscos e pagar US$ 500 mil por
versos rincões. Aqueles com quem repartiu sua vida e um clone.
seu coração sentiram o término dessa luz. Gente de Como entrar nessa discussão, Sr. Presidente,
sua cidade e também de outras partes onde se ex- Sras. e Srs. Deputados, sem nos reportarmos seria-
pandia o respeito e a admiração que lhe eram conferi- mente aos nossos conteúdos internos éticos, emocio-
dos. Em locais tão distintos com que se reparte o nais e religiosos? É quase impossível separar a racio-
mundo, de um lado e do outro em que se dividem as nalidade e a sensatez de opiniões dos conceitos
Américas, de um lado e do outro em que o oceano di- aprendidos e condicionamentos impregnados.
vide o mundo, lá e aqui, amigos choraram sua partida. Segundo os defensores dessa nova técnica, os

A eternidade não é uma dimensão de tempo, beneffcios são muitos, considerando os seguintes as-
mas uma medida de reconhecimento pelo qual so- pectos:
mos percebidos, pejo que deixamos, pelo que fize
mos.

Então, neste contexto, Paulino Fontana não
morrerá nunca!

Esta. Sr Presidente, Sr.!!! e Srs. Deputados, a ho
menagem que prestamos a esse ilustre cidadão.

O SFl. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, ao que tudo indica, os clones humanos
serão mesmo inevitáveis!

Não sei bem, ainda, se vibro pelo espetacular
desenvolvimento da capacidade científica ou se temo
pelas conseqüências em nível ético, psicológico e até
espiritual.

A polêmica está instalada. E parece que de
nada adiantarão as críticas, o brado do Vaticano ou as
tentativas governamentais de vários países em sus
pender ou bloquear as pesquisas. O fato é que em al
guns países as pesquisas já estão avançadas e pro
mete-se o nascimento do primeiro clone humano em
até dois anos. E também não se descarta a hipótese
de já existirem experiências secretas em alguma par
te do planeta.

Ao que me parece, será impossível segurar o
ímpeto científico e o avanço da genética, que já traça
um caminho sem volta.

A julgar pelo evento do bebê de proveta, que teve
o seu primeiro bebê nascido em 1978, há mais de vinte
anos, com estimativas hoje de, só no Brasil, o número
estar perto de meio milhão de crianças, é posslvel que
a clonagem humana leve bem menos tempo para ser
aceita e utilizada pela sociedade comum.

O nascimento do primeiro bebê de proveta tam
bém desencadeou protestos em todo o mundo e até
hoje a igreja católica continua irredutíve'( assim como
muitos cientistas que continuam resistentes às novas
técnicas.

O impacto da clonagem é tão grande e real que
já existe uma lista de espera de cerca de mil casais
dos EUA, Itália, Inglaterra, Argentina e outros países,
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, Par- A COPEL é uma grande empresa de eletricida-
lamentares, no entanto, com fantasia ou sem fantasia, de, produz cerca de 7% de energia elétrica do Brasil,
precisamos estar atentos a essa nova realidade cien- tem quarenta e tantos anos de existência, já investiu
tffica e nos posicionarmos quanto à definição de re- cerca de 14 bilhões de reais na sua construção, qua-
gras internacionais para evitar o mau uso da clona- se todos os investimentos já estão pagos, é altamente
gem, da mesma forma como a energia atômica foi tra- lucrativa. Para se ter uma idéia, do ano passado até
gicamente utilizada no passado. setembro deste ano, ela já lucrou cerca de 300 mi-

É imposslvel saber quais as conseqüências fu- Ihões de reais, enquanto a Cia. Paulista de Força e
turas das descobertas cientfficas de nossa época e Luz, aproximadamente 30 milhões de reais. De sorte
por isso precisamos ter muita cautela. A minha suges- que a COPEL é extraordinariamente importante.
tão é que comecemos a pensar no assunto nesta Num momento de crise energética como o que
Casa, criando uma Comissão com o objetivo de le- estamos vivendo, chega a ser desairoso o Governo Ja-
vantar, junto à comunidade cientffica e à sociedade, ime Lerner, quando opta por vender uma estatal de
as informações necessárias para uma posslvel regu- energia elétrica que não vai produzir 1 KW/h de ener-
lamentação, ou não, da clonagem terapêutica ou hu- gia. Caberia ao Sr. Jaime Lerner articular investimen-
mana. tos para empresas que quisessem produzir 100 KW,

Se a clonagem, corno forma de reprodução hu- 1000 KW ou coisa que o valha, mas vender uma esta-
mana, é um procedimento considerado ainda obscu- tal que não vai produzir nada neste momento de crise
ro, desconhecido e proibido, vamos, então, separar o chega a ser um atentado ao povo brasileiro, ao povo de
joio do trigo e investir no lado bom da clonagem, que é Curitiba. Ficamos indignados. O que está acontecendo
a clonagem terapêutica. em Curitiba merece o levante do povo brasileiro.

Pessoalmente, defendo e seria razoável o Bra- Nós da Comissão da Frente Parlamentar em
sil, nesse primeiro momento, também defender e in- Defesa d~ Brasil, fizemos reunião ontem e conclul-
centivar a aplicação_terapêuti<:a dessa t.ecnologi~~ vi- mos que não vamos permitir que se consuma esse
sando a reg~neraçao de órga~s e tecldo~ ?amflca- atentado ao Brasil da forma que está sendo pensado
dos, proporclonan~o aos ~acle~tes brasileiros, ~m no Paraná, sem que tenhamos participação direta.
um futuro bem prÓXimo, um admirável mundo novo. Mais de quinze Deputados já se dispuseram a ir até lá

Muito obrigado, Sr. Presidente. para votar as finais.

O ~~. HAROLDO LIMA (BI~co/PCdoB - BA. Parabenizamos primeiramente o povo de Curiti-
Sem revlsao do .orador.) - Sr. Presidente, S~ e .Srs. ba, porque foi às ruas batalhar contra aquele ato do
Deputados, ~o fmal da s~mana passada o.Brasil :0- Governo. O Governo chegou a corromper Deputados
mou conhecimento de dOIS fatos de grande Importan- Estaduais para derrotar aquela emenda popular.
da. Um foi a apresentação de relatório no Tribunalde. .
Contas da União, pelo Ministro Adylson Motta, que HOJe conversamos co~ o Deputado L.ulz Carlos
mostra balanço negativo a respeito das privatizações Hauly, do Estado do Parana, e S.EXS nos disse que o
brasileiras PSDB vai pedir a expulsão de um Parlamentar que

C . it d d . f - M' . t está sendo visto como comprovadamente vendido aoom mu os a os e m ormaçoes, o InlS ro . _
chamou a atenção para o fato de que o Brasil está en- Gove~no Jaime Lemer para nao derrotar a emenda
frentando problema complexo: a cada dia que passa, popu r.
avolumam-se as denúncias e as informações relati- . Sr. Pres~dente, no clima,que estamos vivendo de
vas ao escândalo que têm sido as privatizações em crrse energétIca, essa tentativa de vender uma ener-
nosso Pais. gética como a COPEL chega a ser um acinte, um cri-

O outro fato é que tomamos conhecimento, pela me de lesa-pátria.
cobertura jornalística de rádio, televisão e jornal, da O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revi-
batalha verdadeiramente campal que se travou em são do orador.) - Sr. Presidente, ontem apresentei ofr-
Curitiba, na qual o Governador Jaime Lemer capita- cio ao Presidente da Casa solicitando a S. Exa que Ii-
neou uma campanha inglória para que se derrotasse, dere um movimento nacional- convocando inclusive
na Assembléia Legislativa daquele Estado, emenda uma reunião dos Presidentes de Assembléia de todos
popular que visava impedir a privatização da COPEL,' os Estados - para melhor redefinirmos a questão da
que é um atentado ao Brasil. O Governador Jaime remuneração salarial de todos os homens públicos
Lemer quer escrever mais uma página de escândalo brasileiros, dado os problemas que vivemos hoje em
na dramática trajetória chamada privatização. Minas Gerais.
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Solicito seja inscrito nos Anais da Casa os ter- vos e pensionistas, representa mais uma violenta
mos desse oHcio. agressão contra parcela do povo que tem sido vitima

Sr. Presidente, registro a presença no plenário de insensatez e insensibilidade governamental..
do nosso companheiro João Paulo Pires de Vascon- São sete anos de miséria. Quem ganhava R$
celos, que durante vários mandatos brilhou nesta 1.000,00 há sete anos, hoje tem o poder aquisitivo de
Casa e contribuiu para a sua democracia. R$ 400,00.

OFíCIO A QUE SE REFERE O Desde a posse de FHC até hoje, a inflação atin-
ORADOR: giu 76%. Constata-se que não apenas os trabalhado

res da atividade privada, mas também os servidore.s
GABDTS/OF.11212001 públicos civis e militares, aposentados, reformados

Brasília. 21 de agosto de 2001 ou pensionistas, são as grandes vítimas do neolibera-

DO. Presidente da Câmara dos Deputados Iismo.
Deputado Aécio Neves A Nação está comprometendo seu patrimônio

com as privatizações, com a furiosa abertura econô-
Considerando todas as medidas já tomadas mica para o capital financeiro especulativo. O País é

por V. Exa no sentido de tornar pública e transparen- hoje um dos que tem a maior carga tributária e a eco-
te todas as ações desta Câmara dos Deputados no nomia que suporta também os maiores juros do pla-
que diz respeito não só à pauta de trabalhos, como neta.
principalmente àquilo que se convencionou chamar A renda está concentrada nas mãos de uma mi-
"pacote ético", venho, respeitosamente, propor que noria, onde se destacam os lucros dos vinte maiores
esta Casa lidere um grande debate nacional sobre a bancos, US$ 39,6 bilhões, e o resultado é a amazôni-
necessária e justa remuneração dos agentes públi- ca exclusão social. De 170 milhões de habitantes, a
cos, nos três poderes. população economicamente ativa é de apenas 60 mi-

Diante dos acontecimentos que mobilizam a Ihões de habitantes, enquanto os excluídos são mais
opinião pública de nosso Estado, Minas Gerais, pro- de 50 milhões de habitantes.
ponho, mais especificamente, que V. Exa , convoque
todos os Presidentes de Assembléias Legislativas do O Brasil marcha para a miserabilidade, para a
País, para um encontro, em Brasília, onde se coloca- indigência.
ria de forma límpida e transparente a questão salarial A fome, Presidente FHC, é má conselheira. Ao
no legislativo, em todos os níveis. longo da história da humanidade, ela gerou as rebe-

Deste encontro poderíamos caminhar para um liões dos injustiçados. Isso já está acontecendo no
consenso para serem tomadas medidas legais (reso- nosso País.
luções, projetos de leis, emendas constitucionais) Os servidores das universidades federais estão
que não deixassem mais dúvidas na opinião púbica em greve, legítima. Os servidores federais prepa-
sobre a remuneração de Senadores Deputados Fe· ram-se para manifestações de protestos. Em vários
derais, Estaduais e Vereadores. Simultaneamente le- Estados, os policiais civis e militares e suas mulheres
gislaríamos, sempre por meio da busca de um con- emitem um clamor de desespero, em decorrência das
senso progressivo, sobre a remuneração dos dois ou- necessidades básicas que não são atendidas pelos
tros poderes. salários percebidos.

A sociedade civil está ansiosa por mudanças. Sr. Presidente, o reajuste de 3,5% para quem
Felizmente a Presidência desta Casa já demonstrou, tem direito de receber 76%, para recompor seu mo-
na prática, sua sintonia com este sentimento. Conte desto padrão de vida, é na verdade uma bofetada, da
com a modesta ajuda deste parlamentar para o en· tirania, no rosto dos servidores públicos civis e milita-
frentamento das batalhas que se fizerem necessárias res, aposentados. reformados e pensionistas.
para o resgate total da credibilidade do Poder Legisla- O Governo FHC, não satisfeito com o congela-
tivo e demais instituições brasileiras. mento dos salários dos servidores públicos, ativos,

Atenciosamente, - Deputado Tilden Santiago, inativos e pensionistas, tenta ferozmente impor a
(PT/MG). "contribuição" dos aposentados, cumprindo compro-

O SR. ALCEU COLLARES (Bloco/PDT - RS. misso assumido com o FMI. Já tentou implantar a tal
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. contribuição dos aposentados através de medida pro-
Deputados, a proposta do Governo de reajuste salari- viséria e recebeu, por várias vezes, o "não" da Câma-
ai de 3,5% para os funcionários públicos ativos, inati· ra dos Deputados. Do Supremo Tribunal Federal, re-
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cebeu um "não" pela edição de medida inconstitucio- ceitada uma combinação de dois medicamentos -
na!. cervastatina e gemfribrozil -, ambos agentes que

Outra decisão que afeta não somente os servi· abaixam o colesterol. Mas o resultado dessa associa-
dores públicos, mas os assalariados em geral, é o ga- ção nefasta foi a morte do paciente. O mais grave da
nho de receita de maneira indevida, motivada pela história é que, inquirido pela imprensa, o próprio mé-
não-correção das tabelas de Imposto de Renda. dico, responsável pela prescrição dos dois medica-

o SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi- mentos, confessou desconhecer a periculosidade de
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- tal combinação. Chamamos isso, em farmacologia,
dos, o que me traz hoje a esta tribuna é motivo de de "sinergismo tóxico recíproco", que é a associação
grande satisfação e, por que não dizer, de orgulho. de medicamentos, com o aumento de sua toxicidade.

Trata-se da comemoração dos 90 anos de exis- É lamentável, Sr. Presidente, para não dizer
tência da Faculdade de Farmácia da Universidade inadmissível, que situações como essa ocorram em
Federal de Minas Gerais, instituição na qual tive opor- pleno século XXI, e é certamente por isso que aprove-
tunidade de ocupar praticamente todas as posições. itamos a oportunidade da comemoração dos 90 anos
Nela ingressei como aluno, fui monitor, auxiliar de en- da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal
sino, livre docente, professor catedrático, titular, chefe de Minas Gerais para fazer tal alerta. Precisamos in-
de departamento e, finalmente, diretor. Lá conheci mi- vestir mais na profissão farmacêutica e na qualidade
nha saudosa esposa, Therezinha Myrtes Costa Mu- de formação dos seus estudantes, que são lançados
rad, também farmacêutica, hoje infelizmente falecida, anualmente no mercado de trabalho. Precisamos in-
a quem gostaria de incluir nesta homenagem. vestir no incremento da pesquisa, na qualidade da

É, portanto, urna velha e longa história de amor. propaganda comercial distriburda internamente para
Do pequeno prédio instalado na Praça da Liber- a classe médica e naquela veiculada pela mfdia.

dade, tive oportunidade de acompanhar de perto sua Nós, Parlamentares, precisamos nos unir em
transformação e emancipação. Posso dizer, sem esforço concentrado para exercer nosso papel maior
qualquer modéstia, que conheci suas dificuldades e a de atuar como fiscais junto ao Governo Federal, co-
vi, pouco a pouco, transformar-se em um dos maiores brando mais verbas, mais atenção para a categoria.
centros acadêmicos de excelência do ensino farma- Precisamos ainda mais conscientizar a população de
cêutico do País. que ela é a peça fundamental em nossa luta, sen-

Desnecessário enfatizar a qualidade de ensino do-lhe necessário exigir qualidade e lutar por ela. E,
da Faculdade de Farmácia. Dividida e conduzida por mais ainda - e minha profissão de médico e farma-
quatro diferentes setores, a instituição abriga quatro cêutico credencia-me mais que a qualquer um -, pre-
importantes departamentos; produtos farmacêuticos, cisamos intensificar esforços no sentido de alertar as
farmácia social, análises cHnicas e toxicológicas e autoridades para o fato de que o que aconteceu com
controle de qualidade dos alimentos. E mais: possui o infeliz cidadão poderia ou pode ocorrer em nossos
22 laboratórios para ensino e pesquisa, um laborató. lares, com nossos filhos.
rio de análises clínicas e uma farmácia-escola para É, portanto, uma luta pessoal, de cada Parla-
treinamento dos alunos. Tudo isso sem mencionar o mentar, cada autoridade, cada brasileiro.
fato de que são poucas as faculdades que, como ela, Concluo esta homenagem, Sr. Presidente, le-
possuem curso de mestrado na área de tecnologia de vando meu abraço à diretoria daquela faculdade, por
alimentos. intermédio do seu titular, o Prof. Gerson Antônio Pia-

Nesse sentido, volto a frisar tema que tenho in- netti, aos professores, aos funcionários e, em especi-
cansavelmente trazido a este Plenário, nesses meus ai, aos seus alunos, aqueles que, tal qual os antigos
quatro mandatos como Deputado Federal. Precisa- alquimistas, acreditam que a pedra, se lapidada com
mos dar prioridade à qualidade dos alimentos forneci- determinação, pode assemelhar-se ao ouro - em ou-
dos à população e à qualidade dos medicamentos. tras palavras, que o sonho, se mesclado de esforço e
Precisamos intensificar a pesquisa, investir nos pro- trabalho, fatalmente será convertido em realidade.
fissionais das áreas, lutar pela qualidade daquilo que Meu abraço carinhoso à Faculdade de Farmácia
é levado ao mercado de consumo. da UFMG, na comemoração dos seus 90 anos de

Recentemente, só para citar um único exemplo, existência.
a mídia divulgou o caso do empresário que, apresen- Muito obrigado, Sr. Presidente.
tando sintomas de colesterol alto, procurou conceitu- O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
ada clínica cardiológica em São Paulo, onde lhe foi re- revisão do orador) - Sr. Presidente, comunico à Casa



2. Nova Tabela (Ou Reestruturação de Tabela)
• Aplica um reajuste diferenciado entre os três

níveis. Nível de Apoio - em média 6%. Nível
Médio - em média 8% e Nível Superior - fixo
de 23%, quebrando a isonomia de tratamento
interno na mesma categoria.

3. Criação da GDAE - Gratificação de Desem
penho de Atividade Técnico-Administrativa Educaci
onal.

• Gratificação com percentual de O a 200%, a
ser atribuída em função do efetivo desempe
nho do servidor somada ao desempenho ins
titucional da IFE. A GDAE será regulamenta
da, não havendo qualquer critério identificado
que indique como ser de fato, a sua imple
mentação.

• Diferenciação de tratamento para com os
aposentados, criando três situações:

a) os já aposentados quando da edi-_ o

çao da MP n 2.150-39 - transforma o valor
da GAE, nominalmente identificado (conge
lado em valor fixo, não mais de 160%) em
Vantagem Pessoal. Por ocasião de futuros
reajustes, não incidirão sobre esta parcela;

b) os que irão se aposentar nos próxi
mos 5 anos após a edição da MP - estes le
varão 160% sobre o vencimento básico para
a aposentadoria; e

c) os que se aposentarão após 5 anos
da edição - levarão para a aposentadoria a
média do que receberem de GDAE neste
período.

4. Promoção/Progressão
• Limitação de vagas para acesso. Constará da

regulamentação. Extinção da promoção/pro
gressão por titulação e por tempo de serviço.

5. Algumas Diferenças Com Relação Às Ou-
tras Categorias Incluídas Na Mp N° 2.150-39

• A Média Aritmética de implementação para a
nossa categoria é de 90, para as demais é de
95.

• O Desvio-Padrão é também diferenciado das
demais.
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que encaminhei requerimento ao Banco Nacional de • Esta gratificação era de 160% sobre o venci-
Desenvolvimento Econômico e Social solicitando a mento básico, de caráter permanente, o que
relação de todos os empréstimos realizados nos últi- representava 13 dos nossos salários.
mos seis anos-de 1995até hoje-, superioresa2 mi- • A Medida Provisória só extingue a GAE para
lhões de reais. Parece que essa instituição tem servi- os técnico-administrativos das IFE. Para as
do unicamente para concentrar renda em nosso País demais, foi garantida sua incorporação ao
e favorecer as privatizações. vencimento básico, através das tabelas.

Por fim, Sr. Presidente, quero registrar o posicio
namento da Federação de Sindicatos de Trabalhado
res nas Universidades Brasileiras - FASUBRA sobre
a greve dos servidores, que já se alastra por 41 uni
versidades, e dos docentes, que atinge dezesseis
universidades.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE
TRABALHADORES NAS UNIVERSIDADES

BRASILEIRAS
Fundada em 19 de dezembro de 1978

Ca 1a aberta aos parlamentares

Brasília-DF, 21 de agosto de 2001.

Os servidores técnico-administrativos do siste
ma federal de ensino, vinculados à Federação dos
Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Bra
sileiras (FASUBRA), estão em greve, desde o dia 25
de julho. Nossa greve atinge hoje 41 IFE, com alto ín
dice de adesão, inclusive nos hospitais universitários.
Os eixos que mobilizaram a categoria foram os se
guintes: Reposição Salarial; Autonomia com Demo
cracia; Plano Único de Carreira e. Salários; Defesa
dos Hospitais Universitários; Contra a Lei de Regula
mentação do Emprego Público. A construção do mo
vimento paredista foi em defesa de uma pauta de rei
vindicações que, ao longo dos últimos anos, acumu
lou promessas e prejuízos. Não bastassem os sete
anos que os servidores públicos federais estão sem
reajuste, o governo federal impôs aos técnico-admi
nistrativos das IFE uma medida provisória que ataca
nossos direitos, agravando ainda mais nossa já com
balida qualidade de vida.

DESTAQUES PONTUAIS DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.150-39, de 30-5-2001
(Versões seguintes não foram alteradas)

1. Extinção da GAE - Gratificação de Atividade
Executiva

• GAE - foi instituída em 1992, tendo um cará
ter de recomposição salarial e caracteriza~

va-se enquanto uma gratificação fix~, extensi
va a ativos e aposentados.



Muito diferente das políticas nocivas à educa
ção, que promovem o sucateamento e o total des
monte das IFE, nossa pauta de reivindicações con
templa a revisão salarial de 75,48% (referente às
perdas salariais entre 1995 e 2000), incorporação
da gratificação de atividades executivas (recebida
pela categoria há mais de 7 anos). isonomia de tra
tamento entre os níveis, negociação da carreira na
cional dos técnico-administrativos em educação, de
fesa da universidade pública e dos hospitais univer
sitários.

Há muito tentamos estabelecer negociação com
o governo federal que, impulsionado pela política de
destruir os sindicatos e o serviço públicO, mantém-se
intransigente com a categoria.

Nossa greve é conseqüência das graves injusti
ças que sofremos e sua solução está rias mãos dos
que defendem a democracia e os direitos dos traba
lhadores. Por isso, solicitamos aos(às) Senhores (as)
Parlamentares que cobrem do MEC a imediata aber
tura de um processo efetivo de negociações, com a
FASUBRA, visando o retorno da normalidade das ati
vidades desenvolvidas pelas IFE.

Contando com o vosso apoio, subscreve
mo-nos.

Atenciosamente, - Comando Nacional de Greve
- FASUBRA Sindical.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Rubens Bueno.

O 5R. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, o Congresso Nacional vem de apro
var o novo Código Civil. Isso pode ser considerado um
avanço, pois que se procura atender a uma tessitura
social mais sofisticada e muito mais complexa do que
aquela que gerou o Código ainda em vigor e que data
de 1906.

Se quisermos comparar o Brasil do princípio do
século XX com o do princípio o século XXI - e nosso
Código Civil tem a'duração de quase um século -, va-
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• A incorporação da GDAE aos proventos, mos encontrar países tão diferentes que poderíamos
quando da aposentadoria, para a nossa cate- ser levados a pensar que estamos em outro planeta.
goria será devida se percebida há, pelo me- O Brasil era um país essencialmente rural e,
nos, 5 (cinco) anos. Para as demais, o interstf- portanto, exportador de produtos agrícolas, com es-
cio estipulado é de 2 (dois) anos. pecial relevo para o café e a borracha. As relações in-

• Os valores dos vencimentos básicos, cons- terpessoais urbanas eram rarefeitas. As cidades, ou,
tantes nas diversas tabelas, é substancial- melhor dizendo, as megalópoles hoje existentes se-
mente superior. Na nossa tabela o piso é de quer poderiam ser imaginadas àquela época. O Códi-
R$183,OO e o teto é de R$644,89. Para as de- go Civil, portanto, somente poderia reproduzir aquela
mais chega a ter piso de R$2.295,67 e teto de estrutura e buscar codificar as relações entre as pes-
R$4.490,21. soas, tomando por base os conceitos prevalecentes

àquela época, os quais, impossível negar, datavam
do século XIX

Diz-se, no comum, que temos um código ma
chista. Isso, que hoje é expresso com derrisão, acaba,
na verdade, servindo de elogio a seus elaboradores,
pois que conseguiram reproduzir com perfeição o mo
mento em que viviam. Naquele período o predomínio
social do homem era quase que absoluto, as mulhe
res eram sempre ou quase sempre consideradas
"prendas domésticas", com a observação de que so
mente em 1934 conseguiram o direito a voto - que
puderam utilizar apenas em 1945, quando da queda
da ditadura Vargas.

Desnecessário dizer que essa situação é toda
outra, que a igualdade genérica é absoluta e, embora
restem resquícios desse predomínio masculino, o
novo Código soube superá-los quase que integral
mente, sendo, no caso, moderno, atual.

Alega-se que sua tramitação no Congresso le
vou um quarto de século. Não foi muito mais rápida a
elaboração e aprovação do Código em vigor num
Congresso republicano que - se bem examinarmos a
questão comprovaremos isso - ainda engatinhava.
Por isso, muitas de suas deliberações tinham a marca
registrada do século anterior, sendo incapazes, por
tanto, de atender por inteiro às necessidades do mo
mento.

No caso do novo Código, vamos encontrar al
guns percalços. Nesses 25 anos de tramitação, as
mudanças na sociedade foram também de vulto.
Quem imaginaria, há 25 anos, a questão da clona
gem, das relações via Internet, de um sistema de co
municações que alterou em muito as relações inter
pessoais? O Código, assim, já nasce velho? De forma
alguma! Questões da espécie serão consideradas as
sim que ele entre em vigor, daqui a dois anos, quando
se terá ainda melhor oportunidade de adotar deci
sões a respeito de matéria que, em discussão nos
dias de agora, ainda não conseguiram posição con
sensual da sociedade a respeito, sendo, portanto, dis
cutível incluí-Ias de pronto em um novo Código.
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São questões que levantamos, Sr. Presidente, dólares que os senhores banqueiros acumularam em
não com o interesse de menosprezar o trabalho reali- seus cofres. E, nesse caso, voltam a atuar os econo-
zado pelo Congresso, mas, ao contrário, para com- mistas de plantão, que, em entrevistas, conferências,
provar sua capacidade de ir ao encontro dos anseios artigos de jornal, declarações genéricas, apontam
da cidadania, oferecendo um código de relações in- para uma crise que está logo ali na esquina, fazendo
terpessoais que está quase que ao par com a realida- com que uma nova "corrida ao ouro" revalorize as mo-
de que estamos vivendo. edas fortes que acumularam.

Passo a abordar outro assunto. Não queremos dizer que essa crise anunciada,
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, uma análí- ainda que exagerada, seja inteiramente falsa. O Brasil

se, ainda que não muito aprofundada, da alta do dólar depende, cada dia mais, de capitais externos. Faltan-
nos últimos meses pode nos levar a conclusões curio- do esses capitais, a situação vai se agravando mais e
sas. Por que razão, afinal, procura-se valorizar a moe- mais. Mas isso difere do artificialismo criado por es-
da americana, em detrimento do real? A economia ses economistas, que, no plantão, servem aos senho-
brasileira se recupera, a olhos vistos, da crise de jane- res que lhes pagam gordos salários - quase todos,
iro de 1999. O PIB, visivelmente por causa da crise ninguém desconhece, servindo a grandes grupos fi-
energética, somente ao final do primeiro semestre en- nanceiros, quando não a proprietários de corretoras,
trou em queda - isto podendo indicar uma nova re- jogadores, enfim, desse cassinão em que se transfor-
cessão. Mas agora, e não no princípio, quando o dólar maram as finanças do País. Olhos neles!
começou a indicar uma ainda não atenuada tendên- Muito obrigado pela atenção.
cia à alta. O SR. FERNANDO ZUPPO (PSOC - SP. Pro-

Seria a crise argentina, diriam alguns. Difícil nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
aceitar esse argumento tranqüilamente. Afinal, depois Srs. Deputados, o Exmo. Presidente da República, Sr.·
de implantado o real, o Brasil já enfrentou a crise Fernando Henrique Cardoso, anunciou ontem o au-
mexicana de 1995, a russa, de 1997, a do sudeste da mento concedido ao funcionalismo público federal. A
Ásia em 1998, sem que o real desse indícios de de- proposta é no mínimo ridícula, considerando-se o je-
sestabilização. Ao contrário, até mesmo quando a cri- jum forçado a que se tem submetido o funcionário pú-
se se instalou entre nós no início de 1999 a brutal blico federal., ,
desvalorização de nossa moeda foi apontada por O aumento de 3,5%, tão generosamente conce-
alguns economistas de plantão como definitiva. E dido pelo Executivo, sequer considera as perdas sala-
apostavam todos em que o dólar, daí em diante, seria riais ocorridas durante os sete anos sem aumento. É
a melhor aplicação, a mais segura, a mais rentável. absolutamente ofensivo, indecente e cruel.
Deram com os burros n'água, é certo. Mas parece A justificativa de que ao Governo não interessa
que suas previsões catastróficas ganham novo peso, considerar a reposição da inflação por abominar a in-
com o dólar rendendo percentuais bem acima da in- dexação, segundo o mesmo tão danosa à nossa eco-
fiação do mês, do semestre. nomia, não enche a barriga dos funcionários empo-

Estávamos ocupados com essas idéias, quando brecidos e de suas famflias inconfonnadas.
nos chamou a atenção artigo publicado pelo excelen- Como pretende o Governo que o funcionário su-
te jornalista Clóvis Rossi, na Folha do dia 16 de agos- porte os sucessivos "acordos" com o Fundo Monetá-
to. O articulista nos adverte que os bancos, temendo rio Internacional- FMI, em que o Governo se compro-
dias piores, deram início a uma compra desabalada mete a "cortar" gastos, sem se importar com aqueles
de dólares - razão maior para os preços abusivos de que sofrerão os reflexos diretos desses cortes?
agora - e encheram seus cofres de moeda ianque, na Como aceitar o desparramo de dinheiro que é
expectativa de que a crise se instalaria em definitivo direcionado para o pagamento dos juros impostos
no Brasil. Assim, poderiam vender esses dólares en- pelo Fundo, quando faltam verbas para os setores
tesourados por uma fortuna. Puro jogo. Puro risco. fundamentais de nossa sociedade, como a saúde, a

Mas o jogo e, portanto, seu risco têm regras que, educação, o saneamento básico, e a justa remunera-
afinal, são os próprios banqueiros que estabelecem. ção e os investimentos no serviço público, com o au-
Tanto que, esvaindo-se de alguma forma os efeitos da mento dos salários e otimização das atividades atra-
crise de 19S9, há a necessidade de que se instale ou vés das contratações necessárias, manutenção dos
pelo menos se aponte nova recessão, nova corrida ao equipamentos e instalações etc.?
dólar, enfim, novos assaltos à nossa economia, o que Não é só a Justiça que é cega, nosso Governo
resultaria, impossível negar, numa alta acelerada dos também tem os olhos vendados para tudo aquilo que
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não lhe interessa, e s6 age sob pressão. Digo isso mundo, da famrlia em que nascemos e do povo a que
porque, somente um dia antes da deflagração do mo- pertencemos.
vimento de paralisação dos funcionários públicos fe- O segundo motivo de tanto orgulho e emoção,
derais, dignou-se a conceder-lhes aumento que já Sr. Presidente, está no fato de também ter a cidade de
vem desconsiderando a inflação de tantos anos sem Nil6polis me distinguido como seu representante,
reajustes e perdas salariais. através do voto da representatividade, que me tornou

Não podemos nos esquecer de que 3,5% é a seu mandatário tanto na chefia do Executivo Munici-
meta da inflação prevista para 2002. Quem arcará pai, como seu Prefeito, quanto no Congresso Nacio-
com o prejuízo suportado pelo funcionalismo federal nal, como Deputado Federal, ao longo de seis man-
durante esses sete anos sem reposição? datos consecutivos. Desse modo, torno~me também

Não concordamos de forma alguma com a testemunha viva da luta, do sofrimento e das conquis-
transferência de responsabilidade do Poder Executivo tas em busca do seu próprio desenvolvimento.
para o Legislativo que essa última manobra da Presi- Pouco mais de outras cinco décadas, desde o
dência da República quer realizar. O Governo se es- 21 de agosto de 1947, contabilizam parte da história
cora nas lamúrias de suas altas autoridades, que se de Nilópolis, que remonta à época do Tratado de Tor-
declaram insatisfeitas com uma máquina pública ine- desilhas, das Capitanias Hereditárias de São Vicente,
ficiente e inchada, o que não é verdade. das Sesmarias e mesmo dos índios jacutingas e es-

Cabe ao Executivo avaliar seus funcionários, cravos perseguidos até a Bacia do Rio Iguassu, na
.pois s6 quem administra tem capacidade de visualizar Baixada Fluminense, local de seu último refúgio, an-
os problemas e bem avaliar o desempenho de seus tes de serem dizimados pelos colonizadores portu-
agentes. Se não está satisfeito, deve promover as mu- gueses.
danças exigidas, sem jogar a "batata quente" nas Sr. Presidente, na verdade, a história de Nilópo-
mãos desta Casa, que não se encontra tão capacitada lis, que se confunde com a própria história da Baixada
para tomas as medidas adequadas quanto àqueles Fluminense ou do Recôncavo da Baía de Guanabara,
que lidam diariamente com esses funcionários. como era chamada a região, é marcada por caminhos

O PSDC não aceita os argumentos esdrúxulos difíceis e tortuosos, do ponto de vista socioeconômi-
do Governo e declara neste momento, e perante os co. A ausência de serviços básicos de uma cidade,
membros desta Casa, que votará contra qualquer me- tais como coleta de lixo, iluminação pública, esgotos,
dida que venha a prejudicar os cidadãos brasileiros, água e pavimentação de ruas, sempre castigou a po-
pois entre os princfpios que os norteiam encontra-se pulação, que, desde finais do século IXX, passou a
o respeito à dignidade humana, que a proposição do acalentar o desejo de independência. Foi assim com
Executivo pretende ignorar. Duque de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis, que

Era o que tinha a dizer. formavam a Freguesia de São João de Meriti.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o Já em 1916, o povoado de São Matheus, que

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu- deu origem a Nilópolis, se desmembrou da Freguesia
tados, mais uma vez sou dominado pela emoção de e passou a ser o 70 Distrito de Iguaçu. Foi nessa épo-
estar aqui, neste momento, prestando a Nilópolis, ci- ca que o então Presidente da República, Nilo Procó-
dade que me viu nascer e crescer, a minha mais sin- pio Peçanha, político abolicionista, filho de humildes
cera e profunda homenagem, neste 21 de agosto, camponeses, visitou o povoado de São Matheus e
quando festejamos o seu 54° aniversário de emanci- mandou construir esgoto e tratar a água para o con-
pação político-administrativa. sumo, acabando assim com uma série de doenças

A minha emoção é duplamente gratificante. Pri- que dominava a região.
meiro, porque Nil6polis é o berço que embalou os A partir daí, a cidade passa a dispor também de
meus primeiros passos de menino e o alicerce que ligação de água, de luz e de iluminação pública. Sur-
sustentou as minhas fantasias, aventuras e projetos gem ainda, nessa época, a primeira agência dos Cor-
de adolescente, da mesma forma que ainda me dá reios, escolas particulares e públicas, comunicação,
forças para entender e aceitar os desígnios de Deus, horário de trens, pontes ligando ao Rio de Janeiro e a
mesmo quando se trata do maior amor da nossa vida. Nova Iguaçu e serviço de profilaxia rural.
E tudo isso se confunde de tal maneira com as lem- Por causa de todos os beneHcios proporciona-
branças dessa cidade, ao ponto de dar-me a certeza dos pelo Presidente, o povo de São Matheus resolve
de que não há, no mais fntimo de nós mesmos, pre- fazer-lhe justa homenagem, mudando o nome do po-
sença maior do que a do chão em que viemos ao voado para Nilópolis, que significa cidade de Nilo.



o projeto diz respeito à correção da tabela de
Imposto de Renda das pessoas flsicas, o que não
ocorre desde 1995, causando prejuízos amais de
seis milhões de contribuintes, que passaram a ser tri
butados, mesmo que tenham estado isentos original
mente; e outros sete milhões continuam sofrendo
com a tributação agravada pela falta de correção.

Para nossa alegria, a Comissão de Finanças e
Tributação, apesar da tentativa do PSDB - um dos
partidos da base governista - de desmobilizar o de
bate, articulando a retirada de quorum, no que não
foi bem-sucedido, conseguiu votar esse projeto, que
contou com a aprovação da imensa maioria dos seus
membros, revertendo o quadro de iniqüidade que im-
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A história nos conta que o primeiro serviço de O convênio, que envolve a Prefeitura de Nilópo-
iluminação pública a querosene surge na região da lis, a Caixa Econômica Federal e a Companhia Esta-
Baixada Fluminense em 1894, que a primeira rua a dual de Água e Esgoto - CEDAE, foi assinado no dia
contar com pavimentação é de 1913. Por isso, surgi- 13 de agosto e representa a solução de um problema
ram os movimentos emancipacionistas, que, depois que há décadas afligia a população. Lembro-me de
de Duque de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis, ter dito, na ocasião da solenidade, que )á não agüen-
voharam com força total, na década de 80, conquis- tava mais ver o povo de minha cidade sofrendo com a
tando vitórias a partir de 1990, a exemplo dos distritos falta de água. Mas frisei que a conquista do benefício
de Belford Roxo, Queimados, Japeri e Mesquita. só foi possível porque Deus ouviu as nossas preces,

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, eu diria as nossas orações.
que, no decorrer desses 54 anos de emancipação de O nosso empenho em trazer mais benefícios
Nilópolis, nós nos fizemos conhecidos pelo amor à ci- para Nilópolis não pára por ar. Aguardamos ainda a li-
dade, pela disposição para a luta, pela solidariedade beração de dinheiro, fruto de emenda de minha auto-
humana, pelo espírito fraterno com que nos empe- ria ao Orçamento da União, prevista ainda para este
nhamos em favor do desenvolvimento econômico e ano, e que visa à aquisição de unidade móvel de saú-
da prosperidade social. Nilópolis continua sendo a de, construção, ampliação e modernização de cre-
Ternurinha da Baixada Fluminense, com cerca de 200 ches e à construção de uma quadra poliesportiva,
mil habitantes, ocupando um minúsculo território de além de outros benefícios.
apenas 9 q~iJô~etros ~u.adrados, o menor e.ntre to- Muita coisa ainda está por fazer. Mas, com cer-
d?s os MUnlcipl?~ braSileiros e um dos de maior den- teza, Nilópolis, a partir de agora, haverá de conhecer
sldade demograflca: um novo tempo de realizações para o seu povo,

Prefeito municipal de 1973 a 1977, e merecedor, acompanhando o fluxo de modernização do mundo,
repito, em seis eleições consecutivas, da confiança na área da saúde, da educação, da cultura, dos servi-
dos eleitores para que os represente na Câmara Fe- ços públicos, transporte e meio ambiente, inclusive no
deral e no Ccngresso Nacional, volto a dizer que pe- tocante ao funcionalismo público municipal.
sam sobro .m~m, como homem público de. Nilópolis, Portanto, Sr. Presidente, a data que ho)e festeja-
tanto a. trad.lçao do passa.do quanto ~ desafiO do futu- mos deve ser vista como um pretexto a mais para que
ro. Obnguel-me, na Prefeitura e na Camara Federal: a possamos continuar esta luta em benefício da cidada-
ombrear com os meus antecessor~s, a_fazer-me dlg- nía e da dignidade de um povo que coloca suas espe-
no do exemplo de trabalho, de dedlcaçao e de perse- ranças e suas próprias vidas em nossas mãos.
verança com que concorreram para o progresso de M't b' d
Nilópolis. UI o o nga o. .

Assim sendo, vejo, sem falsa humildade, as rea- _ O SR. RICARDO B~RZOINI (~T - SP. Sem revl-
lizações com que venho contribuindo, embora mo- sao do orador.) - Sr.. Presld~nte, Sr- e Srs. Parlamen-
destamente, para a grandeza da minha terra e para o tares, ontem OCUP~I e~ta tnbuna, durante o .período
bem-estar do meu povo. Saneamento, pavimentação, de B~eves Co~unlcaçoe.s, ~ara fal~r do proJet? que
iluminação, construção de viaduto e de praças, esta- v~tanamos hOJe na Comlssao de Finanças e Tnbuta-
ção de transferência de lixo, terminal rodoviário, çao.
Escola Técnica Federal são exemplo de obras reali
zadas, e para isso lutei com todas as minhas forças,
certo de que não tenho feito mais do que a minha
obrigação, como político e principalmente como cida
dão nilopolitano.

Agora mesmo, graças ao empenho pessoal do
Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano, Mi
nistro Ovídio Antônio de Ângelis, consegui junto ao
Governo Federal a liberação de uma verba de 3,5 mi
lhões de reais. Esse dinheiro já está sendo aplicado
na construção de um novo reservatório de água, ele
vando dos atuais 2,5 milhões para 7,5 milhões de li
tros a capacidade de reserva do abastecimento de Ni
lópolis.
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perava, diante da situação tributária imposta aos con- mentar tarifas de telefone, de energia elétrica e ou-
tribuintes brasileiros. tras, com a anuência do Governo Federal, e não é

Aprovamos também projeto de autoria do Depu- possível viabilizar o reajuste dos servidores, depois
tado Michel Temer, que prevê o fim da cumulatividade de cinco anos, quando houve 35% de inflação, exata-
da COFINS e do PIS/PASEP. mente a porcentagem pretendida de ajustamento da

Então, este é um dia muito especial para a Co- tabela de Imposto de Renda.
missão de Finanças e Tributação, porque não ficamos Nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
apenas na dicotomia entre Oposição e Situação, não creio que devemos tratar essa questão com bastante
ficamos apenas no embate entre os aliados do Gover- maturidade. A negociação polftica em plenário pode
no e os que se opõem a ele. Hoje processou-se um se traduzir em grande acordo, que irá fortalecer a ima-
debate e houve grande capacidade de articulação. gem do Parlamento nacional. Sabemos que, com
Por isso votaram juntos, em defesa da economia e do esse festival de denúncias de corrupção e outras irre-
contribuinte brasileiros, partidos de oposição e de si- gufaridades, precisamos dar noHcias que demons-
tuação, mesmo, conforme eu disse, que tenha havido trem a maturidade e a consciência polftica do Con-
tentativa de articular outro adiamento por parte de al- gresso Nacional, em especial da Câmara dos Depu-
guns Deputados. tados.

Sr. Presidente, o adiamento não foi viável, por- Por isso, parabenizo todos os Deputados que
que esse assunto já foi bastante discutido. A opinião votaram favoravelmente ao projeto na Comissão de
pública brasileira não o aceita mais, assim como não Finanças e Tributação, em especial aO Relator, Depu-
aceita a omissão do Congresso Nacional e a obstru- tado Mussa Demes, do PFL do Piauí, que hoje reafir-
ção do Poder Executivo em rélação à reforma tributá- mau sua capacidade de articulação no que se refere a
ria. A cumulatividade da COFINS e do PIS/PASEP temas tributários.
não é nosso único problema tributário, assim como a Como membro do PT, parabenizo o Deputado
correção da tabela do Imposto de Renda não é a úni- Mussa Demes, do PFL. S. Exa soube fugir da lógica
ca questão que afeta gravemente o contribuinte pes- mesquinha de oposição e situação e fazer aquilo que
soa ffsica. era melhor para a Comissão, para a Câmara dos De-

O Governo, em 2000, através de um processo putados e para o contribuinte brasileiro.
de obstrução muitas vezes dissimulada, impediu que O SR. ALDO ARANTES (PCDOB - GO. Pro-
prosperasse o relatório aprovado na Comissão Espe- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê! e
cial, de autoria do Deputado Mussa Demes - por si- Srs. Deputados, o Presidente da República, Sr. Fer-
nal, hoje, Relator também do projeto relativo ao nando Henrique Cardoso, anunciou ontem a proposta
Imposto de Renda Pessoa Física, que previa uma sé- do Governo de reajuste de 3,5% no salário do funcio-
rie de avanços em relação à estrutura tributária nacio- nalismo público.
nal. Talvez seja mais fácil, agora, fazer a reforma atra- Essa proposta é um verdadeiro insulto aos ser-
vés de leis ordinárias e complementares, que pos- vidores públicos, que estão há quase sete anos sem
sam, de fato, modificar sua estrutura. qualquer reajuste, acumulando uma perda de

A aprovação, hoje, na Comissão de Finanças e 75,48%. Seu único objetivo é não desagradar o FMI e
Tributação, do projeto que corrige a tabela do Imposto tentar cumprir o novo acordo fechado recentemente,
de Renda Pessoa Frsica, aumentando a isenção para em que o Governo brasileiro se comprometeu a gerar
quem recebe até 1.215 reais, incidindo a alfquota de um superávit primário de 3,5% do PIB. Essa nova
15% para os que ganham de 1.215 a 2.430 reais e, a meta tem 6 bilhões a mais do que a meta de 31,7 bi-
partir desse vaJor, a de 27,5%, demonstra que é pos- Ihões de superávit primário contida na LDO aprovada
sível construir propostas de interesse comum da neste ano.
Oposição e da base governista, para tentar começar A Oposição sugeriu urna revisão da meta fiscal,
a resolver o problema tributário no Brasil. reduzindo a proposta de superávit primário para cer-

O projeto agora virá ao plenário. Então, ocupo a ca de 5 bilhões de reais, o que significaria 0,5% do
tribuna, como fiz ontem, por ocasião da votação na PIB. Isso permitiria a retomada dos investimentos pú-
Comissão de Finanças e Tributação, a fim de concla- blicos em setores fundamentais para o nosso desen-
mar as Lideranças governistas para que tratem essa volvimento e nas áreas sociais, o reajuste do salário
questão sem que haja qualquer embate entre a Opo- mínimo e uma política salarial capaz de possibilitar ao
sição ea Situação, com base no clamor da população. funcionalismo público a recuperação do seu poder de
Ninguém consegue entender como é que podem au- compra de sete anos atrás.
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O próprio Presidente, ao anunciar o reajuste, re- xe nenhum resultado concreto, devido principalmente
conheceu que os funcionários estão ganhando pouco à falta de vontade política de negociação do Governo.
e tê~ motivosapara ~starem i~~tiSfeit?s. Ao r~conhe- O Governo sempre tenta culpar os servidores
cer ISSO S.Ex admite qu~ a unlca cOisa que Importa como os responsáveis pelos desequilíbrios orçamen-
em seu Go.verno é cumpn~ o,~cordo c0n:' o F~I, me~- tários e afirma que um aumento maior compromete a
mo que seja à custa da mlsena do funcionalismo pu- estabilidade econômica. Isso se tem revelado, cada
blico. vez mais, como uma grande falácia. A despesa com

Cabe salientar que essa proposta de reajuste só pessoal vem se mantendo em queda, em relação à
foi feita depois que o Supremo Tribunal Federal, atra- despesa corrente líquida, declinando de 48%, em
vés de seu Presidente, o Ministro Marco Aurélio de 1995, para 40%, em 1999, e chegando a 36,31% no
Mello, cobrou do Governo o cumprimento de disposi- ano passado, estando, dessa forma, abaixo do limite
ção constitucional que garante a data-base anual permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que
para os servidores públicos. O aumento anunciado daria ao Governo margem de manobra para negocia-
pelo Governo está longe de cumprir a determinação ção de um aumento maior. Além do mais, mostra que
constitucional, pois significa redução real de salário, as despesas com pessoal não podem ser responsabi-
já que está bem abaixo da inflação calculada para o lizadas por eventuais problemas na estabilidade eco-
período. nômica, que hoje está ameaçada devido ao crescente

A necessidade do reajuste dos funcionários pú- endividamento público e não aos salários do funcio-
blicos foi completamente esquecida pelo Governo, nalismo. Na verdade o que existe é um verdadeiro
quando enviou a esta Casa a Lei de Diretrizes Orça- desmonte do Estado brasileiro, causado por uma polí-
mentárías - nela não havia qualquer previsão para tica econômica que privilegia os gastos com paga-
aumento salarial de seu funcionalismo. mento de juros da dívida.

O arrocho salarial a que vêm sendo submetidos Se olharmos o Orçamento executado em 2000,
os servidores federais é uma das faces do desmonte veremos de forma clara a perversidade dessa política
do Estado brasileiro, patrocinado pelo Governo Fer- econômica. Os gastos executados pelo Ministério da
nando Henrique Cardoso. Esse desmonte tem sido Saúde foram de cerca de 20 bilhões de reais, o que
feito através do programa de privatizações, em que equivale a apenas 3,5% do total do Orçamento da
importantes empresas que tinham papel estratégico União. Os gastos executados pelo Ministério da Edu-
para o nosso País foram entregues ao capital estran- cação foram de aproximadamente 11 bilhões de rea-
geiro. Cito como exemplo todo o Sistema TELEBRÁS is, 1,33% do total do Orçamento. Enquanto isso, o to-
e a falta de investimentos em setores de infra-estrutu- tal de gastos com os serviços e encargos da dívida
ra básica. A crise energética que enfrentamos é fruto chegou a cerca de 82 bilhões de reais, cerca de
do corte brutal de investimentos, para o cumprimento 13,66%. Foram gastos com encargos da dívida quase
das metas de superávit acordadas com o FMI. Essa três vezes mais do que a soma dos recursos dos Mi-
reforma neoliberal do Estado brasileiro tem penaliza- nistérios da Saúde e da Educação. O gasto com ciên-
do fortemente o funcionalismo federal e se reflete na cia e tecnologia foi de pouco mais de um bilhão de re-
piora dos serviços públicos oferecidos à população. ais, o que equivale a algo em torno de 0,166% do total

Nos dois Governos Fernando Henrique a falta do Orçamento. O Governo brasileiro gastou aproxi-
de reajuste não foi a única medida a causar prejuízo madamente 68 vezes mais com encargos da dívida,
aos servidores. Nesse período foram suprimidos mais no ano passado, do que com o setor de ciência e tec-
de cinqüenta direitos dos servidores, entre eles o fim nologia.
das horas extras, a eliminação do adicional por tempo Alguns dados mostram o sacrifício a que o Bra-
de serviço, a ampliação da idade mínima para a apo- sil está sendo submetido para gerar superávits que
sentadoria, o fim da isonomia com os militares e a cri- possibilitem o pagamento da dívida pública. O recur-
ação do regime privado de previdência. so aprovado para o programa de saneamento básico,

Essa situação levou, no ano passado, à defla- do Ministério da Saúde, para o ano 2000, foi de ape-
gração de uma greve nacional dos servidores públi- nas 458 milhões de reais - recurso por si s6 insufici-
cos, que acabou sendo suspensa, pois o Governo Fe- ente para resolver o problema de milhões de pessoas
deral, através do Ministério do Planejamento,- Orça- que vivem em condições sanitárias de extrema preca-
mento e Gestão, apresentou proposta de instalação riedade. Mesmo assim, apenas 21 milhões de reais
de comissões setoriais para iniciar um processo de foram executados, o que equivale a um gasto de ape-
negociação. A instalação dessas comissões não trou- nas 5% do previsto.
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O Programa Saúde do Trabalhador, também do nicação reservam grande parte de suas colunas para
Ministério da Saúde, ficou em situação ainda pior: as notícias sobre os acidentes de trânsito, verifican-
apenas 1% dos recursos previstos para este progra- do-se maior incidência deles nos finais de semana.
ma no Orçamento de 2000 foram executados. Em que pese ao novo código de trânsito, todo o

O Programa de Erradicação da Febre Aftosa, do aparato de fiscalização e repressão não é suficiente
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, de para conter a escalada da violência no trânsito 'em
grande importância para a pecuária eas exportações, todo o território nacional.
pois garante a qualidade de nossa carne, teve apenas Sobre a matéria, o jornal O Dia, edição de dia 27
23% dos seus recursos liberados pelo Governo. A de junho passado, publicou matéria sob o Utulo "Esta-
conseqüência é que hoje estamos às portas de uma trstica que assusta: em dois meses, foram registrados
epidemia dessa doença que ameaça o nosso campo. 917 acidentes no Estado". Registra, ainda, diversos

A crise na segurança pública, mais exposta do acidentes ocorridos nas últimas horas, em que inú-
que nunca depois das greves dos policiais militares, é meras pessoas ficaram feridas e provocaram engar-
um reflexo claro da política de desvalorização dos rafamentos de longo tempo. Destaca, ainda, qUe nos
servidores públicos e da omissão governamental em meses de janeiro e fevereiro, somente no Estado do
relação a assunto tão importante para a população Rio de Janeiro, foram registrados 917 acidentes com
brasileira. 1.137 vítimas, das quais 52 morreram, liderando o

O Governo tenta agora instituir uma política sa- Estado o ranking. Os dados são da Coordenação de
larial que desconheça qualquer perda passada e que Educação do DETRAN-RJ e foram levantados em
se baseia exclusivamente nas projeções do próprio março e abril passado, visando a subsidiar a implan-
Governo sobre a inflação futura. Por trás disso está a tação do projeto do Governo Federal para educação e
intenção de manter o arrocho salarial e de daraumen- segurança no trânsito.
tos cada vez menores a partir de agora, cristalizando Segundo a Coordenadora da Comissão Cidadã
a perda desses últimos seis anos de congelamento do DETRAN, Dr8 Vera Dias Carneiro, a maioria dos
salarial. .acidentes ocorrem na parte da tarde, em dia de tempo

Por tudo isso, solidarizo-me com a deflagração bom e que é mais comum entre homens de 21 a 30
nacional da greve dos servidores públicos federais. anos.

Os servidores técnicos administrativos das uni- Pelos dados apresentados, os acidentes, quan-
versidades federais iniciaram paralisação por tempo do não são fatais, deixam seqüelas, engrossando as-
indeterminado no dia 25 de julho. Os servidores do sim as filas nas dependências hospitalares, com gas-
INSS também já entraram em greve. Eos demais seg- tos astronômicos para todos os segmentos. Além de
mentos do funcionalismo, incluindo os professores tornar inválidos, os acidentes podem matar, na maio-
das Instituições Federais de Ensino e da Universida- ria dos casos, nossos jovens em plena capacidade la-
de Federal de Goiás, começam hoje a paralisar suas borativa.
atividades. O mesmo está acontecendo com o E, o pior, é que a realidade não é privilégio ape-
CEFET de Goiás e os demais CEFETs brasileiros e nas desse ou daquele Estado, porquanto o fenômeno
com as escolas agrotécnicas. Os funcionários do ocorre em todos os rincões do País, o que é lamentável
IBGE, do IBAMA, da FUNAI, do INCRA, da Justiça, sob todos os aspectos e merece a preocupação e a
da Fundação Nacional de Saúde e de diversos outros atenção dos mais variados segmentos da sociedade.
órgãos, fundações e autarquias e os auditores da Ae- Ratifica os dados a notfcia de acidente ocorrido
ceita e da Previdência iniciam hoje o movimento gre- na Capital Federal, em que um jovem de apenas 19
vista, movidos pela profunda indignação com a pro- anos atropelou e matou em plena luz do dia dois ga·
posta do Governo, depois de seis anos de congela- ris, o Sr. João Batista Leal, de 36 anos, e José Alencar
mento salarial. de Oliveira, de 33 anos.

Por tudo isso, a greve dos servidores federais é Segundo o noticiário local, há suspeita de que o
justa e precisa do apoio desta Casa, para que esse jovem estaria participando de um pega quando ocor-
movimento termine o mais breve possível e o funcio- reu o acidente e que por conta disso teria sua carteira
nalismo possa, a partir dele, começar a reconstrução suspensa até a decisão final do processo.
do Estado brasileiro. Entretanto, Sr. Presidente, sre e Srs. Deputa-

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PPB - dos, a providência é muito acanhada diante da situa-
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ção aflitiva por que passam todos os familiares que
S~ e Srs. Deputados, todos os dias os meios de comu- têm um parente morto em acidente de trânsito, mos-
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trando que a situação está a carecer de uma preocu- Enquanto o reajuste linear fica restrito a 1,5 mi-
pação maior por parte de todos os segmentos envol- Ihão de servidores civis, aposentados e pensionistas,
vidos com a causa. Inclusive nós, os legisladores, pre- os militares tiveram seus vencimentos reestruturados
cisamos rever a atual legislação e as formas de com- em 28%, a partir de janeiro, e também algumas carre-
bater e prevenir a escalada de violência gerada pelo iras, como o grupo restrito de advogados, analistas e
trânsito. inspetores da Comissão de Valores Mobiliários, por

Muito obrigada. .exemplo, que tiveram aumentos de quase 400% nos
O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Sem re- últimos seis anos.

visão do orador.) - Sr. Presidente, a imprensa divulga O Governo criou privilégios para as carreiras di-
que os professores da Universidade de Santa Catari- tas estratégicas, típicas de Estado, estabelecendo
na também resolveram, em assembléia, entrar em gratificações por desempenho e representação. O
greve. pessoal da carreira diplomática recebeu mais de

Nos próximos dias, o Executivo remete ao Con- 116%, os professores universitários ganharam entre
gresso Nacional, na forma de dois projetos de lei, a 20% e 40%. Cerca de 850 mil servidores integrantes
proposta de um reajuste de 3,5% para o funcionalis- do Plano de Classificação de Cargos, que atuam, em
mo público federal, a partir de janeiro de 2002, assim grande parte, nos Ministérios, estão com seus venci-
como o conjunto de regras que devem pautar os futu- mentos congelados desde o último aumento linear e
res aumentos anuais dos servidores. agora receberão um reajuste diferenciado, variável

As diferentes manifestações ouvidas ontem no entre 18% e 35%.
plenário desta Casa nos dão conta de um repúdio Tais desigualdades que compõem essa verda-
quase unânime, inclusive dentro da própria base do deira colcha de retalhos que é o salário do servidor
Governo, em relação ao re~juste, fa~en?o ~coaos ve- são aplicadas também sobre os proventos de apo-
ementes pr~testos de entidades slndlcal.s, co~~ a sentados e pensionistas, que igualmente têm dois pe-
Confederaç~o ~os Trabalhadores no Serviço P~bllco sos e duas medidas. Os servidores públicos federais
e a Central Umca dos Trabalh_adores, que co~sldera- cruzaram os braços, a partir de hoje. Ontem, os apo-
ram o aumen~o uma provo~çao e um ~erdadelro ~stf- sentados de Santa Catarina bloquearam a BR-101,
~.ul.o à ad~sao da catego~la ao movimento grevista protestando contra a discriminação: o reajuste de
Iniciado hOJe em todo o Pais. 19,21 % aplicado ao salário mfnimo não foi repassado
. A reme8sa desses dois projetos ao Congres~, às aposentadorias e pensões, pois esses beneffcios
Junto com a proposta de orçamento, atende parclal- foram corrigidos em apenas 7,76%.
mente a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, A' .. t' d P 'd t d C . - M' t d. . . Imcla Iva o reSI en e a omlssao IS a e
POIS, enquanto os Ministros da Suprema Corte deter- O t S d C I B d PMDB d. '. rçamen o ena or ar os ezerra o eminaram que o Executivo enviasse ao Congresso pro- M t G ' ., -' d
.. . - . . a o rosso, que anuncIou a cnaçao e um grupo
Jeto de lei promovendo a revlsao anual dos salanos I r f t d .. . bT .
dos servidores, conforme previsão estabelecida na para ?ca Izar as on e~ e recel a. qu.e via Ilzem mal-
Emenda Constitucional n° 19, aprovada em 1998, as or reajuste, se~ penalizar o contribUinte, ,nem promo-
novas regras tomam por base, para a correção dos ver novas sangrias .no Orçam.ento, devera, com c~rte-
salários, a inflação futura e afastam a indexação pelos za, encontrar guarida n~ seio de todos os partidos.
fndices de preços passados. Esse critério contraria a Vam~s~num esforço conjunto, base governamental e
aspiração dos servidores, que pleiteiam uma reposi- Oposlçao, buscar esta sarda.
ção de 75,48%, relativa à inflação dos últimos sete A propósito, Sr. Presidente, convém recordar
anos, pois a categoria não recebe um aumento linear que essa alternativa pode estar embutida no tão fes-
desde 1993. tejado incremento da arrecadação tributária, que, se-

Afora o debate sobre a constitucionalidade des- gundo a própria Receita Federal, tem alcançado índi-
ses projetos - a Constituição Federal, em seu art. 37, ces incomparáveis no atual Governo. Devemos, ou-
garante a revisão anUal dos vencimentos -, caberá a trossim, aproveitar o momento para, obedecendo ao
nós, Deputados e Senadores, encontrar as fórmulas que determina a própria Constituição, criar mecanis-
capazes de contemplar o funcionalismo com um salá- mos que possibilitem ao funcionalismo o benefício
rio justo e acima de tudo eliminar as flagrantes desi- dos reajustes anuais, semelhante ao critério de
gualdades existentes nos contracheques dos servi- data-base utilizado pelos trabalhadores do setor pri-
dores, em face da política de aumentos diferenciados vado e que lhes garante prazo para, todos os anos,
praticada pelo Governo desde 1995. discutir os reajustes de salário.
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O que não podemos é aceitar essa migalha que viência. Mas hoje, sob a ótica da sociedade, tal polrti-
foi atirada pelo Executivo ao servidor público, abando- ca já foi derrotada. O mesmo Governo que dilapidou
nado há tanto tempo. Não podemos, Sras. e Srs. De- nosso patrimônio e sucateou os serviços, sob a ale-
putados, condiCionar a qualidade de vida de milhares gação de que investir no setor público era política ul-
de brasileiros - funcionários públicos e suas famílias trapassada, deve imaginar que se pôr de joelhos pe-
à ditadura do Fundo Monetário Internacional e permi- rante agentes credores internacionais seja uma atitu-
tir que, à guisa de ajustar as contas públicas, nossos de moderna.
servidores ativos, inativos e pensionistas sejam tão Há quem diga que o ~eajuste linear de 75,48%
duramente castigados, não bastasse à perversidade pretendido pelos grevistas é um erro. Mas sabemos
neoliberal promover o desmanche da máquina públi- bem que ele é correto e deve ser adotado para recom-
ca, entregando de mão beijada tantas estatais estra- por as perdas de cerca de 70% dos servidores públi-
tégicas ao capital estrangeiro. cos federais. Os outros 30%, que tiveram uma ou ou-

Muito obrigado. tra gratificação, alterando e diversificando fndices,
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia o também não tiveram reajuste, mesmo porque reajus-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Depu- te não é ganho. Sendo assim, é obrigação ética de
tados, o verdadeiro massacre a que os trabalhadores qualquer governo se empenhar para que os salários
brasileiros permanecem submetidos nos anos FHC é dos seus servidores sejam recompostos em sua ca-
algo que ficará na história das tragédias nacionais e pacidade de compra.
que este Governo, desde 1995, conseguiu multiplicar. Para a minoria dos servidores civis ativos que ti-
Não bastassem a corrupção, o entreguismo, a violên- veram reajuste, os aumentos concedidos - via de re-
cia, o desemprego, a desigualdade e a incompetên- gra por meio de reestruturação de tabelas de venci-
cia, o Governo FHC hoje brinda a sociedade com o mento e gratificações de desempenho, para burlar o
mais profundo desmonte do serviço público já obser- art. 37, inciso X, da Constituição Federal- foram di-
vado em nossa história. versificados. Efetivamente, algumas categorias tive-

A greve nacional dos servidores públicos fede- ram aumentos diferenciados mesmo entre seus inte-
rais que se amplia e se fortalece a cada dia é um grito grantes, conforme a situação na carreira. Essa enor-
de alerta que não podemos ignorar. É o setor público me confusão, criada pelo próprio Governo FHC, ainda
o principal alvo das peripécias reformadoras e do des- vai gerar mais e graves distorções, com algumas car-
monte posto em prática pelos neoliberais no poder. reiras super-remuneradas, enquanto outras, que são
São os servidores públicos os trabalhadores mais a maioria do funcionalismo, ficam em situação de pe-
atingidos pela ofensiva destruidora que há sete anos núria. A reposição geral, sem distinção de fndices,
vem se abatendo sobre o patrimônio e os serviços pú- não pode conviver com tais estratagemas, usados em
b/icos. E, se hoje a mobilização da categoria se con- larga escala nos últimos seis anos.
solida, este Governo acaba de dar sua contribuição As chances de que se possa, efetivamente, tra-
ao anunciar o insignificante [ndice de 3,5% para o re- var um debate honesto sobre o alcance e os efeitos
ajuste dos servidores em 2002. Não fosse essa a polí- das medidas governamentais no âmbito do serviço pú-
tica oficial do nosso decadente neoliberalismo, tal blico e na vida de seus trabalhadores achamse reduzi-
anúncio seria provocação. Para completar, FHC divul- das por conta da própria campanha de marginalização
ga ainda que vai fixar a sistemática de reajuste anual do servidor público, alimentada pelo Governo. Na ver-
a partir de 2003, ou seja, para o próximo Governo. dade, ao contrário do que prega a campanha governis-

A extinção da database dos servidores foi, na ta, precisamos sempre lembrar que não existe serviço
verdade, uma saída de cena premeditada para o Go- público de qualidade sem servidores motivados, trei-
vemo não se comprometer na mesa de negociação e nados e remunerados para servir à população.
não ter que mostrar seus compromissos com as polfti- Muito obrigado.
cas do FMI, o que tomaria a mídia nacional, desvian- O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
do a atenção da população de um possfvel acirra- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu-
mento em que o Governo tivesse que se assumir tados, aproximadamente 400 mil servidores públicos
como manipulado. entram em greve hoje, por tempo indeterminado, para

Como o Governo não quer e não vai negociar protestar contra o reajuste de 3,5% a ser concedido a
para não afrouxar o curso determinado pelo FMI, anu- partir de 2002, anunciado ontem pelo Presidente Fer-
Ia a perspectiva de uma saída altiva para o impasse, nando Henrique Cardoso, em meio a um pacote de
apostando na sobrevida de sua polftica de subser- medidas segundo as quais o Governo se dispõe a pa-
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gar direitos reconhecidos pela Justiça e antecipar aos Srs. Deputados, desejo fazer um breve registro, para
aposentados por invalidez ou doenças graves as par- que conste dos Anais da Câmara Federal. Ele é, sem
celas restantes dos 28,86%. dúvida, de muita relevância cultural para o meu Esta-

A proposta apresentada pelo Governo é vergo- do de Goiás.
nhosa e inaceitável e, além de irresponsável, é um Cumpre-me acentuar que, na semana passada,
verdadeiro barril de pólvora, para uma categoria que a escritora lygia de Moura Rassi, que ocupa uma das
não tem correção salarial desde 1995. O aumento cadeiras da Academia Goiana de Letras, lançou em
concedido não repõe sequer a inflação dos últimos Goiânia o seu quinto livro de poemas, intitulado
dois anos e muito menos devolve o poder de compra "Re-Cantos", numa edição bilingüe de Bianchi Edito-
do trabalhador, pois, segundo cálculos do Departa- res e Edições Pilar, de Montevidéu, Uruguai.
me~to .Intersindical de Estatística e E~tudos Sócio~- Trata-se de autora premiada em várias coletâ-
conomlco~ - D!EESE,.d~ 1996 para ca a pe~da salan- neas de poesias, elaboradas numa lírica de muita
ai do funclon~hsmo pu~~co chegou a 56,071'0. sentimentalidade e que bem constituem uma amostra

. Sr. Presidente, Sr= e Srs. Deputados, em ,~ota evidente do que é e pode ser ainda capaz de produzir
divulgada ontem, o Governo alega que, ao todo, cer- a intelectualidade feminina de Goiás.
ca de 1 milhão de pessoas, entre inativos e pensionis- E I' . t I - d . "s I.. " sse 1Vf0 In egra a co eçao e poesias ena es
tas, tiveram reajustes neste penodo 50 no Poder Exe- d V'd" 'I d R b rt B' h' t d -
cutivo, sendo mais de 400 mil civis e quase 600 mil a I a , com pro ogo e o e o lanc I e ra uçao
militares". Ora, segundo análise feita por nossa as- para.~ es~anhol ~e Olga_Ca.brero, tr~zendo, portanto,
sessoria, quando diz que 1 milhão de pessoas rece- o pr~vlléglo de dlvulgaçao Internacional, através do
beram reajustes, o Governoevidencía que sua políti- Movimento Abrace.
ca foi discricionária: todos os militares, inclusive apo- Os e~critores que participam desse gr~po abri-
sentados e pensionistas, receberam reajustes pela ram fronteiras, buscando entrelaçamento mais amplo
inflação plena do período; os civis, apenas em algu- com os países de língua espanhola e assim estabele-
mas carreiras, e ainda assim sem extensão aos apo- cendo um intercâmbio cultural que abrange principal-
sentados. E não foram 400 mil os servidores benefici- mente a América Latina e determinadas nações euro-
ados Na verdade são menos de 350 mil de um total péias, como a França, a Itália e Portugal.., ,
de 1 milhão e 240 mil servidores civis do Executivo, A Profa. Moema de Castro e Silva Olival, mestra
entre ativos, inativos e pensionistas. da Universidade Federal de Goiás e também perten-

As medidas anunciadas pelo Governo produzi- cente à Academia Goiana de Letras, é autora do pre-
rão efeitos graves e inconstitucionais, se não forem fácio de "Re-Cantos" e nele afirma que Lygia de Mou-
corrigidas. Além das milhares de ações que sairão vi- ra Rassi consegue, com grande felicidade, artista que
toriosas na Justiça, com a reposição integral do perío- é da palavra poética, "construir imagens enriquece-
do 1995/2001, deixa ainda um passivo para o próximo doras e sintetizar para o leitor, através do verso, a es-
Governo negociar com os servidores. Com a omis- sência de sua mensagem".
são, ao não reajustar os salários dos servidores nes- A autora de "Re-Cantos" é dona de diversas pre-
ses sete anos, o Presidente da República está contra- miações em concursos literários e teve o seu primeiro
indo uma dívida que será paga pelo seu sucessor. O livro publícado em 1983. É mulher de extraordinária
fato de essa dívida estar sendo gerada ao longo do sensibilidade lírica, faz versos com muita espontanei-
mandato, e não apenas nos últimos dois quadrimes- dade, tem a plena conscientização do papel que pode
tres, não descaracteriza a irresponsabilidade fiscal do representar no cenário artístico-cultural de Goiás, é
atual Governo. musicista e portadora de uma inconfundível persona-

Sr. Presidente, solidarizo-me com a greve dos lidade intelectual. É filha de um notável cirurgião, que
servidores públicos federais. Os trabalhadores não foi professor da Faculdade de Medicina da Universi-
têm mais como suportar mais um ano sem reajuste. A dade do Brasil, o saudoso médico Pedro de Moura,
greve iniciada hoje é justa e necessária, na busca dos sendo também esposa de outro grande nome da Me-
direitos trabalhistas e em defesa do salário de uma ca- dicina no meu Estado, Luiz Rassi, cujos trabalhos na
tegoria que ao longo dos anos vem sendo desrespeita- área de gastroenterologia são conhecidos internacio-
da pela prepotência e intransigência do Governo. nalmente.

Era o que tinha a dizer. "Re-Cantos" é um livro que veio para ficar. Por
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro- isso mesmo deixo aqui consignado o meu louvor à re-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pres.idente, SrJ!! e nomada poeta de Goiás.
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O SR. PEDRO IRUJO (Bloco/PFL - BA. Pronun- CPMF, tributo provisoriamente instituído há oito anos
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. e que, se for prorrogado até dezembro de 2004, signi-
Deputados, ocupo hoje a tribuna para criticar algu- ficará um retrocesso injustificável, pois é cumulativo e
mas medidas negativas e danosas praticadas pelo aumenta o custo do capital.
Sistema Tributário Nacional. Resumindo, Sr. Presidente, quero deixar regis-

O Sistema Tributário em vigor, sem dúvida algu- tradas nos Anais deste Parlamento minhas observa-
ma, apresenta-se anacrônico, injusto e penaliza tanto ções e meu protesto contra os equívocos e as injusti-
a produção quanto o emprego. Assim, sua reforma ças do atual Sistema Tributário Nacional, que está
torna-se extremamente necessária e urgente para apenas interessado em criar tributos que incidem cu-
que se possa criar um ambiente favorável ao investi- mulativamente e concretizam uma visão fiscalista e
mento, que é a mola imprescindível ao crescimento arrecadadora de curto prazo, abandonando a opção
econômico. Portanto, não é um ~ropósito pretendi?o pela melhoria das condições de competitividade dos
apenas pelo segmento empresanal. Trata-se de obJe- produtos brasileiros
tivo almejado por toda a sociedade. E t' h d'. ra o que In a a Izer.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, S~ e Srs. De- ~

putados, o Poder Executivo, receando equivocada- O SR. J<?SE CA~LOS ~OUTINHO (Bloco(PFL
mente a perda de arrecadação, vem desperdiçando - RJ. PronuncIa o segUInte discurso.) -. Sr. Preslden-
todas as possibilidades efetivas de realizar uma ade- t~, S~ e Srs. Deputado.s, venho a. esta tribuna parabe-
quada e ampla reforma tributária. O Governo tem-se n1zar a Deputada Jandlra Feghall, autora da Proposta
limitado a apresentar um amontoado de medidas tími- de Emenda à Constituição nO 308, que tenta corrigir
das que mais sinalizam o predomínio de um visão ar- discriminação praticada contra os profissionais de sa-
recadadora do que o compromisso com a competitivi- úde, impedidos de acumular dois empregos nos ór-
dade do setor produtivo nacional. Ou seja, está preo- gãos de saúde pública.
cupado apenas em fazer caixa, aumentando o custo Nobres colegas, o profissional de saúde não
dos importados, intensificando o uso de tributações pode ter mais de um emprego na administração direta
cumulativas, onerando seriamente a produção do- ou indireta, a não ser nos casos previstos na Constitu-
méstica e as exportações. ição Federal de 1988, que assegura apenas aos mé-

Encontram-se atualmente tramitando no Con- dicos o direito de acumulação do emprego público.
g~ess~ Na~ional .seis propostas de ~Iteração da Le- Venho solicitar o apoio dos nobres pares à Pro-
glslaçao Trlbut.án~, constando de ~res prop?S~~S de posta de Emenda à Constituição n° 308, de autoria da
emend~ constlt~clonal, duas medidas provlsonas e nobre Deputada Jandira Feghali. A presente proposta
um projeto de leI. estabelece o exercício cumulativo de dois cargos e

Aparentemente, tais propostas parecem ser po- empregos a todos os profissionais de saúde que atu-
sitivas, isto é, buscam evitar a guerra fiscal, estimular am na administração pública direta e indireta.
as exportações, permitir a desregulamentação do O bl -, t t- d
mercado de derivados de petróleo, estimular a termo- pro e~a nao e somen e uma qu~s a~ e em-
geração de energia a partir do gás natural etc. p~e~o, mas social. A falta d,e novos profiSSionais espe-

. " . .. clallzados na área de saude traz uma grave conse-
TodaVia, esses dlSPOS~lvos leg~ls tramitam se- qüência para a população: a falta de assistência mé-

parados ~m do outro. ConstItuem. mals.um pacote do dica de qualidade.
que propriamente uma reforma trlbutána ampla, coe- " . .
rentemente integrada. Algumas dessas medidas . A sau~e. publica no BraSil chego~ ~ um estado
apresentam certa melhora em relação à situação vi- crítiCO., Há v~no~ anos os concursos publlcos na áre~
gente, como é o caso do ressarcimento do de saude nao tem suas vagas totalmente preenchl-
PIS/CONFINS (Medida Provisória n° 2113-33) na ex- das. Essas vagas poderiam ser preenchidas por es-
portação e das mudanças quanto à federalização do ses profissionais competentes, que conhecem a me-
ICMS (Proposta de Emenda à Constituição n° 383), todologia do trabalho público.
eliminando a possibilidade de guerra fiscal. Sr. Presidente, a minha solicitação de apoio à

Porém, se analisarmos o conjunto das medidas, PEC n° 308 se deve ao grande alcance social dapre-
facilmente constataremos que evidenciam inaceitáve- sente medida. Milhares de profissionais seriam bene-
is defeitos e distorções, deixando-nos muito longe de ficiados, em diversas funções, como enfermeiros, fo-
uma solução razoavelmente adequada para nosso noaudiólogos, psicólogos, biólogos, nutricionistas,
desatualizado Sistema Tributário, como é o caso da odontologistas, entre outros.
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Certo do êxito da presente medida, tenho a con- 1858, e a cidade, pela Lei n° 49, de 30 de março de
vicção de que estaremos trilhando o caminho que to- 1876. Seu nome foi então substituído de São Bento
dos desejamos, que é o da correção das injustiças so- do Sapucaí-Mirim para São Bento de Sapucaí so-
ciais. mente, e a data de fundação da cidade foi fixada em

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, S~ e Srs. 16 de agosto de 1832.
Deputados. Foi criada a Estância Climática de São Bento do

O 5R. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se- Sapucaí, por intermédio da Lei n° 9.700, de 26 de ja-
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~.e Srs. Deputa- neiro de 1967. A parte judiciária pertenceu, de 1832 a
dos, nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, des- 1833, à Comarca da Capital de São Paulo; de 1833 a
pontam três cidades dotadas de privilegiada natureza 1858, à Comarca de Taubaté; de 1858 a 1866, à Co-
e deslumbrantes paisagens. Refiro-me às cidades de marca de Guaratinguetá; de 1866 a 1877, novamente
Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e à Comarca de Taubaté; de 1877 a 1890, à Comarca
Campos do Jordão, chamadas de o "ABC da Manti- de Pindamonhangaba, e, finalmente, a 1° de setem-
queira": bro de 1890, por meio do Decreto n° 64, de 30 de julho

No dia 16 de agosto, aniversaria o B desse ABC, de 1890, foi instalada a nova comarca paulista de São
a simpática e acolhedora São Bento do Sapucaf. Qu- Bento do Sapucaí, sendo seu primeiro Juiz de Direito
eremos, nesta oportunidade, da tribuna da Câmara o Dr. José Joaquim Albuquerque Lima.
Federal, congratularmo-nos com essa querida cida- Hoje São Bento do Sapucaí é uma cidade em
de, assim como com sua população, autoridades e li- franco desenvolvimento, preservando suas fontes na-
deranças. . turais e a qualidade de vida de sua população. O Mu-

Temos especial carinho por São Bento, cidade nicípio recebe ainda grande número de turistas, prin-
que nos honrou com seu Título de Cidadania e onde cipalmente nos fins de semana e nas temporadas de
sempre nos encontramos para manter reuniões de inverno, atraídos por seus lindíssimos dotes naturais.
trabalho com suas autoridades, Vereadores, Iideran- Este é um breve perfil da nossa querida cidade
ças comunitárias, com o objetivo de ouvir suas reivin- de São Bento do Sapucaí, cujo aniversário registra-
dicações e encaminhar soluções, nos âmbitos esta- mos nesta oportunidade, cumprimentando toda sua
dual e federal. população, autoridades e lideranças comunitárias, na

A história de São Bento do Sapucaí remonta pessoa de seu Prefeito, Geraldo Maceto.
aos anos de 1820 a 1822, quando José Pereira Álva- Também em agosto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
res e outros agricultores residentes às margens do Deputados, no dia 13, aniversariou um dos mais apra-
Rio Sapucaí-Mirim, em terras de Pindamonhangaba, zíveis e simpáticos Municípios da região do Vale do
tencionaram erigir uma capela dedicada à Nossa Se- Paraíba, Natividade da Serra.
nhora Mãe dos Homens, no local onde hoje está a Dotada de natureza deslumbrante, cercada por
atuallgreji do Nossa Senhora do Rosário. Por causa serras verdejantes e dispondo de gigantesca represa,
das constantes rixas com os habitantes do Município propícia para a prática de esportes náuticos e boa
mineiro de Camanducaia, eles foram obrigados a pa- pescaria, a cidade de Natividade da Serra é para nós
ralisar as obras de construção da capela. motivo de orgulho, dado a proximidade que temos

Pouco tempo depois, José Pereira Álvares e sua com sua gente e o contato direto que travamos com
mulher, Dona Ignez Leite de Toledo, doaram a São as autoridades e lideranças dessa progressista co-
Bento grande extensão de terras, com o fim de nela munidade vale-paraibana.
ver erigida uma igreja sob a invocação do milagroso Registram os pesquisadores dois importantes
São Bento. O povo, em procissão, trasladou uma ima- momentos na história de fundação de Natividade da
gem do santo padroeiro, que estava na antiga capela Serra. A cidade velha, que foi coberta pelas águas
da Guarda Velha, situada próximo a Sant'Ana do Sa- para dar lugar à represa da CESP - Companhia Ener-
pucaí Mirim, povoado mineiro, para o local onde hoje gética de São Paulo, tem sua fundação datada em 29
está a majestosa Igreja Matriz de São Bento. de maio de 1853 e é atribuída ao Coronel José Lopes

Enquanto se edificava o templo, o vigário enco- Figueira de TolOOo. Ele teria levado para lá sua fazen-
mendado, Pe. Manoel Alves Coelho, lavrou o primeiro da e seus empregados. formando o primeiro vilarejo,
assento de batismo em uma casa particular, no dia 3 chamado Divino Espírito Santo de Nossa Senhora do
de fevereiro de 1828. O povoado cresceu célere, sen- Peixe. Passou à categoria de vila em 4 de agosto de
do elevado a freguesia por decreto datado de 16 de 1863 e tornou-se Município em 3 de julho de 1934,
agosto de 1832; a vila, pela Lei n° 23, de 16 de abril de tendo na pecuária sua principal atividade econômica.
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A segunda vertente dessa história nos dá conta No início do corrente ano, as reuniões passaram
de que em 1973, com a construção da barragem de a se realizar semanalmente, visando a acelerar a ina-
Paraibuna e a inundação da cidade antiga, foi funda- uguração do circuito. No dia 14 de julho próximo pas-
da a nova Natividade da Serra, por meio da determi- sado, com a presença de autoridades estaduais e
nada e decisiva ação do Prefeito à época, Sr. Otacílio municipais, empresários e demais segmentos da so-
Fernandes da Silva, que escolheu o local e inclusive ciedade, o Circuito Turístico da Estrada Teresópo-
projetou o modelo da futura cidade.lis-Friburgo foi finalmente inaugurado, tendo recebido

Com o passar do tempo, a população acabou di- o nome de "Circuito Tere-Fri".
minuindo em número, mas hoje a pesca e a represa Cerca de pouco mais de duas semanas após a
atraem turistas da Capital e de Municípios vizinhos, o inauguração do Circuito, já podemos constatar um
que faz surgir nova atividade econômica, esta centra- grande aumento no fluxo de turismo em todos os em-
da no turismo. Sem dúvida é a sua represa um dos preendimentos ali instalados, gerando emprego e
maiores atrativos da cidade, com seu porto, suas renda para a região. Porém, junto com o incremento
ilhas e pesca abundante. turístico ocasionado por iniciativa dos pequenos em-

Cercada pelas montanhas, Natividade da Serra presá~io,~' surgiu na in:'p~ensa escrita.a p~i~eír~ "cola-
é uma explosão de natureza, com ótimos locais para ~raçao do Poder Publico 'para o ~Irculto. a Ins.tala-
pesca camping e lazer. çao de ~~a casa de c~stódla, ou ~eJa, um eufemismo
'. . de presldlo. O que mais tem crescido em nosso País é
~ortanto, ~r: Presidente, pelo tr~nscurso do am- a pobreza e a criminalidade. Não será difícil, em pou-

versáno de Natividade da Serra no dia 13 de agosto cos anos acontecerem rebeliões com centenas ou
último; quando a cidade engalanada comemorou milhares de amotinados transformando o "Circuito
mais um ano de profícua e~istência, c?ngratula- Tere-Fri" em manchete d~s principais jornais do PaIs,
mo-no.s com toda sua P?pulaçao, p~rabemzando as e não nos cadernos de turismo, por suas atrações ou
suas. lideranças ~ autond~des locaiS, na pesso~ de por suas belezas naturais, mas nas páginas de cri-
seu Ilustre ~refelto Sr. LUIZ Walter Fernandes .Sllva, mes, pelas rebeliões que ali certamente acontecerão.
que labuta dlut~rnamente em.prol ?O engrandeclme~. Todos os municípios, estados e países que in-
to cada.vez maior ~essa querida Cidade e da melhOria vestem em turismo não se arrependem. No presente
da qualidade de Vida de seus moradores. caso, eles não estão pedindo investimentos, apenas

Muito obrigado. que não espantem os turistas do Circuito.
O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pronuncia o Compreendemos a necessidade da construção

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Depu- de casas de custódia, porém não nessa que é, sem
tados, venho a esta tribuna para fazer um relato e um dúvida alguma, uma das estradas mais bonitas de
apelo ao Governador do Rio de Janeiro e ao Secretá- nosso Estado. Erro semelhante só o da instalação de

.rio de Justiça do Estado sobre um assunto que ora usinas nucleares em Angra dos Reis, mas isso foi em
entendo ser de alta relevância para o desenvolvimen- outro regime e fruto das "inteligências" que nortea-
to turfstico de minha cidade e do Estado. vam os destinos do nosso País quando a truculência

Há cerca de dois anos, pequenos empresários se sobrepunha ao bom senso.
de diversos setores com propriedade às margens da Pelo exposto, reitero meu apelo ao Governador
RJ-130 passaram a se reunir mensalmente na Quei- do Estado do Rio de Janeiro e ao Secretário de Justi-
jaria Escola de Nova Friburgo, no Distrito de Conquis- ça para que reconsiderem a escolha do local para a
ta. Essas reuniões visavam a formar o Circuito Turísti- instalação da Casa de Custódia de Nova Friburgo,
co Eco-Rural, com roteiros que variavam de um a sete ressaltando que contamos hoje com um abaixo-assi-
dias de duração. nado com cerca de 3 mil assinaturas dos pequenos

Esse roteiro, graças às belezas naturais da re- empre~rios e moradores da RJ-130, Estrada Teresó-
gião e à diversidade de empreendimentos ali instala- pohs-Fnburgo.
dos - queijaria-escola; Sítio Jardim do Nêgo, com es- _ Sr. Presidente, r?go a V. Exa determinar a divul-
culturas em tamanho natural em argila; criações de gaçao deste pronuncIamento no programa A Voz do
trutas, cavalos, abelhas, chinchilas, cabras, etc.; estu- Brasil e no Jornal da Câmara.
fas de hidroponia; horto florestal; diversos restauran- Muito obrigado.
tes com vista panorâmica; mais de trinta hotéis e pou- O SR. LUISINHO (Bloco/PST - RJ. Pronuncia o
sadas de diversas categorias -, estava fadado ao su- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Depu-
cesso. tados, registro com grande satisfação a realização, na
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cidade de 8elford Roxo, na Baixada Fluminense, dia dariedade ao movimento que cresce entre os traba-
17 do corrente, da solenidade de assinatura, pelo Ihadores, no sentido de que seja liberado o saque dos
Prefeito Waldir Zito, do termo de cessão de área para recursos depositados nas contas do PIS - Programa
a construção do 32° Batalhão de Polícia Militar do de Integração Social e PASEP - Programa de Forma-
Estado do Rio de Janeiro. ção do Patrimônio do Servidor Público.

O fato em si, Sr. Presidente, tem um significado Sabemos da gravidade da situação social em
muito especial, na medida em que representa um alí- nosso País, sobretudo no que diz respeito à classe
vio muito grande para as populações de Belford Roxo trabalhadora, que vem sofrendo com as constantes
e adjacências. perdas no poder aquisitivo dos salários e com o de-

Aliás, Sr. Presidente, não é de hoje que lutamos semprego crescente.
pela criação dessa unidade da Polícia Militar em nos- A Lei nO 7.670, de 8 de setembro de 1988, autori-
sa cidade, que, a exemplo de muitas outras da Baixa- zou aos portadores de AIDS o saque das contas do
da Fluminense, lamentavelmente, tem aparecido no FGTS. Acompanhando essa decisão, o Conselho Dire-
noticiário policial como área de risco. tor do Fundo de Participação (PIS/PASEP) determi-

A presença do Batalhão da Polícia Militar em nou, através da ~esoluçã~ n° 2, de 17 de dezembro de
Belford Roxo, ao preencher uma lacuna de há muito 1992, que tambem fosse liberado o saque das contas
reclamada, vem coroar de êxito os esforços de quan- do PIS/PAS~P_para.os portadores d~quela doe.n?~.
tos se preoe Llpam com o bemestar da coletividade. Tal declsao deiXOU claro que eXiste a pOSslblllda-

li h h d d rt
- de de saque antecipado das contas desses progra-en o acompan a o e pe o a preocupaçao . . . _ .'

d G d A th G t· h d S t" d mas, desde que se verifique sltuaçao de excepcionalo overna or n ony aro In o, o ecre arlo e, , .
S P 'bl' C I J ' Q' t I d C graVidade, como é, sem duvida, aquela causada pelaegurança u Ica, e. oSlas U1n a, e o oman- AIDS
dante-Geral da Polícia Militar, Cel. Wilton SoaresRi-' " _ . _
beiro, no combate à criminalidade não só na cidade Em ~osso p~nt? de Vista, a sltuaçao de ~fl!çao
do Rio de Janeiro, como no interior fluminense. Sou e~ que vive a maiOria d?s trabal~a.dores. brasllelro~,
testemunha do esforço desenvolvido com vistas ao privados de su~s n.ecess!dades ~lnI~aS, Já c~racterl-
reaparelhamento material e humano da corporação, za u~a ~mergencla SOCial, que J~s~lflca medidas ex-
que não se cansa de caminhar em prol do manuten- cepclonals por parte do Poder Publico. .
ção da ordem pública. . Atualmente, apenas em caso de aposentadoria

. _ .. ou falecimento é permitido o saque das contas do
. Ao fazer ~ste registro, nao podena deixar de ~on· PIS/PASEP Essa determinação é condizente com

sl?nar o. valioso empenho .d.o Cel. Fran.clsco uma situação de normalidade social e econômica, na
OA~broslo, Coman~ante ~o Policiamento_da Balxa?a qual os recursos depositados nas contas desses pro-
Fluminense, que mUlto.fezJunto aos escaloes.supeno- gramas servem como poupança capaz de financiar
res para que essa asplraçao se tornasse realidade. atividades de interesse dos trabalhadores.

Pr~sente à soleni.dade ?e assinat~ra do t~rmo O problema é que, seja por causa dos baixos
de c_essao da á.rea ~~stmada a construçao ~o 32 Ba- salários, seja por causa do desemprego, os trabalha-
tal~ao de PolíCia MIlitar em B.elford Roxo, ~~ve ~ opor- dores, em sua grande maioria, encontramse no limite
tumdade de testemunhar o clima de regozIJo reinante da sobrevivência, sendo que muitos estão sendo ou
entre todos os que compareceram. já foram totalmente excluídos do sistema produtivo.

Registro o fato, Sr. Presidente, e me congratulo Como inexiste em nosso País uma rede de pro-
com o Governador Anthony Garotinho, com o Secretá- teção social capaz de efetivamente amortecer o im-
rio de ~egurança públi?8'. Cel. Josias Quintal, co~ o pacto das crises geradas pelas contrações econômi·
Ce!. Wllton Soares Ribeiro, com o Cel. FranCISco cas, os desempregados estão expostos a um merca·
D'Ambrosio e com o Prefeito Waldir Zito, que teve a vi- do de trabalho altamente predatório, onde as chances
são de dilingenciar no sentido da compra do terreno e de colocação são cada dia menores, sobretudo para
com todos quantos não mediram esforços para que quem está sem emprego formal há muito tempo.
Be~ord Roxo ~ a Baixada Fluminense contasse'!' com Além disso, as mudanças tecnológicas estão
mais essa Unidade da nossa valorosa corporaçao. exigindo uma qualificação profissional muitas vezes

Era o que tinha a dizer. inacessível a todos os que não tiveram uma base de
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. formação escolar e treinamento técnico adequados.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ Não podemos simplesmente ignorar o destino
e Srs. Deputados, gostaria de manifesta~ minha soli- desses milhões de brasileiros que se encontram viti-



É o que esperamos que aconteça, sob pena de
perdemos o essencial dos hospitais universitários 
seu papel social e de centro de formação. Milhões de
brasileiros, atendidos por essas instituições todos os
dias, não podem ser penalizados ainda mais.

Obrigado.
O SR. GERSON GABRIELLl (Bloco/PFL - BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr2
e Srs. Deputados, nunca foi tão forte quanto agora,
em nosso Pafs, a nec~ssidade de mudança no siste
ma polftico.

Nos últimos anos, o Brasil escancarou suas ma
zelas políticas, exibindo, na corrente da crise que se
estende há décadas, as distorções de um modelo am
parado na cultura do fisiologismo e seus derivados: o
compadrismo, o filhotismo, o empreguismo, o nepo
tismo e o mandonismo.

Ao desmonte da República Velha, tarefa a que
se propôs a Revolução de 30, assistimos à implanta
ção da política coronelista, firmada sob o dominio e
uso polltico das máquinas administrativas públicas,

Agosto de 2001 DIÁRIO Di\CÃMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 38941

mados por um sistema econômico injusto e desuma- servidores técnico-administrativos, em greve desde
no, que tem produzido revona e violência crescentes. 25 de julho, está a manutenção e a melhoria dos hos-

Não se trata de encontrar soluções para equa- p~tais. O~tem, dia 21 de ag~st?,a c.ateg?ri~ prom~veu

ções que projetam perdas e ganhos nas contabilida- d~cussoes s~bre os hOSPlt~:lIS unl~ersltárlos e disse
des dos fundos administrados pelo Estado. Vivemos nao ao PL n ~89/99. Manrfestaçoes. ocorreram e~

uma situação muito grave, que exige soluções imedi- dezenas de u~ldades, q~ando os servidores denu~cl-

atas. O povo brasileiro está acuado e não pode mais aram a exclusao dos pacientes do SUS caso o projeto
esperar. seja aprovado. .

Assim, consideramos pertinente e oportuna a A. estraté~la d? Governo é de~~ante.lar, ~a.d~
solicitação para que seja liberado o saque de todas as vez maiS, as universidades e os hospitaiS u.nlver~lt~rI-

contas do PIS/PASEP, independente de qualquer exi- os - como f~z com to~as as ~r~~s .do se.rvlÇO publico
gência ou burocracia. Todos os que têm compromisso - para d~polS entrega-los à InICI~tIV~ privada. O Go-
com os trabalhadores brasileiros deverão apoiar a de- ~er~? cria um argument~ de f.alencla n~ seto~ para
. ~ Justificar a entrada do capital privado. ASSim, vai tlran-

clsao. d . d . 'd d. do to as as prerrogativas as unlverSI a es e, aos
Obrigado. . poucos, destruindo a soberania do Pafs. Mas, no que
~ SR. ~ALTER PINHEIR<? (PT - BA. Pronuncia depender dos servidores das universidades, essa es-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre e Srs. De- tratégia não será facilmente vencida. Pelo contrário,
p~tados, as universidades ~ão fica.m .fora da estr~té- queremos dar o xeque-mate primeiro.
gla de desmonte dos serviços publlcos promOVida Ontem, estivemos, juntamente com os Deputa-
pelo Governo Federal. A falta de recursos, de concur- dos da Frente Parlamentar em Defesa da Universida-
sos públic?s e de uma polftica sal~rial ~ara pr?fe~s~- de Pública, com o Ministro da Educação Paulo Rena-
r:,s e servidores t~m agravado.a ~Itua~ao ~as .lnstltUl- to. Fomos levar as reivindicações dos servidores ao
çoes e, em espeCial, dos hospitaiS universitários. Ministro e, dentre elas, um projeto para os hospitais

Esses hospitais, espalhados por todo o Pafs, universitários. O Ministro.Paulo Renato comprome-
correspondem a 2,3% do total de unidades hospitala- teu-se em receber os representantes da FASUBRA-
res vinculadas ao SUS, com 9% dos leitos e 13% das Sindicato dos Servidores das Universidades, ama-
internações. nhã, quinta-feira.

Atendem, em diversas especialidades, a milha- Disse ainda que irá apresentar nova tabela de
res de pessoas carentes. Além disso, constituem par- vencimentos e que estudará o projeto para os hospi-
te fundamental do programa de formação dos cursos tais.
na área de saúde em que estudantes e residentes
aprendem e desenvolvem estudos e pesquisas. Toda
essa importância, no entanto, é minimizada pelo Go
verno que, além de não investir na melhoria dos hos
pitais universitários, ainda tenta criar leis para diminu
ir seu caráter social e de centro de formação.

É o que pretende o Projeto de Lei nO 449/99, que
tramita no Senado Federal, alterando o art. 43 da nO
8.080 - Lei Orgânica da Saúde, possibilitando aos
hospitais destinarem 25% de seus leitos para pacien
tes particulares ou que tenham convênio de saúde.

Ora, sre e Srs. Deputados, isto é alterar o con
ceito fundamental dessas instituições, criadas como
centros de formação para atender à comunidade ca
rente, com os recursos públicos dos cidadãos brasile
iros. Destinar parte de seus serviços para a área pri
vada é descaracterizá-Ias como instituições públicas;
é renegar atendimento médico a significativa parcela
da população.

As próprias universidades não aceitam isso,
tanto que entre os itens da pauta de reivindicação dos
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prática que se tem arrastado até os nossos dias e cujo respeito e de temor reverencial pelos monarcas, que
ápice se dá com os escândalos e denúncias que afas- freqüentemente aparecem como donos da vida e da
taram um Presidente da República e Parlamentares morte dos próprios súditos.
acusados de corrupção. Essa é uma das terríveis contrafações das demo-

Estamos no limiar de um nova era a que se pode cracias, que, nas sábias lições do cientista político No-
chamar de ciclo da racionalidade, mesmo reconhe- berto Boggio, não conseguiram cumprir algumas de
cendo que persistem velhos costumes. E é para a ve- suas promessas, como a transparência, a educação
lha prática política que devemos voltar nossa atenção para a cidadania, a diminuição do aparato burocrático
neste momento, principalmente quando se sabe que e a eliminação do poder invisível. No caso brasileiro, a
a consolidação de um sistema político comprometido estrutura monárquica de reis e príncipes, assentada
com os ideais da sociedade requer urgência no esfor- em grupos familiares, na tradição secular, nos feudos
ço para se eliminar o monopólio de reis e príncipes partidários e administrativos, depaupera o sentido da
que ainda faz escola na política brasileira. representação política, perpetuando o status quo.

Como nos sistemas monárquicos tradicionais, Temos de quebrar o círculo do poder no Brasil.
em alguns Estados brasileiros a política é monopoli- Os homens públicos, por vocação, têm o compromis-
zada por reis e príncipes, velhos e novos coronéis, so de iniciar a mobilização nacional pela mudança de
centros das atenções e donos da legitimidade. Os pri- costumes e práticas. Precisam se aproximar do povo,
meiros detêm todos os eixos de poder, conquistados sentir os anseios dos cidadãos, conviver com diver-
por méritos pessoais, não se nega, e os segundos sos grupamentos sociais. O Brasil não se pode dar o
partilham uma herança política, que lhes cai nos bra- luxo de exibir uma galeria de mais de quinhentos Par-
ços por tradição. lamentares, grande parte deles desfilando seus perfis

Os monarcas absolutos da idade moderna e historias apenas nos períodos eleitorais,
como estratégia para perpetuar o poder, utilizam-se Aos governantes e políticos descortina-se o
dos imensos contigentes de cidadãos apáticos - sempre adiado desafio de sofrer com o povo, de mer-
aquela categoria que John Stuar Mill, em seu clássico gulhar verticalmente nas camadas mais profundas da
"Considerações sobre o Governo Representativo", sociedade, para delas emergir, não com o sentimento
classifica de massa dócil e indiferente, dominada pe- esportivo de alívio, mas com as apreensões.
los governantes. Até nas democracias mais consoli- Obrigado.
dadas, como a norte-americana, são imensos os con- O SR. SÉRGIO BARCELLOS (Bloco/PFL - AP.
tigentes de cidadãos apáticos que fogem ao voto ou Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!!
entram no circuitos do voto de permuta, do voto clien- e Srs. Deputados, o projeto aprovado no Senado Fe-
telar, que em nosso País deu vazão à cultura do "é deral esta semana, que transforma o Município do Oi-
dando que se recebe". apoque em Território Federal, ainda pendente de

Forma-se, a partir da equação rei-prfnci- aprovação na Câmara dos Deputados, é, no mínimo,
pe-povo, uma escandalosa perversão política: os reis curioso. Se não, vejamos.
escolhem os príncipes, que escolhem as massas, Primeiro, realmente a situação atual do Municf-
para lhes tirar o voto. As massas, em vez de passarem pio do Oiapoque, de total penúria eabandono, devese

. a exercer 0 direito democrático de fiscalizar os eleitos, tão-somente ao Governador que aí está há quase
são condE'nadas à obediência ao rei e à lealdade ao sete anos, que não se preocupou com o Oiapoque,
príncipe. Mais que isso, sentem-se com débito, como nem com todo o interior do Estado do Amapá Está
se fosse uma honra votar nos monarcas que as esco- tão esquecido que, por exemplo, só existe uma médi-
Iheram. ca para atender cerca de 10 mil habitantes, não exis-

Desgraçadamente, essa moldura ainda pode tem postos de saúde e, pior, o Município fica comple-
ser fotografada em muitos Estados brasileiros. Um tamente isolado na época das chuvas, pois a pavi-
sistema de mando e favores e um círculo fechado de mentação da BR156 - tão prometida e cantada em
espaços administrativos ocupados não permitem ao prosa e verso pelo Governador - não aconteceu. Nem
cidadão respirar, ter idéias próprias, escolher racio- a manutenção da atual estrada, com máquinas e
nalmente seus representantes. Uma cultura de simu- equipamentos para permitir o abastecimento e a liga-
lação se esparge, ditando pseudoverdades...e falácias. ção do Munidpio com o restante do Estado, foi provi-
a rei e o príncipe têm o direito de enganar o súdito, denciada. o que deixa o Oiapoque em situação de-
mas o súdito tem apenas o direito de ser. obediente. sesperadora. Se fossem cumpridas as promessas de
Uma obediência cega, infundida pelo sel)timento de campanha no que diz respeito à pavimentação, só
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isso já seria uma benção para aquele povo sofrido por atinge hoje 41 Universidades, incluindo hospitais "uni-
tanto abandono. versitários.

Segundo, o atual Prefeito, Milton Rodrigues, co- A categoria reivindica reposição salarial de
nhecido e admirado na região por sua capacidade ad- 7.5%, referente às perdas salariais de 199.5 a 2000;
ministrativa e conhecimento real de toda a região e de autonomia com democracia; plano único de carreira e
seus problemas, recebeu uma Prefeitura toda sucate- salários e defesa das universidades públicas e hospi-
ada e inadimplente. Culpa do antigo Prefeito, eleito tais universitários. Posiciona-se ainda a categoria
pelo Governador Capiberibe, que o abandonou e não contrariamente à proposta do Governo Federal de re-
o ajudou a melhorar a vida daquela população, cons- gulamentação do emprego público.
truindo escolas, postos de saúde, levando água de Infelizmente, além dos sete anos de congela-
boa qualidade, asfaltando a BR156, enfim, apoiando mento dos salários dos servidores públicos federais e
quem ele havia eleito. da proposta de apenas 3,5% de reajuste para 2002, o

O Prefeito Milton Rodrigues, até hoje, passados Gov~rn~ Federal enca~inhou ao Leg~slativo medid~
oito meses de sua administração, não recebeu um prov~sóna que traz preJurzos aos servidores das Unl-

centavo do Governo Estadual, o que caracteriza per- versldades,
seguição polftica e pouco caso com esse bravo povo Um dos pontos a se destacar nessa medida pro-
do extremo norte do Brasil, que o derrotou fragorosa- visória é a extinção da GAE - Gratificação de Ativida-
mente nas urnas, com uma vitória esmagadora do de Executiva, para os técnicos administrativos das
Prefeito Milton sobre o candidato do Palácio do Se- IFESs. Para os demais servidores foi garantida a in-
tentrião. corporação da GAE ao vencimento básico, por meio

Terceiro, o que vemos hoje é completa falta de de tabelas. Instit~r~a em 1.992, a GAE tin~a um cará-
planejamento do Governo Estadual, que privilegia ter ~~ rec.?m~oslçao sal~nal e ~e caractenzava como
uma propaganda enganosa, gastando milhões de re- gratiflcaç~? flx~, extensl~a a ativos e a .aposentad?s.
ais em vez de investir no interior de nosso Estado Essa gratlflcaçao de 160 ~o sobre o venCimento báSICO
qu~ está um verdadeiro caos, sem estradas vicinai~ tinha a caracterrstica d~ ser perm~ne~te e represen-
transitáveis para que nossos produtores rurais esco- tava um terço dos salános. S~a extlnçao, po~anto, re-
em sua produção, já tão minguada, sem apoio técni- sultará em grave perda salanal para os servidores.
co, sem sementes, sem transporte, sem máquinas e A criação da GDAE - Gratificação de Desempe-
equipamentos agrrcolas. nho de Atividade Técnico-Administrativa Educacio-

Além disso as sedes dos Municrpios estão com- nal, ~om perce.ntual de Oa 200%, a ser ~triburda em
'. . .,. funçao do efetiVO desempenho do servidor somada

pletamente sem apoIo logrstlco, matenal e financeiro; d h' t't' I d . "d" d -. . ., ao esempen o Ins I uClona a unlversl a e nao
em sua malona, as folhas de pagamento de funclona- á I - A GDAE á I t d - h. _ , . ser so uçao. ser regu amen a a, nao a-
nos estao atrasadas há vanos meses. d I 'té"d t'f" d ed'd .." ven o qua quer Cri no I en I Ica o na m I a proVI-

Sabemos pela Imprensa que o Governador é sória que indique como será de fato a sua implemen-
contra a transformação do Oiapoque em Territóri? Fe-tação. "
deral, ~s ele est~ ape~s ~olhendo o fruto da Irr~s- Além disso, há a diferenciação de tratamento
ponsa.blhd~de, da lnoperan~la e da falta d_e respeito entre os aposentados da categoria e os que estão na
com cld~daos que também ajudaram a elegelo, apesar ativa e entre os próprios aposentados, criando três si-
das falsidades que propagou durante sua campanha. tuações diferentes: os já aposentados quando da edi-

Ser contra só por ser contra é muito fácil, o que ção da medida provisória terão o valor da GAE trans-
gostarramos de ver é ação e trabalho, não só no Oia- formado (congelado em valor fixo, não mais de 160%)
poque, mas em todo o Estado do Amapá que, infeliz- " em vantagem pessoal - caso haja futuros reajustes,
mente, está parado há sete anos. Ou melhor, está an- estes não incidirão sobre essa parcela; os que se
dando para trás, como demonstram os diversos rndi- aposentarão nos próximos cinco anos após a edição
ces de institutos da categoria da Fundação Getúlio da MP levarão 160% sobre o vencimento básico para
Vargas, da EMBRAPA, do IBGE, que apontam nosso a aposentadoria, e os que se aposentarão após cinco
Estado como o mais atrasado do Brasil. anos da edição levarão para a aposentadoria a média

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia do que receberem de GDAE neste perrodo.
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr..!!!! e Srs. De- Por fim, não se justificam algumas diferenças fi-
putados, os servidores do sistema federal de ensino xadas no texto da MP entre os técnicos administrati-
estão em greve desde o dia 25 de julho. Essa greve vos das IFESs e outras categorias, como, por exem-
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pio, a média aritmética de implementação, que para milhões de reais, um aumento de mais de 30% em
eles é de 90 e para os demais é de 95; a incorporação apenas cinco meses. E o funcionalismo, que é obriga-
da GDAE aos proventos, quando da aposentadoria, do a fazer malabarismos para pagar suas contas, re-
para os técnicos administrativos das IFESs será devi- ceberá reajuste salarial de 3,5% depois de sete anos
da se percebida há pelo menos cinco anos, já para os de privações!
demais, o interstício estipulado é de dois anos, e os O Executivo joga nos braços do Congresso a
valores dos vencimentos básicos, constantes nas di- responsabilidade de encontrar fontes de recursos no
versas tabelas, é substancialmente superior. Na tabe- Orçamento, caso os Parlamentares queiram conce-
la das IFESs o piso é de R$ 183,00 e o teto é de R$ der reajuste maior aos servidores federais. Por conta
644,89. Para as demais, chega o piso a ser de R$ disso, voltamos a ouvir comentários de que a cobran-
2.295,67, e o teto, de R$ 4.490,21. ça de contribuição previdenciária de inativos seria

Por todas essas razões, reunimo-nos ontem - a uma das possibilidades.
Frente Parlamentar em Defesa da Universidade PÚ- Ora, a cobrança de contribuição previdenciária
blica - com o Ministro da Educação, Paulo Renato, vi- dos inativos e pensionistas é inadmissível e inúmeras
sando manter diálogo democrático em torno da pauta vezes foi considerada inconstitucional. O art. 40 da
de reivindicações dos servidores das IFESs. Constituição, mesmo com a nova redação dada pela

O Ministro se disponibilizou a receber o coman- Emenda Constitucional n° 20, fala em beneHcios futu-
do de greve amanhã, dia 23, para a continuidade das ros. E a expectativa de benefícios futuros para apo-
negociações e, de antemão, abriu a possibilidade de, sentados e pensionistas é nula. Esse mesmo disposi-
na próxima reedição da medida provisória, rever a re- tivo fala em critérios atuariais, e não existe lei, e muito
composição das perdas salariais provocadas pela ex- menos o Governo demonstrou cálculos ou critérios
tinção da GAE. atuariais que possam viabilizar essa intenção.

Esperamos que Governo e servidores cheguem Caso o Executivo tente novamente impor ao
a acordo que possibilite o fim da greve e que a catego- Congresso a taxação dos aposentados e pensionis-
ria tenha suas reivindicações atendidas. De qualquer tas, será a nona vez, se somarmos a esta as outras
forma, estaremos atentos e participando das negoci- tentativas deste Governo e as do Governo Collor, que
ações. A suprapartidária Frente Parlamentar em De- nos depararemos com tal situação.
fesa da Universidade Pública tem como interesse ma- A primeira tentativa de impor essa contribuição
ior a manutenção e melhoria da qualidade do ensino veio com a Proposta de Emenda à Constituição n° 59,
superior público em nosso País. de 1991 (Governo Collor), mas foi retirada pelo pró-

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. prio Governo, que considerou suas diversas inconsti-
Não poderia deixar de me manifestar sobre o re- tucionalidades; depois, ainda no Governo Collor, o PL

ajuste que o Governo está propondo para os servido- n° 2.474, de 1992, onerava aposentados e pensionis-
res públicos, oficialmente anunciado ontem pelo Pre- tas com desconto de 7% e 3%, respectivamente, e foi
sidente da República. rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça,

Infelizmente, após sete anos de congelamento também por vício de inconstitucionalidade. Em 1993,
dos salários, o Executivo propõe apenas 3,5% de rea- no período da revisão constitucional, o substitutivo
juste, e para vigorar somente a partir de 2002. apresentado pelo então Relator, o hoje Ministro do

É lamentável. As perdas salariais dos servido- STF Nelson Jobim, excluiu os inativos e pensionistas
res públicos, segundo cálculos do DIEESE - Departa- da contribuição para a Previdência Social.
mento Intersindical de Estatfstica e Estudos SÓ- Já no atual Governo, em 1995, foi encaminhado
cio-Econômicos chegam a 75%. Além disso, os proje- à Câmara o Projeto de Lei n° 914, de 1995, igualmen-
tos de lei a serem enviados ao Legislativo juntamente te rejeitado por inconstitucionalidade, pois determina-
com a proposta de Orçamento determinam a não-uti- va a malfadada contribuição dos inativos e pensionis-
lização das taxas de inflação para correção salarial. tas. Com a tramitação da PEC n° 33, de 1995, que dis-

Segundo o Ministério do Planejamento, esse re- punha sobre a reforma do Sistema Previdenciário, a
ajuste trará ao Tesouro custo adicional a ser obtido Comissão de Constituição e Justiça suprimiu a ex-
"com muito sacrifício", no valor 3,1 bilhões de reais. pressão "e inativos, bem como dos pensionistas" pro-
Uma ninharia, se comparados aos 34 bilhões e 666 posta na alteração do art. 40 da Constituição constan-
milhões de reais de juros da dívida externa "devidos te do art. 2° da PECo
anualmente e pagos em 2000. E, se calcularmos até Não satisfeito com as reiteradas derrotas, o
maio deste ano, esse valor chega a 47 bilhões e 755 Executivo enviou mais duas Medidas Provisórias, a



Agosto de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 38945

de n° 1646, de 1998 (Lei n° 9.630/98), e a de n° 1720, Constituição garante que sejam repassados a eles
de 1998. Na primeira, por força de acordo para sua benefícios e vantagens, não obrigações; a contribui-
aprovação, o Governo teve de retirar o dispositivo que ção previdenciária é descontada para uma condição
determinava a cobrança dos inativos, e, na segunda, futura: a aposentadoria. A condição futura de um apo-
o Governo foi derrotado. sentado é a morte.

Em mais uma investida, o Governo foi vitorioso O cidadão aposentado, assim como o pensio-
ao apelar para o Congresso em nome da imperiosa nista, não recebe esse beneficio por estar prestando
necessidade de implementação do ajuste fiscal. Mas serviços à União, mas, sim, uma retribuição pelo que
foi derrotado pelo Supremo Tribunal Federal. já contribuiu para com o País. Dos serviços que pres-

Ocorre que nem o aumento da contribuição pre- tou, cujas contas se liquidaram, ele tem um saldo a
videnciária dos ativos nem a instituição desse des- seu favor, reconhecido pelo Estado. Ele é credor da
conto para os inativos e pensionistas resolverão a Nação por títulos definitivos, perenes, e a Fazenda
atual crise econômica. A arrecadação prevista não pública tem de arcar com essa dívida, legal e moral,
será suficiente sequer para equilibrar as contas do sem ônus para esse cidadão.
Governo e tampouco para assegurar o controle da in- Aobstinada intenção do Governo Federal de co-
fIação. Como citei anteriormente, trata-se mais de cri- brar percentual de contribuição dos inativos e pensio-
ar fato político do que de resolver o problema da crise. nistas do serviço público a título de sanar dificuldades

Por fim, o Governo - após decisão do Supremo de caixa para manter essas aposentadorias e pen-
Tribunal Federal que considerou inconstitucional a sões - e, agora, com o novo argumento de que isso
contribuição de inativos e pensionistas - enviou a seria necessário para possibilitar maior reajuste para
Proposta de Emenda Constitucional n° 136, com o os servidores públicos, colocando uma categoria con-
objetivo de retirar de nossa Constituição direitos ad- tra a outra -é inadmissível.
quiridos a duras penas. Ministros, burocratas de alto escalão, porta-vo-

Segundo dados do próprio Tesouro Nacional zes e assessores vêm a público constantemente de-
(Portaria n° 528, de 28 de dezembro de 1998), a des- clarar que "sem a contribuição dos inativos e pensio-
pesa com aposentados civis é de 9,4 bilhões de reais nistas do serviço público, não há salvação para a Pre-
e, com os pensionistas, de 3,4 bilhões de reais. Esses vidência", que "é preciso taxar os inativos e pensionis-
números diferem dos dados que o Governo passou tas", que "é necessário aumentar as alíquotas", que
ao Congresso e segundo os quais essas despesas "o rombo da Previdência é gigantesco" etc. etc., num
chegavam a 21 bilhões de reais. Se acrescentarmos a terrorismo verbal que apresenta à SOCiedade os apo-
esses dados os 5,4 bilhões de reais de despesas com sentados e pensionistas do serviço público como os
os inativos militares, que não foram afetados pelo pro- vilões da Previdência. Números e estatísticas são ha-
jeto, ainda assim não se chega ao montante anuncia- bilmente manipulados na tentativa de levar a opinião
do pelo Governo. pública a encarar os servidores públicos inativos e

Nunca esqueço do que ouvi em reunião realiza- seus pensionistas como marajás que recebem polpu-
da entre a bancada do PMDB e o ex-Ministro da Previ- das quantias, enquanto os aposentados da iniciativa
dência, Waldeck Ornellas. Ao ser perguntado sobre o privada ganham, no máximo, R$ 1.200,00 do INSS, o
montante da dívida ativa das empresas para com a que configuraria enorme injustiça. Insinuam que há
Previdência, S. Ex" respondeu: "Quarenta bilhões de "uma minoria privilegiada", em detrimento da "grande
reais". Ou seja 10% desse valor já equivaleria, à épo- massa espoliada", que, além de tudo, ainda sustenta-
ca, ao que o Governo pretendia arrecadar em um ano ria os privilégios daquela minoria.
de contribuições dos inativos. Por que não cobrar das Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o Con-
empresas esses recursos, em vez de onerar milhares gresso não pode aceitar mais essa investida. Não há
de brasileiros? justificativa para que aprovemos qualquer medida

Com relação às contribuições em si, a alíquota que desrespeite os direitos adquiridos daqueles que
de 25%, por exemplo, representaria um quarto dos tanto contribuíram para o desenvolvimento de nossos
proventos e do benefício da pensão, que acrescidos Estados e de nosso País.
aos 27,5% do Imposto de Renda, mais a contribuição Muito obrigada.
hospitalar obrigatória de 2%, totalizaria 54,5% de O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pro-
descontos. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e

No caso específico dos aposentados, é muito Srs. Deputados, o Presidente do Superior Tribunal de
claro que já eles têm situação jurídica definida. A Justiça, STJ, Ministro Paulo Costa Leite, em recente
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entrevista à imprensa, divulgada em sua íntegra na Nacional projeto de lei que prevê a criação de 181 no-
Internet, fez alerta à Nação no tocante à perda de cre- vas varas, a maioria delas em Municípios que não
dibilidade dos três poderes da República, com uma possuem órgãos judiciais especializadas no âmbito
sucessão de fatos que têm deixado a sociedade bra- federal. A interiorização levará a Justiça Federal para
sileira em estado de perplexidade. Esta perplexidade perto do cidadão, além de ter grande validade para
é fruto do sentimento nacional de que a impunidade execução fiscal, na medida em que possibilitará o au-
acaba por prevalecer e nada acontece. A propósito, mento da arrecadação tributária, por meio da cobran-
diz o ministro Costa Leite: "Estou seriamente preocu- ça mais ágil da dívida ativa da União.
pado porque esse sentimento de impunidade enfra- Com referência aos Juizados Especiais, enten-
quece as instituições. E, quando uma instituição da de o presidente do STJ que esses juizados desafoga-
República se enfraquece, todas perdem. Tenho dito e rão a Justiça Federal apenas em parte, porque o re-
repetido que desacreditar o Judiciário é uma insensa- curso cabível é no âmbito do próprio juizado. Eles te-
tez, uma burrice. O Judiciário não vai se fragilizar so- rão como ponto fundamental questões previdenciári-
zinho: com ele se fragilizam também o Executivo e o as. Em conseqüência, desafogarão os juizados fede-
Legislativo. É preciso fortalecer as instituições". rais, os Tribunais Regionais e o próprio Superior Tri-

A advertência do Ministro é procedente. No que bunal de Justiça, que julga também matéria previden-
toca ao Poder Judiciário, urge concluir, o quanto an- ciária. Mas o mérito maior está em que nesses juiza-
tes, a reforma do sistema judiciário. O projeto aprova- dos as causas serão julgadas com maior rapidez.
do na Câmara dos Deputados encontra-se no Sena- A agilização da prestação judicial exige, porém,
do Federa', onde espera-se seja aprimorado e tenha muitas outras medidas inovadoras. Mas para que isto
tramitação rápida. ocorra necessário se faz que se conclua, em definiti-

O que todos desejam é uma reforma que mo- vo, a reforma do Judiciário.
dernize o siste~a.da prest~çã~ jurisdi~ion~I, ass~gu- Sr. Presidente S,e e Srs. Deputados, já nos pri-
rando aos brasileiros uma Justiça maIs ágil e eficaz, meiros anos da República, Rui Barbosa, em sua obra
com re?ução do número abusi~o de recur~c:s, fator doutrinária e forense, manifestava-se na tribuna par-
?~termlnante ~a.demora ex~esslv.a nas d~clsoes dos lamentar e na Imprensa pela necessidade de uma co-
JUizes e dos ministros dos tnbunals supenores. rajosa Reforma do Poder Judiciário, afirmando com

Em sua substanciosa entrevista, o Presidente sabedoria ser a Justiça o único meio de amparo con-
do Superior Tribunal de Justiça reconhece não ser sa- tra a violência dos potentados e contra os abusos dos
tisfatório o desempenho dos organismos judiciários poderosos - assistindo aos fracos e os perseguidos.
do País, mas pondera que isto ocorre em virtude, prin- E dizia mais: "Poderíamos ter aproveitado melhor as
cipalmente, do acúmulo de processos à. espera de jul- lições dos ingleses." Lembrava que, em 1793, em me-
gamento, muitos deles há anos em tramitação, devido morável pronunciamento no Parlamento da Inglater-
ao grande número de recursos admitidos na législa- ra, o respeitado jurista William Pitt já dizia: "Neste
ção brasileira. País, nenhum homem, por sua fortuna ou categoria, é

Lembra ainda o Ministro Costa Leite que so- tão alto que esteja acima das leis; e nenhum é tão po-
mente no STJ cerca de 5 mil processos dão entrada a bre ou obscuro que não desfrute a sua proteção. Nos-
cada semana. sas leis proporcionam igual segurança e garantia ao

Ainda em relação ao Superior Tribunal de Justi- exaltado e ao humilde, ao rico e ao pobre".
ça pondera o Ministro Costa Leite: "As estatrsticas de- Um ensinamento primoroso para outros povos.
monstram que há absoluta necessidade de se adotar No Brasil, entretanto, lamentavelmente, permanece-
a redução do número dos recursos". Um bom meca- mos ainda, no que toca à credibilidade do Poder Judi-
nismo par;',\ isGO, lembra, é que exista repercussão ge- ciário, na mesma situação que estávamos em 1843.
ral da questão federal. "Uma questão que tenha gran- Nesse ano, Joaquim Nabuco, ao discutir a necessida-
de repercussão, como no caso de um artigo do Códi- de de uma completa reforma do Judiciário, por ele
go de Defesa do Consumidor - o seu julgamento deve considerada prioritária e fundamental à estabilidade
competir ao STJ ou ao STF. Mas não podemos aceitar social, enfatizava: "Ou organizamos a Justiça pública,
que causas de separação judicial subam aos Tribuna- verdadeira, real, completa, ou estaremos legitimando
is Superiores". a vindita popular". E acrescentava: "Não há escolha: é

Outra medida do maior alcance, defendida pelo preciso organizar a Justiça pública. Mas como? Olhai
STJ, é a interiorização das Varas da Justiça Federal, para sociedade: o que vedes? - um longo hábito de
motivo pelo qual está sendo enviado ao ~ongresso impunidade."
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"A impunidade - salientava o grande do processo, enfim, a uma série interminável de difi-
tribuno - gera o arbrtrio, corrompe tudo: culdades que tornam frustrante e desalentador recor-
mata no seu berço o cidadão e impede a rer à Justiça. Outras dificuldades precisam ser resolvi-
formação do verdadeiro espfrito público. EIi- das, igualmente, como o descumprimento das tarefas
minada que seja dos costumes a certeza da cartoriais, os baixos salários e os atrasos na devolu-
impunidade, as liberdades civis estarão as- ção das inúmeras precatórias expedidas no curso dos
seguradas." processos.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, é certo Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a entrevis-
que o Judiciário brasileiro vive um momento diffcil. ta do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Jus-
Mas não se pode negar, também, que a partir da pro- tiça merece uma reflexão maior dos nossos legislado-
mulgação da Constituição Cidadã, de 1988, houve res. Ao tomar conhecimento da sua integra, decidi vir
avanços significativos. O juiz ganhou independência. a esta tribuna secundar o clamor da Magistratura bra-
Ao lado dos institutos tradicionais do habeas corpus, sileira pela aprovação, ainda este ano, no Senado Fe-
do mandado de segurança e da ação popular, surgi- dera~, ~a Reforma d~ Judiciário. Junto-me ao eminen-
ram o mandado de injunção, o habeas data e o man- te Ministro Costa Leite no empenho que há demons-
dado de segurança coletivo. O Judiciário adquiriu au- trad~ ~ara r~stituir ao J,udiciári? a confiança do po~o
tonomia administrativa e financeira; foram definidos braSileiro. Afinai, a Justiça é o Instrumento excepclo-
os princfpios para elaboração do Estatuto da Magis- nal de proteção dos direitos e das garantias individua-
tratura; reapareceu o juiz federal substituto, que asse- is, e ,também porqu~, como diz o eminente constituci-
gurou a criação dos juizados especiais para causas analista Homero Pires, em sua apreciada obra "Co-
civis de menor complexidade e infrações penais de ~~~tários à ?onstituição Federa~Brasileira": "O Judi-
menor potencial ofensivo; surgiu a Justiça da Paz re- Clano, dos tres ramos do Poder, e o menos propenso
munerada, composta através do voto e de competên- a usurpar, não t~n~o influência alguma sobre a espa-
cia definida; assegurou-se a promoção do juiz, posto da e a bolsa publica, dependendo até do Governo
em lista de promoção por três vezes consecutivas, ou para a execução das próprias sentenças."
alternadas; proibiu-se o ingresso nos tribunais federa- Sr. Presidente, ao concluir, reafirmo que a Nação
is de pessoa com mais de sessenta e cinco anos de quer um Judiciário forte e acreditado. E espera do Poder
idade, exceto o Superior Tribunal Militar. Legislativo uma reforma condizente com a modernida-

Poder-se-ia acrescentar, ainda, outros pontos de. Estou plenamente convicto de que os ilustrados Se-
positivos, como a criação do Superior Tribunal de Jus- nadores da República procurarão aprimorar o trabalho
tiça; a extinção da competência avocatória e o pedido aprovado na Câmara dos Deputados, para que tenha-
de medida cautelar, nas representações oferecidas mos, em breve, uma Reforma que restitua a plena confi-
pelo Procurador-Geral da República a proposta de in- ança da Nação nas suas instituições maiores.
constitucionalidade de tratado de lei federal, deixou O 5R. LEUR LOMANTO (PMDB - BA. Pronun-
ser exclusiva do Procurador-Geral da República. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.

Mas é preciso reconhecer, também, que, apesar Deputados, o Exército Brasileiro, de tão honradas tra-
de todas essas conquistas, a questão jurisdicional dições, reverencia, no próximo dia 25, a figura de seu
continua no mesmo estágio anacrônico, prejudicada Patrono, o ilustre Marechal Lufs Alves de Lima e Silva,
na sua eficácia pelo excessivo número de recursos que também é um dos patronos da Pátria. Gostarra-
que importam no retardamento do julgamento das mos de assinalar o transcurso dessa comemoração,
ações ajuizadas, o que gera um sentimento nacional registrando nos Anais a figura daquele que, por suas
de descrença nos mecanismos da Justiça. ações em vida, como militar e homem público, foi um

Urge, portanto, que se restabeleça a credibilida- dos grandes pacificadores nacionais.
de e a confiança da Opinião Pública do país na pres- O Duque de Caxias é a figura-srntese de nossa
tação jurisdicional. ~ imperioso, para tanto, que se nacionalidade. Foi um soldado, sem ser militarista, e
conclua a Reforma do Judiciário, modernizando-o e levou a disciplina, a austeridade, a honestidade, o en-
colocando-o em condições de decidir com presteza genho militar e seu alto espirito dvico a patamares
as questões judiciais. Sem que isso ocorra, a crise do excepcionais, revelandose como administrador segu-
Judiciário tende a agravar-se. A cada dia vêm se ro e político movido por virtudes que o transformam
acentuando, em todo o Pars, as crfticas ao trabalho da num exemplo para todas as gerações de brasileiros.
Justiça ao atraso da prestação jurisdicional ao atendi- Hoje, o Exército Brasileiro, personificado em Ca-
mento insatisfatório, ao exagero das custas à lentidão xias, é uma instituição voltada para nossos objetivos



ao

to;

6 - Pólos de modernização tecnológica.
Na reunião de hoje com os Deputados Federais

e Senadores, prontificaramse a apoiar as intenções
desse fórum regional. Os Deputados vão indicar os
Municípios beneficiários. Posteriormente os Prefeitos
serão chamados a participar de reunião conjunta com
os Deputados, os Senadores e o Governo do Estado,
para que a verba orçamentária, já aprovada, s~:ta os
efeitos sociais que desejamos para aquela reglao.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
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nacionais permanentes: democracia, soberania naci- V - GRANDE EXPEDIENTE
onal, paz e justiça social, integridade do patrimônio Concedo a palavra ao Sr. Nilton Capixaba, do
nacional e integração nacional. PTB de Rondônia.

São esses os valores que permanecem com a O SR. NllTON CAPIXABA (PTB _ RO. Sem re-
figura de Caxias e que merecem nossa lembrança, visão do orador.) _ Sr. Presidente, quero falar da situ-
nesses tempos de globalização e de desafios à nacio- ação da cafeicultura do nosso Pais, principalmente do
nalidade. Estado de Rondônia. .

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/POT - SC. A mais baixa cotação do preço do café nos últi-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! mos trinta anos está levando milhares de produtores
e Srs. Deputados, é de muito tempo que as lideranças à desesperança. quando não ao desespero. A situa-
políticas, governamentais e não-governamentais, de ção dos produtores de café conilon do Espírito Santo
Santa Catarina vêem a Região do Meio e Extremo e de Rondônia é ainda mais grave.
Oeste do Estado se esvair. Há um empobrecimento Nos últimos três meses, os preços em Rondônia
gradativo e incontido. A perda da competitividade do tiveram queda contínua exatamente na entrada da sa-
pequeno e médio agricultor o desestimula a continuar fra, o período da colheita. Essa situação contribuiu para
na agricultura. Paralelamente se imagina que o Go- piorar ainda mais a qualidade do café de Rondônia.
verno deveria financiar estudos para buscar novas al- A cafeicultura rondoniense está em mãos de
ternativas econômicas que se ajustem às característi- uma multidão de pequenos produtores. São aproxi-
cas climáticas e ao relevo da região. madamente 40 mil cafeicultores.

A alternativa econômica de produtos e deriva- Em fevereiro, na semana de 19 a 26, em Minas
dos de suínos e aves é a opção que ainda mantém a Gerais e São Paulo, o preço da saca de café arábica
pujança do Oeste. estava cotada entre 126 e 127 reais. Na mesma se-

A poluição por dejetos suínos e avícolas deve mana, em São Gabriel da Palha, Espirito Santo, a
ser o maior problema. Existe o risco de vir a contami- saca de conilon estava em 77 reais. Em Cacoal, Ron-
nar o grande lençol "O Guarani". Há que se buscar dônia. a saca de conilon variou entre 67 e 70 reais.
apoio político e orçamentário para minimizar as co~- Na segunda semana de abril, no mercado inter-
seqüências dessa contaminação. Já em 1996 o Fo- no os cafés finos estavam cotados entre 116 e 118
rum Parlamentar Catarinense apresentou emenda re~is a saca de 60 quilos. Enquanto isso, no mercado
conjunta para tratar os dejetos suínos. Seara tem a de café conilon, a realidade era mais dramática, com
maior população de suínos do mundo. cotação entre 48 e 50 reais a saca. Em São Gabriel da

Diante da necessidade de apoio do Governo, o Palha, Espírito Santo, e em Cacoal, Rondônia. os pre-
Fórum apresentou como prioridades: ços não passaram de 38, 40 reais.

1 - Apoio à pequena propriedade; Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as auto-
2 - Gestão ambiental; ridades do Banco do Brasil informaram que 296 mi

lhões de reais do FUNCAFÉ, autorizados pelo Con-
3 - Turismo; selho Monetário Nacional, começariam a ser disponi-
4 - Crédito; bilizados no início de maio. Na oportunidade, mantive
5 - Capacitação de agentes de desenvolvimen- audiência com o Superintendente do Banco do Brasil

em Rondônia e solicitei pressa no envio desses recur
sos para as agências no interior do Estado.

Os recursos para a colheita do café chegaram
atrasados. Deveriam estar à disposição dos produto
res em abril ou maio, mas e só chegaram, em alguns
casos, em junho e julho, quando o café já passava do
ponto de colheita.

No final do mês de julho e na primeira semana
de agosto, o preço do café conilon chegou ao fundo
do poço. Alcançou, nos Municípios de Rolim de Moura
e Cacoal, a cotação de 23 reais por saca. Sabemos
que muitos produtores preferiram não colher o café.
Isso porque, sendo o custo para a colheita de 25 reais
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por saca, seria melhor perder a produção do que gas- Frazão, e ao Diretor de Crédito Rural do Banco do
tar mais dinheiro inutilmente. Brasil, Dr. Ricardo Conceição.

Não colher o café é uma atitude não compatfvel Por ocasião da abertura da 38 Semana do Pro-
com o pequeno e o miniprodutor. Estes, ao mesmo dutor Rural de Rondônia, realizada em Ariquemes, na
tempo, são proprietários e trabalhadores de seus ca- EMARC, entre os dias 7 e 10 de agosto, o Superinten-
fezais. Mesmo assim, porém, muitos pequenos pro- dente Paulo Frazão anunciou que a Direção do Banco
dutores deixaram os frutos de seu trabalho secar nos do Brasil sinalizara com a possibilidade de prorroga-
pés. ção.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, depoimen
to colhido em Rolim de Moura de um médio produtor
de café, que se destaca pelo nível de tecnologia e
produtividade alcançado, informa que, com uma área
plantada em torno de 100 alqueires, esperava alcan
çar uma produção de 5 mil sacas, mas colheu apenas
2.800. Em uma de suas fazendas, com uma área de
15 a 20 alqueires, uma das últimas a ser colhida, o
produtor perdeu aproximadamente mil sacas de café.
"Ao preço de 23 reais, por saca, não colho o meu
café", disse ele. Para colher e vender, o preço teria de
ser, no mínimo, 40 reais por saca. Lembrou ainda
esse produtor que o preço de referência no contrato
com o Banco do Brasil foi de 76 reais por saca.

Em 10 de agosto, em offcio dirigido ao Dr. Jaime
Junqueira Payne, Diretor do Departamento do Café
da Secretaria de Produção e Comercialização do Mi
nistério da Agricultura e do Abastecimento, fiz deta
lhada exposição acerca da aflitiva situação dos pro
dutores de café de Rondônia, que nesta safra alcan
çou 2 milhões de sacas de conilon.

Disse em meu oUcio:

(...) diante deste quadro de penúria e
até de desespero, os pequenos agricultores
esperam obter novos parâmetros de rene
gociação com os agentes financeiros oficia
is. Uma destas alternativas seria induzir o
voto do Conselho Monetário Nacional 
CMN para alongar o perfil da dívida em até
quatro anos, com juros de 4% ao ano, des
locando a primeira parcela vencida para o
último ano do novo prazo.

A minha ação, em defesa dos cafeicultores e da
cafeicultura de Rondônia, Sr. Presidente, não se res
tringiu a encaminhar ofício ao Dr. Jaime Junqueira
Payne e a ficar esperando uma resposta. Voltei ao as
sunto com o Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, Pratini
de Moraes, e com o Secretário de Produção e Comer
cialização, Pedro Camargo Neto, no Ministério da
Agricultura.

Além disso, tratei da prorrogação dos compro
missos, do PRONAF e Pronafinho, junto ao Superin
tendente do Banco do Brasil, em Rondônia, Paulo

Recentes notfcias referentes às instruções para
a prorrogação dos compromissos referentes ao
PRONAF e ao Pronafinho, válidas somente para o
Estado de Rondônia, informam que: .

- Os contratos estão com os compro
missos vencidos desde de o dia 15 de agos
to;

- As agências de Rondônia do Banco
do Brasil já estão recebendo as cartas dos
produtores, formalizando a prorrogação dos
débitos contratuais;

- Será concedida a prorrogação até 31
de outubro de 2004, ou seja, uma prorroga
ção de até três anos;

- A EMATER-Rondônia fornecerá ao
Banco do Brasil laudo sobre a situação dos
cafezais e dos produtores, de modo geral,
com a abrangência sobre o Município ou
Municfpios jurisdicionados pelo escritório lo
cai da EMATER.

- A solicitação da prorrogação do com
promisso será analisada caso a caso. Quem
tiver capacidade de pagamento, pagará;
quem não a tiver deverá negociar com a ge
rência.

- O rebate do Pronafinho será dado no
final do período da prorrogação.

- A Superintendência do Banco do
Brasil de Rondônia padronizará as instru
ções, de forma a evitar distorções e trata
mentos diferenciados de uma agência para
outra.

- A Direção do Banco do Brasil em
Rondônia admite que a redução do quadro
de funcionários das agências no interior po
derá resultar em alguma demora na análise
e na concessão do beneffcio das prorroga
ções. Contudo, desde a solicitação da pror
rogação, o cafeicultor não estará sendo con
siderado inadimplente.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, aprovei
to para, com convicção, dizer que é na hora da cri
se, como ora se encontra o Estado de Rondônia,
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que se deve produzir. É com produção - e produção Já tive oportunidade de dizer em discurso nesta
de boa qualidade - que se poderá superar a crise. tribuna, Sr. Presidente, que a qualidade de um bom
Os produtores de commodities, como são os de café café já nasce no pé. Isso significa que não se acres-
e de cacau, por exemplo, estão sujeitos a grandes centa qualidade ao grão ruim, mas a falta de cuidado,
oscilações de preços de sua mercadoria. um descuido, pode prejudicar as características de

Somente por meio da organização em associa- um excelente grão. O desafio é tomar todo o tipo de
ções ou em cooperativas e da diversificação da pro- cuidado para que a qualidade não se perca no meio
dução nos seus lotes - os sistemas agroflorestais são do caminho, entre os galhos do cafezal e a xfcara de
um bom exemplo -, os produtores poderão obter me- café.
Ihores taxas e, conseqüentemente, melhor condição Como os problemas da cafeicultura são comuns
de sobrevivência familiar. E deverão trabalhar com in- a todos os produtores de café, nada melhor do que se
teligência e obstinação para alcançarem taxas mais organizarem em um tipo de associativismo, o melhor
altas que beneficiem a si mesmo e às suas famílias, que couber em cada caso. Tanto pode ser uma asso-
não se acomodando apenas com a sobrevivência, ciação como uma cooperativa. O mais importante é,
mas buscando o bem-estar e participando da distribu- desde a escolha, saber que a ação tem de ser séria. A
ição da riqueza coletiva. credibilidade entre os dirigentes e os associados tem

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a cafeicu~ura de ser total; o compromisso, maior ainda.
brasileira experimentou na última década grande avanço Apesar de reconhecermos a indispensável ne-
tecnológico. Novas variedades de café arábica foram cri- cessidade do fortalecimento do associativismo, em
adas, permttindo significativa mudança na produtividade, Rondônia temos notícias da insuficiência numérica e
principalmente pela possibilidade de aumento do núme- da fragilidade do quadro de apoio técnico, seja na
ro de plantas por hectare. Também a qualidade cresceu EMATER-Rondônia, como também da
pelo trato dado ao café no pós-colheita. CEPLAC/SUPOC. Necessitamos de maior número de

Do lado dos robustas, incluindo o conílon, o técnicos em cooperativismo para somar aos hoje
avanço se deu pelo isolamento de plantas de elevada existentes. A qualidade técnica, o padrão comporta-
produtividade dos grãos preferidos pelo mercado e mental e a dedicação dos poucos que neste setor la-
pela sua multiplicação por meio de processo de cfo- butam devem ser reconhecidos.
nagem. Chegamos ao ponto de hoje estarmos pes- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a organi-
quisando a composição qufmica dos grãos de cada zação do setor agropecuário de meu Estado precisa-
clone como opção para os novos plantios. va avançar além do produtor. Foi assim que, durante o

Houve também grande avanço na profissionali- Seminário "Perspectivas da Cultura do Café na Ama-
zação do cafeicultor que, assimilando os novos proce- zônia", realizado em Ji-Paraná, em novembro do ano
dimentos tecnológicos, passou a ter visão diferente passado, o Secretário de Estado da Agricultura e do
do café quanto ao seu comportamento no mercado. O Desenvolvimento Econômico Social, Dr. Miguel de
conhecimento do produtor no agronegócio café o le- Souza, anunciou a implantação e a composição da
vou a enxergar a vulnerabilidade do comércio, que se Câmara Setorial do Café do Estado de Rondônia.
abala em razão de qualquer boato ou fator climático O Estatuto da Câmara Setorial do Café estabe-
que venha a influir na produção não só local, mas de Ieee, no Capftulo li, dos Objetivos, art. 3°, que:

qualquer uma d~~ regiões ACor~ es;e po~ncial. Pode Art. 30. Constituir-se-á em Fórum de
ser o.caso da vIzinha C~lombla, . e ~I al~a?or, na Debate e Deliberações do Agronegócio do
América Central, ou.do ~Istante Vletna, na ASla. Café, visando promover o desenvolvimento

Ess~~ fatores lmpoem ~os produtores elevado tecnológico, melhoria da qualidade e da pro-
g~au d_e dlflculda~es e neces~ldade de constante atu- dutividade em busca da eficiência do agro-
alrzaçao, por melO de pesquisa de mercado e no co- negócio do café no Estado de Rondônia.
nhecimento da qualidade do café que o mercado está
exigindo, bem como do custo de produção. O produtor Em tão pouco tempo, desde a sua criação, gra-
de café, S( \ja '.)Ie pequeno ou miniprodutor, precisa de ças à operosidade do seu Presidente Marco Antonio
acompanhamento técnico desde o plantio, no trato Paulo Gomes, esse fórum já fez muito.
cultural, na produção, na colheita dos frutos, no trata- No dia 18 de agosto, sábado último, estive pre-
mento dado aos grãos no pós-colheita. Esse acompa- sente ao Encontro Estadual para Definições de Polfti-
nhamento efetivamente influirá na qualidade do café cas para o Fortalecimento do Agronegócio do Café
produzido. em Rondônia. Promovida pela Câmara Setorial do
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Café, em conjunto com a Associação Rondoniense Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é da mai-
de Municfpios, essa reunião de trabalho contou com a. or urgência que o Governo de Rondônia e sua banca-
presença do Governador do Estado, José de Abreu da federal pressionem o Exmo. Sr. Ministro do Plane-
Bianco; do Senador Moreira Mendes; do Deputado jamento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares, para
Federal Confúcio Moura; dos Deputados Estaduais que destine recursos substanciais para um programa
Haroldo Santos, Chico Paraiba, Kaká Mendonça, de melhoria da qualidade do café conilon que produ-
Emflio Paulista e Maurão de Carvalho, e de inúmeros zimos,
Prefeitos das zonas produtoras de café, liderados Segundo informações colhidas junto ao Chefe do
peJode Ouro Preto do Oeste, o técnico agrfcola Car- Departamento do Café, da Secretaria de Produção e
los Magno de Oliveira. Comercialização, Dr. Jayme Junqueira Payne, o Fundo

O ponto central das discussões foi o da melhoria de Defesa d~ Economia Cafeeira - FUNCAF~ ,te~ li-
da qualidade do café de Rondônia. nhas de ~r~dlto a~rovadas e te~ recur~s ong~nános

A d d t d á q I"d d d afé de superavit de caIxa de exercfclos anteriores, dJsponf-s per as ecorren es amua I a e o c . " . .
od f 'd d d d t vels para o atendimento da cafelcuttura nacional.p em ser re en as como per as no peso o pro u o "

_ o café de má qualidade pesa menos -, como tam- . Tenho esp.erança e firme cO,nfla_nça ~e ~ue a~
bém na sua cotação. Produzir um café ruim, de má mais altas ~utondades de meu Pais n~o delxarao ml-
qualidade, não é inteligente; o produtor de café é Ihares e mll~ares de pequenos cafeicultores entre-
quem sai perdendo. E, junto com ele, perdem também gues à própria sorte e prontos a mergulharem no de-
o Estado de Rondônia e os Municfpios produtores de sespero. _ .
café, nas arrecadações do ICMS. A fome nao costuma ser boa conselheira.

Como um café de má qualidade resulta em pre- Muito obrigado, Sr. Presidente.
ços mais baixos e menor volume de produção, estio . Durante o discurso do Sr. Nilton eapio

ma-se que as perdas poderiam alcançar entre 15e20 xaba, o Sr. Marçal Filho, § 2° do artigo 18
milhões de reais. Dar decorrem perdas no comércio do Regimento Interno, deixa a cadeira da
local, no setor de transporte, na geração de empre- presidência, que é ocupada pelo Sr. The-
gos, nas casas de produtos agricolas, nos pequenos mfstocles Sampaio, § 2° do artigo 18 do Re-
hotéis, nos restaurantes e até nas feiras públicas. gimento Interno.

Sr. Presidente, S~ e Srs, Deputados, resulta da O SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio) -
reunião a proposta de criação de um Fundo Estadual Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Caia-
do Café. Essa seria uma alternativa de geração de re- do, do Bloco Parlamentar PFUPST, de Goiás, por 25
cursos para a concessão de financiamentos, com os minutos.
quai~ se poderá construir terreiro~ de pis? cim~ntado, O SR. RONALDO CAIADO (Bloco/PFL - GO.
terreiros suspensos.e tulhas. FOI sugend,o, ainda, o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs.
PROCAFÉ um prêmio para o café de qualidade. Parlamentares, quero discutir assunto que já foi por

Outro avanço decisivo logrado pelos produtores demais debatido neste plenário e no Congresso Naci-
do conilon foi assegurar a presença de um represen- anal. Trata-se do mineral amianto.
tante no Conselho Deliberativo da Política do Café - Ultimamente, as campanhas veiculadas neste
CDPC. Em Brasflia, no dia 13 de agosto último, o Pars pela midia têm levado o cidadão comum a imagi-
Exmo. Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento, nar que, tendo contato com qualquer produto de fibra
Pratini de Morais, enviou ao Palácio do Planalto a mi- amianto, seja ele uma caixa d'água ou uma telha, es-
nuta do decreto-lei que abre mais uma vaga para re- taria suscetivel a problemas pulmonares ou até a um
presentantes dos produtores de café na Confedera- câncer.
ção Nacional da Agricultura - CNA. Ocupo a tribuna nesta hora para desmistificar

A decisão do Ministro da Agricultura atendeu à essa farsa, essa campanha que tenta fazer a popula-
nossa solicitação. Para a agilização dessa providên- ção desacreditar na importância do amianto no cená-
eia, obtive o indispensável apoio dos Deputados Ri- rio brasileiro e internacional.
cardo Ferraço, do PPS do Espírito Santo, e Silas Bra- Vamos à discussão. O amianto, durante anos e
síleiro, do PMDB de Minas Gerais. O Espfrito Santo, anos, foi usado em quase todos os pafses do mundo.
que produziu 7 milhões de sacas de conilon nesta 58- De repente, foi comprovado que o uso indevido e ir-
tra, indicará o titular da vaga. Rondônia, com 2 mi- responsável desse minera', principalmente no jatea-
Ihões de sacas de produção, indicará o suplente. mento da fibra do amianto, do amianto anfibólio - que
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é diferente do amianto crisotila -, realmente provoca- entistas e médicos, fez um trabalho de pesquisa avali-
va placas pleurais, asbestose e câncer. Todos nós ando mais de 10 mil trabalhadores das minas da Ba-
aceitamos isso. hia e de Goiás.

Mas, Sr. Presidente, essa matéria precisa ser Essa pesquisa foi entregue a todo o corpo médi-
discutida não com os cunhos ideológico e partidário, co do País e também aos Ministérios da Saúde e do
e, sim, com conteúdo e conhecimento de causa. Sou . Trabalho e Emprego e à nossa Comissão. A conclu-
médico e exerço a profissão. Nenhum cidadão e ne- são desse estudo, Sr. Presidente, foi a de que as pes-
nhum Parlamentar de mente sã subiria a esta tribuna soas expostas a altas doses de inalação da fibra ami-
para defender a utilização ou a exploração de mineral anto correm o risco de desenvolver uma patologia
que pudesse instalar doença ocupacional naqueles pulmonar. Entretanto, o Ministério do Trabalho e
que estão diretamente ligados à exploração da mina Emprego estabeleceu normas para o manuseio do
ou até mesmo à fabricação do fibrocimento em âmbi- amianto, e houve acordos com os sindicatos dos tra-
to nacional ou internacional. balhadores nesse sentido. Se observadas essas nor-

Todos os minerais são nocivos à saúde huma- mas, o manuseio do amianto jamais comprometerá a
na, dependendo da dose. É o que costumo repetir, se- saúde do trabalhador.
gu~do um velho pr~fessor me ensinava: na ~edicina, Ficou claro no trabalho do Prof. Bagatin que,
a diferença do ~~dlcamentopara o veneno e a dose. quando a mina passou a cumprir as normas atuais de
O mesmo remedlo que cura mata. exploração do amianto, os casos diagnosticados en.

O amianto crisotila é um mineral produzido pela tre os trabalhadores estão no mesmo percentual exis-
natureza. E, por sorte nossa, a terceira maior mina de tente no restante da população.
a~ianto crisotila do ~und~, a de Can~bra~a - é um~ Tentaram inclusive dizer que o amianto poderia
m!~a pura, em que n,ao eXI.ste contamlnaçao com ml- ser um problema não somente de saúde ocupacional,
~erro de fer~o, -:' esta '?callzada no.meu ~stado, Go- mas de saúde pública. Não há estudo no mundo de-
lás,. no Mumclpl~ de Mlnaçu. Lá, eXiste hOJe uma ?as monstrando que o amianto possa provocar qualquer
maiores produçoes do mundo. Graças a essa mma, dano à saúde pública
temos condições de fazer com que 50% dos telhados . _ . . ,
e 80% das caixas d'água neste Brasil sejam de fibra Na ~ondlça.o d~ representante de GOlas nesta
amianto dando ao cidadão de baixa renda condições Casa, sena o pnmelro a defender o fechamento da
de ter u~ teto e água tratada. mina caso esse risco fosse comprovado.

Toda a campanha sobre o assunto teve início na Os Parlamentares. presentes haverão de per-
Legislatura de 1994/1998, período em que eu não era guntar por que, se tudo ISSO reaJmente é verdade, há
Parlamentar. Foi apresentado, nesta Casa, projeto de toda ~ssa can:panh~ para fech~r a m~na d~ amianto
lei de autoria dos Deputados Eduardo Jorge e Fer- em Mmaçu e Impedir a produçao de flbroclmento no
nando Gabeira, com a finalidade de promover o bani- Brasil.
mento do amianto no Brasil. Esse projeto. depois de Sr. Presidente, podemos diagnosticar correta-
debatido e votado, foi transformado na Lei n° 9.055, mente o jogo. Quem manipulava a campanha, desvi-
de 1° de junho de 1995, que disciplina métodos para a ando o foco da discussão para o lado da saúde ocu-
extração do amianto, o seu uso seguro, desde o tra- pacional, não estava preocupado com a saúde dos
balho na mina até sua transformação, e o uso do fibro- trabalhadores, mas com a guerra comercial instalada
cimento. no mundo. A grande multinacional Saint-Gobain, que

De repente, porém, começaram a vender para a teve o poder e a capacidade de desenvolver uma fibra
opinião pública a idéia de que qualquer cidadão que sintética, na tentativa de ganhar todo o mercado bra-
tivesse uma telha de amianto em casa ou uma caixa sileiro - um dos maiores do mundo -, implantou numa
d'água de fibrocimento poderia amanhã ser vítima de campanha que a fibra mineral não serve e que a fibra
qualquer uma dessas complicações pulmonares ou sintética, esta, sim, resolveria os mesmos problemas
lesões cancerígenas. sem trazer complicações de saúde.

Durante muito tempo tentamos diagnosticar o Mas - vejam bem - eles não mostraram nenhum
porquê de tudo isso. Como médico, não só me debru- trabalho cientffico sobre a composição de uma telha ou
cei sobre todos os trabalhos publicados no mundo so- de uma caixa d'água feita com a fibra sintética. Infor-
bre o assunto, mas também busquei ouvir um grande mações que recebi atestam que existe em sua compo-
pesquisador brasileiro, o Prof. Ericson Bagatin, da sição a sílica, a microssflica e a mica, todos minerais
Universidade de Campinas, que, junto com outros ci- altamente cancerígenos. Mas, de repente, execraram
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O amianto crisotila e trouxeram como salvação a fibra telha, a sílica, a microssflica e a mica, produtos alta-
sintética produzida pela Saint-Gobain. mente cancerfgenos?

Quero pedir a compreensão dos nobres Parla- Nos próximos quinze dias, estarei apresentando
mentares para o que propomos: o uso seguro do ami- substitutivo ao projeto de lei de autoria dos Deputa-
anto, exatamente como o Canadá hoje divulga pelo dos Eduardo Jorge e Fernando Gabeira, que dispõe
mundo todo. A utilização de todo e qualquer mineral sobre a substituição progressiva da produção e co-
tem de obedecer a normas, regras. Se o amianto for mercialização de produtos que contenham asbesto,
utilizado segundo essas normas e regras de seguran- amianto. Quero dizer a todos os presentes que não
ça, não prejudicará a saúde do trabalhador, seja na podemos aceitar esse jogo. Alerto todos os compa-
mina, seja na fábrica de fibrocimento ou na constru- nheiros para o fato de que o Governo do Canadá, com
ção civil. inteligência e determinação, ao ver montada lá a mes-

Definimos as regras para o trabalho seguro com ma campanha que tem como objetivo fechar suas mi-
o amianto. Colocamos em nosso substitutivo a manei- nas de amianto, teve a coragem de cassar a conces-
ra como deverão estar afixados, em todo material à são da empresa que a desenvolvia e buscou as em-
base de amianto, os cuidados que o cidadão deverá presas ligadas ao fibrocimento e os trabalhadores da
ter ao utilizá-lo. mina, dando-lhes 30% de participação no desenvolvi-

Mas, Sr. Presidente, sabemos que o jogo é bru- mento da mina.
to. porque o mercado é de milhões e milhões de dóla- Peço a compreensão e o apoio de todos os Par-
res. Esse setor movimenta hoje milhões na economia lamentares. Coloco-me à disposição para debater o
da construção brasileira. E, neste momento, quere- assunto, deixando de lado o cunho polrtico-ideológi-
mos esclarecer a todos os presentes que o jogo não co. Vão dizer-me que os franceses têm vários traba-
existe para proteger o trabalhador, nem há nele preo- lhos que condenam o uso do amianto. Os franceses.
cupações com saúde pública ou ocupacional. É um porém, não são bons conselheiros para nos dizer o
jogo de grandes estruturas multinacionais. que devemos fazer a respeito do amianto, até porque

A Eternit, uma empresa brasileira, tinha o con- eles usaraminde~ida e irresponsavel.mente esse ~ro-
trole da mina de Canabrava. A Saint-Gobain chegou duto na forma de.Jateame~to e ~a de I~olante térmiCO.
ao Brasil e instalou a Brasilit, que também utiliza em seus submarinos e ate em Imóveis urbanos.
como matéria-prima a fibra de amianto. Em pouco No Brasil, utilizamos o amianto de forma corre-
pouco, a Brasilit e a Eternit criam a Eterbrás. E come- ta. cientificamente autorizada e seguindo todas as
çaram a decidir em que escala esse produto devia ser normas do Ministério do Trabalho, aprovadas e reco-
produzido, mas, ao mesmo tempo, fazendo um jogo nhecidas pelos trabalhadores eaceitas pelo sindicato
para que haja, entre a população, um clima de pavor que os representa, tanto no fibrocimento como na
que a impeça de consumir o produto, possibilitando, mina de Minaçu.
então, que trouxessem a fibra sintética para toda a po- Com prazer, ouço o nobre Deputado Moroni Tor-
pulação brasileira. Nesse instante, caracteriza-se o gano

monopólio. O Sr. Moroni Torgan - Deputado Ronaldo Cai-
~o~icitamos ao CADE ~ à Secretari.a de Direitos ado, estava ouvindo atentamente o pronunciamento

Economlcos que se pronunciem a respeito do assun- de V. Ex" e nele vejo grave denúncia. Muitas vezes es-
to. Queremos demonstrar que essas e.mpresas que- palhou-se pelo Brasil a idéia de que aquilo que é im-
rem exatamente ganhar o mercado, POIS, no momen- portado é melhor. A concepção ideal das multinacio-
to em que a mina de Canabr~va for desativada, ~ pro- nais, que querem dominar os países, é justamente
duto sofrerá aumento.de m~ls de 45% em. rela9ao ao essa. Ainda acredito muito no produto nacional e, pela
valor por que é vendIdo .hoJe ao p~bre clda~ao que sua exposição, vejo que há um jogo sujo de mercado,
comp~a uma telha_de amianto. E~ ai, ela~ terao o mo· em que o maior atingido será a camada pobre da nos-
nop6ho da produçao e ganhos ainda maiores. sa população. Sabemos que o uso das telhas e das

Outro aspecto a ser enfocado é o de que apenas caixas d'água de amianto é a forma que as pessoas
apontam à população as seqüelas causadas pelo mais pobres têm de ter alguma higiene. Estou ao lado
amianto, mas, em contrapartida, não citam dado cien- de V.Exa nessa luta. Louvo sua iniciativa de se colocar
trfico que comprove que a telha de fibra sintética não à disposição para um debate sério sobre o assunto.
é cancerfgena nem causa problema pulmonar. Mas, Vamos dizer à Saint-Gobain - e muitas vezes se lê
como afirmar isso, se eles utilizam, na composição da "São Bobão" - que aqui não há nenhum bobo e que
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pretendemos valorizar aquilo que é nosso, deixando o bilidade de realizar aquilo que, indiscutivelmente,
sintético para seu próprio uso. sempre apoiamos: fazer chegara cidadania ao interi-

O SR. RONALDO CAIADO - Deputado Moroni or e a todos os quadrantes deste Brasil.
Torgan, muito obrigado pelo aparte. V. Exa teve a sen- Por isso, Sr. Presidente, no meu relatório, propo-
sibilidade de ir ao fulcro da questão: o grande penaIi- nho que a Comissão Especial, ao aprová-lo, encami-
zado será aquele cidadão que, não podendo usar a nhe ao Ministério Público todos os documentos que
telha de fibra ou cimento, terá de fazer a opção pela temos demonstrando que existe hoje no Brasil grande
lona preta. E não queremos mais ver o Brasil nessa si- monopólio que tem por objetivo a reserva do mercado
tuação. do fibrocimento.

Queremos oferecer condições sanitárias para Em segundo lugar, exigimos que o Ministério de
que o País tenha níveis de vida comparáveis aos de Minas e Energia se pronuncie sobre a conCessão
países desenvolvidos. Uma das causas de nosso alto para explorar um bem mineral em nosso País dada a
Indice de mortalidade infantil é o não-tratamento da uma empresa que agora, de repente, trabalha contra
água em toda a nossa extensão territorial. os interesses nacionais e da população mais humilde

Com prazer, ouço o Deputado Pedro Chaves. deste País quando propõe o banimento do amianto
O Sr. Pedro Chaves - Deputado Ronaldo Caiado, do território brasileiro.

na condição de membro da Comissão Especial que Quero pedir também aos Governadores do
analisa a questão do amianto, participei de várias au- Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro e do Rio Gran-
diências públiCas. Acompanhei de perto a preocupa- de do Sul e à Prefeita de São Paulo que reflitam sobre
ção de V. Ex

a
, Relator que é da matéria, em aprofun- a conveniência ou não da sanção de leis que digam

dar os estudos a ela referentes. Aprovo integralmente
. to R Imente o banl'mento do respeito ao uso do amianto crisotila em seus Estados.o seu pronunclamen . ea ,

uso do amianto no Brasil é um fator econômico. Essa Desculpem-me a dureza das palavras, mas che-
medida vai atingir a economia brasileira e, com maior ga a haver uma alta dose de hipocrisia. Como pode
gravidade, a economia goiana, trazendo graves con- um governante dizer que não mais será permitido o
seqüências para centenas de trabalhadores que fa- uso do fibrocimento no Estado e não propor polftica
zem daquele trabalho em Minaçu o meio de sustento para substituir 50% dos telhados e 80% das caixas
de suas famílias. Na Comissão Especial, votaremos d'água deste Brasil que são de fibrocimento?
de acordo com o relatório elaborado por V. Exa por Quem está nesse jogo não tem preocupação
concordarmos com seus estudos, que serão apre- com a saúde ocupacional, muito menos com a saúde
sentados àquela Comissão. pública. Está preocupado apenas em fazer a vontade

O SR. RONALDO CAIADO - Agradeço ao De- das multinacionais, que querem fechar essa mina
putado Pedro Chaves, Parlamentar aguerrido e res- brasileira e ter 100% do mercado ao preço que lhes
peitado no meu Estado pelas suas ações em plenário, bem interessar.

o apoio. Quero ressaltar a todos que aqui estão que te-
Sr. Presidente, é preciso que o assunto continue nho fundamentado a minha discussão sobre o assun-

a ser debatido. Como afirmou o Deputado Moroni Tor- to não no fato de ser representante de Goiás ou de
gan, esperamos que esta Casa não se curve às deci- estar essa mina no meu Estado, mas em documentos
sões de multinacionais. Se hoje não podemos chegar científicos, em explorações feitas por vários pesqui-
ao Pacífico, não é porque o Brasil não tem competên- sadores em âmbito nacional e internacional. Essas
cia, nem quer chegar lá, mas porque as multinaciona- pesquisas demonstram, com toda a clareza, que o
is não deixam. Iríamos competir com o Ocidente ven- uso do amianto de maneira segura e correta, como te-
dendo produtos agrCcolas a um preço menor do que o mos de agir com relação ao zinco, ao cromo, ao ferro,
dos europeus e americanos. ao níquel e a tantos outros minerais, pode trazer me-

Quem são os europeus e os americanos para Ihoria na qualidade de vida principalmente das pesso-
nos dar conselhos sobre meio ambiente? Mataram to- as mais carentes do País.
dos os seus índios e destruíram todas as suas tlores-

Termino, Sr. Presidente, não só solicitando a totas, enquanto temos a responsabilidade de, neste
momento, fazer uma política agrícola com sustenta- dos os Parlamentares apoio para o meu substitutivo,
ção; temos a responsabilidade de promover a explo- mas também colocando~me à disposição para quais-
ração de rOSf,OS minérios, preservando o nosso meio quer esclarecimentos ou debates sobre essa matéria.
ambiente, os nossos mananciais; temos a responsa- Muito obrigado.



O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.]

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.EXS a
palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrJ!!
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para fa
zer um apelo aos técnicos e às autoridades da área
econômica do Governo Federal, no sentido de que
criem instrumentos que permitam aos pequenos pro
dutores e assentados a renegociação da dfvida agrf
cola de maneira diferenciada.

Não defendo privilégios, em absoluto, mas dis
cordo totalmente com os mecanismos atuais da dfvi
da agrfcola, que tratam todos os produtores, peque
nos e grandes, de forma globalizada.

Ontem pela manhã, em companhia do Uder da
bancada nesta Casa, Deputado Walter Pinheiro, e da
coordenadora do Núcleo Agrário do PT, Deputada
Luci Choinacki, participei de uma audiência, no Ban
co do Brasil, com o diretor de Crédito Rural, Ricardo
Conceição. Na pauta, a renegociação da dfvida agrf
cola.

Confesso que senti, por parte da direção do
Banco do Brasil, boa vontade em resolver os proble
mas dos pequenos produtores e dos assentados, que
estão atolados até o pescoço com as dfvidas agrfco
las - a maioria está incapacitada de produzir alimen
tos e divisas para o Brasil. Entretanto, a transforma
ção da boa vontade em ação concreta depende da
área econômica.

A retomada do assunto é conseqüência natural
da exacerbação do fenômeno do endividamento do
setor, cujas proporções atuais impõem sérias amea
ças à base primária da agricultura nacional, em espe
cial à sobrevivência econômica dos assentados e de
fração significativa da pequena produção rural.

O processo de endividamento da agricultura
constitui forte efeito colateral do projeto neoliberal
que, ademais do comprometimento da dinâmica pro
dutiva setorial, se tem colocado como fator que ali
menta a crise social brasileira, dados os reflexos sis
têmicos do fenômeno.

Lembro que a origem do endividamento setorial
está relacionada com a ruptura do padrão de financia
mento da economia brasileira vigente até a década de
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Durante o discurso do Sr. Ronaldo Ca- 1970, baseada na poupança externa. As duas crises
iado, o Sr. Them(stocles Sampaio, § 2° do . do petróleo, combinadas com a elevação dos juros in-
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca- ternos, foram os elementos impulsionadores dessa
deira da presidência, que é ocupada pelo ruptura.
Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Secretário. Por conta desses fatores, a economia brasileira

passou a enfrentar trajetória de altas taxas inflacioná
rias, acompanhadas de um forte quadro recessivo. No
diagnóstico da crise, os Governos da época elegeram
os subsfdios concedidos à agricultura corno os gran
des vilões da deterioração das contas públicas e, por
conseguinte, dos desajustes da economia.

É importante salientar que a bancada federal do
PT, através de seu núcleo agrário, sempre interveio
intensamente nas discussões e proposições polfticas
sobre o tema, no âmbito do Congresso Nacional. Mas
a sistematização de suas reflexões, através de proje
tos de lei diferenciados pela qualidade e compreen
são do fenômeno da dfvida em toda a complexidade
do imperativo de sua resolução, esbarrou na ampla
superioridade numérica da base de representação
polftica dos grandes latifúndios.

Reitero que o PT não abre mão da renegocia
ção diferenciada, já que na economia de mercado, no
neoliberalismo o poder de barganha dos grandes pro
dutores rurais se contrapõe à realidade dos pequenos
produtores, que têm menos capacidade de Iiquidez e
de negociação. Trata-se na realidade de algo justo,
que depende da boa vontade dos técnicos da área
econômica e da maioria dos membros do Poder Le
gislativo deste Pafs.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (Bloco/PSB - RJ.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, SrJ!! e Srs. Deputados, a maioria dos brasilei
ros está insatisfeita com o Governo do Presidente
Fernando Henrique.

A população, principalmente a classe média,
contribui com 35% do PIB em impostos sem receber
nada em troca por parte do Estado. A saúde pública
ressente-se de recursos, a escola pública é deficien
te, o problema da Previdência persiste, e policiais mal
remunerados e sem equipamentos não garantem a
segurança dos cidadãos.

O Governador do Rio de Janeiro, Anthony Garo
tinho, tem grande preocupação com a melhoria da se
gurança no Estado, conforme está dito em seu pro-
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grama de governo. Nesse sentido, o Secretário de Se- Em pouco tempo, Sr. Presidente, já se anuncia
gurança, Josias Quintal, tem apurado todas as de- mais um importante trabalho de pesquisa desenvolvi-
núncias e banido dos quadros das Polícias Civil e MiIi- do pelo Centro de Terapia Celular, localizado em Ri-
tar os servidores envolvidos com a criminalidade. beirão Preto, que estuda a aplicação de céluJas-tron-

Para fazer frente à marginalidade no Rio de Ja- co presentes no sangue do feto para a criação de te-
neiro, o Estado está investindo muito. Com 23 unida- rapias contra o câncer e doenças auto-imunes.
des já entregues, o Governo Garotinho vai inaugurar Conforme demonstram médicos e biólogos da
mais dez delegacias durante o mês de agosto, cinco instituição paulista, o estudo das células-tronco pre-
no Rio, uma em Niterói eas outras no interior do Esta- sentes no sangue, que dão origem aos vários tipos de
do. De acordo com o Secretário de Obras e Progra- célula sangüínea, permite que se estabeleça a possi-
mas Especiais, Edson Ezequiel, o programa de refor- bilidade de terapias mais adequadas e até mesmo a
mulação da polícia prevê investimentos de 90 milhões elaboração de vacina a ser usada contra vários tipos
de reais e a reforma das 121 delegacias distritais e de câncer.
das 21 especializ~das. No momento, há 51 d~le~aci- Essa descoberta, resultado do grande esforço
as sen.do modernlzad~s de acordo com ~s ~Iretnzes realizado na área da pesquisa médica, coloca o Bra-
do projeto da Secretana de Segurança Publica. sil, ao lado dos países mais adiantados, na vanguar-

Apesar dos esforços do meu Estado - e creio da das conquistas que ora se verificam nas ciências
que de outros também -, é notória a insuficiência de médicas no mundo.
recursos financeiros para as ?ti~idades ~os órgãos No caso da referida pesquisa realizada pelo
componentes. d~ ~egurança publica, refendos no art. Centro de Terapia Celular integrante da FAPESp, são
144 da ConstltUlçao F~eral. .. bastante positivos os resultados após a conclusão da

Procurando c~rnglr esse lapso constltuclona~, primeira etapa do projeto, que levou à obtenção de
estou entregando a Mesa proposta de emenda a células ativadoras do sistema imunológico a partir
Constituição que acrescenta o § 10° ao art. 144 da das mencionadas células-tronco existentes no san-
Con~tituição Federal, .dispondo sobre a apli~açã~ de gue do feto. O novo passo do trabalho levará à intro-
receita re~ultante ,de_Impostos para a or~a~lzaçao e dução, em paciente com leucemia, do gene respon-
manutençao dos orgaos de segurança publica. sável pela doença transformado por essas células, de

O texto constitucional ora proposto vincula par- modo a proteger o seu sistema imunológico.
c~la da ar!ecadação ~e imposto~ - ~ão de todos o~ Mais do que isso, Sr. Presidente, os cientistas
tnbutos - a manutença?, ~eorganl.zaçao e desen~olvl- brasileiros estão concedendo grande exemplo ao
mento da segurança publica, perfilando o que fOI con- mundo ao se dedicarem ao seu trabalho com absolu-
siderado essencial para as outras duas áre~s típicas ta responsabilidade ética e sem ferir valores do ser
de Est~do, ambas com trat,amento ?onstlt~c!onal: humano, como viria a ocorrer no caso da pretendida
educaçao, no art. 2.12, e saude, por Intermedlo da clonagem humana proposta por alguns médicos es-
PEC n 82, de 1995, Já aprovada em ambas as Casas trangeiros.
do Congresso, em 10 de agosto de 2000. ..• .

. . Entendo que a expenencla da clonagem de se-
Espero contar com o apoIo dos Ilustres Pares. res humanos não deveria ser permitida porque ela
Muito obrigada. atenta contra os princípios da existência do homem,
O SR. ANDRÉ BENASSI- Sr. Presidente, peço de sua concepção e da própria existência de Deus. O

a palavra pela ordem. Parlamento americano já proibiu qualquer experiên-
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a cia de clonagem humana, e a Associação Médica Ita-

palavra.· liana propõe cassar o diploma do profissional que pre-
O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pela or- tende realizar essa absu;~a experi~ncia, por. c~nside-

demo Pronuncia o seguinte discurso.) -'- Sr. Presidente, rar, além dos aspectos etlcos, os nscos de Inumeros
Sr!!!! e Srs. Deputados, a Fundação de Amparo à Pes- casos malsucedldos.
quisa do Estado de São Paulo - FAPESP criou no ano O Brasil participa, portanto, dos principais movi-
passado dez Centros de Pesquisa, Inovação e Difu- mentos nessa longa caminhada que visa à descober-
são, seguindo a clara orientação do Governo paulista ta de tratamentos mais eficazes para o câncer e até
no sentido de ampliar as atividades do setor, que se mesmo de sua cura. Encontram-se reunidos, ao longo
notabiliza em nosso Estado graças ao grau de exce- da presente semana, cerca de quarenta pesquisado-
lência daquela e de outras instituições semelhantes. res do mundo inteiro, para analisar dados obtidos em



Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
aaRADOR:

São Paulo, 20 de agosto de 2001

Exmo Sr. Marcos Mendonça
DO. Secretário de Cultura do Estado de São Paulo

Defendemos a conclusão das obras do Rodoa
nel, mas insistimos na investigação do aditamento. A
bancada de oposição no Estado de São Paulo e nesta
Câmara dos Deputados agirá de maneira articulada
para exigir das autoridades, principalmente do Gover
nador do Estado, Geraldo Alckmin, e das Secretarias
responsáveis, prestação de contas, detalhamento pú
blico de tudo o que cerca essa obra no entorno da ci
dade de São Paulo.

Sr. Presidente, S~ e Srs: Deputados, quero ain
da solidarizar-me com a manifestação de parte da
Associação dos Músicos do Estado de São Paulo, em
particular com os músicos da Orquestra Sinfônica do
Estado que foram demitidos e estão sendo retaliados
pela Secretaria de Cultura.

Solicito, por fim, a V.Exa a transcrição nos Anais
desta Casa de três documentos: o primeiro é dirigido
ao Secretário Marcos Mendonça; o segundo, ao Dire
tor da Orquestra Sinfônica, remetido pelos trabalha
dores e funcionários daquela orquestra que estão
sendo discriminados, e o terceiro, que está sendo en
viado também aos Deputados de São Paulo, trata da
crise que se instalou na Orquestra Sinfônica do Esta
do.

A OSESP atravessa indubitavelmente um mo
mento bastante delicado. A omissão e o silêncio dos
músicos que compõem seu quadro efetivo, constitui
riam, pois, uma grave negligência, principalmente
considerando a forma prestigiosa como esta admi
nistração sempre nos tratou. Encaramos, pois, esta
manifestação como um dever moral.

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo,
especialmente nestes últimos anos, firmou-se não
como um grupo de músicos ou como o instrumento do
Maestro John Neschling, ou tampouco como mais
urna mera expressão artfstica elitista. A OSESP pôde
assumir, graças às condições que lhe foram ofereci
das por este governo, o papel de patrimônio cultural
da população de São Paulo.

Por conseguinte, em respeito ao nosso público,
que de forma comovente nos tem repetidamente de
monstrando o seu orgulho, e ao contribuinte deste
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programas de seqüenciamento genético realizados não pode ficar marcada por irregularidades desse
no Brasil e nos Estados Unidos. tipo.

Com a identificação de aproximadamente mil
genes relacionados ao câncer, o propósito desse en
contro é o de compreender melhor como ocorre tal re
lação nos diferentes tipos de tumores e que estratégi
as podem ser formadas para o êxito do combate à do
ença.

Faço este registro com muita satisfação, Sr. Pre
sidente, e aproveito para cumprimentar toda a equipe
do Centro de Terapia Celular e dos demais Centros
de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESp, pelos
extraordinários serviços que prestam à Ciência, à Me
dicina, ao Brasil e à humanidade.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srS e Srs.
Deputados, venho à tribuna para falar de assuntos do
meu Estado de São Paulo.

O jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de
sábado passado, publicou extensa matéria sobre o
aditamento da obra do Rodoanel, de fundamental e
estratégica importância para o Estado. Defendemos
detalhada e criteriosa investigação desse aditamento,
que é ilegal, pois a lei prevê acréscimo de até 25%, e
esse já está em 75%.

O Governo do PSDB, que tem feito críticas às
nossas administrações e propaga o rigor no cumpri
mento da Lei das Licitações e das regras de adita
mento, não se pode calar diante desse caso.

A matéria do jornal também divulga os critérios
a serem adotados nos casos de indenização. Há de
núncias sobre o valor dessas compensações e seus
critérios. É fundamental que haja transparência e fis
calização no processo de execução de obra desse
porte.

A bancada do Partido dos Trabalhadores da
Assembléia Legislativa já enviou requerimento ao Tri
bunal de Contas do Estado, solicitando investigação
sobre o aditamento. Além disso, estamos lutando na
quela Assembléia para criar uma Comissão Especial
de Inquérito destinada a apurar as denúncias.

Acreditamos importante que as investigações
sejam feitas também no âmbito da União, pois, embo
ra o gestor da obra seja o Governo do Estado, parte
dos recursos estão previstos no Orçamento Geral da
União. Em razão disso, na terça-feira vamos ao TCU
solicitar seja analisado o caso. .

Sr. Presidente, a denúncia feita pelo jornal Folha
de S.Paulo precisa ser detalhada. Obra como essa
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Estado, que tanto investiu neste projeto, cabe-nos as
sumir nossa responsabilidade como profissionais
deste bem do povo de São Paulo, e, como figuras das
mais qualificadas do cenário musical do País, sempre
lutar para que a orquestra viva um processo de apri
moramento constante.

Um dos fatores primordiais em que se baseia o
sucesso de uma orquestra é inegavelmente a relação
entre os músicos e a direção. Quanto a isso, talvez
fosse desnecessário dizer que a verdadeira liderança
se constrói com a competência, a admiração, a justiça
e o carisma. Desnecessário dizer diante de um exem
plo ainda tão vivo, e para nós especialmente marcan
te, quanto o do nosso Governador Mário Covas, que
estes princípios tão veementemente defendeu ao lon
go de toda a sua trajetória política.

O uso da repressão, de ameaças, de intimida
ção e de demissões sumárias são sinais da decadên
cia de uma liderança que não pode mais se impor pe
los motivos que justificariam seu poder. Foi lutando
contra isso que nosso Governador iniciou sua vida
pública.

É doloroso admitir que as relações entre músi
cos e direção na OSESP encontram-se bastante de
terioradas. Tal fato tornou-se explícito, quando o ma
estro Roberto Minczuk não mais conseguiu sustentar
sua posição de liderança junto aos músicos e, de for
ma desesperada, recorreu ao auxílio da Secretaria,
nos dias 15 e 16 do presente mês.

Neste ponto, o Senhor Minczuk já havia desres
peitado o regimento da orquestra (ver capítulo quarto,
artigos 27 e 28), suspendendo indevidamente o músi
co Joel Gisiger e, portanto, colocando em risco a qua
lidade do concerto a ser realizado iminentemente, ao
substituí-lo por um outro músico que, embora alta
mente qualificado, não havia participado de nenhum
dos ensaios até então.

A qualidade de nosso trabalho é algo sagrado e,
seguindo este princípio, era óbvio que não podíamos
aceitar um procedimento de tal natureza, uma vez
que essa suspensão, ainda que ilegal e arbitrária, po
deria ser aplicada na semana subseqüente, sem
qualquer ônus artístico.

Como representantes da orquestra, tentamos
inúmeras vezes como de sólito, através do diálogo,
encontrar uma solução para o impasse, mas o Sr.
Minczuk seguindo instruções do Sr. Neschling, recha
çou enfaticamente qualquer negociação, alegando
surpreendentemente que os temas em questão não
diziam respeito à comissão de músicos. Ora, se a
qualidade artística de nossos concertos e o respeito

ao regimento da orquestra não concernem à
APOSESP, do que então deveríamos tratar?

É com pesar que reconhecemos que os proble
mas na orquestra não se restringem a este lamentá
vel episódio. A nós nos cabe a ingrata tarefa de relatar
outros problemas anteriores.

O Sr. Neschling foi alertado, quase que continu
amente, desde o início de suas atividades frente à or
questra, seja pelos chefes de naipe ou pela comissão
Diretora da APOSESP, sobre reclamações por sua
rudeza e descortesia no trato com os músicos, como
comprova, de maneira cabal, o documento anexo da
tado de 10 de julho de 2001, com a assinatura de no
Venta por cento dos membros titulares da orquestra.

É com indescritível tristeza que os músicos da
OSESP têm vivenciado a perda de colegas que não
se sujeitaram ao regime de opressão imposto pela
administração. Com grande prejuízo para o projeto da
orquestra, fomos abandonados por músicos da en
vergadura de Wilson Sampaio (spalla do naipe de vio
loncelos), Camila Yasuda (violinista), Emérson de Bi
aggi (violista, atualmente professor da UNESP e da
UNICAMP), Luiz Garcia (vivendo seus últimos mo
mentos como trompista solista da OSESP), Pablo de
Leon (atual spalla do Teatro Municipal de São Paulo),

. entre outros.
Quanto aos que ficam, lutando pela sobrevivên

cia do projeto da orquestra, resta o convívio com o de
salento e a desmotivação e, apesar do profissionalis
mo de todos nós, é difícil acreditar que a permanência
da situação vigente não venha a ser espelhada na
qualidade artística dos concertos.

Mais grave do que isso é a reposição dos músi
cos que nos deixam e o preenchimento das vagas
ainda remanescentes, uma vez que os músicos brasi
leiros que apresentam as qualificações necessárias,
recusam-se terminantemente a enfrentar o já lamen
tavelmente afamado regime de terror de nossa dire
ção artística.

O maestro John Neschling vem constantemente
ameaçando os músicos com o fim do projeto da or
questra. Parece-lhe difícil entender que a orquestra
somos nós, músicos e esta Secretaria, e que defen
deremos este presente do Governador Mário Covas
ao povo de São Paulo. - Fábio Cury, Presidente da
Associação dos Profissionais da Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo

São Paulo, 21 de agosto de 2001

Prezado(a) Senhor(a),
Nos últimos anos a Orquestra Sinfônica do

Estado de São Paulo firmou-se como um patrimônio
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cultural do povo paulista e brasileiro. Esta conquista
certamente não poderia ter sido alcançada não fosse
pelo interesse e engajamento que pessoas como o(a)
senhor(a) vêm demonstrando no que diz respeito a
este projeto de que tanto nos orgulhamos.

Neste momento, a OSESP atravessa uma deli
cada crise e, por este motivo, necessitamos mais do
que nunca da sua preciosaparticipação.

A Direção Art(stica tomou recentemente as se
guintes medidas:

1 - Demissão sumária de sete músicos:
Fábio Cury (fagotista solista e presidente da

Associação dos Profissionais da OSESp, a
APOSESP).

Rogério Wolf (flautista solista e tesoureiro da
APOSESP).

Andrea Campos (violinista e vice-presidente da
APOSESP).

Sergio de Oliveira (spalJa dos contrabaixos e
membro do conselho fiscal da APOSESP).

Jefferson Collacico (contrabaixista).
Tânia Kier (violista).
Luiz Garcia (trompista solista).
2 - Proibição aos músicos de realizar qualquer

tipo de reunião nas dependências do Complexo Cul
tural Júlio Prestes, sede da orquestra. Nem mesmo
ensaios de grupos de câmara e o estudo individual
dos instrumentos são tolerados.

3 - R(gido esquema de segurança armado nos
acessos à Sala São Paulo e à Secretaria de Estado
da Cultura, visando a impedir o acesso dos músicos
demitidos, impossibilitando desta maneira o contato
da diretoria da APOSESP com sua categoria.

4 - Gravação em vídeo de todos os ensaios, no
intuito de reprimir, sob ameaça de demissão, qual
quer reação de desagravo por parte dos músicos.

5 - Imposição de grave assédio moral, como
comprovado por abaixo-assinado, datado de
10-7-2001, com apoio de noventa por cento dos músi
cos titulares da orquestra.

Colocamo-nos à disposição para dar maiores in
formações sobre esta preocupante situação através
do e-mail fabcury@uol.com.br.

Contamos com a sua colaboração e influência
para evitar que esta política de desmedido autoritaris
mo não venha a comprometer o futuro deste projeto
que tanto empenho nos custou e que tanto enaltece a
população paulista.

Atenciosamente, - Fábio Cury, Fagotista Solis
ta da OSESP/Presidente da APOSESP.

São Paulo, 10 de julho de 2001.

Aos: Srs. Maestros John Neschling e Roberto Minc
zuk, Direção Artística da OSESP
De: Comissão Diretora da APOSESP
Músicos da OSESP
Assunto: Relacionamento interpessoal na OSESP
cc: Sra. Claudia Toni,
Diretora Executiva da OSESP

Prezados Senhores,
A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo,

é, sem dúvida alguma, a melhor orquestra da Améri
ca Latina e vem crescendo, a cada ano que passa,
buscando alcançar o padrão de qualidade das melho
res orquestras do mundo desenvolvido. Todos nós te
mos orgulho de participar deste incr(vel projeto e nos
so objetivo é e sempre será o mesmo dos senhores:
um futuro glorioso pera nossa querida OSESP.

Visando a realizar este objetivo é que nos senti
mos no embaraçoso dever de abordar uma questão
extremamente delicada e sensível, relativa ao clima
existente nas relações entre os músicos e os regen
tes, titular e adjunto, o qual freqüentemente tem-se
caracterizado por uma acentuada percepção de bai
xa tolerância e aspereza no trato que nos tem sido
dispensado pelos senhores maestros, situação essa
que tem desestimulado, frustrado e até mesmo intimi
dado os músicos, causando-lhes insegurança, inibin
do-lhes a criatividade artística, e prejudicando-lhes a
performance.

Entendemos que os senhores têm sempre a in
tenção de obter o melhor resultado musical, porém,
ao nosso ver, não estão adotando a postura mais
adequada e o melhor procedimento. É importante es·
c1arecer que os músicos da OSESP querem alcançar
o mais elevado n(vel de excelência musical. Não que
remos passar a impressão de que os senhores não
devem exigir muito de nós. Queremos e devemos fa
zer a nossa parte. Concordamos plenamente que é
necessário que estejamos preparados e concentra·
dos durante os ensaios e concertos, mas achamos
que não é com gritos, desrespeito, humilhações e pa
lavras de baixo calão que vamos melhorar.

Na verdade, este tipo de pressão já se provou
bastante contraproducente, de tal forma, que chega
mos a perder excelentes músicos e outros tantos es
tão pensando em deixar a orquestra, o que é lamentá
vel e inaceitável.

Para tocarmos bem precisamos nos sentir confi
antes. Acreditamos que encorajamentos e desafios
produzem melhor resultado e é esta, sinceramente, a
expectativa geral em relação aos nossos superiores.
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Precisamos ter condições de demonstrar que somos problema dos cafeicultores será solucionado com a
capazes e podemos todos trabalhar com zelo, dedica- urgência que o assunto requer, imprescindível para o
ção, alegria e desempenho sempre crescente num fortalecimento de nossa agricultura.
ambiente em que reine a harmonia e o respeito nas Muito obrigado.
relações interpessoais, notadamente entre músicos e O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
regentes. a palavra pela ordem.

Colocamo-nos à disposição dos senhores, sem O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Et' a
prevenção, idéias pré-concebidas ou p.osturas adrede palavra.
estabelecidas, para uma conversa dê entendimento O SR. CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela or-
aberto, franco, leal e construtivo. demo Pronuncia o seguinte discurso:) - Sr. Presiden-

Respeitosamente, - Comissão Diretora da te, S~ e Srs. Deputados, a Paraíba está em festa. Ao
APOSESP longo de toda esta semana até o final deste mês esta-

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, remos comemorando o centenário de nascimento do
peço a palavra pela ordem. saudoso Senador Ruy Carneiro. As festividades se

O SR PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V Exa a iniciaram ontem, em João Pessoa, com uma Sessão
palavra . . Especial na Assembléia Legislativa da Paraíba, even-

. , to que se repetirá em várias outras Câmaras Munici-
O SR. JO~E CARLC?S EL.IAS (PTB - ES. Pel~ pais, e o encerramento acontecerá dia 31 de agosto

ordem. P~?nuncla o seguinte dls~urso.) - Sr. Presl- na cidade de Pombal, onde a população e os Verea-
d~ente, Sr= e Srs. D~putado~. mUitos. ~arlamentares dores irão se reunir para lembrar o ex-Senador.
tem ocupado esta tribuna a fim de solicitar ao Gover- N'd'd d d P b I rt- d P.• . ascl o na CI a e e om a, no se ao a a-
no Federal que tome providencias urgentes para solu- 'b d f 'I' d t d" I t' .. ., ral a, e aml la que gozava e ra IClona pres IglO
clonar o problema da crise do cafe. político, Ruy Carneiro iniciou sua vida pública ainda
. Como co~~de~ador da bancada federal do E~pí- muito jovem. Em 1931 acenava para a política quando

rlto.Santo, mobilizei nossos .Parlamentares no sentido exerceu o cargo de oficial de gabinete do Ministério
de Intercederem pelos cafeIcultores do Estado. da Viação e Obras Públicas. Em 1935 exerceu man-

PreoclJpada com as conseqüências que pode- dato de Deputado Federal como suplente. Foi tam-
rão advir em função dos empréstimos contraídos pe- bém Deputado Estadual, Interventor Federal e Sena-
los agricultores familiares, que pleiteiam prorrogação dor da República por quatro Legislaturas, de 1951 a
dos prazos de pagamentos de dívidas e abertura de 1977. No Senado, em seu primeiro mandato, foi
nova linha de crédito, essa bancada não mediu esfor- Vice-Presidente da Comissão de Legislação Social e
ços e gestões junto aos Ministérios da Fazenda, da da Comissão Especial de Estudos e Problemas das
Agricultura e do Abastecimento e do Desenvolvimen- Secas no Nordeste, e ainda membro das Comissões
to Agrário para que medidas urgentes fossem adota- de Constituição e Justiça, Serviço Público Civil, de
das, a fim de se encontrarem alternativas que efetiva- Estudos e Projetos de Reforma Constitucional (1958),
mente venham atender tão importante segmento eco- de Consolidação das Leis e Comissões de Assuntos
nômico. Regionais, Comissões de Legislação Social e Saúde,

Recebemos do Ministério do Desenvolvimento e em 1974 foi Primeiro Secretário da Mesa Diretora
Agrário ofício informando que só estão aguardando do Senado. Entre 1946 e 1948 foi Superintendente da
os dados referentes ao número e ao valor total das Companhia Nacional de Navegação Costeira, Lóide
operações de investimento e custeio para cultura do Nacional e Estaleiro da Ilha do Viana.
café, repassados pelos agentes financeiros que ope- Foi ativista do Partido Progressista, líder e Pre-
ram com o PRONAF, para que o Sr. Ministro Raul sidente do Partido Social Democrático, na Paraíba, e
Jungmann encaminhe um voto com a minuta de reso- por fim membro moderador e também Presidente do
lução ao CMN, solicitando a prorrogação do prazo de Movimento Democrático Brasileiro. O Senador Ruy
vencimento das operações. Carneiro nos deixou um legado que não será apaga-

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, gostaria do jamais, pois sua personalidade calma, sensata e
que os órgãos de comunicação da Casa e o programa conciliadora fez de seu triunfo político uma trajetória
A Voz do Brasil divulgassem para todos os agriculto- linear, que lhe garantiu prestígio ao longo de toda sua
res familiares do Espírito Santo como estão ocorren- vida pública.
do as negociações junto ao Governo Federal e infor- Com o objetivo de enriquecer minhas palavras,
massem que, graças a esse somatório de esforços, o quero anexar a este meu discurso o bem elaborado



O PEREGRINO DA BONDADE

Sales Figueiredo(*)
Neste dia 20 de agosto de 2001, a Parafba en

contra motivos suficientes para homenagear a memó
ria de um grande líder. Trata-se do centenário de nas
cimento do Senador Ruy Carneiro, ocorrido no dia 20
de agosto de 1901 na cidade de Pombal.

Ruy Carneiro bacharelou-se em ciências jurfdi
cas e sociais, pela Faculdade de Direito do Recife. Foi
jornalista do jornal Correio da Manhã; secretário e
advogado do Banco do Brasil; oficial de gabinete do
Ministério da Viação e Obras Públicas; Presidente do
Banco Hipotecário Lar Brasileiro, Deputado Estadual;
Deputado Federal e Senador da República, eleito por
quatro mandatos consecutivos.

Governou a Paraíba entre os anos de 1940 e
1945, na qualidade de interventor federal, nomeado
pelo então Presidente Getúlio Vargas.

Foi sempre um verdadeiro humanista e demo
crata, de uma singular expressão de religiosidade,
pois era devoto fervoroso de Santo Antônio. Sabia
conviver em plena harmonia política com os correligi
onários e adversários. A tolerância foi sempre a mar
ca predominante de sua personalidade. É tanto que,
durante o perfodo em que governou o Estado, na dita
dura de Vargas, o Deputado Federal Carlos Lacerda,
ferrenho opositor ao governo federa', em vista à Para
íba, chegou a proclamar que o governo de Ruy Car
neiro representava um verdadeiro oásis de democra
cia dentro de um regime autoritário.

Como político, foi um exemplo raro de honradez
e dignidade, na vida pública do Estado e do Pafs. No
campo moral, a sua vida ainda é, nos dias de hoje,
uma referência nacional, quando grande parte da
classe poHtica está desacreditada perante o povo bra
sileiro.

Nunca mediou esforços para servir e defender a
Parafba, pois sempre foi um abnegado, oferecendo
soluções diante dos graves problemas do nosso Esta
do. No campo social, seu governo foi marcado, de
modo especial, pelas ações ousadas no campo social
de sua mulher, Alice Carneiro, que foi presidente da
Legião Brasileira de Assistência (LBA) e que se tor-
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texto que o Bacharel em Direiro Sales Figueiredo es- nou uma figura legendária na proteção e no assisten·
creveu sobre o saudoso senador, intitulado "O Pere- cialismo proporcionado às populações carentes do
grino da Bondade". Estado.

Era o que tinha a dizer. Sempre gozou de grande prestigio polftico junto
Muito obrigado. aos Presidentes da República Getúlio Vargas, Eurico

TEXTO A QUE SE REFERE O Gaspar Dutra e J~scelino ~ubitschek de Oliveira.
ORADOR: ~orreu no. dia 20 de Julho de 1977, rece~endo

as mais expressivas homenagens do povo paraibano,
tributadas por ocasião do seu funeral, oportunidade
em que se fizeram presentes e unfssonas as lideran
ças de todos os partidos políticos que apresentaram
as suas despedidas ao líder maior, destacando-se, na
ocasião, os discursos de Humberto Coutinho de Lu
cena, Ronaldo da Cunha Lima e Marcondes Benevi
des Gadelha.

Foi Ronaldo quem o cognominou de "o peregri
no da bondade", acrescentando que "Ruy não foi
Deus porque foi homem, mas como homem tinha vir
tude para ser santo". Humberto, nas suas palavras fi
nais, afirmou que "o exemplo político de Ruy Carneiro
seria a eterna bandeira de luta dos paraibanos". Mar
condes, ao encerrar o seu discurso disse: "adeus,
meu comandante".

Portanto, neste dia, a Parafba emerge de pé
para reverenciar, com saudade, o inesquecfvel e
imortal Senador Ruy Carneiro, eterno escravo do
povo paraibano.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Et' a
palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Deputados, o País vem, nos
últimos anos, convivendo com um processo de apro
fundamento das desigualdades sociais. Forte con
centração de renda e elevados nfveis de pobreza são
revelações recorrentes em todas as pesquisas socio
econômicas.

Poderfamos afirmar que a superação desse
quadro de pobreza e de desigualdade social é o gran
de desafio deste milênio

Ao lado das ações com vistas à consolidação do
equilíbrio fiscal, à redução do desemprego e à acele
ração do processo de desenvolvimento, o Governo
Fernando Henrique Cardoso lançou o grande desafio
de implantação de um projeto socialdemocrata que
combine crescimento com redução das desigualda
des sociais. E isso vem significando a implementação
de políticas sociais corajosas e inovadoras que visam
ampliar as oportunidades de emprego, eliminar o



o SR. MANOEL SALVIANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EJ<'l a
palavra.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
20 de agosto, o Município de Lavras da Mangabeira,
Estado do Ceará, comemorou o transcurso do aniver
sário de sua emancipação político-administrativa com
a inauguração, pelo Prefeito Francisco Aristides Ferrei
ra, de diversas obras de interesse da sociedade local.

Era o registro que tinha a fazer, Sr. Presidente.
A SRA. ANA CORSO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EJ<'l a

palavra.
A SRA. ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs.
Deputados, assessores e profissionais da imprensa
presentes, o Jornal do Brasil, em sua edição de 12 de
agosto, domingo, publicou trechos do relatório do Tri
bunal de Contas da União - TeU sobre o processo de
privatizações realizado pelo Governo Fernando Henri
que Cardoso. Elaborado pelo Ministro Adylson Motta, e
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analfabetismo, universalizar os serviços de sanea- ações; apoiar a criação de associações comunitárias,
mento básico, reduzir a mortalidade materno-infantil, com vistas à implantação de rádios comunitárias.
ampliar os Programas Saúde da Família e Agente Co- No Estado do Ceará, o Projeto Alvorada, que
munitário de Saúde, garantir recursos permanentes abrangerá 32 microrregiões homogêneas, totalizando
vinculados à saúde. Com esses e outros programas, o 182 Municípios, foi lançado no último dia 25, em sole-
gasto social no Brasil vem crescendo, chegando a nidade organizada pelo Serviço Nacional de Aprendi-
atingir em torno de 20% do PIB. zagem Rural e pela Associação dos Prefeitos do Cea-

Como enfrentamento de todo este quadro de dí- rá, realizada no auditório do Centro de Treinamento
vida social, o Governo Fernando Henrique elegeu do Banco do Nordeste, ocasião em que a Secretária
como eixo de sua ação governamental dois princípios de Estado de Assistência Social, D~ Wanda Engel
básicos. O primeiro diz respeito à opção de ver o cida- . Aduan, lançou oficialmente os Portais do Projeto
dão não como mero beneficiário, mas principalmente Alvorada no Ceará.
como portador de direitos; portanto, capaz de con- O Projeto Alvorada constitui, assim, um signifi-
quistar a sua própria emancipação. O s,egundo princí- cativo passo na redução das desigualdades, através
pio é de ordem gerencial: refere-se à necessidade de da melhoria das condições de vida das populações
racionalizar os gastos, permitindo que os recursos das áreas carentes do País. É uma forma inovadora
alocados cheguem efetivamente aos beneficiários de enfrentamento da enorme dívida social, através da
dos programas sociais. descentralização das ações, no campo das políticas

Para garantir que isso aconteça, o Governo Fe- sociais, para os Estados, Municípios e entidades da
deral descentralizou a sua ação, através da celebra- sociedade civil organizada.
ção de parcerias com Governos Estaduais e Munici- Na concepção e operacionalização desse traba-
pais e com organizações da sociedade civil. lho de largo alcance social, quero, aqui, destacar a re-

Dentro dessa nova linha de ação, foi criado o levante participação da Secretária de Estado de
Projeto Alvorada, cujas diretrizes foram estabelecidas Assistência Social, Dra. Wanda Engel Aduan, e de
no Decreto n° 3.769, de 8 de março do corrente ano. sua equipe, que vêm dando grande amplitude aos
Seu objetivo básico é "reforçar e intensificar o geren- programas sociais que visam à inclusão dos excluí-
ciamento de ações com impacto na melhoria das con- dos.
dições de vida".

O Projeto Alvorada concentra as suas ações
nas áreas de educação, saúde, saneamento, comuni
cação, esporte, agricultura, turismo, na geração de
renda e na dotação de infra-estrutura básica nas co
munidades carentes. Sua área de ação abrange os
Estados do Acre, de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do
Maranhão, do Pará, da Paraíba, de Pernambuco, do
Piauí, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Rora
ima, de Sergipe e de Tocantins e Municípios de outros
Estados que apresentem IDH menor ou igual a 0,500.
Estima-se que até 2002 serão atendidos 2.313 Muni
cípios em 23 Estados, beneficiando cerca de 38 mi-
lhões de pessoas.

A operacionalização do projeto se dá através do
Portal do Alvorada, núcleo instalado no Município, co
ordenado por uma equipe composta por um coordena
dor, um assistente e cinco agentes jovens de desenvol
vimento social e humano, com o objetivo de reunir in
formações sobre os programas que compõem o proje
to; identificar e cadastrar as famílias de baixa renda;
prestar informações à população; desenvolver ativida
des socioeducativas, culturais e esportivas; articular
setores governamentais, não-governamentais e seg
mentos sociais, para permitir melhor eficiência às



Como o JB só divulgou um resumo do relatório
do TCU, não se sabe se o documento traz dados
sobre outros impactos das privatizações, como, por
exemplo, na balança comercial do setor de eletroe
letrônicos, um dos pontos crlticos do atual desenvol
vimento industrial do País. Só no ano passado, o
Brasil teve um déficit de mais de 8 bilhões de dóla
res nessa área. Se, de um lado, o Governo festeja a
multiplicação dos aparelhos de telefone celular, de
outro, deveria mencionar o custo social desse mila
gre, pois mais de 95% das peças desses aparelhos
são importadas.

Aliás, o "milagre" - entre aspas - das telecomu
nicações, considerado por muitos o grande acerto do
Governo na área das privatizações, parece estar che
gando ao fim. Nos últimos dias, os jornais têm desta
cado a desaceleração dos investimentos no setor e já
se prevê o início de onda de demissões nas compa
nhias telefônicas e nas fábricas nacionais de cabos.
Verifica-se também aumento da inadimplência com
as operadoras, pois grande parcela das novas linhas
telefônicas está sendo instalada em residências e
áreas de menor poder aquisitivo, incapazes de sus
tentar o sistema.

Concluo, Sr. Presidente, solicitando a V. Exa seja
meu discurso divulgado pelos veículos de comunica
ção desta Casa.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re
cebe o pronunciamento de V. Exa e autoriza a divulga
ção do mesmo.

O SR. ORLANDO FANTAZZINI- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra

O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, Sr2! e Srs. Deputados, faço
uso desta tribuna para relatar um fato desagradável
ocorrido na cidade de Guarulhos, onde o Movimento
dos Sem-Terra Urbano ocupou uma área de mais de
1,3 milhão de metros quadrados, de propriedade de
um grande latifundiário urbano daquela cidade, que
estava destinada a negócios futuros.

A ocupação se deu de forma tranqüila. O propri
etário ingressou com uma ação de reintegração de
posse, mas não lhe foi concedida a liminar.
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ainda não votado pelo plenário do TCU, o documento a crise econômica aumentou essa dívida em
argumenta que as priv~tizaç~es resul~ar~m em retum- 200%: ela passou de 184 bilhões de reais no
bante fra~sso, t~ndo inclusive. contnbuldo para con- início do Governo FHC, em 1994, para 563
centrar ainda mais a renda nacional. bilhões de reais no ano passado.

Ressalto alguns pontos desse relatório:

- Contrariando o argumento do Gover
no no sentido de que as privatizações facili
tariam os investimentos na área social, o
Brasil chegou ao final da década de 90 sem
alteração no índice de concentração da ri
queza. Em 1992, a massa salarial era de
45% do PIB e despencou para 37%;

- O modelo de privatização do setor
elétrico não evitou a crise de abastecimento
de energia. Embora o Tesouro Nacional te
nha gasto 26 bilhões de reais para recom
por as tarifas elétricas antes do início do
processo de privatizações, os investimentos
em infra-estrutura foram insuficientes para
cobrir a defasagem entre a oferta e o cresci
mento do consumo de energia, que cresceu
em 114,5% em 15 anos, contra um aumento
da oferta de 77%;

- Ao contrário do que previa o Gover
no, não houve ampliação de competitividade
e redução de tarifas com a privatização das
empresas de telecomunicações, e quem
está pagando a conta dos descontos nos
serviços de telefonia de longa distância são
os pequenos consumidores;

- As tarifas das Teles subiram 2.100%
no processo de preparação das privatiza
ções e já acumulam hoje reajustes de
3.088%;

- O que o governo preconizava - tele
fone para todos - simplesmente caiu por
terra. O que se vê são as famílias querendo
desligar os telefones ou colocarem bloquea
dores, pois as contas telefônicas compro
metem o orçamento doméstico. Isto sem
contar as infindáveis e numerosas reclama
ções que abarrotam os PROCONs pelo Bra
sil afora;

- O BNDES, banco estatal suposta
mente voltado para o desenvolvimento eco
nômico e social, emprestou 6,3 bilhões de
reais para o setor privado adquirir empresas
estatais;

- A venda das empresas estatais fede
rais e estaduais rendeu 87 bilhões de dóla
res, que foram utilizados para abater apenas
15% da dívida do setor público. No entanto,
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Notamos haver uma ação contra o Movimento Espero que o Governador aplique a lei e impeça
dos Sem-Terra não só no campo, mas também na ci- que o Estado se utilize da força para agredir e violar
dade - uma espécie de intimidação das pessoas que direitos individuais.
lutam pelos direito à moradia. O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente, .

Sr. Presidente, na última segunda-feira, por vol- peço a palavra pela ordem.
ta das 21 h, policiais militares do Estado de São Paulo, O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci ) - Tem V. Exa.
sem qualquer ordem judicial, usando seis viaturas, fo- a palavra.
ram ao acampamento denominado Anita Garibaldi, O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela
onde procuraram saber quem era militante e quem ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
era da coordenação do movimento. Algumas pessoas~ dente, S~ e Srs. Deputados, participei hoje de um im-
se identificaram como coordenadores e foram espan- portante debate na Comissão de Economia desta
cadas. Vereadores do PCdoB e do PT encaminharam Casa, sobre o papel do crédito para o desenvolvimen-
várias pessoas ao pronto-socorro municipal. Para to das pequenas e microempresas brasileiras.
tentar justificar a ação, a Polícia Militar conduziu ao Além deste orador, participaram da reunião o
distrito policial um cidadão que teve de ser solto, por- Presidente do SEBRAE Nacional, Dr. Sérgio Moreira, a
que nada havia contra ele. Diretora de Operações do BNDES, Df Beatriz Azere-

O Governo do Estado de São Paulo, na pessoa do, e o Sr. Joseph Couri, Presidente do Sindicato da
do Governador Geraldo Alckmin, em vez de permitir Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo,
que a Polfcia Militar realize ações agressivas, desres- que ~mitiram enfoques difer~ntes sobre a que~tão.do

peitando direitos individuais dos cidadãos, deveria crédito para as pequenas e microempresas naCionaiS.
possibilitar à Assembléia Legislativa que instale a CPI Este orador defendeu o ponto de vista de que a
da CDHU, uma vez que pairam sobre aquele órgão lei financeira do Brasil precisa abrir-se para permitir a
inúmeras denúncias de corrupção. O ex-Presidente "bancarização" nos pequenos e médios Municfpios
da CDHU, Sr. Goro Hama , foi afastado do cargo e en- do Brasil. Não é possível que hoje 30% dos Municípi-
contra-se com todos os seus bens bloqueados. os não ?ossuam agência bancária capaz de ens?ja~a

O Governo do Estado de São Paulo deveria form~çao de poupança lo~al como elemento Indls-
. . .' pensavel para o desenvolvimento.

também, tomar medidas no sentido de solucionar o . . _ .
problema habitacional. As pessoas que ocupam áre- . Nesse contexto, a c,n~çao de co~peratl~a~ d~
as nas grandes cidades perderam por completo toda c~édl~o .e de banco~ de credito. cooperativo de Jur~s~l-

d t d"t' d' a ado çao limitada de carater mutuallsta, abertos, ensejariaa esperança e er seu Irei o a mora la amp r d' ~ .
I E t d P' b d f I r grande salto para o esenvolvlmento economlco e so-

pe ~ I s a o. or ISSO, uscam e orma co e Iva ga- cial do Brasil, como ocorreu na Alemanha, na França,
rantl- o. nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Ja-

O Governador do Estado de São Paulo, Sr. Ge- pão, na Holanda, na Itália e na Espanha, entre outros
raldo Alckmin, deveria liberar os Deputados da Assem- pafses.

bléia Legislativa que dão susten~ação a~ seu Governo A modernização do sistema financeiro do Brasil
para v~tarem fav?ravelmente à In_stalaçao da CPI que passa pela mudança da lei bancária, para permitir a
apurara os desvIos e a corrupçao na COHU. Tenho criação de instrumentos financeiros abertos, mutua-
certeza de que, se forem apurados os desvios e os re- listas, de caráter regional, com capital menor do que o
cursos voltarem para os cofres públicos. boa parcela dos bancos tradicionais, fora do Acordo de Basiléia,
da população das grandes cidades não necessitará or- que privilegia os grandes bancos. Não falo de capital
ganizar-se para ocupar áreas urbanas. público. A parte institucional é que deve ser pública-

Repudio e lamento a ação da Polícia Militar. regulação, auditoria e fiscalização, fundo garantidor
Encaminharei ofício ao Comando Geral da Polícia Mi- de depósitos e central de liquidez de créditos.
litar para que apure a responsabilidade dos policiais e Os instrumentos financeiros para crédito devem
para obter informação sobre quem comandou a ação ser perenes, vale dizer, permanentes, na base da so-
e quem está dando continuidade a ela. Há pouco re- ciedade brasileira.
cebi telefonema em que fui informado de que a polícia É essa luta que temos de travar. Sem ela dificil-
continua passando pelo local e provocando as pesso- mente a questão da pobreza e da miséria será ultra-
as que lá estão vivendo sob uma barraca de plástico passada em nosso Pafs. É preciso que seja dada à
preto. população brasileira oportunidade de acesso ao cré-

.. '
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dito, para impulsionar a economia do Brasil, com base cassez. Esta é a lógica do grande capital: trabalhar
na auto-ajuda e na solidariedade. com a escassez. No futuro, aumento de tarifas e, con-

Sr. Presidente, solicito a V.Exa a divulgação de sequente,mente, a lucrati~idade ?o setor, p~ejudica~-

meu pronunciamento. do a,socledade, o setor Industnal, comerciai e resl-
O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr, Presidente peço denclal. ,Com o ~mo apontado. pelo Governo Fernan-

a palavra pela ordem. 'doHennque, a cnse poderá cair como uma bomba no
setor de saneamento.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a A luta está sendo travada há seis meses, com a
palavra. . tentativa de mostrar ao Governo que não é possível a

O SR. SERGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. privatização desse setor. Há unanimidade entre todos
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -: Sr. Presi- os Prefeitos, das grandes às menores cidades do Bra-
dente, Sr.!!.!! e Srs. Deputados, venho à tribuna ape- sil, de que a titularidade é constitucional, não poden-
lar para o Governo no sentido de que enfrente a do ser retirada dos Municrpios. Essa é uma herança
greve das universidades de forma democrática e colonial. Até hoje, em Portugal, o sistema funciona
respeitosa. muito bem. As comunas são responsáveis pelos ser-

Quarenta e uma instituições já se encontram em viços de água, esgoto, lixo, drenagem urbana e con-
greve, em dezesseis universidades federais os do- trole de vetores.
centes também estão em greve. Hoje, haverá assem- No Brasil, querem retirar a titularidade dos Muni-
bléias em mais 26 unidades das universidades do cípios, o seu poder de fazer saneamento, e transfe-
Brasil. Portanto, há tendência de a greve se alastrar ri-Ia aos Estados, que já realizaram acerto no ajuste
por todas as universidades brasileiras a partir desta fiscal de 1997, o qual garantiu a privatização das em-
semana. presas de saneamento estadual de todo o País.

Diversas distorções ocorreram tanto com servi- No Ceará, há exemplo cristalino. É preciso que
dores, quanto com docentes. Apelamos ao Governo fique bem claro que o Governador Tasso Jereissati é
para que abra a negociação o quanto antes, a fim de um dos maiores neoliberais deste País, pois a mídia
que não haja mais uma crise, fruto dessa política de divulga a falsa imagem de que ele é competente ad-
arrocho, ajuste fiscal e retirada drástica de recursos ministrador. O Ceará vive um dos momentos mais
das universidades. graves de sua história, em miséria absoluta e concen-

Apelo ao Ministro Paulo Renato e ao professor tração de renda nunca vista. O Governador assinou,
Fernando Henrique Cardoso para que negociem rapi- com todas as letras, a privatização da Companhia de
damente com os representantes das universidades Agua e Esgoto do Estado.
federais e desistam do reajuste salarial de 3,5%, uma Na Bahia e em Pernambuco, o BNDES já liberou
vez que a defasagem é de 75%. Professores e servi- a verba. Portanto, a privatização tem como óbice,
dores das universidades federais consideraram o rea- neste momento, a permanência da titularidade dos
juste uma provocação. serviços no Munidpio, porque a· negociação com

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, nesta se- 5.550 Municípios seria mais ditrcil.
mana, havia grande expectativa de que fosse apre- Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento
sentado o relatório do Projeto de Lei n° 4.147. Esse com o apelo para que o Govemo ret ire a matéria da
famoso projeto visa retirar a titularidade dos serviços titularidade da pauta de votação. Não é possível
de saneamento dos Municípios e privatizar o setor. que a votemos no escasso tempo dos próximos
Esperava-se que o relatório fosse apresentado esta dez ou quinze dias. Após a retirada, é necessária a
semana pelo Deputado Adolfo Marinho. A Comissão convocação de uma conferência nacional de sane-
Especial que trata desse projeto está funcionando amento. Ai, sim, poderemos idealizar uma política
desde o dia 21 de fevereiro. Já conseguimos retirar nacional de saneamento que não aponte para a
duas urgências constitucionais, Agora, estamos anali- privatização, pois sabemos quais os seus resulta-
sando a terceira urgência constitucional, em vigor dos, mas para a universalização de setor tão es-
desde 1° de agosto, com a previsão de ser votada seneial que, com certeza, começará a dar o mini-
nesta Casa dia 14 de setembro. mo de dignidade a mais de 50 milhões de brasilei-

Ora, o relatório não foi apresentado ainda. Essa ros que não têm acesso a qualquer serviço público
matéria é extremamente complexa. Analisemos o mo- do Estado.
delo energético adotado em 1995: depois de seis Sr. Presidente, estou nessa luta.
anos, a situação é dramática, enfrentamos crise e es· Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Convoco os
Srs. Deputados que estão nos gabinetes ou em ativi
dade nas Comissões a virem ao plenário registrar a
presença. Precisamos de quorum para iniciar a
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Reginaldo Germano.

O SR. REGINALDO GERMANO (Bloco/PFL -
, BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi

dente, S~ e Srs. Deputados, ocupo mais uma vez a
tribuna para chamar a atenção principalmente do Po
der Judiciário para a atuação de uma de suas repre
sentantes no Estado da Bahia.

A Juíza alga Guimarães é useira e vezeira em
utilizar a imprensa do Estado para a divulgação de es
cândalos, achincalhando não só a Justiça da Bahia,
mas do Brasil.

Neste momento de intensa luta por conduta éti
ca tanto no Legislativo como no Judiciário, o jornal A
Tarde divulga mais um episódio em que o nome des
sa juíza está envolvido. Diz esse jornal que o Sr. Se
cretário de Cultura de Juazeiro chicoteou, na presen
ça da juíza, o Promotor de Justiça que investiga as ati
tudes dela no Município. O fato é que nenhum trafi
cante é condenado em Juazeiro, porque essa senho
ra, não sei por força de que poder ou razão, vem con
cedendo a esses contraventores habeas corpus.

Mais do que isso, Sr. Presidente, no auge de
toda essa confusão, a juíza ainda ousa jogar lama no
nome do Governador do Estado, homem sério, ho
nesto, digno, cuja administração tem sido das melho
res da Bahia nos últimos anos. O Dr. César Borges,
repito, é um dos melhores Governadores que a Bahia
e o Brasil tiveram nos últimos tempos. S.Exa. jamais
esteve envolvido em escândalos noticiados pela im
prensa, ao contrário da Juíza alga, que não sai do no
ticiário, sempre envolvida com soltura de traficantes e
assaltantes.

Para V. Ex~ terem idéia, o segurança dessa se
nhora foi expulso da Polícia Militar de São Paulo e
trouxe de lá a arma que agora usa para protegê-la 
levou um revólver da Polícia Militar do Estado de São
Paulo pata Juazeiro.

Quero alertar o Poder Judiciário para esses fa
tos, porque as coisas estão ficando difíceis. E cito
mais um exemplo: quando, com a CPI do Narcotráfi
co, estivemos em Pernambuco, trabalhamos para a
cassação do mandato de um Deputado Estadual. To
davia, por treze votos a zero, a Justiça daquele Esta
do, não sei com que poder, reintegrou o Parlamentar,

que havia sido cassado por estar envolvido com o cri
me organizado.

No Estado da Bahia, a DI"" alga Guimarães se
apresenta não como magistrada de conduta ilibada,
mulher digna de ser elogiada, mas como alguém que
tem jogado lama no Poder Judiciário desta Nação.

Deixo, portanto, registrado meu protesto contra
a atitude da juíza que, ao lado de seu marido, chicote
ou o Promotor de Justiça que investigava suas más
ações em Juazeiro. A DI"" alga ainda deu fuga a ele
mento contra o qual foi expedido mandado de prisão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, a revista ISTOÉ desta semana publi
ca matéria intitulada "Com as mãos na cumbuca", que
descreve um dos maiores escândalos de corrupção
da história política do Estado do Acre: a chamada
malfadada e famigerada conta-fantasma Flávio No
gueira. Trata-se de caso semelhante ao escândalo do
BAN PARÁ, que atualmente envolve o Senador Jader
Barbcilho.

Em relação ao Senador, os cálculos atualizados
do processo de corrupção atingem o montante de 7 a
12 milhões de reais; no caso da conta Flávio Noguei
ra, os cálculos atualizados apontam 40 milhões de re
ais roubados dos cofres públicos do povo acreano.

Entre 1987 e 1990, período em que o ex-Senador
Flaviano Melo, atual Prefeito de Rio Branco, era Gover
nador, foram abertas aproximadamente oito con
tas-fantasmas na agência do Banco do Brasil. O dinhe
iro para pagar pensionistas, aposentados e até mesmo
o FPE era desviado, depositado nas contas-fantas
mas, retidos os dividendos financeiros e depois retor
nava para a conta do Estado. Esse processo criminoso
se repetiu durante anos. Curiosamente, foi o ex-Sena
dor Mário Maia quem denunciou a maracutaia em todo
o Estado do Acre e da tribuna do Senado.

A Polícia Federal abriu inquérito à época e con
cluiu pelo envolvimento de várias pessoas. O Juiz Fe
deral Jair Facundes determinou, em sentença, a con
denação dos culpados, que recentemente foram pre
sos, mas, logo em seguida, liberados por meio de ha
beas corpus. O juiz enviou o processo ao Ministério
Público Federal com a finalidade de, a partir de indíci
os, chamar o atual Prefeito de Rio Branco, Flaviano
Melo.
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Lamentavelmente, depois de quinze anos, esse do também a participação da Companhia Estadual de
processo que envolve roubo de 40 milhões de reais - Gás - CEGÁS, gerando mais 100 megawatts. Com a
o que foi devidamente comprovado - ainda não foi inclusão da CEGÁS na parceria, a idéia é a de que a
concluído. Isso mostra a morosidade da nossa Justi- companhia participe dos resultados da empresa e, na
ça, que deixa impunes crimes de corrupção. Esse di- hipótese de não ser viabilizada a venda da energia no
nheiro, além de enriquecer alguns, foi usado em cam- mercado, possa adquirir o produto a um preço mínimo
panhas eleitorais para comprar mandatos. para tentar revender aos usuários.

Da tribuna desta Casa, Sr. Presidente, quero O projeto da segunda termoelétrica, da empre-
elogiar a postura, a dignidade e a honradez do Juiz sa inglesa British Petroil, terá capacidade de geração
Federal Jair Facundes. Sua coragem e determinação de aproximadamente 250 megawatts e prevê investi-
no cumprimento do dever de punir todos aqueles que mentos da ordem de 180 milhões de dólares. A obra
se locupletam com o. de~vio de recursos públicos vêm será viabílizadaem parceria com a Companhia Ener-
ao encontro das asplraçoes do povo do Acre edo Bra- gética do Ceará - COELCE, com prazo de entrega
si!. Ou seja, punir todos os que se locupletam com re- para dezembro 2003.
cursos desviados dos cofres públicos. E .. d' I t -. . ssa USina, cUJo processo e Imp an açao vem

A conta FlávIo Nogueira, e todas as pessoas ar- sendo discutido há mais de um ano e meio, é uma das
roladas n? processo, devem ao po~o do Acre. Aque- duas previstas para o Porto do Pecém e faz parte do
les que sao cul~~dos devem cumprir sua pen~. Tam- protocolo de intenções assinado pela COELCE com o
bé.m é necessano claramente, como determl~ou o Ministério das Minas e Energia no início deste ano.
JUIZ Facundes, chamar ao processo o ex-Prefeito de . . . .
Rio Branco, Flaviano Melo, pois a conta-fantasma A' Finalizando, .ao enseJo, quer? ressaltar a Impor-
pertence a Flávio, do seu nome, e Nogueira, de Deus- ta~cl.a ,d.esses projetos, em espec~al p:lo seu caráter
dete Nogueira, seu Secretário da Fazenda. p~lon~ano para a oportuna consolldaçao das estraté-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. glas I~plemen~adas p~lo Governo do Ceará para a
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci)....;. Concedo a geraçao de mais energia no Estado.

palavra, pela ordem, ao Deputado Antonio Cambraia. Eram estas as minhas palavras, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE. Pela Muito obrigado.

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Enio Baccí) - Concedo a
dente, Sf! e Srs. Deputados, apraz-me ocupar hoje a palavra pela ordem ao Deputado Lincoln Portela.
tri~una desta Ca~ para divulgar a instalaçã? de duas O SR UNCOLN PORTELA (BI /PSL _ MG
uSinas termoelétncas no Complexo Industnal e Por- .... oco .
tuário do Pecém, no Estado do Ceará, com capacida- ~ela ordem~ Pronuncia o segUinte ~rs~urso.) - Sr. P.re-
de de geração estimada em cerca de 450 megawatts, sldente, Srê! ?~rs. Deputados, .polemlco em ~ua vld,a
a partir de 2002 e morte, o declmo quarto PreSidente do BraSil, Getu-

. . . lia Dornelles Vargas, nasceu em São Borja, Rio Gran-
O p~ojet? da E~X, empre~ de prop~ledade do de do Sul a 19 de abril de 1883. Filho de Ma I d

empresário Elke Batista, do RIO de Janeiro, gerará .' A 'd nue o
200 megawatts. Com um orçamento inicial estimado Nas~lmento Ya~gas e candl

l
~ ~ornelles Va~gas, f~~~

na ordem de 120 milhões de dólares, esse projeto mau se em direito, em 1907. mClou sua car~elra polltl
será realizado em parceria com uma empresa de ca em 1909 ~om? Dep~ado Estadua~. FOI Chefe d?
Montana, Estados Unidos e a PETROBRAS. Governo ~rovlsóno depol~ ~a Revoluçao de 3.0, Presl-

. _ ' . . . dente eleito pela ConstitUinte, em 17 de julho de
A prevrsao é a de que inICIalmente essa termoe- 1934 té . I t - d d'jt d d Est d N. . . ,a a Imp an açao a a ura o a o ovo,

létnca gere ~p~oxlmadamente 100 megawa~s, o ~ue em 10 de novembro de 1937. Foi deposto em 29 de
representara 6 ro do consumo total de energia elétrica t b d 1945 It à P 'd-' 31 d
do Ceará. Segundo o Secretário de Infra-Estruturado ?U u. ro

d
e
1951

,mas vo ou resl enela em e
Governo, Maia Júnior, a eletricidade será comercializa- Janeiro e .
da por intermédio do Mercado Atacadista de Energia - Carreira Política.
MAE, ou da bolsa de energia que será implantada no Em 1909, elegeu-se Deputado Estadual e foi re-
Estado. A empresa, no caso, não terá garantia de com- eleito novamente em 1913. Mas renunciou em sinal
pra, como acontece na relação geradoras/distribuido- de protesto pela atitude tomada nas eleições por Bor-
ras e dependerá da compra direta dos usuários. . ges de Medeiros, que governava o Rio Grande do Sul.

Para dar continuidade ao desenvolvimento da Voltou à Assembléia Legislativa Estadual em 1917.
segunda etapa desse projeto, o Estado está avalian- Foi reeleito em 1921.
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Em 1923, tornou-se Deputado Federal, e, em visório. Tratou de organizar o Ministério, chamando
1924, Líder da bancada gaúcha na Câmara. Was- Lindo/fo Collor para o Ministério do Trabalho, Indústria
hington Luís foi eleito Presidente em 1926 e escolheu e Comércio, que foi criado no dia 26 de novembro,
Getúlio Vargas como Ministro da Fazenda, devido ao bem como Francisco Campos, que ficou com a Pasta
seu trabalho na Comissão de Finanças da Câmara, da Educação, e Osvaldo Aranha, com a da Justiça.
mas ocupou o cargo por menos de um ano. Ao ser es- Em 1932, explodiu a revolução constitucionalis-
colhido como candidato ao Governo do Rio Grande ta em São Paulo. Este contou com o apoio de políticos
do Sul, foi eleito e tomou posse em 25 de janeiro de de outros Estados, como Borges de Medeiros.

1928. A Revolução de 32 foi uma revoha patrocinada
No começo de 1929, Washington Luís iniciou os pela oligarquia paulista, a pretexto de exigir do Gover-

preparativos para sua sucessão, indicando o nome do no Federal a reconstitucionalização do País. As oli-
paulista Júlio Prestes. Os políticos de Minas Gerais fi- garquias desejavam com isso, porém, reassumir o po-
caram insatisfeitos com essa atitude, pois esperavam der através de eleições controladas pelo coronelismo.
que Antônio Carlos, que governava aquele Estado, O movimento foi derrotado, e Medeiros preso. Vargas,
fosse indicado de acordo com a política do porém, concedeu que se realizassem as eleições
café-com-Ieite. Com essa ruptura chegou ao fim tal para uma Assembléia Constituinte, em 5 de maio de
pol ítica, e iniciou-se a articulação de uma frente opo- 1933. A Constituição entrou em vigor em 16 de julho
sicional ao intento do Presidente. de 1934, o Congresso realizou eleições indiretas e

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, uni- Vargas tornou-se Presidente.
ram-se para se opor à candidatura de Júlio Prestes, A pretexto de deter os planos de um golpe por
formando, em agosto de 1929, a Aliança Liberal. Esta, parte dos comunistas, que queriam lançar o País a
em 20 de setembro de 1929, lançou a chapa constituí- uma guerra civil (Plano COHEN), na realidade um
da por Vargas e João Pessoa, Presidente da Paraíba. plano forjado no interior do próprio Governo, no dia 10
Essa candidatura e o programa da Aliança contou com de novembro de 1937 Vargas deu o golpe, ordenando
o apoio das camadas médias urbanas da sociedade e o cerco do Congresso Nacional, determinando o seu
por nomes do tenentismo, como Siqueira Campos, fechamento e fazendo pronunciamento em que anun-
João Alberto, Juarez Távora e Miguel Costa. ciava a promulgação de nova Constituição que substi-

As eleições que se realizaram no dia 10 de mar- tuiria a de 1934. Tal Constituição já estava sendo ela-
ço de 1930 deram a vitória a Júlio Prestes. A Aliança borada há algum tempo por Francisco Campos, que
Liberal recusou-se a aceitar a validade das eleições, se inspirara na Constituição autoritária da Polônia,
afirmando que a vitória de Prestes deu-se apenas por por isso esta ficou conhecida como liA Polaca". Era o
meio da fraude. Além do mais, os Deputados, eleitos início do Estado Novo, que previa a extinção dos parti-
em Estados onde a Aliança conseguiu a vitória, não dos políticos, colocando na ilegalidade inclusive a
obtiveram o reconhecimento dos seus mandatos. Ação Integralista Brasileira.

A partir da! iniciou-se uma conspiração, com Sua preocupação com o trabalhador fez com
base no Rio Grande do Sul. No dia 26 de julho de que fossem introduzidas legislações que garantissem
1930, João Pessoa foi assassinado por João Dantas, seus direitos. O principal marco nessa área foi a edi-
em Recife, por questões de ordem pessoal e políticas, ção, em 1943, da CLT (Consolidação das Leis do Tra-
servindo como estopim para uma mobilização arma- balho), que garantia a estabilidade do emprego depo-
da, que efetivamente se realizou a partir do Rio Gran- is de dez anos de serviço, descanso semanal, regula-
de do Sul, em 3 de outubro. mentação do trabalho de menores; da mulher e do

No dia 10, Vargas partiu de trem rumo à Capital trabalho noturno; a criação da Previdência Social e a
Federal. Temia-se que uma grande batalha se reali- instituição da carteira profissional, em março de
zasse em Itararé (fronteira do Estado do Paraná), 1932, para maiores de 16 anos que exercessem um
onde as tropas do Governo Federal estavam acampa- emprego; a jornada de trabalho foi fixada em 8 horas
das para deter o avanço das tropas de Vargas. A bata- de serviço.
lha nunca se realizou, pois os generais Tasso Fragoso Vargas objetivava, com esta política trabalhista
e Mena Barreto, e mais o almirante Isaías de Noro- favorável aos operários, conquistar o apoio das mas-
nha, depuseram Washington Luís e formaram uma sas populares ao Governo. Tal política paternalista vi-
junta governativa. sava também tentar anular as influências da esquer-

Em 3 de novembro de 1930, a junta passou o da, desejando transformar o operariado num setor
poder a Vargas, que se tornou Chefe do G?verno pro- sob seu controle, para ser usado pelo jogo do poder.
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Durante a Segunda Guerra Mundial, em troca O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
da ajuda norte-americana, o Brasil deu o seu apoio palavra pela ordem ao Deputado Mário Negromonte.
aos_aliados, ,rompendo r~lações diplomáticas com a~ O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB - BA.
naçoes do EIXO. Mas, devido ao afundamento de navl- Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr.
os mercantes brasileiros por submarinos alemães, o Presidente, Sf!! e Srs. Deputados, dirijo-me a meus
Brasil dec~ara guerra à Alemanha e~ ~2 ~e.agost~ d~ Pares para elogiar o esforço plenamente recompen-
1942, enviando a FEB (Força Expedlclonana Brasllel- sado do setor econômico agrfcola brasileiro, ao con-
ra) para lutar na Itáli~, A participação da FEB ~a Se- seguir a tão sonhada independência da escravidão
gunda Guerra Mundial desempenhou papel Impor- das rodovias para o escoamento de sua produção.
tante na democratização do Br~sil. . . Durante quase uma centena de anos o Brasil foi

Em outu~ro de 1943: polftlcos de Minas Gerais prisioneiro da utilização da malha rodoviária para o
elaboram manIfesto repudiando o Estado Novo, era o escoamento da produção agrfcola.
chamado "Manifesto ~~s Mineiros". E, em 194~, .co- Tal fato, além de encarecer enormemente o pre-
meçam a chegar relatonos sobre as ~ropas brasileiras ço final dos cereais no ponto de destino onerava so-
~a g~erra, que davam conta do desejO de redemocra- bremodo as nossas rodovias, desgasta~do-as e au-
tlzaçao. mentando a intransitabilidade das mesmas. Estradas

Em 28 de fevereiro. ~e 1945, a Co~s~i.tuiçã~ de em péssimas condições de uso tinham como um dos
1937 ~e~ebeu uI:" ato .a?lclonal que POSsIbilitava fixar motivos disso o tráfego de pesadas jamantas, ininter-
as elelçoes presIdenciais, e logo destacaram-se duas rupto e maciço.
candidaturas, a do brigadeiro Eduardo G.omes, que Porém, vemos com satisfação que já se operam
se opunha a Vargas, e a do general EUriCO Gaspar d . 'f' t' t f. . . mu anças slgnl lca Ivas nes e campo, e nossas erro-
Dutra, MInistro da Guerra, apOIado pelo Governo. Pro- . t- d' d' ,. d 'd d d. .. _ . ~ vias es ao la a la amp lan o sua capacl a e e
gredla a consplraçao que desejava depo-Io, o que efe- " ,r t t 29 d t b d 1945 transporte de cargas agrecolas, das fontes produtoras
Ivamen e acon eceu e~ e ou u ro e .' para os portos oceânicos ou fluviais.

quando tropas do ExérCito cercaram o Catete e obn- .
garam-no a renunciar. A Presidência foi ocupada por . A A Ferronorte, ~or exemplo, nu~ percurso de ~03
José Unhares, Presidente do Supremo Tribunal Fede- qUllometros, que vai de Alto Taq~an (~n a Aparecida
ral. Vargas exilou-se em São Borja. do Tabuado (MS), onde se In~er~lga à Ferroban

Em 1950, lançou-se à Presidência, juntamente (ex-FEPASA), está levando 3,5 mllhoes de t~neladas
com Café Filho, pelo PTB e PSP (Partido Social Pro- de p~oduto~ag;fcolas ao Porto de Sa~tos, S~~ Pau!o.
gressista). Foi eleito e assumiu o poder a 31 de janei- É a IIbe~aç~o aquela desgastante e Intermlnavel fila
ro de 1951. Desde o infcio do seu mandato, sofreu for- de camlnhoes que cruzavam do Centrc:Oeste até
te oposição, sem conseguir o apoio que precisava aquele porto, ptra exportar nossa produçao. Menores
para realizar reformas. cus~os, menor empo de tra~sport_ee uma ~enorocu-

A • • ., • paçao e desgaste das rodovias, sao os efeitos e resul-
Os ~nlmos contra Getulio se aCirram e este pro- tados dessa mudança.

curou mais do que nunca amparar-se nos trabalhado- .,.
res Em 10 de maio de 1954 concedeu aumento de O transporte Intermodal, unmdo as ferrOVias aos
10Ó% no salário mfnimo. A Oposição no Congresso portos fluvi~~s.e oceânico~, te~do deyermeio o trans-
entrou com pedido de impeachment, porém sem su- po~e rodoviano local, esta-se mtenslflcando cada vez
cesso. mais.

Foi neste clima de grande tensão que Vargas . Na direção do Norte, o Porto de Itacoa!iara (AM)
deu um tiro no próprío coração, na madrugada de 24 Já está ta~bém recebendo parte da ~roduçao agrfco-
de agosto de 1954. Antes de suicidar-se, escreveu la, rumo a Europa e aos Estados Unidos.
uma Carta-Testamento, um testamento político, na Podemos destacar a Ferronorte como um exem-
realidade, em que dizia coisas como: "Contra a justiça pio dessas mudanças. Essa ferrovia, fruto do espfrito
da revisão do salário mfnimo se desencadearam os empreendedor de alguns empresários, surge como
ódios.( ...) Não querem que o trabalhador seja livre. um modelo de dinamismo e busca da eficiência ope-
Não querem que o povo seja independente. (...) Eu racional.
vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Os investimentos nas malhas rodoviárias priva-
Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no tizadas estão sendo ampliados, como também estão
caminho da eternidade e saio da vida para entrar na sendo envidados esforços para modernizar a admí-
História". nistração e a operacionalidade de nossas ferrovias,
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diminuindo custos e tempo de duração dos transpor
tes ferroviários.

Se antes o trajeto ferroviário entre Maringá (PR)
e São Francisco do Sul demorava cinco dias e meio,
agora o mesmo percurso é feito em quatro dias, com
possibilidades de maiores reduções ainda.

Apesar dos trechos de malhas inadequadas,
atravessando zonas habitadas, com redução da velo
cidade, existem sensíveis progressos. Por exemplo, o
percurso entre Alto Taquari (MT) e Santos (SP), que
antes exigia 96 horas de duração, agora é feito em 56
horas, e já existe uma programação de reduzi-lo para
48 horas.

É a contribuição da iniciativa privada para o su
perávit tão necessário da balança comercial, através
da sólida exportação de cereais.

O superávit da balança agrícola brasileira mos
tra, neste primeiro semestre de 2001, um expressivo
saldo de 8 bilhões de dólares.

O Ministro de Estado da Agricultura, Pratini de
Morais, inclusive já prevê um saldo de cerca de 17 bi
lhões de dólares em 2001, numa polpuda contribui
ção para que nossa conta de comércio possa fechar
este ano em equilíbrio.

Este quadro otimista e cheio de criatividade e
iniciativa está-se ampliando nas demais ferrovias bra
sileiras. E é um fato merecedor de destaque, pois sig
nifica o resgate do transporte ferroviário, em nosso
País, como alternativa viável de transporte de cargas.
Nossas ferrovias estão, enfim, trilhando o caminho da
evolução, do progresso e da correta adequação do
transporte de cargas perecíveis, grãos, minerais e in
flamáveis, como deve ser e é praticado em outros paí
ses. Urge, no entanto, que o Governo Federal incre
mente seu apoio, em parceria com a iniciativa priva
da, na otimização do transporte ferroviário, soerguen
do-o e tornando-o um baluarte da redenção de nossa
economia, reduzindo o chamado Custo - Brasil. Para
benizo, portanto, este segmento de no~so sistema de
transportes, augurando-lhe ainda maiores êxitos e re
alizações.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a
palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, nesta tarde, gostaria de fazer uma
abordagem a respeito do relatório que a Comissão
Mista de Orçamento acabou de produzir, relativamen-

te à execução orçamentária realizada no primeiro se
mestre deste ano. Vou ater-me às quatro áreas que
acompanho mais de perto, afetas ao Ministério da
Educação, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao
Ministério da Cultura e ao Ministério do Esporte e Tu
rismo.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, ano após
ano assistimos à diminuição de recursos para essas
áreas. Para o ano 2000, aprovamos cerca de 12 bi
lhões e 638 milhões para o Ministério da Educação.
Até o dia 30 de junho do ano passado, somente 38%
haviam sido liqüidados. Este ano, em virtude da im
plementação do Programa Bolsa-Escola, com recur
sos advindos do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza, a verba desse Ministério foi aumentada para
1,7 bilhão. Foram autorizados 16 bilhões, mas até
agora só foram liqüidados 5 bilhões, ou seja, 31 %.
Portanto, do ano passado para este ano, houve redu
ção na execução orçamentária para a área.

Além disso, só os gastos com pessoal man
têm-se na casa dos 45%. Todos os demais, Sr. Presi
dente, tiveram investimentos menores.

Só para se ter uma idéia, até agora só foi execu
tado 1,1 % dos recursos autorizados para investimen
tos em laboratórios universitários. Por isso, estamos
solidários com servidores e professores, que hoje ini
ciaram uma greve. Com essa execução orçamentária,
podemos constatar o descaso do Governo com a uni
versidade brasileira.

Quanto ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
2,5 bilhões foram autorizados, mas apenas 658 mi
lhões foram liqüidados, ou seja, somente 25%. Isso
significa que dificilmente serão executados mais que
70% da verba autorizada para aquele Ministério. A
verba que lhe é destinada já é baixa, e ainda deixa-se
de executar a que foi aprovada. Como um país quer
se desenvolver, crescer e ser de Primeiro Mundo sem
investir em ciência e tecnologia? Entretanto, essa é a
visão deste Governo.

Em relação ao Ministério da Cultura, não é dife
rente. Vejamos como age o Presidente, sociólogo,
que gosta muito da cultura do País. Dos 337 milhões
autorizados, até agora só foram executados 82 mi
lhões, que correspondem a 24,4%. Houve também re
dução no que diz respeito ao ano passado, numa de
monstração concreta e clara do descaso com a cultu
ra do Brasil.

Finalmente, para o Ministério do Esporte e Tu
rismo, que tem previsão orçamentária de 829 mi
lhões, até agora somente 54 milhões foram executa
dos, ou seja, 6,5%.
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Há preocupação deste Governo com relação a famflias beneficiadas somente terão que garantir a
investimentos na área de esporte e turismo - o Brasil permanência das crianças na escola - nada mais que
quer ser sede de uma olimpíada. Pergunto: com essa' justo para um país que vem lutando para diminuir o
execução orçamentária? Executando apenas 6,5% número de analfabetos.
do que estav? previsto para a área do Ministério do Realmente, Sr. Presidente, s,e e Srs. Deputa-
Esporte e Tunsmo? Até dezembro, quanto o Governo dos a história do nosso País está mudando e mudan-
vai conseguir executar do orçamento previsto para a do para melhor. Está muito próximo o dia de não ter-
área? mos mais crianças fora da sala de aula. Constituir a ci-

Sr. Presidente, meu pronunciamento de hoje dadania desses indivíduos hoje é garantia de um país
tem o objetivo de chamar a atenção das Sras. e dos melhor amanhã em qualidade de educação, saúde,
Srs. Deputados para o seguinte: o Governo está ras- moradia e outras coisas necessárias para uma vida
gando o Orçamento que votamos. Queremos que o digna.
Orçamento seja de fato executado, porque havia r~- Esse Programa prevê o resgate da cidadania
curso para tanto. Mas o que f?z este Govern~? Nao dessas crianças que haviam perdido sua identidade
cumpre o Or~amento por que? Para ~agar Juros. e ante as dificuldades da vida. Outro ponto positivo é a
atender a?s ditames d? Fundo Monetáno Internaclo- articulação da família junto à escola; para o sucesso
n~l..É p~r ISS? que con~muamossem recu~sos para os do programa faz-se necessário o acompanhamento
M~n~stér~os Citados. HOJe, falam~s a re_speito de quatr? dos pais quanto à freqüência dos filhos, de forma que
Mlnl~ténos, mas todos os demais estao na mesma Sl- o retorno é satisfatório para o aluno, para os professo-
tuaçao. .. p' res e para os pais, e, principalmente, para o País.

MUito obrigado, Sr. reSidente. .. .
O SR. LUIZ RIBEIRO _ Sr. Presidente e o a . Sr. Presidente, diante do.s ~ados da PesqUisa

I I d
' P ç NaCional por amostra de Domicílios (PNAD) do ano

paavra pea or em. d 1999 . t' d 65 'Ih- d .,. e , eXls Iam cerca e , ml oes e cnanças
O SR. PRESIDENTE (EniO Baccl) - Tem V.Exa a trabalhando na faixa etária de 5 a 17 anos, sendo que

palavra. a maioria dessas crianças, uma média de 58,6%, não
O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pela ordem. recebe nenhum tipo de remuneração. Ainda mais gra-

Pronuncia o seguinte discurso,) -.Sr. Presidente, S,e ve é que 17% das crianças com menos de 14 anos
e Srs. Deputados, venho a esta tnbuna para falar so- não freqüentavam a escola.
bre o se!or mais significativo da dignidad.e humana, a Atualmente segundo dados do MEC 97% das
Educaçao, destacando o Programa NaCional da Bol-. . ' . _'
sa-Escola, do Ministério da Educação, que, com re- cnanç~s ~a fa~xa et~na de 7 a 14 anos e~tao na esco-
cursos da ordem de R$1,7 bilhão oriundos do Fundo la. MaiS alnda,treclsa~os tra~alhar mUito para recu-
de Combate à Pobreza, será destinado ainda este perarmos os 3 Yo que ainda estao f~ra_da sala d~ aula.
ano para o atendimento de 5,9 milhões de famflias Esse~, s~bemos, representam. mllhoes de cnanças
brasileiras, num total de 10,7 milhões de estudantes, care~ ~s, ra~alhadoras, ~ue bngam d~sde ?edo para
tendo como objetivo maior acabar com a evasão es- ter direito à vida e garantir sua sobrevivência.
colar que se apresenta ainda nos dias atuais como Então, Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
um dos pontos de estrangulamento do setor educaci- peço-lhes que levem esta mensagem e ajudem suas
onal, atingindo principalmente crianças que, para aju- cidades; orientem seus Prefeitos para que façam o
dar no sustento de suas famílias, pedem esmolas ou cadastramento das famílias, como também o controle
vendem miudezas na rua. da freqüência dos alunos. Caso achem o valor peque-

Srs. Parlamentares tenho visto muitas discus- no, nas cidades onde o custo de vida é alto as prefei-
sões sobre quem é autorda idéia. Creio que esse tipo turas e os govern~s, e~taduais poderão complementar
de discussão não cabe no momento. Precisamos o valor do beneficiáno, conforme seu orçamento o
sim, apoiar tais iniciativas, que têm como missã~ permitir.
amenizar o sofrimento de muitas famílias brasileiras Está, portanto, de parabéns o Ministro da Edu-
proporcionando uma complementação orçamentária cação. Mas esta Casa, Sr. Presidente, também tem
que, conforme a proporção de carência econômica, grande parcela no sucesso do Programa Nacional Fe-
irá variar de R$15 a R$45 por família carente. O Sr. deral da Bolsa-Escola. Aqui o sucesso é de todos nós,
Ministro Paulo Renato Souza dará prioridade ao aten- pois todos somos responsáveis em colaborar para
dimento na região do Semi-Árido e demais áreas afe- que a evasão escolar seja totalmente vencida com
tadas pela seca no Nordeste. Como contrapartida, as programas responsáveis e audaciosos como este
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que estamos vendo neste momento, o qual devemos grandes manifestações que levam para a rua milha-
apoiar, incentivar e disseminar por este nosso País. res de estudantes contra a corrupção?

Sr. Presidente, rogo a V. Exa determine a divul- O certo é que as entidades estudantis têm critica-
gação deste pronunciamento no programa AVoz do do frontalmente o Governo do Sr. Fernando Henrique,
Brasil e no Jornal da Câmara. em face da recessão, do desemprego, do desvio de

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re- verbas da.educaç~o e do abandono do ensino 'públ~co.
cebe o pronunciamento de V. Exae autoriza sua divul- Essa medida retalia os estudantes, suas organlzaçoes
gação. e suas bandeiras, mas não esconde a podridão que se

O S LU Z S P
. oculta por debaixo dos tapetes palacianos.

R. I ALBERTO - r. residente, peço a . . '.
palavra pela ordem Sr. PreSidente, gostaria de apresentar a Mesa

.. projeto de resolução assinado por mim e pelos Depu-
O SR. PRESIDENTE (EniO Baccl) - Tem V.Exa atados Jaques Wagner, Gilmar Machado e João Gran-

palavra. dão, todos do PT, que cria a Comissão Permanente
O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem. de Relações Étnicas de Gênero e de Orientação Se-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! xual.
e Srs. Deputados, o Governo FHC lança mão, mais Muito obrigado.
uma vez, da nefasta prática ?ita~orial de ,governar, O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa de-
u~urpand~ o,s. poderes do LegislatiVO atraves ~e me- termina a tramitação regimental do projeto apresenta-
dldas pr~vlso~I~S. Desta vez: FHC ataca as entldad:s do por V.Exa,
estudantiS, utilizando-se da Infundada argumentaçao .
de ampliação do sistema da meia-entrada. O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. PreSidente,

peço a palavra pela ordem.
As entidades estudantis prontamente reagiram .. a

à medida, publicada no Diário Oficial em 20 de agosto O SR. PRESIDENTE (EniO Baccl) - Tem V.Ex a
- MP n° 2.208-, que objetiva eliminar a exclusividade palavra.
de emissão de carteiras estudantis por parte da O SR. WELUNGTON DIAS (PT - PI. Pela or-
UBES e da UNE. demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

Esse ato restringe a autonomia das entidades te, .Sr!! e Sr~ .. Deputados, ~o, ú.ltimo final ~e semana
estudantis, facultando às instituições de ensino o dire- e_stlvem~s_vIsitando os MU~ICIPIOSde Domingos Mou-
ito de tratar de questões que envolvem a representa- rao, <?apltao de ~ampo~, Slgef~edo :acheco, Cas~elo
ção dos estudantes, ferindo ao mesmo tempo o direi- do Plau!, Juaz~lro do PI~uf, Sao Mlg~:1 do Tap~lo ~
to político das entidades e o direito ao acesso às pro- Assunçao do Piauí: lo~allzad?s na reglao .norte plau~-
duções artístico-culturais conquistados pelos estu- ense. Nesse~ .Mumcípl?s estivemos reunidos com 11-
dantes no Brasil deranç.as polltlc~~ local~, v.er~adores,. represe~ta.ntes

_ .. de entidades CIVIS e SindiCaiS, servidores publlcos,
Em verdade, ~ MP nao amplia a. m:la-passa- trabalhadores rurais, dentre outros. E, a exemplo do

g~m, apenas p~lvenza totalmente a .~mls.sao de ~ar- que já ocorreu noutras regiões, e tornou-se a "marca
telr~s estudantiS n~s. ~stad~s ~nd~ J~ :xlste a lel.de registrada" do nosso mandato, ali fizemos uma pres-
me.la-~ntrada, po~slblllt~.ndo às I.~stltulçoes de ensino tação de contas das atividades desempenhadas no
?dl~el~o_de tambe~ emiti-Ia. Faclllt~, ~ortanto, para as exercício do mandato parlamentar. Apresentamos à
Instltu~çoes de e~sl~o e os em~r~sarlos das casas d~ sociedade os trabalhos que vimos desenvolvendo em
es~etaculos o dlr~lto_ de decidir sobre o a?e~so a prol do nosso Piauí e do Brasil. Na oportunidade, re-
mela-entrada de mllhoes de estudantes braSileiros. cebemos reclamações e denúncias outras, mas tam-

A UNE afirma que se essa MP vier a ser efetiva- bém apoio, criticas e sugestões para o bom anda- .
da, poderemos ter, em breve, 210 mil carteiras dife- mento do nosso trabalho.
rentes, completamente sem control.e na emissão, Sr. Presidente, naquela região recebemos vári-
numa situação em que diplomas são vendidos nessas as denúncias de irregularidades por parte dos admi-
"instituições de ensino", as quais são liberadas para nistradores locais. Como noutras regiões, em alguns
funcionar sem maiores critérios pelo MEC. desses Municípios os servidores estão com os salári-

O que está por trás dessas investidas? Será que os atrasados. Há denúncia de malversação na aplica-
são as grandes mobilizações em defesa do ensino ção de recursos federais e sobre obras não construí-
público e de qualidade que incomoda o Governo? das, falta de prestação de contas por parte do Prefeito
Será que são as greves dos servidores federais e as Municipal, empecilhos para obtenção do direito à



Recebemos ainda reivindicações quanto à libe
ração de mais recursos do PRONAF, instalações de li
nhas de energia elétrica para beneficiar a zona rural,
poços tubulares para garantir água potável para o
consumo, projetos voltados para a área da educação
e projetos outros visando beneficiar principalmente
as famílias que residem no campo.

Quero informar que estamos tomando algumas
providencias com relação aos salários atrasados e
com relação aos servidores contratados sem concur
so público. Estaremos encaminhando pedido de apu
ração das denúncias de aplicação indevida de recur
~o~ federais; ~Iém do mais, estamos orientado os pre
Judicados a Ingressarem com ações judiciais pela
preservação dos seus direitos.

Quero aqui registrar e parabenizar o importante
trabalho que fazem o Partido dos Trabalhadores e vá
rias entidades de classe na região. Registro também
o interesse de muitos dos Vereadores que pretendem
participar do INTERLEGIS, e assim conhecer infor
mações sobre outros legislativos, ter acesso a um
banco de dados sobre legislação, e, quem sabe, ain
da poder encaminhar o pretendido projeto, com vistas
a uma maior fiscalização quanto aos subsldios desti
nados às Câmaras Municipais e aos altos salários pa
gos a alguns Vereadores.

Estaremos buscando informações quanto a
este projeto e as repassando, com a brevidade possf
vel, aos interessados.

No próximo final de semana, se Deus quiser, es
taremos novamente com o pé na estrada, visitando
outros Municípios, prestando contas do nosso man
dato, ouvindo os reclames da população, e buscando
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aposentado,ri~ rural, contratação de pessoas sem encaminhar as demandas que representam os anseio
concurso publico - enquanto pessoas aprovadas em os da nossa população que luta por melhores dias.
concurso para cargos na administração não são con- Outro assunto Sr P 'd t
vocadas para trabalhar _ dentre muitas outras. .' . resl en e.

Aquela região é grande produtora de feijão e mi- Gost~rla de fazer ?~ro aos descontentes com o
lho, mas, em razão das irregularidades das chuvas, acordo a~sJnado pelo MInistro de Estado da Ciênc!a e
os produtores tiveram uma perda da safra muito gran- Tecnologia, Ro~aldo Sardenberg: e pelo ex-Embalxa-
de; que em algumas localidades chegou a 70% o pre- dor norte-amer~canoAntony Harnngton, estabel~en-
juízo da produção. Há ainda uma apreensão muito do que o Brasil ced~ parte do Campo. Espacial de
grande por parte das milhares de famflias que foram Alcãnta.ra, no Maranha~, p~ra uso exclusIvo dos Esta-
cadastradas e estão ansiosas pelo recebimento da dos Unidos: porque I:slvo a soberania nacional.
bolsa-produção, prometida pelo Governo Federal. A revista ISTOE divulgou semana passada tre-

Um outro agravante é a situação das rodovias cho~ ~o acordo firmado, bem como a opinião de es-
federais, como a BR-316, que está muito deteriorada. pecla.llstas no assunto. Pelo acordo, é proibido aos
Em algumas rodovias estaduais, como a que liga os americanos pr~st.ar "qualquer assistência aos repre-
Municípios piauienses de Castelo do Piauí a São Mi- sentant~s brasileiros no concernente ao projeto, de-
guel do Tapuio, encontramos trechos com mau esta- sen~~lvlm_ento, produção, operação, manutenção,
do de conservação e necessitando urgente de melho- modlflcaçao, aprimoramento, modernização ou repa-
rias. ro de veículos de lançamento, espaçonaves elou

equipamentos afins." E ainda, pelo acordo, "somente
pessoas autorizadas pelo governo norte-americano
controlarão o acesso, podendo fazer inspeções sem
aviso prévio".

Vejam só, S~ e Srs. Deputados, o último item
i~pressiona mais ainda: "estabelece que as obriga
çoes das partes em relação aos principais itens conti
nuarão a ser aplicadas após a expiração ou término
deste acordo". E vai além: "impede o Brasil de esco
lher onde e como empregar o dinheiro do aluguel. Diz
que o País fica proibido de aplicar esses recursos no
programa espacial brasileiro...

. Q~er? dizer que concordo com o Ministro Briga
d~lro Sergio Ferolla, do Superior Tribunal Milnar, que
afirma que esse acordo afeta a soberania nacional.
Outros especialistas no assunto o criticam igualmen
te: o astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão,
do Observatório Nacional, faz uma comparação: "Re
pete-se o que ocorreu no Acordo Nuclear com a Ale
manha, em 1975, quando o Governo se manteve
alheio às críticas dos cientistas. Quinze anos depois o
País teve de reconhecer que a tecnologia escolhida
era antieconômica".

O Brigadeiro Álvaro Dutra, que participou do
programa espacial, também critica: "O Governo conti
nua sua coerência de privilegiar os interesses estran
geiros e depreciar os interesses nacionais".

Para o Diretor do Centro Brasileiro de Estudos
Estràté~icos, Coronel Amerino Raposo Filho, "o acor
do é leSIVO porque o Brasil cede a soberania em uma
área do seu território".

Outros cientistas também criticam o acordo. O
economista Carlos Lessa, do Instituto de Economia
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da UFRJ, é taxativo: "Isso é mais perigoso para a so- cionalizemos também as reservas de petróleo no
berania nacional do que o acordo com o FMI". mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o

"A soberania nacional não pode ser alugada", bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o
afirma o advogado Miguel Reale Jr. nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas

Thomas Korontai colocou o texto do acordo na sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extra-
íntegra no site , comentando suas cláusulas, e afirma ção de petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma
com propriedade: "Não se trata de xenofobia, mas da forma, o capital financeiro dos países ricos deveria
necessidade de bom senso nos negócios, fato não de- ser internacionalizado. Se a Amazônia é uma reserva
monstrado no documento. Pena que o Brasil ainda não para todos os seres humanos, ela não pode ser quei-
tenha aprendido a se posicionar diante do mundo!" mada pela vontade de um dono, ou de um país.

Como esse acordo será bom para o Brasil man- Queimar a Amazônia é tão grave quanto o de-
ter nosso pessoal atualizado, como afirma o Presi- semprego provocado pelas decisões arbitrárias dos
dente da Agência Espacial Brasileira, Luiz Gylvan especuladores globais. Não podemos deixar que as
Meira Filho, se é prevista no mesmo acordo a proibi- reservas financeiras sirvam para queimar países inte-
ção de transferência de tecnologia ao País? iros na volúpia da especulação!

Parabenizo a Revista ISTOÉ pelá excelente re- Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a
portagem "E a solução foi alugar o Brasil. ..", assinada internacionalização de todos os grandes museus do
por Hélio Contreiras, e apóio o parecer do relator da mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à Fran-
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ça. Cada museu do mundo é guardião das mais belas
desta Casa, Deputado Waldir Pires, que apresentou peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode
mudanças no texto. deixar que esse patrimônio cultural, como o patrimô-

Conclamo meus Pares a que rejeitem esse nio natural amazônico, seja manipulado e destruído
acordo! pelo gosto de um proprietário ou de um país.

Ao tomar conhecimento desses fatos e ler a Não faz muito, um milionário japonês decidiu en-
reportagem "E a solução foi alugar o BrasiL ..", fa- terrarcom ele um quadro de um grande mestre. Antes
zendo alusão à música "Aluga-se", de Raul Seixas disso, aquele quadro deveria ter sido internacionali-
e Cláudio Roberto, lembrei-me de uma mensagem zado.
recebida recentemente da diretoria do SINPAF - Durante este encontro, as Nações Unidas estão
Sindicato dos Trabalhadores da EMBRAPA e realizando o Fórum do Milênio, mas alguns presiden-
CODEVASF, que tem como Presidente o grande lu- tes de pais tiveram dificuldades em comparecer por
tador Lenildo Dias, com transcrição de gravação constrangimentos na fronteira dos EUA. Por isso, eu
de uma palestra proferida pelo ex-Governador do acho que Nova Iorque, como sede das Nações Uni-
Distrito Federal, Cristovam Buarque, do PT, numa das, deve ser internacionalizada. Pelo menos Ma-
universidade norte-americana, quando foi questio- nhattan deveria pertencer a toda a Humanidade.
nado sobre o que pensava da internacionalização Assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de
da Amazônia. O jovem americano introduziu sua Janeiro, Brasília, Recife, cada cidade, com sua beleza
pergunta dizendo que esperava a resposta de um específica, sua história do mundo, deveria pertencer
humanista, e não de um brasileiro. Segundo Cris- ao mundo inteiro.
tovam, foi a primeira vez que um debatedor deter- Se os EUA querem internacionalizar a Amazô-
minou a ótica humanista como ponto de partida nia, pelo risco de deixá-Ia nas mãos de brasileiros, in-
para a sua resposta. Eis na íntegra a resposta do ternacionatizemos todos os arsenais nucleares dos
professor Cristovam Buarque, que cada vez admi- EUA. Até porque eles já demonstraram que são capa-
ro mais: zes de usar essas armas, provocando uma destruição

"De fato, como brasileiro eu simplesmente fala- milhares de vezes maior do que as lamentáveis quei-
ria contra a internacionalização da Amazônia. Por madas feitas nas florestas do Brasil. Nos seus deba-
mais que nossos governos não tenham o devido cui- tes, os atuais candidatos à presidência dos EUA têm
dado com esse patrimônio, ele é nosso. Como huma- defendido a idéia de internacionalizar as reservas flo-
nista, sentindo o risco da degradação ambiental que restais do mundo em troca da dívida. Comecemos
sofre a Amazônia, posso imaginar a sua internaciona- usando essa dívida para garantir que cada criança no
Iização, como também de tudo mais que tem impor- mundo tenha possibilidade de ir à escola.
tância para a Humanidade. Se a Amazônia, sob uma Internacionalizemos as crianças, tratando-as,
ótica humanista, deve ser internacionalizada, interna- todas elas, não importando o país onde nasceram,
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como patrimônio que merece cuidados do mundo in- alistados reconhecidos pelo Governo. Não suportan-
teiro. do a situação de ter de escolher quem cortar e quem

Ainda mais do que merece a Amazônia. Quando deixar na lista dos famintos das frentes de emergên-
os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo cia, as entidades dos trabalhadores esperam imedia-
como um patrimônio da Humanidade, eles não deixa- ta abertura de negociação com o Governo. Especial-
rão que elas trabalhem quando deveriam estudar, que mente com o Ministro da Integração Nacional e o Mi-
morram quando deveriam viver. Como humanista, nistro da Reforma Agrária.
aceito defender a internacionalização do mundo. Mas, Apelamos para que sejam abertas imediata-
enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei mente as negociações para atendimento à pauta de
para que a Amazônia seja nossa. Só nossa!" reivindicações.

O Brasil precisa de mais brasileiros com esses Para ilustrar esse quadro de desolação em
posicionamentos e não entregar nosso patrimônio, que vive o Nordeste brasileiro, especialmente o
como parece quererem alguns. Estado do Piauí, queremos registrar correspondên-

Registro ainda, S~ e Srs. Deputados, que cia recebida da Diocese de Oeiras-Floriano, assina-
está previsto para acontecer amanhã, quinta-feira, da pelo padre João de Deus de Carvalho Leal, rela-
na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa tando a difícil situação daquelas comunidades em
Nacional, uma exposição e debate sobre esse acor- decorrência da seca que assola a região. Segundo
do celebrado entre o Governo do Brasil e o Governo nos informa o padre João de Deus, foi realizado,
dos Estados Unidos da América, com a participa- nos dias 26 a 29 de julho de 2001 , o 19° Congresso
ção do Ministro das Relações Exteriores, Celso La- de Lavradores e Lavradoras, com a participação de
fer, e do Ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo 350 pessoas, abrangendo os Municípios de Oeiras,
Mota Sardenberg. Colônia do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Tanque do

Será uma oportunidade para reiterarmos nos- Piauí e São João da Varjota.
so apoio ao parece.r do relator, Deputado W~ldir Pi- Queremos deixar registradas nos Anais desta
res, do nosso partido, e também para manlfestar- Casa as decisões e solicitações que foram tomadas
mos nossa posição contrária a esse acordo, que en- no referido congresso:
tendemos como uma violência à soberania nacional 1 U ". . ~ d d . ~ di'. " . rgencla na revlsao a eClsao e exc Ulr
e profundamente Inconveniente aos Interesses do d "b I d" M . í' d S t

b '1' o programa o sa-ren a os UnlC piOS e an a
povo rasl elro. R C" ~ M .... . osa, aJazelras e Ianque; esses umclplos,

Passo ainda a abordar outro assunto, Sr. Presl- como os demais, estão em situação de perda da la-
dente. , . voura e de desespero pela incerteza de trabalho e

Receb! nesta tarde telefonema do ~resldente alimento e estão plenamente no polígono da seca,
da Federaçao dos Trabalhadores na Agncultura do pois todos eles foram desmembrados do Município
Estado do Piauí - FETAG/PI, Adonias Higino, que, de Oeiras'
em nome dos trabalhadores rurais do Piauí e do 2 A ' t d' d f fi' d

~ , umen o o numero e am las o programa
Nordeste, fez um relato das razoes que levaram os "B I R d" M .. ·· . d I
trabalhadores a ocuparem a sede da ex-SUDENE o sa- en a ne~ses UnJClplOS, que seja e pe o
em Recife, Pernambuco. Através da CONTAG, foi menos 6.000, e nao apenas de 2.773;
entregue ao Governo Federal uma pauta para nego- .3, Que a ces!a bá~ica tenha pelo menos ~5k9.de
ciação em maio de 2001 e até hoje não obtiveram alimentos ou entao seja transformada em dinheiro,
resposta.' par~que os .alimentos sejam comprados na própria

O Governo baixou algumas medidas unilate- reglao;
ralmente e autorizou a contratação dos produto- 4. Que os trabalhadores mais atingidos pela
res atingidos pela seca, atendendo a menos de seca sejam tratados igualmente aos demais trabalha-
30% das listas daqueles que se enquadravam no dores do nosso País e assim participem do segu-
plano de emergência. Com atraso, foram entre- ro-desemprego, podendo receber o salário mínimo
gues cestas de alimentos em alguns Municípios, estabelecido pelo Governo, isto é, R$180,OO, e não
com muita propaganda acerca do pagamento de apenas R$60,OO;
R$60 por cadastrado; porém, quase nada de di- 5. Que seja elaborado e aprovado um projeto de
nheiro liberado. curto, médio e longo prazos de convivência com o se-

A falta de sensibilidade é tanta que agora se miárido, para que sejam evitados os chamados "pro-
anuncia o corte de 30% no atendimento dos poucos gramas emergenciais de combate à fome";



A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quatro anos atrás, o
ex-Prefeito da nossa cidade, Jesus Lima, sofreu um
atentado. Um ano e meio depois, um júri popular con-

A seca na região, ou seja, nos seis Municípios
já referidos neste pronunciamento, atinge cruelmen
te 6 mil famílias, aproximadamente 30 mil pessoas,
com perda de mais de 85% da produção, sendo que
não existe na região outra alternativa de trabalho; a
única fonte de renda, além da agricultura, é a dos
aposentados e dos poucos funcionários das Prefei
turas e do Estado.

Como se vê, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, apenas com um simples exame das reivindica
ções daquela população e de suas condições econô
micas de sobrevivência podemos observar a gravida
de da situação. É, portanto, urgente que as autorida
des responsáveis ajam com a celeridade necessária
para que se evitem mais danos à comunidade.

Estamos oficiando a todas as autoridades federa
is responsáveis no sentido de que tomem conhecimen
to das reivindicações e as devidas providências, entre
elas os Ministros Raul Jungmann, José Serra e Pedro
Malan, entre outras autoridades que têm a obrigação de
minorar as conseqüências desastrosas da seca. Insisti
mos em que as medidas sejam urgentes, dado o grave
quadro em que se encontram aquelas comunidades.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a

palavra pela ordem à nobre Deputada Maria do Car
mo Lara. S. Exa. dispõe de até 5 minutos para seu pro
nunciamento.
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6.Que seja revista a dívida das coope- siderou culpado, corno mandante, um ex-Vereador da
rativas e de pequenos agricultores contraí- cidade, José de Nascimento Elias. O Tribunal, presidi-
das junto aos Bancos do Brasil e do Nordes- do pelo Dr. Juiz João Américo e tendo como Promotor
te naquela região; o Dr. Gregório, condenou-o a doze anos de prisão. O

7.Que sejam liberados o quanto antes advogado do ex-Vereador recorreu e conseguiu
os projetos amontoados pelo programa transferir para Belo Horizonte o segundo julgamento.
PRONAF B nas agências de Oeiras; No 13 dia de agosto houve novo julgamento, em que

8.Que haja agilização na concretiza- estiveram presentes os jurados de Belo Horizonte, o
ção do programa chamado "Bolsa-Escola"; Juiz José Amancio de Souza Filho, Presidente do 2°

9.Que o "Programa Permanente de Tribunal do Júri, os Promotores, Dr. Francisco de
Convivência com a Seca" seja contemplado Assis Santiago e Dr. Vagner Vartulli, e o Assistente de
a curto prazo com a montagem de poços já Acusação, Dr. Décio Fulgêncio. Ficou provado que a
perfurados na região e, se possível, com decisão dos primeiros jurados estava correta. Houve
equipamentos de energia solar, e que tam- um novo julgamento, e a pena de doze anos foi redu-
bém sejam perfurados mais poços comuni- zida para oito anos em função de o réu ser primário. E
tários; e, ainda, construção de pequenas esse ex-Vereador ainda tem o direito de recurso...
barragens e cisternas para acumular água Resolver questão política com arma de fogo tem
das chuvas. que acabar neste País! Temos como exemplo esse

caso, que aconteceu em 1997, em que o acusado foi
julgado uma segunda vez e novamente condenado.
Para casos como esse deve haver punição, a fim de
que possamos resolver problemas políticos por meio
do debate, do voto, e não do tiro.

Gostaria também de registrar o meu apoio ao
funcionalismo público. Realmente, é triste ver o Go
verno conceder um reajuste de 3,5% após seis anos
sem reajuste! A categoria exige mais. Então, quero
me associar aos funcionários públicos e a todos os
Deputados que já se pronunciaram apoiando essa
categoria. Os servidores públicos trabalham porque
precisam e merecem ser respeitados e remunerados
dignamente.

Neste difícil momento por que passamos, com
tantas denúncias de corrupção envolvendo Parla
mentares - no meu Estado de Minas Gerais temos
assistido a escândalos na Assembléia Legislativa -,
apelo à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação para que vote o Projeto de Lei n° 1.291, de mi
nha autoria, que regulamenta o art. 39 da Constitui
ção, que trata da publicação anual dos salários e dos
subsídios referentes aos cargos nas três esferas de
Poder.

Apesar de o Relator da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, Deputado Vicente Arru
da, ter dito que a matéria é inconstitucional, fiz levan
tamento a respeito disso e constatei que não é esse o
caso. O momento requer transparência. Ontem mes
mo foi votada, para que seja incluída no Código de
Ética, a publicidade que se deve dar ao Imposto de
Renda anual dos Parlamentares. O Projeto de Lei n°
1.291 propõe a transparência nos Poderes da União,
pois pretende que sejam divulgados os salários dos
ocupantes de cargos públicos, para que a população
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possa fiscalizar e acompanhar. Precisamos sair des- mentos da categoria, e isso ainda para o ano que
sa crise. O salário não deve ser uma coisa escondida. vem! No oitavo ano de Governo, no dia em que o fun-

Por último, quero dizer da minha preocupação cionalismo começa um movimento grevista legitimo e
com a Comissão Especial que trata da questão do sa- justo, o Presidente da República anuncia um reajuste
neamento- PL nO 4.147 e PL n° 2.763 -, cujo relatório de apenas 3,5%...
era para ser apresentado ontem e não foi. A apresen- O grande argumento do Governo Federal para
tação do relatório, então, ficou para hoje, e mais uma esse índice é o de que não pretende indexar a econo-
vez não aconteceu, tendo sido transferida para a pró- mia. Ou seja, a indústria pode aumentar preços, as ta-
xima semana. Enfim, esperamos que ele seja apre- rifas públicas podem subir, o dólar sobe, os insumos
sentado logo, para que realmente haja debate.· sobem; só não sobem os salários. O que não se pode

Essa Comissão Especial está sendo acompa- indexar na economia é salário. Todo o resto pode subir.
nhada por muitas pessoas interessadas no assunto: Ao mesmo tempo em que ouvimos essa lengalen-
representantes da Frente Nacional de Saneamento, ga governamental, na semana passada o Governo fe-
Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais. Dessa chou um novo acordo com o Fundo Monetário Internaci-
forma, é necessário que esse relatório fique pronto ·onal. Esse acordo, logicamente, contém cláusulas, mas
para que haja uma amplo debate e para que esta ainda não as conhecemos. Só iremos conhecê-Ias quan-
Casa possa votar uma lei de regulamentação do sa- do se abrir o cofre do Govemo. O que o Ministro Malan
neamento que atenda à população brasileira e aos prometeu ao FMI é difícil saber. Quais privatizações es-
Munidpios. Que ela seja a favor da titularidade muni- tão a caminho? ES.Exa. foi ao Senado criticar o Lula por-
cipal e da regulamentação, e que o Poder Público te- que disse que eles haviam prometido privatizações! Está
nha condições de fazer saneamento. aío estímulo do Governo à COPEL, do Paraná, eà caixa

Ressalto a importância da apresentação do re- Econômica de São Paulo, Nossa Caixa Nosso Banco.
lat6rio, repito, e espero que tenhamos tempo para de- O que o Governo realmente prometeu em termos
bater a questão, sem ficar espremidos por uma ur- de corte no funcionalismo público e cobrança dos inati-
gência constitucional. vos é difícil saber. O certo é que os servidores públicos

Era o que tinha a dizer. serão sempre os bodes expiatórios em se tratando de
O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente peço a pa- ajuste fiscal. Esse é o pensamento do Fundo Monetário

lavra pela ordem. ' Internacional e val~ para qualquer pa~s d? Terce~ro
O SR PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EXS a M~ndo. Os que se aJ~elham aos ba~quelros Internaclo-

I . nals e rezam na cartilha do FMI aceitam essa regra. E é
pa avra. • . isso que está acontecendo no Brasil.

O SR. I~D~O ROSA (Sem Partido ~ RJ. Pela or- O Pais vive, sem dúvida, um momento histórico.
d~m. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, .co~u- Estamos diante de um grande impasse, o mesmo amar-
n~co a est~ Casa que estou apre~entando um~ mdlca- gado pela Argentina, que agora pede mais dinheiro em-
ç~o suge~l~do ~o Poder ExecutiVo ~ue, por Intermé- prestado ao FMI _ foram 39 bilhões de dólares há um
dlo ~o Mlnls~éno da .F~zenda, envie ao co.~~~esso ano e meio, e mesmo assim o mercado não se satisfez.
NaCional p~oJeto ~e .Iel dispondo sobre a pOSSI .1 Idade Ontem os mercados refrescaram um pouco. Por quan-
de um servidor pu~lIco feder~1 opt~r p~l~ r:ceblme,n!o tos meses?! Por quantas semanas?! Agora mais 9 bi-
de sua ~emuneraç~o por meio da Instltulçao bancana Ihões de dólares vão ser "comidos" pela voracidade do
que mais lhe convier. .. capital financeiro. Enquanto isso, na Argentina, os salá-

O SR. PRESIDENTE (Emo Baccl) - Chamamo.s rios são cortados linearmente, as aposentadorias são
os Srs. Deputado~ que se e~c~ntram em seus gabl- atacadas duramente e as privatizações se avolumam,
netes e nas demaiS dependenclas da Casa para que transformando aquele país numa terra sem patrimônio.
v~nham ao plenário regist~~r presença no painel. ~re- Ecom relação ao Brasil? Entendemos que o Con-
clsamos de quorum para IniCiarmos a Ordem do DIa. gresso Nacional não deve, mais uma vez, se emascular

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Com a pa- diante das decisões do Executivo. A greve do funciona.
lavra, pela ordem, o Deputado Ivan Valente'lismo público precisa ser uma grande resposta à polltica

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem. neoliberal do Presidente Fernando Henrique Cardoso!
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. E essa greve do funcionalismo vai crescer, vai se alas-
Deputados, nesta data em que o funcionalismo públi- trar, assumir uma radicalidade enorme, porque não tem
co brasileiro decreta uma greve geral, o Presidente da preço que se pague mais, não há mais sacrifícios a pe-
República anuncia um reajuste de 3,5% nos venci- dir ao povo brasileiro, não há mais 16gica neoliberal a
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pedir para apertar cintos, economizar. O que 9 Governo também ser contemplados, mas o Governo então es-
fez foi não executar nenhum orçamento que aprova. Ele camoteou, promovendo-o de forma parcelada.
só executa, pontualmente, o pagamento dos juros e das Apesar do anúncio do Governo de enviar projeto
amortizaçé'es da dívida pública. de lei concedendo reajuste salarial, cumprindo recen-

Quero, portanto, solidarizar-me com todos os ser- te sentença do Supremo Tribunal Federal, o meu en-
vidores públicos, que estão agüentando sete anos de tendimento é de que o Governo continua desrespei-
arrocho salarial, sete anos de acusações, sete anos tando a Constituição Federal. O inciso 10 do art. 37 da
que viraram o grande bode expiatório deste País. Constituição Federal assegura a revisão geral anual

Acho que esta era está acabando. Não dá mais dos salários dos servidores, sempre na mesma data e
para suportar uma política que só pede mais sacrifíci- sem distinção de índices. O Governo está querendo
os, que só desnacionaliza a economia, que precariza mais uma vez enrolar, pois as autoridades sabem per-
o trabalho, que desregulamenta a economia, fragiliza feitamente que revisão prevê aquilo que foi perdido
a Nação e inviabiliza um projeto nacional. Um serviço pelo poder aquisitivo da remuneração.
público de qualidade para todo o povo também tem de Até os índices oficiais registram perdas de 78%
ser acompanhado de salários dignos, de plano de no período e a decisão do Governo ocorre no mesmo
carreira e de cobrança do serviço público para que ele momento em que os banqueiros auferem os maiores
seja de primeira linha para o povo brasileiro. lucros de toda a História.

A greve que se inicia hoje vai colocar em xeque Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço re-
o Governo Fernando Henrique! ferência também à cobrança de contribuição aos apo-

Era o que tinha a dizer. sentados. Destaco que os aposentados esperam um
O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente urgente reaiuste em seus benefícios que cubra pelo

peço a palavra pela ordem. ' menos a inflação oficial.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. E)(, a O Presidente Fernando Henrique é o verdadeiro

palavra. ~esponsável pelo ".las~~cre o~ ~xtermínioque se vem
O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT _ RO. Impon~o aos funcl~nanos publ~cos e aos apo~e~ta-

. .. . dos. Nao posso deixar de manifestar meu repudiO à
Pela ordem. PronuncIa o seguinte discurso.) - Sr. Presl- proposta de emenda constitucional que institui o des-
dente, Sras. e Srs. Deputados, quero protes~ar contra o conto de 11 % dos vencimentos dos a osentados do
tratamen~o que ~ ~overno F~eral vem dispensando serviço público. p
aos servidores publicas. ConSidero a proposta do Go- , . . .
verno de conceder apenas 3,5% de reajuste salarial , . No ultimo:eaJuste dado pelo Governo, o saláno
uma provocação a esta categoria e manifesto mais uma ml~lmo teve 21 Yo ~~ aumento, enquant~ as apos~n!a-
vez meu apoio aos servidores públicos federais, estadu- donas foram cornglda~ em apenas 7 Yo. Pela loglca
ais e municipais, que na grande maioria estão sem rea- deste Governo, ~o peno~o de menos de 1.0 anos, os
juste salarial há mais de sete anos. apo~entados tera? re~u.zldosseus benefíCIOS para no

. . máximo um saláno mlnlmo.
Enquanto o Governo esta propondo um reajuste . _ .

de 3,5%, o aumento das tarifas públicas já ultrapassa- Desaprovo também a ~ntençao do Govern~ ~e ~bn-
ram a casa dos 50% durante o mesmo período. gar os aposentados a contribuírem com a Prevldencla.

Peço o apoio dos demais Parlamentares para os Para concluir, lembro que. esta é a quinta vez
problemas vivenciados pelos servidores públicos em que ,o. Governo Fernando. Hennque tenta ~?rovar a
todo o País. O Governo está errado em aceitar os dita- matena no Congresso NaCional. .A pro~osta Ja ~hegou
mes do sistema financeiro internacional em detrimen- ~ se~ aprovada uma vez, ~as fOI conSiderada Incons-
to dos interesses dos servidores públicos federais. tltuclonal pelo Supremo Tribunal Federal.

O anúncio da correção de 3,17% para determi- Era o que tinha a dizer.
nadas categorias e o pagamento imediato de 28% O SR. ARTHUR VIRGILlO - Sr. Presidente,
para os idosos e pacientes em estado terminal não peço a palavra pela ordem.
passa de medida mascarada. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. E)(, a

O Governo Federal, ao conceder o reajuste de palavra.
28% aos militares, estabeleceu uma distinção entre ser- O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSD8 - AM. Pela
vidores civis e militares, indo contra a Constituição Fe- ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, soli-
deral. Com base neste entendimento, o Supremo Tribu- cito seja inserido nos Anais da Casa artigo publicado
nal Federal entendeu que os servidores ~jvis deveriam hoje no jornal O Globo, do jornalista Elio Gaspari,
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que relata o pulso e a serenidade através dos quais o Brasil terá uma recessão demorada e pro-
Presidente Fernando Henrique garantiu a não-dolari- funda e uma enorme incerteza polftica."

zação de nossa e?onomia. S.Exa. enfrentou press~o FFHH não dolarizou o real a recessão nada
do BID, pelo Sr. Ricardo HB:usman; do Subsecretário teve de demorada, pois a economi~ retomou o cresci-
de Estado do~ Estados Unidos, Pete~ Ror:nero; e d? mento em 2000 e não houve certeza polftica.
Professor Rudlger Dornbusch, mas fOI apoiado por fl- ... _ .
guras importantes, como Paul Krugman, José Luís Fi- . S~ FFHH tivesse feito a dolanza~o, o Brasil ~s-
ori, Celso Furtado, Paulo Nogueira Batista Júnior e tana hOJ~ n,o mesmo ralo que a Argentlna.Vale re~ls-
Gustavo Franco. Segundo talentosamente relata Elio trar que, a ep~a, foram poucas as.vozes que pubh~-
Gaspari, enfrentou telefonemas de pressão partidos mente denunciaram essa maluquice.Entre e!as estl-
do então Secretário do Tesouro norte-americano e do veram o~ profe~sores Paul Krugman, FrancIsco Lo-
Diretor-Gerente do FMI Miguel Camdessus. pes (entao pres.ld~nte do Banco C.entra),. Celso Furta-

E t I
' 'd d do, José Luís Flon e Paulo Nogueira Batista Jr. O pro-

m ou ras pa avras, com serenl a e e sem ar- f G F h . .
b P 'd t d R 'bl"t B') essor ustavo ranco C egou a aVisar que esse tipOrou os, o resl en e a epu Ica eVI ou que o rasl .. "d

h' r it - d r d rt d' de regime cambiai acaba de forma mUIto parecI a
oJe es Ives.se ~m s uaçao e Ica a, expo an o .cn- com as moratórias alagoanas.

ses, como .lnfe~lzmente acontece com a Argentina, Vale registrar também que ao fim de cada dia de
nosso p~ís Ir~o. trabalho FFHH pega um gravador e dita um resumo dos

Muito obngado. fatos da jornada. Pois nesses dias abundaram telefone-
ARTIGO A QUE SE REFERE O mas de dois cardeais da economia globalizada. Um era

ORADOR: Robert Rubin, secretário do Tesouro dos Estados Uni-
. dos. O outro, Michel Camdessus, diretor-geral do FMI.

Sem barulho, FFHH livrou-se da dolarização Os dois deram-lhe longas aulas, propondo a dolariza-
Elio Gaspari ção do real. Não conseguiram qualquer compromisso e

FFHH limitou-se a dizer, em meados de fevereiro, que a
A quem interessar possa: entre fevereiro e março dolarização poderia ser uma idéia, mas "este não é o

de 1999, FFHH, com seu jeitão conciliador, impediu que melhor momento para fazê-lo".
a economia brasileira fosse amarrada à bola de ferro da É possível que a maré dolarizadora tenha sido
dolarização que está afogando a nação argentina. travada nos Estados Unidos, pelo presidente do fede-

Um colecionador de curiosidades universais sus- ral Reserv Bank, Alan Greenspan, mas isso só se vai
tenta que há coisas que não existem, porque ninguém saber quando ele publicar suas memórias. (Assim
as viu. Por exemplo: enterro de anão. Com a Argentina como só se soube que seu antecessor, Paul Volcker
indo para o ralo, surgiu um novo espécime inexistente: a decidiu quebrar o Terceiro Mundo endividado, em
pessoa capaz de dizer que um peso vale um dólar. 1982, para salvar a banca americana.)

Por mais que seja difícil encontrar esse tipo de Para quem ouvia FFHH de fora, sua declaração
gente nos dias de hoje, é bom lembrar que eles abun- moderada era mumunha de tucano. Ouvido de dentro,
davam. No início de 1999, no meio da crise do popu- estava respondendo educadamente às pressões de
lismo cambial, havia muita gente que defendia o casa- Rubin e de Camdessus. Passaram-se três anos, Ru-
mento do real ao dólar. o tal de currency board. Essa bin deixou o governo,Camdessus reconverteu-se ao
era a proposta do então presidente Carlos Menen, da cristianismo e batalha o perdão das dívidas dos mise-
Argentina, hoje em prisão domiciliar. O economis- ráveis. O novo governo americano mandou a Argenti-
ta-chefe do BID, Ricardo Hausman, disse que "se eu na Plantar batatas, com dólar ou sem dólar.
fosse brasileiro, não descartaria o currency board". O Se o governo brasileiro tivesse caído na conver-
subsecretário do Estado dos EUA, Peter Romero,
chegou a considerar inevitável a providência. O dou- sa de 1999, estaria sendo convidado a plantar raba-
tor Armínio Fraga, antes de assumir a presidência do netes. A dolarização brasileira teria exponencializado
Banco Central, achava que se vivia num mundo "no o contágio da crise argentina que, de fato, está cada
qual há taxas de câmbio demais, moedas demais". o dia mais parecida com uma moratória alagoana.
professor Rudiger Dornbuch, voz oracular do Massa- FFHH nunca cantou prosa da força que fez para
chusetts Institut of Technology, foi mais fundo. Defen- que o Brasil não fosse atraído para o regime argenti-
deu a dolarização do real e antecipou que ela não no. Outro dia mencionou os telefonemas de Rubin e
ocorreria, por conta da falta de coragem de FFHH: Camdessus numa conversa sem propósito.

"Ele jamais tomou uma decisão difícil Um dia, quando forem transcritas as gravações
em sua vida. Se isso acontecesse, vocês re- que FFHH faz à noite, vai-se conhecer direito essa
tomariam o crescimento. Se não ocorrer, o história.
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Elio Gaspari é colunista do Globo. do, pedindo que seja revisto, que se faça primeiro o
A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente, recálculo das dívidas que aumentaram devido aos

peço a palavra pela ordem. planos econômicos e que as cobranças indevidas,
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a que os bancos estão recebendo, sejam recalculadas

palavra. para fazer a reavaliação das dívidas agrícolas.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or- Sugerimos tratamento diferenciado de até

demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. R$200 mil reais para quem está devendo: assenta-
e Srs. Deputados, de ano em ano a discussão sobre a dos, juros de 1%, com rebate de 40%; miniprodutor,.
dívida agrícola reaparece. Uma dívida que hoje está juros de 1%, com rebate de 30%; e médios produto-
em R$52 bilhões, com R$30 bilhões de inadimplên- res, juros de 6%. É necessário que isso seja visto de
cia, e que virou moeda de troca, de negociata dos uma vez por todas, para que se resolva o problema e
grandes fazendeiros nesta Casa. para que os bancos não assaltem os cofres públicos,

Em 1995 o Partido dos Trabalhadores denunci- mais uma vez, com acordos espúrios feitos nesta
ava que o proj~to de securitização das dívidas signifi- Casa com a. bancada ruralista.
cava empurrar a decisão com a barriga, fazendo-se O Partido dos Trabalhadores formulou essa pro-
como com a dívida externa, sempre em negociação. posta, pois não queremos que o povo brasileiro seja
Naquela época, a dívida era de R$7 bilhões; hoje, enrolado. Os pequenos produtores precisam de trata-
com o dinheiro que o Governo retirou do Tesouro para mento diferenciado; e por isso é indispensável o re-
equalização da taxa bancária, já chega a R$7,3 bi- cálculo, para que haja moralização dessas dívidas e
Ihões. Se o Governo não tivesse negociado, como faz também justiça social.
com a bancada ruralista nesta Casa, poderia ter re- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Com a pa-
solvido o problema da dívida agrícola só com o dinhei- lavra pela ordem o Deputado Robério Araújo.
ro retirado do Tesouro e repassado para os bancos. O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
Os bancos tiveram grande lucro com as negociações Pela ordem. Pronuncia o seguintediscurso.) - Sr. Pre-
realizadas nesta Casa com a bancada ruralista e com sidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, come-
o Governo Fernando Henrique Cardoso. çam os transtornos em vários órgãos públicos do Go-

Nós, do Partido dos Trabalhadores, junto com as verno Federal, com suas atividades sendo paralisa-
entidades e movimentos sociais, temos uma posição das devido à greve dos trabalhadores, que lutam, de
a esse respeito. Ano passado, a Comissão de Agricul- forma justa pelos seus direitos salariais.
tura apresentou uma proposta decente para negociar Já está indo para sete anos que os funcionários
essas dívidas, com tratamento diferenciado para os públicos sofrem com os aumentos dos gêneros de pri-
assentados, para os mini, pequenos, médios e gran- meira necessidade, das mensalidades escolares, dos
des produtores. Esse acordo foi votado por consenso planos de saúde, das passagens, medicamentos e tudo
naquela Comissão, onde foi feito o recálculo das dívi- o mais, sem falar nas tarifas públicas, como água, ener-
das, diminui Ido-as. A dívida seria quitada com paga- gia e telefone, que aumentam todo ano, acompanhando
mento diferenciado. os índices de inflação e às vezes sendo até maior.

Mas foi grave o que aconteceu. A bancada rura- Durante todo esse período, ninguém recebeu
lista - como de costume - traiu a proposta. Após o um centavo de ajuste salarial. A situação de alguns
acerto e votada a proposta na Comissão de Agricultu- funcionários é de penúria, chegando ao cúmulo de
ra, o passo seguinte era negociar seus créditos indivi- muitos deixarem até de comparecer ao trabalho por-
dUé3lmente, como é de costume, para continuar o pro- que não têm dinheiro para pagar a passagem.
longamento da dívida. Agora o escândalo continua de Os problemas ocorrem não só na Capital da Re-
novo. Vieram com uma proposta que é um assalto aos pública, onde se concentra o maior número de servi-
cofres públicos e que, mais uma vez, não resolve o dores públicos, como em todos os Estados brasilei-
problema da dívida agrícola. Eles não querem resolver, ros, inclusive no meu, Roraima, onde ontem 110 ser-
porque têm um acordo para continuar as negociações vidores do INSS paralisaram o atendimento ao públi-
e não solucionar os problemas da nossa agricultura. co por prazo indeterminado.

Por isso, n6s, do Partido dos Trabalhadores, ini- Cerca de 400 mil servidores estão prometendo
ciamos toda uma discussão e já começamos a apre- entrar em greve a partir de hoje em todo o País por
sentar proposta ao Governo, ao Sr. Martus Tavares e tempo indeterminado. Eles reivindicam um aumento
à Presidência do Banco do Brasil para resolver esse de 75,48% referente às perdas salariais de janeiro de
problema com dignidade e com tratamento diferencia- 1995 a dezembro de 2000, período no qual não foi
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concedido reajuste ao funcionalismo, além de pautas do que dizem os defensores da intocabilidade da
setoriais estabelecidas em cada categoria. Amazônia, auferir divisas extraordinárias para o País.

O Governo já está abrindo negociações e pro- A melhor notrcia é que o aproveitamento de parte
metendo um aumento de 3,5%, o que é ridículo diante dos recursos disponíveis já é visível com a exploração
da inflação apresentada desde 1995 até hoje. dos minérios e do petróleo. No caso do petróleo, as re-

Se o Governo não acenar com alguma proposta servas são avaliadas em 157 bilhões de barris, o equiva-
que venha ao encontro dos anseios dos trabalhado- lente a seis vezes a atual produção mundial acada ano.
res da União, mais órgãos públicos também vão para- Uma coisa é medir e avaliar simplesmente as re-
Iisar suas atividades. servas' outra é arrancálas do solo num ecossistema,

Em Roraima, com 100% de adesão dos funcio- que se equilibra precariamente. Há muito se sabe que
nários, a Agência do INSS iniciou greve ontem. Estão a floresta amazônica se alimenta de sol, de água e de
prometendo paralisar as atividades hoje os funcioná- si mesma, num solo pobre. Há aí um desafio que vem
rios do IBAMA, FUNASA, FUNAI, INCRA, Delegacia sendo vencido com um trabalho cuidadoso - que leva
Federal de Agricultura e outros. em conta, portanto, esses preceitos.

Os sindicatos também e~tão mobilizados, c~mo Ali, a exploração do petróleo apresenta riscos
o do.s .Tra~alhadores. em .Saude e o dos Téc~lcos de impacto ambiental que não se restringem a uma
Administrativos da Umversldade Federal de Roraima. cratera. O desafio a ser superado é compatibilizar a

Sabemos o quanto prejudica a população qual- exploração racional sem produzir tragédias ecológi-
quer tipo de greve, mas não se pode ir contra aqueles cas como as que a PETROBRAS já produziu em ma-
que estão lutando pelos seus direitos. As justificativas res, rios e, mesmo, em centros urbanos. Na superfície
do Governo Federal e dos seus Ministros da área eco- da floresta os danos da atividade são cada vez me-
nômica não convencem mais ninguém. nores. Há'dez anos, desmatavamse dez hectares

Se até hoje o Governo não encontra uma solução para abrir um único poço de prospecção; hoje, des-
capaz de resolver a situação dos servidores públicos, mata-se um terço disso e, quando um poço encerra
isso vem demonstrar incompetência administrativa da seu ciclo, semeiase uma vegetação adrede prepara-
equipe econômica do Presidente Fernando Henrique. da. Isso já permite que, sem danos ambientais sensí-

Está na hora de solucionar esse problema, que veis, a empresa explore, na área, 60 poços, com uma
tende a se agravar ainda mais com a provável parali- produção de 55 mil barris a cada dia, respondendo,
sação dos 17 mil médicos residentes em todo o País. assim, pelo abastecimento de toda a região.
No final, mais uma vez, serão as pessoas carentes as Outra questão emergente é a da exploração do
mais sacrificadas. gás. Segundo a PETROBRAS, ali estão quase 30% das

Muito obrigado. reservas brasileiras, representando 129 bilhões de me-
O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente, t~s cúbicos. N~ prov~ncia petr?líf:ra do Urucu, a ~r~u-

peço a palavra pela ordem. çao m~nsal vai a mais de.6 ~llhoe~.de metros cublcos
.. por mes, mas apenas 1 mllhao é utilizado como gás de

O SR. PRESIDENTE (Emo Baccl) - Tem V. Exa a cozinha e o restante mais de 5 milhões de metros cúbi-
palavra. cos, sendo reinjetad~s nos poços, o que significa prejuf-

O SR. AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR. zo mensal de cerca de 50 milhões de reais.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Este gás, e principalmente nesses instantes de
Sras. e Srs. Deputados, é sempre complexa uma aná- doloroso racionamento de energia, poderia estar
Iise ampla da questão amazônica. Seja quanto à eco- abastecendo usinas termoelétricas, por meio de um
logia, à biodiversidade, seja do ponto de vista da sua ~asoduto já parcialment~ ~onstruído eAq~e beneficia-
importância geopolítica tudo nos leva a examiná-Ia ria os Estados da Amazonla, de Rondonla e do Acre,
em profundidade. ' já existindo mesmo um protoc?lo firmado entre a em-

. . presa e os Governos EstaduaiS.Por ISSO mesmo, um dos grandes desafiOS para . . .
o Brasil nas próximas décadas será definir a política Estivemos, Sr. PreSidente, no dia 1,7 ~este agos-

'. A' . . to, com um grupo de Deputados da Comlssao da Ama-
de desenvo~vlr':lento da A~azoma, cor:n o aprovelta- zônia desta Casa, visitando a província petrolífera do
ment~ econo~lco dess~s riquezas, ferindo da menor Urucu, no Município amazonense de Coari. Foinos, as-
maneira posslvel o ambiente natural. sim, possível conhecer um projeto implantado em ple-

Num futuro visível, se for feito o chamado apro- na selva amazônica, capaz de explorar suas riquezas
veitamento racional, que busca tirar riquezas preser- sem que o ecossistema seja afetado de forma irrever-
vando o ecossistema, será possível, diferentemente sível como temos visto em exploração de espécie.
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Ali, sem a necessidade de montar um conglome- sistema de importância para toda a humanidade pos-
rado urbano e, por via de conseqüência, sem a necessi- sa seguir assim sendo e, do mesmo passo, gerar ri-
dade de agredir ainda mais o meio ambiente, tivemos a quezas para o País.
certeza de que aqueles trabalhadores, técnicos e enge- Por isso, na figura do Engenheir~Mauro R?ber-
nheiros, quase que anônimos, são a comprovação mes- to da Costa, grande res~onsá~el pela.lmpla~taçao de
ma de que o homem brasileiro pode enfrentar e vencer um modelo de e~plor8:çao racional so ali .exlstente, à
quaisquer desafios que lhes sejam postos pela frente base de ~ecnolo~I~.sali mes~o desenvolvidas, quere-

. 'mos, na ImpossIbIlidade de cItar um a um dos bravos
como estea ~ue nos ~s!amos refenn?o,. que é o de co- brasileiros com quem tivemos contato, enaltecer sua
locar. o mlJndo ama~onlco a. produz~r nquezas para o obra e esperar que ela possa seguir adiante, dando
Brasil, as riquezas ali escondidas, poiS que sequer toda mais, maiores e melhores frutos. Ê isto que o Brasil
sua potencialidade é, de fato, conhecida. merece. É disto que o Brasil precisa.

Mas, em que pese ao modelo de preservação Muito obrigado pela atenção.
adotado nessa exploração de petróleo, aquela bacia O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presiden-
tem ainda grande potencial de gás natural. Vinte e oito te, peço a palavra pela ordem.
por cento das reservas de gás natural do Brasil estão O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EJ<'l a
lá. Ocorre que hoje são explorados apenas 7 milhões palavra.
de metros cúbicos. Desses, 1 milhão são relativos ao O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
GLP, gás de cozinha, que é comercializado e atende a Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
toda a demanda da região amazônica. estou apresentando projeto de lei que autoriza o Po-

E o que poderia ser uma grande notícia é o que der Ex?cutivo a dev~lver ao Mun~cípio de Passo Fun~

nos causa tristeza, Sr. Presidente. Dos sete milhões do a arE!:a que antlg~mente f<:>1 ocupada pe!o 16
de metros cúbicos de gás explorados, seis milhões Esquadrao de Cavala.na Mecam~a.da ~o ExércIto.
são reinjetados nos poços de petróleo por não terem . Esse.assunto fOI tratado onglnanamente com o

. Vice-Prefeito Mauro Sparta e com o comandante do
demanda. Enquant? I.SSO~ os Estad~s do Amazonas, Exército. Ainda ontem tratamos desse assunto, o Pre-
d? Acre e d~ Rondonla ~a.o abastecld~s ~or termel~- feito Municipal Osvaldo Gomes e o Vereador Zenóbio
tncas que tem um SUbSidiO de 450 mllhoes de reais Magalhães Presidente da Câmara com o Sr. Presi-
ao ano, cobrados em todas as contas dos brasileiros. dente da R~pública. '

Ora, Sr. Presidente, já existe assinado protocolo A área será destinada a uma grande escola téc-
de intenções entre ?~ Go~ernos .dos três Est.ados, a nica regional e, futuramente, tenho certeza, a um
PF~·AOBR~S. e.o ~InJSté~IO de Mmas e ~nergJa, on~e grande centro tecnológico de formação de nível supe-
o gas substltUlra o oleo dIesel na geraçao de energia rior nas áreas técnicas.
elétrica, hoje, no País, um problema seriíssimo. Muito obrigado.

Para q~e isso ac~nteça, é necessário um modal O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi-
que leve o gas de Coan a Porto Velho e a Manaus. Da
unidade de Urucu já estão c~nstruídos 340 quilôme- dente, peço a palavra pela ord.em. .
tros de gasoduto. A revista Epoca trouxe grave de- O SR. PRESIDENTE (Ema Baccl) - Tem V. EJ<'l a
núncia na semana passada: a de que existe, por trás palavra.
disso, interesses obscuros na área dos transportes. O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB -
Esse gasoduto não foi construído e está aberta licita- MA. Pela ordem.) - Sr. Presidente, quero registrar fax da
ção para definir o moda!. Mas é p~eciso que estaCa~ Associação Nacional dos Procuradores do Estado, no
se ~~rofunde nesse tema. É por ISSO que tra~o_aquI a qual o Presidente Amilcar Navarro intercede para que a
not~cla de 9ue a PETROB~~S perde ~O mllhoes de Governadora receba os procuradores em audiência.
reais ao mes pelo desperdlclo desse gas. ., .. ....

É preciso definir imediatamente qual é o modal e . Sr. Presldent~, fOI not~clado em vanos Jornais 10-
dar início a esse aproveitamento. Parecenos desneces- cais - p~ço que sejam registrados - que os Procura-
sário alinhar aqui as quantias vultosas que recebem os dores vao entrar em greve, porque a Governadora,
Governos Estaduais da região, o do Amazonas, em es- que é mostrada como governante moderna na propa-
pecial, resultantes de royalties, impostos, novas pers- ganda do PFL, sequer os recebe para que façam uma
pectivas de industrialização, novos empregos. São re- negociação salarial.
sultantes lógicas que queremos destacar por seu vulto Os Procuradores do Estado do Maranhão rece-
e por sua importância para a economia da região. bem o menor salário do Brasil.

Mais que isso, Sr. Presidente, seria impossível
deixar de louvar aquela saga inaudita de que o ho
mem brasileiro participa fazendo com que um ecos-
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Of. nO 84/2001

São Paulo, 17 de agosto de 2001

À Excelentrssima Senhora
Roseana Sarney
Governadora do Estado do Maranhão

Senhora Governadora,
Na condição de Presidente da Associação Na

cional dos Procuradores de Estado - ANAPE, enti
dade que congrega todas as associações estaduais,
venho manifestar a minha total solidariedade, e da
entidade que presido, aos procuradores do Estado
do Maranhão.

Nunca é demais ressaltar a importância Institu
cional dessa carreira que tem essas atribuições cons
titucionais de defender o estado e zelar pela legalida
de dos atos públicos. Há de se destacar também que
a nossa instituição, além de cumprir exemplarmente a
sua missão, a despeito das dificuldades estruturais
que, muitas vezes enfrenta, tem contribuído com a
formação de importantes nomes para o cenário públi
co nacional da nossa Nação, entre os quais, po
dem-se destacar, o Secretário-Geral da Presidência
da República, Aloysio Nunes Ferreira, o Deputado Fe
deral Michel Temer, os saudosos Ulisses Guimarães
e Franco Montoro, só para citar·alguns.

Diante disso, lamento, em nome dos meus co
legas maranhenses, que Vossa Excelência venha se
negado, sistematicamente, a receber em audiência'
os integrantes da associação dos Procuradores do
Estado do Maranhão, para tratar dos assuntos relaci
onados ao exercrcio profissional da Carreira, em es
pecial ao que se refere à remuneração recebida pe
los Procuradores do seu Estado - a menor remune
ração do Procurador em relação aos demais estados
da Federação.

Nesse sentido, levando em conta os relevantes
serviços prestados pela Classe ao seu Estado e a Na
ção brasileira, rogo-lhe, respeitosamente, que recon
sidere sua decisão e abra o necessário espaço na
sua agenda para discutir democraticamente os plei
tos e necessidades dos Procuradores maranhenses.
O Estado e o povo do Maranhão só terão a ganhar
com isso.

Atenciosamente, - Amncar Aquino Navarro,
Presidente da ANAPE.

Procuradores do Estado param em protesto contra
indiferença da Governadora Roseana Sarney

Regia marques - editora de Política
Os Procuradores do Estado vão parar suas ati

vidades, provavelmente no próximo dia 31, em pro
testo contra a atitude da Governadora Roseana Sar
ney de não abrir um canal de negociação com a cate
goria, situação essa que, segundo a Ora. Orlica Erice
ira, presidente da Associação dos Procuradores do
Estado do Maranhão - ASPEM, vem se estendendo
desde o início do atual governo, há sete anos.

A decisão de paralisar as atividades por um dia
foi tomada por unanimidade, em Assembléia Geral
Extraordinária, realizada na última quarta-feira, na
sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles consi
deraram que a Governadora tem se mostrado indife
rente aos sucessivos pedidos de audiência para que
fossem iniciadas negociações para discutir proble
mas ligados à categoria, principalmente no que se re
fere à questão dos salários.

A Ora. Orlica Ericeira disse que hoje um procura
dor estadual maranhense tem o pior salário da catego
ria, se comparado com os salários dos procuradores
de outros estados. "Só a tftulo de exemplo, os Procura
dores do Piauí ganham duas vezes mais do que nós",
lembrando que "a decisão da categoria é pacífica, mas
transparente e visa chamar a atenção do Governo do
Estado para que sejam corrigidas essas distorções".

A presidente da ASPEM enfatizou o papel do
procurador na defesa dos interesses do Estado. Os
procuradores atuam em cinco campos específicos de
interesse público: as áreas trabalhista, judicial, admi
nistrativa, do patrimônio imobiliário e fiscal, sendo
que nessa última, segundo a Ora. Orlica Ericeira, o
trabalho dos procuradores tem sido reconhecido e até
destacado pelo gerente da Receita Estadual, Oswal
do Sacintino: "São incomensuráveis os ganhos obti
dos pelo Estado com o nosso trabalho, daí a nossa in
compreensão ante a indiferença da Governadora em
não nos receber em audiência para discutirmos, entre
outras, a questão de nosso salário. Por isso, é natural
que a categoria tenha decidido de forma unânime
pela paralização", disse a presidente da ASPEM.

Greve dos Procuradores

Presidente nacional da categoria lamenta pos
tura da Governadora

O presidente da Associação Nacional dos pro
curadores do Estado - ANAPE, Amflcar Aquino Na
varro, encaminhou ofício à Governadora do Estado la
mentando que Roseana .venha se negando, sistema
ticamente, receber em audiência" os Procuradores do
Estado do Maranhão. Na última quarta-feira, em
Assembléia Geral Extraordinária, a categoria decidiu
entrar em greve. Eis a íntegra do ofício que o presi
dente da ANAPE encaminhou à governadora:
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Senhora governadora,

Na condição de presidente da Associação Nacier
nal dos Procuradores do Estado - ANAPE, entidade que
congrega todas as associações estaduais, venho mani
festar a minha total solidariedade e das entidades que
presido aos Procuradores do Estado do Maranhão. Nun
ca é demais ressaltar a importância institucional dessa
classe que tem as atribuições constitucionais de defen
der o Estado e zelar pela legalidade dos atos públicos.
Há de se destacar, também, que a nossa instituição,
além de cumprir exemplarmente a sua missão, a des
peito das dificuldades estruturais que muitas vezes
enfrenta, tem contribuído com a formação de impor
tantes nomes para o cenário político nacional da nos
sa Nação, entre os quais podemos destacar o Secre
tário-gerai da Presidência da República, Aloysio Nu
nes Ferreira; o Deputado Federal Michel Temer; e os
saudosos Ulisses Guimarães e Franco Montoro, só
para citar alguns.

Diante disso, lamento, em nome dos meus cole
gas maranhenses, que Vossa Excelência venha se
negando sistematicamente, a receber em audiência
os integrantes da Associação dos Procuradores do
Estado do Maranhão, para tratar de assuntos relati
vos ao exercício profissional da carreira, em especial
no que se refere à remuneração recebida pelos Pro
curadores do seu Estado - a menor remuneração de
Procuradores em relação aos demais estados da Fe
deração.

Nesse sentido, levando em conta os relevantes
serviços prestados pela classe ao seu Estado e à Na
ção brasileira, rogo-lhe, respeitosamente, que recon
sidere sua decisão e abra o necessário espaço na
sua agenda para discutir, democraticamente, os plei
tos e necessidades dos Procuradores maranhenses.
O Estado e o povo do Maranhão só têm a ganhar com
isso.

Atenciosamente, - Amílcar Aquino Navarro,
Presidente da ANAPE.

O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, temos de reconhecer que,
nas últimas décadas, os Governos brasileiros têm fei
to ingentes esforços para reduzir as diferenças socia
is e alavancar o desenvolvimento regional do País.

Dentro dessa ótica, foi criada pela Lei n° 7.827,
de 1989, alterada pela Lei nO 10.177, de 2001 , o Fun-

do Constitucional de Financiamento do Norte - FNO,
do Nordeste - FNE e do Centro Oeste - FCO, que
abrangem 70% do território nacional. O objetivo da lei
é contribuir e incentivar o desenvolvimento econômi
co e social das regiões beneficiadas e será operado
pelas instituições financeiras federais de caráter regi
onal. Ele é instrumento legal que dará tratamento pre
ferencial a pequenos e miniprodutores rurais, a pe
quenas e microempresas, às de uso intensivo de ma
térias-primas e mão-de-obra, nos projetos de irriga
ção, quando pertencentes aos produtores, suas asso
ciações e suas cooperativas etc.

Minha presença nesta tribuna, no dia de hoje,
como representante do Triângulo Mineiro, é para
apresentar a reivindicação dos produtores rurais de
incluir a nossa microrregião no Fundo Constitucional
do Centro-Oeste - FCO.

Política e administrativamente, a região perten
ce ao Estado de Minas Gerais, mas por razões históri
cas, geográficas, culturais, econômicas e sociais, o
Triângulo Mineiro está ligado ao Centro-Oeste, desde
a época histórica de Dona Beja do Araxá, quando foi
anexado ao Estado de Goiás.

Temos em comum influências econômicas e for
te laço comercial, industrial e agropecuário, que nos
tornam uma só economia, com as mesmas aspira
ções e as mesmas carências.

Não é justo que, estando tão próxima geografi
camente, separada tão- somente pelo Rio Paranaíba,
a região triangulina seja marginalizada do FCO e se
posicione apenas como espectadora do progresso de
Goiás.

Podemos citar o precedente do norte de Minas,
que, ligado geograficamente ao Estado da Bahia, so
frendo as mesmas influências geopolíticas, viu-se in
corporado ao Fundo Constitucional do Nordeste.

Até por carência de política econômica, a pro
moção do desenvolvimento social em áreas afins tor
na mais fácil o planejamento e o acompanhamento
dos projetos.

Acreditamos que, com essa medida, se possa
acrescentar ao bloco que compõe o Fundo Constitu
cional de Financiamento do Centro-Oeste uma região
que possui enorme potencialidade, mas que não
pode desenvolver-se em toda sua plenitude por falta
de financiamento com juros mais acessíveis e prazos
mais alongados.

É nosso objetivo apresentar, dentro de alguns
dias, projeto alterando a lei atual, para incluir o Triân
gulo Mineiro no FCO. Contamos com o apoio de todos
os ilustres pares para aprová-lo.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a do rigor técnico delineado pelo projeto de criação do
palavra pela ordem. Canal Educativo de Rádio da Faculdade de Filosofia

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a de Campos, e por ser uma iniciativa de alcance social,
palavra. comunitário.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o Neste instante, gostaria, da tribuna desta insig-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- n~ Casa Legislatiya, de expor minhas saudações aos
putados, tendo sido eleito, por dois mandatos, com diretores da .refenda faculdade, pelo modo corno tem
expressiva votação dos Municípios do interior f1umi- proce?i?o,n.a elaboração de s~a j~sta reivindicaç~o
nense, sinto-me na obrigação de atuar em defesa dos ao Mlnlsteno das Telecomunlcaçoes, sem desejar
interesses dessas comunidades, intervindo por ques- desconsi~era~ a série d~ exigências e critérios de
tões, na maior parte das ocasiões, de caráter regio- toda tramltaçao da matéria.
nal, mas que apresentam inegável apelo público. Refiro-me com atenção e carinho especial aos

Neste sentido é que, Sr. Presidente, recente- Diretores Regina Sardinha e Wainer Teixeira de Cas-
mente nos reunimos em audiência com o Ministro das tro, que se têm desdobrado, ao longo dos últimos
Telecomunicações, Sr. Pimenta da Veiga, na busca an~s, para t~rnar a .Faculdade de. Filosofia. uma das
de apoio a um importante projeto elaborado pela Fa- ~a!s.ex~ressl~as untdade~ ~e e~slno superior do Mu-
culdade de Filosofia de Campos, que pretende obter n1ClpIO, Inve~t.ln~o na qua~lflcaçao de seus profess<:>-
autorização para criação de um canal educativo de res~ na aqulslçao.de equipamentos para seus ma~s
rádio, a ser operado por professores e alunos de seu variados laboratÓriOs, em franco processo de parceria
conceituado Curso de Comunicação Social. com instituições e organismos governamentais de to-

li t d F Id d d F'I f' d . t' das as esferas.ra a-se a acu a e e Ioso la e uma InS 1-
tuição que, ao longo dos últimos 40 anos, se encontra .Ao encerrar. este pronunciame~to, ~ostaria de
intrinsecamente ligada à comunidade local, produzin- enfatizar meu apoIo à Faculda.de de Filosofia de Cam-
do e difundindo conhecimento acadêmico ao mesmo pos, franqueando o meu gabmete e meu pessoal de
passo em que contribui para o desenvoivimento do apoio para que sejam repassadas a esta valorosa ins-
Município de Campos dos Goytacazes, inserindo pro- tituição todas as informações e orientações que con-
fissionais altamente qualificados no mercado de tra- tribuam para com a agilização do processo de Iicenci-
balho. amento de seu canal educativo de rádio, como para

A Faculdade de Filosofia abriga cinco cursos q~aisquer outras demandas que dependam de minha
universitários, com excelência reconhecida em dife- ajuda parlamentar.
rentes avaliações do Ministério da Educação, exer- Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
cendo, em Campos e toda a região, um papel de indu- O SR. ITAMAR SERPA - Sr. Presidente, peço a
ção do saber, multiplicado dia-a-dia por seus alunos, palavra pela ordem.
que o retransmitem à sociedade na aplicação em dife- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
rentes atividades profissionais. palavra.

. Sr. Pre~ident~,_coloquei-me, desde o i.nício,. inte- O SR.ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronuncia
Iramente à dISp?SI9~0 d_a Faculdade de Flloso~la de o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Car,npos, para vlablllzaçao de seu ca~al educatlvo.de putados, desinformação não é desculpa para errar. O
rádiO, quando procurado por seus diretores, Regina desenvolvimento da comunicação de massa que
Sardinha e Wainer Teixeira de Castro. trouxe o mundo para dentro de nossas casas,'pode

O projeto, além do caráter acadêmico, por atuar ser considerado a globalização que deu certo. A infor-
como laboratório de jornalismo e publicidade para os mação promove uma revolução silenciosa no com-
alunos do Curso de Comunicação Social, é dotado, portamento social, capaz de mobilizar a solidarieda-
em sua elaboração, de elementos e contornos sociais de humana em vários pontos do planeta com pessoas
inquestionáveis, oferecendo a Campos um instru- que sequer conhecemos por conta de seu sofrimento.
mento de prestação de serviços comunitários, benefi- Quando um homem-bomba mata dezenas de inocen-
cíando, diretamente, todo o Município ou mesmo a tes em Israel, a imagem de uma criança morta faz
área de radiodifusão que for autorizada pelo Ministé- com que nos esqueçamos dos nossos próprios pro-
rio das Telecomunicações. blemas.

Desejo reiterar, nobres colegas de Parlamento, Basta ligar a TV, abrir o jornal ou acessar a Inter-
que a minha interferência neste processo é resultante net para perceber que as dificuldades enfrentadas
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pelo Brasil não são endógenas, como querem fazer aventuras, sem dúvida foi o trabalho jornalfstico mais
crer os candidatos à sucessão do Presidente Fernan- longo da História. Hoje, é possível saber o que acon-
do Henrique. Se hoje temos 17,5% da força de traba- teceu do outro lado do mundo em instantes, o que
lho no olho da rua, dados divulgados pela ONU dão pode ser valioso subsídio para adoção de experiênci-
conta de que no mundo o número de desempregados as vitoriosas, ou um sinal de alerta contra aventuras
ou subempregados já ultrapassa a marca de um bi- malsucedidas.
Ihão. Trata-se, portanto, de um drama que aflige paí- Se a equipe econômica da Argentina tivesse
ses ricos e pobres e que avança inclusive sobre seg- acompanhado o Brasil na decisão de romper a pari-
mentos profissionais onde são exigidas qualificação e dade de sua moeda com o dólar, seguramente não
excelente formação acadêmica. Nos Estados Unidos, estaria exposta a uma dependência quase servil ao
em apenas um dia, mais de 30 mil trabalhadores do FMI. Optaram por uma fantasiosa prosperidade, en-
setor de telecomunicação perderam o emprego. quanto tomávamos medidas de austeridade e contro-

Os IJartidos de esquerda deveriam atualizar le dos gastos públicos. Mas se acertamos na f1exibili-
seus conceitos e dogmas, deixando que as traças cui- zação do câmbio, estamos cometendo o desatino de
dem da literatura marxista que norteia suas ações. não dar a devida importância à reforma tributária.
Em troca, os dirigentes dessas agremiações poderi- O Custo Brasil é um entrave maior que as medi-
am passar horas diante da TV, assistindo documentá- das protecionistas que sobretaxam nossos produtos
rios que mostram a tristeza das pessoas que vivem no exterior, mas parece ser mais interessante aos veí-
em regime de liberdade vigiada, mutiladas naquilo culos de comunicação divulgar a luta entre David e
que o ser humano tem de mais precioso: a individuali- Golias que insistir na monocórdia afirmação de que
dade e o direito de tomar suas próprias decisões. somos responsáveis pela promoção de nosso próprio

Onde foi maior a interferência do Estado, piores atraso.
foram as condições de vida da população. A Alema- O Brasil dispõe de tecnologia, talentos e infra-es-
nha é um exemplo clássico. Hoje, 30% dos habitantes trutura para gerar riqueza sem a necessidade de sa-
do antigo lado oriental estão desempregados, contra quear a sociedade. Uma política tributária racional, que
4% dos que vivem na parte que não sofreu interven- ~umenta a base de arrecadação com a ~o~ran~a de
ção da extinta União Soviética. No Brasil, a opção por Impostos no momento_do c~nsumo, reduzira os riSCOS

uma candidatura de esquerda em 2002 ganha consis- d~ fraudes e ~n~gaça~, alem de promover des~n~ol-
tê ia mas está longe de ser uma decisão ideológica vlmento com Justiça social. .Par~ alca~çar este obJetivo,

nc '. . , . . tudo o que o Governo precisa e seguir os exemplos de
da sociedade. Aflna~,. o .unlco .Iu~ar ~nde. ainda se sucesso dos países desenvolvidos, que não são se-
ouve .falar em expenencla socialista e no programa gredos guardados a sete chaves. Eles estão publica-
gratuito do PT. dos todos os dias nas páginas de jornais.

O acesso rápido à informação também influi na O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço a
avaliação de desempenho que a sociedade faz do palavra pela ordem.
seu governo. A observação do que está acontecendo O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex'l a
no mundo, sobretudo na economia, deixa a sensação palavra.
de que estamos no meio do caminho, ou seja, entre o O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Pela ordem.
atraso socialista e o que o capitalismo tem de pior. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Soa falso à opinião publica o discurso do desen- Deputados, hoje, no Brasil, estamos observando a
volvimento e da modernidade, quando sabemos que Argentina e sonhan~o não chega~~o~ à sua situação,
a CPMF é um tributo que vigora apenas em países que passa pela huml)h~nte expenencla de receber o~-
atrasados. O setor produtivo nacional, que gera rique- dens do FMI, nos proxlmos dez anos, em troca de ml-
zas e crescimento, e os milhões de jovens que anual- galha~.
mente encontram o mercado de trabalho fechado se- E ~nteressante pensar qu~, há alguns anos, o
rão os maiores prejudicados com a prorrogação des- modelo Implem~n!ado na Arg.~ntma era ex~mplo para

. . o Governo braSileiro. Este, alias, tem segUido o mes-
se Imp?sto, qu~ sequer cumpre o papel social para o mo caminho, levando-nos a uma ameaça de crise imi-
qual fOI concebido. nente, similar à vivida pela Argentina, que perdeu a

Em 1271, o viajante italiano Marco Polo iniciou capacidade de investir na construção da cidadania de
sua jornada ao oriente trazendo na bagagem, quase seu povo e na soberania daquele país.
três décadas depois, informações sobre os hábitos e Nessa conjuntura, que nos indica um caminho
cultura de povos praticamente desconhecidos dos eu- parecido com aquele, vemos o Congresso Nacional
ropeus. "O Livro das Maravilhas", no qual.narra suas na iminência de apreciar dois projetos de lei que tra-



o SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
Srs. Deputados, gostaria de registrar que se encon
tram presentes neste plenário membros da Associa
ção de Vereadores da região noroeste do Rio Grande
do Sul, em especial os Vereadores Paulino Menegat,
de Três de Maio; Luiz Souza Cruz, de Independência;
Arnaldo da Silva, de São Martinho, e Larri Lauri Jape,
de Horizontina.

Saúdo esses Vereadores que se encontram em
Brasflia em busca de reivindicações para seus Muni
cípios.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce
do a palavra pela ordem ao nobre Deputado Murilo
Domingos.

O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
caminho à Mesa projeto de lei que dispõe sobre nor
mas de segurança para o capô dianteiro de veículos
automotores.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, assim que terminou o recesso parlamentar,
o Presidente desta Casa, Deputado Aécio Neves,
anunciou à imprensa que colocaria em votação o Có
digo de Ética Parlamentar - todos esperamos que
não seja apenas uma jogada de marketing - e logo
depois comunicou que estava estudando a contrata
ção de uma empresa, por alguns milhões de reais,
para trabalhar na mídia no sentido de recuperar a
imagem do Poder Legislativo.

Quero dizer que a recuperação da imagem do
Poder Legislativo ocorrerá se tivermos coragem de
votar o Código de Ética que a sociedade está a exigir
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tam da disponibilização para a privatização de dois O Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Se-
segmentos extremamente importantes para a nossa cretário, deixa a cadeira da presidência, que
sociedade. é ocupada pelo Sr. Wilson Santos, 4° Su-

Um deles está para ser votado hoje na Comis- plente de Secretário.
são de Ciência e Tecnologia: a criação da Agência
Nacional de Serviços Postais, que abre caminho para
a privatização administrativa dos serviços dos Correi
os, que sem dúvida é uma das instituições de maior
credibilidade do País.

Temos de trabalhar para que essa privatização
disfarçada seja rejeitada por esta Casa, para que o
povo brasileiro possa dizer verdadeiramente o que
deseja de um serviço fundamental e possamos ter
acesso à informação, principalmente o povo mais po
bre do País.

De outro lado, tramita pela Casa o Projeto de Lei
n° 4.147, que cria condições para a privatização do
elemento mais importante para a vida do ser humano
- a água -, disponibiliza para a privatização nossos
rios, instrumento fundamental da construção da cida
dania e da dignidade humana.

Não podemos permitir que a ânsia neoliberal,
que as determinações do FMI sejam levadas às últi
mas conseqüências. Temos a obrigação de defender,
como se estivéssemos defendendo a vida de cada
um de nós e também a vida das futuras gerações, a
manutenção do serviço de saneamento e abasteci
mento de água como um serviço público, básico e
fundamental para as futuras gerações.

Por isso precisamos garantir a retirada da urgên
cia const~ucional para a apreciação do PL nO 4.147.
Nesse sentido, temos de ouvir o que a maioria dos Pre
feitos brasileiros pensa sobre essa questão. Hoje, inde
pendentemente do partido político a que pertençam os
Prefe~os, com certeza a sua grande maioria tem a per
fe~a compreensão do que é melhor para o País na
.questão do saneamento básico. É certo que isso não
passa pela aprovação do citado proleto de lei.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a Prefeitura Municipal de Campinas, admi
nistrada pelo Prefeito Antonio da Costa Santos, o To
ninho, do meu partido, convida os Deputados da re
gião para comparecerem sexta-feira àquela cidade
para a realização de um ato com o intuito de mostrar à
população a importância da retirada da urgência
constitucional.

Deixo registrado meu convite aos Deputados do
Estado de São Paulo para que compareçam à Prefei
tura Municipal de Campinas nesta sexta-feira, para
engrossar a luta em defesa do saneamento básico
público, com responsabilidade e participação efetiva
dos Municípios, sem que, no entanto, fujamos à res
ponsabilidade de ter um projeto nacional que assegu
re o saneamento básico para garantir a vida das futu
ras gerações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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de cada um de nós e que a credibilidade do Congres
so Nacional será recobrada se esta Casa tiver a cora
gem, por exemplo, de instalar a CPI da Corrupção, já
que a sociedade brasileira reafirma, em todas as pes
quisas de opinião pública, que a corrupção é um dos
maiores males deste País.

Sr. Presidente, precisamos também resolver al
gumas coisas do dia-a-dia desta Casa. A última ses
são do Congresso Nacional foi suspensa porque se
estabeleceu uma crise em decorrência de não se ter
chegado ao consenso sobre quem convoca e quem
preside a sessão do Congresso Nacional.

A imprensa noticiou que um Parlamentar recor
reu ao Supremo para que decida essa'questão de or
dem e, ao fazê-lo, deu uma demonstração de que esta
Casa está paralisada sem sequer conseguir resolver
uma questão de ordem interna: deliberar quem convo
ca e preside as sessões do Congresso Nacional.

A questão da credibilidade do Poder Legislativo
não será resolvida contratando empresas de publici
dade, mas, sim, votando em consonância com aquilo
que a sociedade espera de cada um de nós.

Vamos à questão da imunidade
Todo Parlamentar quer a imunidade inerente à

ação parlamentar, Mas não é compreensível que pos
samos, no manto da imunidade parlamentar, ter pro
cessos de crimes comuns paralisados na Justiça ape
nas porque o cidadão A ou B se tornou Parlamentar.
Essa questão precisa ser retirada para que possamos
fazer valer o preceito constitucional que diz que todos
são iguais perante a lei.

Precisamos nos posicionar também em relação
a essa outra questão, que está em jogo neste mo
mento, relacionada com o aumento dos servidores
públicos federais e dos aposentados. O Governo mais
uma vez quer jogar essa responsabilidade em cima
do Parlamento, dizendo: "Arrumem o dinheiro!"

Ora, se o dinheiro está escasso é porque o Go
verno fez opção única e exclusiva por cumprir acor
dos com organismos internacionais em detrimento
da grande maioria da sociedade brasileira. Trata-se
de política que não interessa à população. Estamos
vendo que o bonde da história da Argentina já parou
na estação do desespero, e que há proposta para
cortar 20% do salário dos trabalhadores, dos apo
sentados e do funcionalismo. Se não refizermos a
rota do País, se não mudarmos o percurso, podere
mos daqui a pouco estar também na estação do de-

sespero, o que não interessa a nenhum de nós. O mo
mento é grave.

Sr. Presidente, reafirmo que a imagem do Legis
lativo não será recuperada com contratação de em
presa de publicidade. Isso só será possível se nossos
atos e votos corresponderem aos discursos aqui pro
feridos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex<'
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL
- RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, gostaria de falar sobre proposição aprovada
pela Comissão de Finanças e Tributação quanto ao
aumento do Imposto de Renda. A proposta apresen
tada era no sentido de atualizar as tabelas, o que não
vinha sendo feito há cinco anos, e não visava ao au
mento de alíquota para 35%.

O nobre Deputado Luiz Sérgio refere-se a míse
ro aumento de 3,5% a ser concedido aos servidores
públicos. Por outro lado, já se fala em elevar o Imposto
de Renda em torno de 10%. O Secretário da Receita
Federal diz que o País está cobrando impostos dema
is. Não queremos que a população brasileira seja pu
nida mais ainda com impostos. Não aceitaremos a alí
quota de 35%.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, associo-me a todos os Parla
mentares que reclamam do aumento de 3,5% a ser
concedido aos servidores públicos em janeiro de
2002.

Com isso, o Sr. Presidente da República e todo o
seu Governo acabam de cavara sepultura. É inadmis
sível concebermos aumento salarial de 3,5% aos fun
cionários, enquanto a perda em seus vencimentos é
de mais de 70%.

Sr. Presidente, há três dias tento pronunciar-me
num horário como este - são 16h25min, plenário che-
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io -, para chamar a atenção não apenas das Sras. e Pediremos ao Presidente da República que in-
Srs. Depurados do Nordeste, mas de todos os Parla- clua na reedição da Medida Provisória nE 2.196/01 -
mentares para o que está ocorrendo naquela região: repito - todos os médios e pequenos agricultores no
mais uma seca. que se refere à prorrogação das dívidas e à transfe-

Seca não é novidade, pois sofremos o problema rência dos contratos para a União.
quase todos os anos. Estão presentes os Deputados É o apelo que fazemos em nome dos que não
Moroni Torgan, do Ceará, Themístocles Sampaio, do têm sequer calango para comer. Calangos já se aca-
Piauí, e Fernando Ferro, de Pernambuco, que podem baram com a grande seca no Nordeste!
corroborar minhas palavras. A questão é que esta Sr. Presidente, a situação é muito mais grave do
seca é diferente. O Governo anuncia que gastará 4 bi- que imagina o Governo do Sr. Fernando Henrique
Ihões de reais para encontrar alternativa. Pergunto, Cardoso.Em minha última visita à região sertaneja do
principalmente aos Srs. Deputados de outras regiões: Estado de Pernambuco, pude constatar a existência
por que mais 4 bilhões de reais para solucionar o pro- de uma das mais terríveis de todas as secas já regis-
blema da seca no Nordeste? O Governo criou o Pro- tradas na região. Em conseqüência, mananciais se-
grama Emergencial de Combate aos Efeitos da Seca cos, animais morrendo de sede e, o que é mais grave,
e enviou Ministro a Pernambuco para ensinar ao agri- agricultores abandonando suas propriedades em
cultor como conviver com a seca. Ora, todos sabemos busca de sobrevivência nas periferias urbanas.
conviver com ela. Precisamos, sim, de condições Até o momento, as ações do Governo têm sido
para superar todo esse quadro. insuficientes para diminuir o sofrimento da população.

Li recentemente texto de medida provisória do A distribuição de cestas básicas e água tem atingido
Governo que transfere para a União dívidas de gran- um número aquém do necessário para o povo. O Go-
des agricultores, os quais não precisam pagá-Ias. Tra- verno prometia liberar cerca de 60 milhões de reais
ta-se de anistia branca, em que não são incluídos pe- nos primeiros meses do Programa Emergencial de
quenos agricultores. Sabem o que está acontecendo? Combate aos Efeitos da Seca, enquanto existem es-
O Banco do Nordeste, que tem sede no Ceará e ope- tudos que apontam a necessidade de pelo menos 2
ra o fundo constitucional, está obrigando pequenos bilhões de reais para a primeira fase do programa.
agricultores a pagar compromissos deste ano, e isso Outro grave problema é que milhares de famílias
depois de ter sido decretado estado de emergência de agricultore$, assentados nas regiões do agreste e
em vários Municípios, alguns em estado de calamida- do sertão, já perderam quase toda a sua produção. O
de pública. caso é muito grave, também, nos 16 assentamentos

localizados entre os Municípios de Cabrobó e Petroli
Que Governo é este que reconhece a emergên-

na. Com o fechamento das comportas ao longo do
cia e calamidade pública e fica cobrando?! Há agricul- Rio São Francisco, os assentamentos estão ficando
tor vendendo gado. Não vende mulher e filho porque
ninguém quer. sem água para irrigação, e 70% da produção já está

perdida. Nas propriedades rurais de Sequeiro, locali-
E chamo a atenção dos Srs. Deputados não zadas no sertão do Pajeú, Moxotó, Central e Araripe,

apenas do Nordeste, mas de todos os nobres pares: incluindo a área seca do Sertão do São Francisco,
isso ocorre no Brasil inteiro. Constituiremos Comissão 99% da produção foi perdida.
nesta Casa com a finalidade de fazer com que o Go- Não podemos conceber que o Governo, atra-
verno inclua pequenos agricultores na Medida Provi- vés das instruções normativas dos Bancos do Brasil
sória n° 2.196-02, de 2001. Prorrogaremos dívidas e e do Nordeste, continue pressionando pobres agri-
contratos que estão vencendo agora, os quais serão cultores da região nordestina para que quitem parce-
retirados dos bancos e transferidos para a União, o las de empréstimos rurais vencidos, quando a região
que é constitucional. se encontra - repito - em estado de emergência,

Sr. Deputado Efraim Morais, Presidente desta sendo que em algumas localidade foi decretada ca-
Casa e do Congresso Nacional, ajude-nos a resolver lamidade pública.
o caos em que se encontra o Nordeste! Como parai- Seria, no mínimo, um contra-senso do Governo
bano, sofre também V.Exa os efeitos da seca. reconhecer a calamidade pública e, ao mesmo tem-



o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Jarbas
Lima.

O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o retorno passageiro por esta Casa
tem-me permitido reencontro com alguns quadros e
tristes situações que vivi na Legislatura passada.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, testemunhei o início de monumental obra do
atual Governo com relação à destruição do Estado
brasileiro.

Tenho lembrança viva quanto às operações das
reformas administrativa e previdenciária, todas elas
no sentido não apenas do seu enfraquecimento, mas
da sua desmontagem.

Ao mesmo tempo, lembro-me do crescimento de
ousadia no que diz respeito ao uso de instrumentos dos
mais violentos que os Estados já experimentaram,
quando comprovamos prática de edição de medidas
provisórias de maneira absurda e incomensurável.

Com todos esses episódios, ficou flagrante que
desde o início o alvo mais vulnerável a ser alcançado,
na sanha de arrumar recursos, era o servidor público,
o aposentado. Pretendia-se a destruição do Estado
através da desmontagem dos serviços públicos, pela
aniquilação dos agentes do serviço público.

E o quadro não se interrompeu, a situação conti
nua rigorosamente a mesma. Anuncia-se a greve na
cional dos servidores públicos federais. Qual seria o
motivo mais imediato para sua deflagração? O anún
cio do Governo de que o aumento a ser concedido em
janeiro do ano que vem será de 3,5%.

Ora, são sete anos de absoluto desrespeito a
uma regra constitucional! Este é o mote do meu pro
nunciamento. De acordo com a Constituição Federal,
o salário dos servidores é irredutfvel. Não se pode di-
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po, permitir que os seus bancos continuem cobrando e dramático, objetivando socorrer os nossos irmãozi-
as dívidas, enquanto os grandes agricultores foram nhos que tanto sofrem no dia-a-dia, enfrentando o ca-
beneficiados com essas prorrogações, através da usticante sol nordestino, em busca de sobrevivência
Medida Provisória n° 2.196/2001, e ainda tiveram e, que, lamentavelmente já perdem suas forças e a
suas dívidas transferidas para o Tesouro Nacional, esperança de viver.
para o que pedimos sejam incluídos também os pe- Era o que tinha a dizer.

quenos e médios produtores rurais. O Sr. Wilson Santos, 4° Suplente de
Dessas andanças que fizemos na região serta- Secretário, deixa a cadeira da presidência,

neja de Pernambuco, semana passada, nos reunimos que é ocupada pelo Sr. Efraim Morais, 1°
com agricultores e seus representantes dos Sindica- Vice-Presidente.
tos dos Trabalhadores Rurais, entidades religiosas,
clubes de serviços, instituições não-governamentais,
enfim, com a classe mais excluída desse processo
neoliberal, em vários Municípios sertanejos, dentre
eles: Dorl"1entes, Afrânio, Petrolina, Lagoa Grande,
Santa Cru!, Ouricuri, Bodocó, Exú, Moreilândia, Ser
rita, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Ca
brobó, Belém do São Francisco, Carnaubeira da Pe
nha, Floresta, Petrolândia, Serra Talhada, Triunfo,
Carnaíba, Iguaraci, Custódia e minha cidade natal,
Sertânia. Em todas elas, o pleito dos agricultores é no
sentido de se mobilizar as bancadas de todos os par
tidos polfticos da Região Nordeste, no sentido de con
seguir que o Governo inclua na Medida Provisória n°
2.196-212001 a prorrogação de suas dívidas, até
2003, bem como, a transferência das mesmas para o
Tesouro Nacional.

Feitas estas considerações, gostaríamos de su
gerir ao Sr. Presidente da República Fernando Henri
que Cardoso que, quando da reedição da Medida
Provisória n° 2.196-2, de 26 de julho de 2001, inclua a
prorrogação dos débitos contraídos para agricultura e
pecuária por pequenos e médios agropecuaristas,
em todos os Estados do Nordeste, através dos Ban
cos oficiais, isto é, Caixa Econômica Federal, Banco
do Brasil e Banco do Nordeste, até 2003.

Pleiteamos ainda do Governo Federal a abertura
de créditos com recursos a fundo perdido, do Programa
Emergencial de Combate aos Efeitos da Seca, em valo
res compatíveis com os investimentos projetados, para
melhoramento e emprego de mão-de-obra nas áreas
rurais da Região, deS?onsiderando qualquer tipo de ina
dimplência dos proponentes, pequenos e médios pro
dutores rurais.

Desejamos, ao concluir este pronunciamento,
conclamar todos os senhores Deputados da Região
Nordeste a que, independentemente de ideologia ou
cor partidária, se juntem a nós, neste apelo veemente



o Sr. Efraim Morais, 10 Vice-Presiden
te, 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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minuir O salário dos servidores. ~ necessária a recu- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
peração das perdas, agravadas com a aprovação das Exa a palavra.
reformas administrativa e previdenciária. O SR. CARLOS MOSCONI (PSOB - MG. Pela

O mais grave é que o anúncio por parte do Go- .ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 9Os-
verno não aconteceu pela inquestionável necessida- taria de apresentar projeto de lei que trata de assunto
de de reajuste por igual para o funcionalismo público da maior importância em nosso País: os médicos resi-
federal, dos Estados e Municípios. dentes. São milhares de profissionais por toda a Na-

Ele foi feito de forma debochada e irônica. Não ção, não apenas nos hospitais-escolas, mas também
se trata de uma resposta aos servidores desespera- em muitos outros hospitais, trabalhando num regime
dos, alguns vivendo em situações de miséria devido quase de semi-escravidão, sem proteção da lei, ou da
à falta de recuperação do poder aquisitivo de seus escola ou de algum Ministério.
salários. A resposta não era para eles, e sim para o Isso não ocorre por culpa deste ou daquele hos-
Presidente do Supremo Tribunal Federal, que decla- pital, mas por culpa de um sistema que não protege
rou ser obrigação constitucional do Poder Executivo esses milhares de cidadãos brasileiros. Médicos re-
conceder o reajuste, cumprindo a Constituição. O cém-formados não estão fazendo sua especialização
Presidente da República decidiu, então, conceder como deveriam. São hoje, por mais incrível que possa
3,5% a partir de janeiro. Mas por que 3,5%? Por que parecer, bóias-frias de uniforme branco.
não 1%, 4%, 10%, por que não nada? ~ que a res- Estou apresentando projeto de lei que visa fazer
posta para o Presidente do Supremo Tribunal Fede- com que os hospitais-escolas ofereçam residência
ral precisava ter um caráter de deboche, ironia, des- médica pelo menos nas quatro áreas básicas da Me-
prezo, desrespeito ao outro Poder. O valor de 3,5% é dicina: clínica médica, pediatria, cirurgia e obstetrícia,
a projeção de inflação assumida com o FMI. Segun- estendendo um pouco além para o médico generalis-
do o Governo, não se recupera o salário pelo que ele ta, que é uma necessidade social do nosso País.
perdeu, concede-se um acréscimo pela projeção de O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente,
inflação que se tem. peço a palavra pela ordem.

Concluindo, Sr. Presidente, se tudo isso estives- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa
se acontecendo num período de comando dos milita- a palavra.
res, diríamos que era a ditadura. Como estamos vi- O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/POl - RN.
vendo num Estado Oemoc:rático de Oirei~o - ~elo ~e- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nos é es~e. o no~e -, dIzemos que sao. situaç~es apresento projeto de lei no qual peço seja concedida
emergenciais.e dificuldades. O desr~spelto à lei, o anistia e permitida a renegociação das dívidas oriun-
que há de mais sagrado na democracia, está aconte- das dos financiamentos concedidos pelo Banco do
cendo. Nordeste do Brasil- BNB - aos pequenos, médios e

Socorre-me a lembrança de pequeno verso de miniprodutores rurais do semi-árido nordestino, afeta-
um autor argentino, Don José Hernández, numa obra do por mais uma estiagem.
que conseguiu ser mais importante do que o próprio Minha proposição parte no momento em que
autor: Martín Fierro. O que ele dizia sobre a lei é o re- funcionários do Banco do Nordeste começam a exe-
trato do Brasil de hoje: cutar pequenos proprietários que têm até 2 mil reais

em dívidas e hoje estão tendo até seus animais de cri
ação pessoal tomados pelo Banco para pagamento
da dívida.

La Ley es tela de arana,
En mi ignorancia lo explico;
No la tema el hombre rico,
Nunca la tema el que mande
Pues la ruempe el bicho grande
Y 5610 enrieda a los chicos.

É a verdade.

O SR. CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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Partido Bloco

RORAlM\

Airton Cascavel PPS PDT/PPS

Alceste Almeida PMOB

Almir Sá PPB

Francisco Rodrigues PFL PFUPST

Luis Barbosa PFL PFUPST

Robério Araújo PL PUPSL

Salomão Cruz PPB

Presentes de Roraima : 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB

Eduardo Seabra PTB

Fátima Pelaes PSOB

Jurandil Juarez PMOB

Presentes de Amapá : 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB

Elcione Barbalho PMDB

Gerson Peres PPB

Giovanni Queiroz por POTfPPS

José Priante PMDB

Paulo Rocha PT

Renildo Lea' PTB

Vic Pires Franco PFL PFUPST

Presentes de Pará : 8

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDS

Francisco Garcia PFl PFLlPST

Luiz Fernando PPB

Presentes de Amazonas : 3
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Partido Bloco

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS POT/PPS
Confúcio Moura PMDB

Eurlpedes Miranda PDT POT/PPS
Marinha Raupp PMOB

NUton Capixaba PTB

Presentes de Rondonia : 5

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL PFUPST
João Tota PPB

Mârcio Bittar PPS PDT/PPS

Presentes de Acre: 3

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB

Igor Avelino PMDB

Osvaldo Reis PMOB

Presentes de Tocantins: 3

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL PFUPST

Gastão Vieira PMDB

João Castelo PSOB

José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB

Pedro Fernandes PFL PFLJPST

Presentes de Maranhão : 5

CEARÁ

Adolfo Marinho PSOB

Almeida de Jesus PL PUPSL

Antonio Cambraia PSDB

Eunfcio Oliveira PMOB

José Unhares PPB

José Pimentel PT

Manoel Salviano . PSDB

Marcelo Teixeira PMDB

Moroni Torgan PFL PFUPST

Pinheiro Landim PMOB

Raimundo Gomes de Matos PSDB

Sérg ia Novais PSB PSB/PCDOB

Presentes de Ceará : 12
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Partido

Agosto de 200 I

Bloco

PlAui
Atila Lira

B.Sá

Heráclito Fortes

João Henrique

Mussa Demes

Paes landim

Themístocles Sampaio

Wellington Dias

Presentes de Piaul : 8

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado

Lavoisier Maia

Múcio Sá

Salomão Gurgel

Pr~sentes de Rio Grande do Norte : 4

PARA(BA

Armando Abllio

Carlos Dunga

Damiao Feliciano

Efraim Morais

Enivaldo Ribeiro

Presentes de Paralba : 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro

Carlos Batata

Clementino Coelho

Djalma Paes

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

João Colaço

Joel De Hollanda

José Chaves

José Mendonça Bezerra

Luiz Plauhylino

Pedro Corrêa

Pedro Eugênio

Salatiel Carvalho

Presentes de Pernambuco : 15

PSDB

PSOB

PFl

PMDB

PFL

PFL

PMDB

PT

PFL

PFL

PTB

PDT

PSDB

PTS

PMDB

PFL

PPB

PMDB

PSDB

PPS

PSB

PT

PSB

PFL

PMDB

PFL

PMDB

PFL

PSOB

PPB

PPS

PMDB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PFUPST

PDTfPPS

PSB/PCDOB

PSBfPCDOB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PDTfPPS
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Partido Bloco

ALAGOAS

Augusto Farias PPB

Divaldo Suruagy PST PFUPST
Glvaldo Carimbão PSB PSBIPCDOB
Helenildo Ribeiro PSDB

Regis Cavalcante PPS POTIPPS

Presentes de Alagoas : 5

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Cleonâncio Fonseca PPB

Ivan Paixão PPS PDT/PPS
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB
Sérgio Reis PTB

Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB
Presentes de Sergipe: 6

BAHIA

Ariston Andrade PFl PFUPST

Benito Gama PMDB

Claudio Cajado PFL PFUPST

Coriolano Sales PMDB

Jonivallucas Junior PMOB

Jorge Khoury PFL PFUPST

José carlos Aleluia PFL PFUPST

José Lourenço PMOB

Jutahy Junior PSDB

Leur lomanto PMDB

Luiz Alberto PT

Mério Negromonte PSDB

Milton Barbosa PFL PFUPST

Paulo Magalhães PFL PFUPST
Pedro lrujo PFL PFLlPST

Reglnaldo Germano PFL PFUPST
Roland Lavigne PMOB

Saulo Pedrosa PSDB

Ursicino Queiroz PFL PFUPST

Presentes de Bahia : 19
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Partido

Agosto de 2001

Bloco

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB

Antônio do Valle PMDB

Aracely de Paula PFL

Bonifácio de Andrada PSOB

Carlos Mosconi PSOB

Cleuber Carneiro PFL

Custódio Mattos PSDB

Oanilo de Castro PSOB

Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSOB

Elias Murad PSOB

Fernando Diniz PMDB

Glycon Terra Pinto PMDB

Hélio Costa PMDB

Jaime Martins PFL

João Magno PT

Lael Varella PFL

Marcos Lima PMD8

Maria do Carmo Lara PT

Maria Elvira PMOB

Mário Assad Júnior PFL

Mauro Lopes PMOB

Narcio Rodrigues PSDB

Odelmo Leão PPB

Ollmpio Pires POT

Osmãnio Pereira PSOB

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL

Romel Anizio PPB

Romeu Queiroz PSD8

Saraiva Felipe PMDB

Saulo Coelho PSD8

Silas Brasileiro PMDB

Tilden Santiago PT

Walfrldo Mares Guia PTa

Presentes de Minas Gerais :35

PFLlPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

POT/PPS

Pl/PSL
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Partido Bloco

ESP[RITO SANTO

João Coser PT

José Carlos Elias PTB

José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST

Magno Malta PL PUPSL

Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS

Presentes de Espirito Santo : 5

RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PSB PSB/PCDOB

A1dír Cabral PFL PFUPST

A1merinda de Carvalho PPB

Candinho Mattos PSDB

Camélio Ribeiro PL PLIPSL

Eber Silva PL PLlPSL

Femando Gonçalves PTB

lédio Rosa S.Part.

Itamar Serpa PSDB

Jair Bolsonaro PPB

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB

João Mendes PMDB

João Sampaio POT PDT/PPS

José Carlos Coutinho PFL PFUPST

Laura Carneiro PFL PFUPST

Luisinho PST PFUPST

Luiz Ribeiro PSDB

Luiz Sérgio PT

Mattos Nascimento PST PFUPST

Milton Temer PT

Miro Teixeira POT PDTIPPS

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB

Paulo Feijó PSDB

Roberto Jefferson PTB

Rodrigo Maia PFL PFUPST

Rubem M~dina PFL PFUPST

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB

Presentes de Rio de Janeiro: 29
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Partido
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Bloco

SÂOPAULO

André Benassi PSDB

Antonio Carlos Pannunzjo PSDB

Antonio Kandir PSDB

Arnaldo Madeira PSDB

Bispo Wanderval PL

Chico Sardelli PFL

Corauci Sobrinho PFL

De Velasco PSL

Delfim Netto PPB

Dr. Hélio POT

Fernando Zuppo PSOC

Gilberto Kassab PFL

Ivan Valente PT

Jair Meneguelli PT

Jorge Tadeu Mudalen PMOB

José Genoíno PT

José Roberto Batochio POT

Kin,cas Mattos PSB

Lamartine PoseUa PMOB

Luciano Zíca PT

Luiz Eduardo Greenhalgh PT

Marcos Cinlra PFL

Medeiros PL

Nela Rodolfo PMOB

Neutan Lima PFL

Or1ando Fanlazzlni PT

Paulo Lima PMDB

Professor Luizinho PT

Ricardo Izar PMDB

Robson luma PFL

Rubens Furlan PPS

Salvador Zimbaldl PSDB

Silvio Torres PSDB

Teima de Souza PT

VadãoGomes PPB

Wagner Salustiano PP8

Zulaiê Cobra PSOB

Presentes de São Paulo ::rT

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PDT/PPS

PFUPST

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PFLlPSl

PLlPSL

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS
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Bloco

MATO GROSSO

Teté Bezerra

Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga

Geraldo Magela

Pedro Celso

Presentes de Distrito Federal : 3

GOIÁS

Aldo Arantes

Barbosa Neto

Geovan Freitas

Juquinha

Lidia Quinan

Nair Xavier Lobo

Norberto Teixeira

Pedro Chaves

Roberto Balestra

Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha

Zé Gomes da Rocha

Presentes de Golãs : 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Cruz

João Grandão

Manoel Vitório

Marçal Filho

Marisa Serrano

Nelson Trad

Pedro Pedrossian

Presentes de Mato Grosso do Sul : 7

PMOB

PM08

PM08

PT

PT

PCdoB

PMOB

PMDB

PSOB

PSOB

PMDB

PMDB

PMDB

PPB

PFL

PFL

PMOB

PMDB

PT

PT

PMDB
PSDB

PTB

PPB

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST
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Partido Bloco

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL PFUPST
Affonso Camargo PFL PFUPST

Airton Roveda PSDB

Chico da Princesa PSDS

Dilceu Sperafico PPB

Or. Rosinha PT

Flávio Arns PSD8

Gustavo Fruet PMDB

Iris Simões PTB

Ivanio Guerra PFL PFUPST

José Janene PPB

Nelson Meurer PPB

Odflio 8albinotti PSDS

Osmar Serraglio PMDB

Padre Roque PT

Rubens Bueno PPS POT/PPS

Santos Filho PFL PFUPST

Werner Wanderer PFL PFUPST

Presentes de Paraná : 18

SANTA CATARINA

Femando Coruja PDT POT/PPS

João Pizzolatti PPB

Luci Choinacki PT

Paulo Go Jvêa PFL PFUPST

Pedro Bittencourt PFl PFUPST

Renato Vianna PMD8

Presentes de Santa Catarina : 6
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS
Alceu Collares PDT PDT/PPS
Ana Corso PT

Cezar Schirmer PMDB

Clovis IIgenfritz PT

Edir Oliveira PTB

Enio Bacci PDT POT/PPS
Esther Grossi PT

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB
Fetter Júnior PPB

Fioravante PT

Jarbas Lima PPB

Mendes Ribeiro Filho PMDB

Nelson Marchezan PSDB

Osmar Terra PMDB

Paulo Paim PT

Roberto Argenta PHS

Telmo Kirst PPB

Veda Crusius PSDB

Presentes de Rio Grande do Sul: 19



Parágrafo único. A campanha de comunica
ção-social a que se refere o inciso I deve ser veicu
lada por, no mínimo, sete dias por ano, num prazo
não inferior a cinco anos consecutivos, preferenci
almente na semana que se inicie no dia 27 de no
vembro. Dia Nacional de Combate ao Câncer, ou o
inclua.

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

Aprovado.
Está prejudicada a proposição inicial (Projeto de

Lei n° 3.500/97).
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta: Art. 1° Einstituí
do, nosw termos deste Lei o Programa Nacional de
Controle do Câncer de Próstata, aser implentado a
Partir de 27 de Novembro (Dia Nacional de Combate
ao Cãncer do Ano 2000.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)- A lista de Art. 2° É autorizado o Poder Executivo, através
presença registra o comparecimento de 285 Senho- do Minisério da Saúde, a assumir os encargos da pro-
res Deputados. moção e coordenação do Programa Nacional de Con-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoco trole do Câncer de Próstata.
os Parlamentares que estejam em outras dependên- Art. 3° O Ministério da Saúde promoverá o con-
cias ,d~ Ca~a para qu~ ~corram imed~atament~ ~o senso entre especialistas nas áreas de planejamento
plenano, pOIS teremos Inumeras votaçoes nominaiS 'd' t- 'd I' - 'd

t d 't d h . em sau e, ges ao em sau e, ava laça0 em sau e,
na ar e e na nOI e e oJe. 'd . I' I' I' I" d'

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Vai-se e~1 em'? ogla, ur~ o~la, onco ogla c Inrca, ra lotera-
passar à apreciação da matéria que está sobre a p~a e ~U1da.do~ paliativos sobre as ~ormas de p~even-
mesa e da constante da Ordem do Dia. çao, diagnostico e tratamento do cancer de prostata,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) em todos os seus estágios evolutivos, para subsidiar
a implementação do Programa.

PROJETO DE LEI N° 3.S0Q-C, DE 1997 Art. 4° O Programa Nacional de Controle do
(Da Sra, Teima de Souza) Câncer de Próstata deverá incluir, dentre outras, as
Discussão, em turno UnlCO, do seguintes atividades

Substitutivo do Senado Federal ao Proje- I - campanha institucional nos meios de comu-
to de Lei n° 3.S00-A, de 1997, que "insti- nicação, com mensagens sobre o que é o câncer de
tui a Semana Nacional de Combate e Pre- próstata e suas formas de prevenção:
venção ao Câncer de Próstata"; tendo
pareceres das Comissões: de Segurida- 11 - parcerias com as Secretarias Estaduais
de Social e Família, pela aprovação (Re- e Municipais de saúde, colocando-se à disposi-
latora: Sra. Lidia Quinan); e de Constitui- ção da população masculina, acima de quarenta
ção e Justiça e de Redação, pela consti- anos, exames para a prevenção ao câncer de
tucionalidade, juridicidade e técnica le- próstata;
gislativa (Relator: Sr. Coriolano Sales). 111 - parcerias com universidades, sociedades

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis- civis organizadas e sindcatos, organizando-se deba-
cussão. tes e palestras sobre a doença e as formas de comba-

ConGed) a palavra ao Deputado Fernando Co- te e prevenção a ela:
ruja. (PawJa.) IV - outros atos de procedimmmentos lícitos e

O Deputado abre mão de sua inscrição. A Mesa úteis para a consecução dos objetivos desta institui-
agradece. ção.

Com a palavra o Deputado Roland Lavigne. (Pa
usa.)

S. Exa abre mão do uso da palavra, A Mesa e o
Plenário agradecem.

Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Sena

do Federal ao apreciar o Projeto de Lei n° 3.500, de
1997, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos o
seguinte:
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Institui o Programa Nacional de
Controle do Câncer de Próstata.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É instituído, nos termos desta lei, o Pro
grama Nacional de Controle do Câncer de Próstata, a
ser implementado a partir de 27 de novembro (Dia
Nacional de Combate ao Câncer) do ano 2000.

Art. 2° É autoriz~do o Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a assumir os encargos
da promoção e coordenação do Programa Nacional
de Controle do Câncer de Próstata.

Art. 3° O Ministério da Saúde promoverá o con
senso entre especialistas nas áreas de planejamento
em saúde, gestão em saúde, avaliação em saúde,
epidemiologia, urologia, oncologia clínica, radiotera
pia e cuidados paliativos sobre as formas de preven
ção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata,
em todos os seus estágios evolutivos, para subsidiar
a implementação do Programa.

Art. 4° O Programa Nacional de Controle do
Câncer de Próstata deverá incluir, dentre outras, as
seguintes atividades:

1- campanha institucional nos meios de comu
nicação, com mensagens sobre o que é o câncer de
próstata e suas formas de prevenção;

11 - parcerias com as Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde, colocando-se à disposi
ção da população masculina, acima de quarenta
anos, exames para a prevenção ao câncer de
próstata;

111 - parcerias com universidades, sociedades
civis organizadas e sindicatos, organizando-se deba
tes e palestras sobre a doença e as formas de comba
te e prevenção a ela;

IV - outros atos de procedimentos Ircitos e úteis
para a consecução dos objetivos desta instituição.

Parágrafo único. A campanha de comunicação
social a que se refere o inciso I deve ser veiculada por,
no mínimo, sete dias por ano, num prazo não inferior a
cinco anos consecutivos, preferencialmente na sema
na que se inicie no dia 27 de novembro. Dia Nacional
de Combate ao Câncer, ou o inclua.

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

. Sala das Sessões, 22 de agosto de 2001. - Depu
tado Paes Landim, Relator.

REDAÇÃO FINAL O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI que forem pela aprovação permaneçam como se

~ 3.500-0, DE 1997 acham.
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa

cumprimenta V. EJ<!!, ilustres Deputadas Teima de
Souza e Lidia Quinan, pelo excepcional trabalho que
fizeram.

Tem V. Exa a palavra, Deputada Teima de Souza.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em
que pese sua absoluta competência pela velocidade
com que conduz os trabalhos de hoje, peço não só
sua particular atenção, mas também desta Casa,
para um momento que é muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa todo o tempo que quiser, pela iniciativa que teve e
pelo trabalho que desenvolveu ao lado da Deputada
Lidia Quinan e de tantas outras Parlamentares desta
Casa. Creio que batemos o recorde, Deputada, já que
nunca se votou um projeto tão rapidamente, mas isso
se deve ao conteúdo da matéria.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Obrigada, Sr. Pre
sidente.

Sras. e Srs. Deputados, durante quatro anos nos
debruçamos sobre esta questão. Desde o final de
1997, quando viemos a esta Casa propor Sl Semana
de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata, in
dagavam preconceituosamente a respeito de duas
mulheres - a autora e a Relatora da proposição - es
tarem envolvidas em um projeto que diz respeito à
anatomia masculina. '

Realmente, em nosso País, o número de óbitos
relacionados ao câncer de próstata é alarmante. Tive
mos, nos últimos dois anos, pelo menos, 200 mil ca
sos mortais. Ao lado disso, há número cada vez maior
de casos da doença. Se for detectada ainda em tem
po hábil, com certeza não haverá óbitos, e sim a pos
sibilidade de cura das pessoas acometidas por tal en
fermidade.

E por que nós, mulheres, atrevemo-nos, ousa
mos instituir essa semana? Porque temos um passa
do e um presente de lutas relativas à questão do cân
cer de útero e de mama, e nos recomendam, como
guerreiras com êxito, a fazer com que a sociedade
preste atenção em um problema extremamente per
verso e doloroso. Se no caso da mulher a mutilação
do corpo já é um preço que ela, às vezes, não precisa
pagar, no que diz respeito ao homem, para mim, a si
tuação é ainda mais complexa.

Esse câncer acomete o homem por volta dos 45
anos de idade, no momento em que surgem os gran-



o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ao Deputado Themístocles Sampaio.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
Complementar nO 242-A, de 1998, oriundo do Senado
Federal, autoriza o Poder Executivo a criar a Região
Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina e
institui o Programa Especial de Desenvolvimento da
Grande Teresina e dá outras providências, tendo pa-

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei Complementar nO 242, de 1998,
que autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Integrada de Desenvolvimento da
Grande Teresina e instituir o Programa
Especial de Desenvolvimento da Grande
Teresina e dá outras providências; tendo
pareceres das Comissões: de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, pela aprovação
(Relator: Sr. Pedro Fernandes); e de Fi
nanças e Tributação, pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação (Relator: Sr. Félix Mendonça).
Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

·~.. ,~.
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des desafios da sua virilidade e, principalmente, da para esta discussão. O jornal Folha de S.Paulo fez
sua performance sexual. É aí que o homem, despro- uma discussão importantíssima há menos de três
vido daquilo que lhe tem caracterizado durante toda meses em seu auditório, em São Paulo. Portudo isso,
sua vida, vê-se num momento de extrema fragilidade. quero dizer que me sinto profundamente gratificada,

Diferentemente das mulheres, os homens não porque, por incrível que possa parecer, este é o meu
têm intimidade com seu corpo. Eles não amamentam, primeiro projeto, após seis anos e meio de mandato,
não são alvo da menopausa e, principalmente, da que vejo aprovado nesta Casa.
gravidez. Essas situações, do ponto de vista da natu- Agradeço àqueles que contribuíram para o su-
reza, fazem com que a mulher perceba seu corpo e cesso deste projeto, nas discussões, e também. ao
também aquilo que pode feri-lo, danificá-lo e trazer lado da Deputada Lidia Quinan, que certamente usa-
enfermidades. Com o homem não acontece o mesmo. rá da palavra, e de Sebastião Rocha, que está no Se-
E o câncer de próstata, de "maneira democrática" - nado, a sensibilidade desta Casa, que aprovou a ma-
entre aspas -, tem acometido muitas pessoas e políti- téria, por unanimidade, mexendo em um assunto ob-
cos indistintamente, no Brasil e fora dele, como Mitter- jeto de preconceitos, rompendo o machismo, tendo
rand, Nelson Mandela. como finalidade última a preservação da vida e o es-

Então, por verificarmos a necessidade de se dar tabelecimento de uma nova mentalidade.
um basta a essa situação, tivemos a coragem de apre- Muito obrigada. (Palmas.)
s~ntar esta matéria a esta Casa..E quero lembrar qu~ O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputada
há quatro anos, exatamente no dia 5 de dezembro, fUI Teima de Souza. cumprimento V. Exa

objeto de escárnios, mu~oxos e até d.e algumas ~iadas O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1.
de mau gosto. Mas, apos alguns minutos na tribuna,
este Plenário realmente curvou-se às razões desta De- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
putada em favor de que o Ministério da Saúde e os ór- N° 242-A, DE 1998
gãos públicos instituíssem a Semana Nacional de Com- (Do Senado Federal)
bate e Prevenção ao Câncer de Próstata.

Quais seriam as razões mais importantes para
isso? A questão do machismo, que os impede de falar
sobre assuntos como, por exemplo, o exame de to
que. Devemos isso à ignorância das pessoas ao não
abordarem a questão do câncer abertamente. O que
mais preocupa a mulher é ver seu companheiro, por
preconceito em relação à virilidade, não aceitar o exa
me de próstata preventivo.

Fazemos parte da Frente Parlamentar de Cance
rologia, a fim de apoiarmos outros projetos, para que
homens e mulheres não estejam sozinhos nessa bata
lha, pois são quatro anos de lutas contra preconceitos.

Fui recebida por alguns Deputados com certa ad
miração ao lhes perguntar se já haviam feito o exame
preventivo. Pude observar que, quanto maior era a faixa
etária e mais conservador era o perfil político do Depu
tado com quem conversava, mais as respostas eram ei
vadas de preconceito e medo, caracterizando a essên
cia do ser humano, do homem, enquanto gênero, sua
identidade masculina. Como a genitália é atingida, nes
te momento, compreendo perfeitamente a ameaça que
esse assunto representa para os homens, embora en
tenda que hoje não devamos mais agir assim.

Minha companheira, Deputada Lidia Quinan,
teve todo o desvelo de rapidamente proferir seu pare
cer, ao lado do Senador Sebastião Rocha, autor de
uma audiência em que trouxe o Ministério da Saúde
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receres da Comissão de Desenvolvimento Urbano e de demandas em todas as áreas, não só da área de
Interior, pela aprovação (Relator: Deputado Pedro saúde e educação, mas também da de emprego e tra-
Fernandes), e da Comissão de Finanças e Tributa- balho. De modo que a criação dessa área de adminis-
ção, pela adequação financeira e orçamentária e, no tração comum ensejará oportunidades para a otimi-
mérito, pela aprovação (Relator: Deputado Félix Men- zação de recursos àqueles programas que são co-
donça). Pendente de parecer da Comissão de Consti- muns a todos esses Municfpios.
tuição e Justiça e de Redação. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome

Sr. Presidente, o projeto é constitucional, e se- da bancada do Estado do Piauí, da mesma forma que
guramente nós, Srs. Deputados, concederemos im- os Deputados Wellington Dias e Themístocles Sampa-
portante benefício ao Estado do Piauí e também ao io, e corno representante do PSDB e Vice-Líder do par-
Estado do Maranhão. Queremos integrar todos os tido, congratulo-me com todos os companheiros que
Municípios vizinhos a Teresina. estão votando a favor deste projeto.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça Muito obrigado.
e de Redação é pela constitucionalidade do projeto. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há dois havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
oradores inscritos para discutir a matéria. discussão.

Concedo a palavra ao Deputado Wellington Dias. Passa-se à votação da matéria.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem revi- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- peço a palavra pela ordem.
dos, parabenizo as Lideranças pelo entendimento que A O ~R. ~R~SIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
houve em relação a esse projeto aprovado no Senado. Inocenclo Oliveira, antes de conceder a palavra a V.

. ." Ex<', darei a palavra ao ilustre Deputado Heráclito For-
. .R~ahzam~s, em nome d~sta Casa, u~a audlen- tes, para encaminhar favoravelmente a matéria sobre

CI~ publica na cld~de ~e Teresina cor:n autonda~e~ do a criação da Região Integrada de Desenvolvimento
Plauf, do Maranhao e lideranças e fOi uma unammlda- da Grande Teresina. Em seguida terá V. Ex<' a oportu-
de a aprovação desta matéria. Trata-se de região nidade de se manifestar, Líder Inocêncio Oliveira.
onde há enorme potencial de desenvolvimento e, Concedo a palavra ao Sr. Deputado Heráclito
contudo, uma população muito grande de baixa ren- Fortes, para encaminhar a votação da matéria que
da. Este projeto cria uma região integrada que envol- trata da criação da Região Integrada de Desenvolvi-
ve Municípios de dois Estados e institui um plano es- mento da Grande Teresina.
pecial para o desenvolvimento da Grande Teresina. O SR. HERÁCLITO FORTES (Bloco/PFL - PI.

Nesse sentido, agradeço especialmente à bancada Sem revisão ~o <;>rador.) - Sr. Presidente, agradeço a
da Oposição e a todos os Pariamentares que, com certe- V. Ex" a deferencla, o que recebo como .homenagem:
za, participaram desse processo para que hoje seja Sras. e Srs. Deputad_os, este projeto de a~tona

aprovada esta proposição, que tem o reconhecimento, do Senador Hugo Napoleao, que. recebe o apoIo: a
devido à sua importância do povo do Estado do Piauí. chancela de toda ~ bancada do Plauí.e do Maranhão,

. . ' vem em hora mUito oportuna. TereSina, por ser um
MUito obngado. centro de excelência em vários ramos de atividade é,
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo uma cidade que tem todas as condições para se tor-

a palavra ao ilustre Deputado B. Sá, inscrito para falar nar um pólo regional.
favoravelmente à matéria. O projeto de autoria do Senador Hugo Napoleão

O SR. B. SÁ (PSDS - PI. Sem revisão do ora- tem todos os méritos para a aprovação.
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
maior satisfação em falar do acerto e da oportunidade cumprimenta o ilustre Senador Hugo Napoleão, autor
de aprovarmos este projeto que cria a Região Integra- da proposta que cria a Região Integrada de Desenvol-
da de Desenvolvimento da Grande Teresina, oriundo vimento da Grande Teresina e que neste instante
do Senado Federal, por intermédio do Senador Hugo prestigia esta Casa com sua presença.
Napoleão. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

Teresina é hoje centro de um grande número de a palavra ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira, para
cidades em seu derredor, não só do Estado do Piauí, encaminhamento da votação.
mas também do Estado do Maranhão, com distinção O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
para a cidade de Timon. Teresina, como única Capital PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
nordestina interiorizada, recebe enorme quantidade Srs. Deputados, creio que esta Casa fará justiça a



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Mussa Demes, para encami
nhar a votação.

O SR. MUSSA DEMES (Bloco/PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, meu intuito é apenas fazer coro com os de
mais companheiros de bancada em relação a mais
esta feliz iniciativa do Senador Hugo Napoleão. Tere
sina e toda a sua microrregião vão ficar muito felizes e
sensibilizadas com a aprovação deste projeto que
será muito significativo para o futuro daquele povo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Roberto Rocha, para encami
nhar a votação da matéria.
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uma região que tem todas as dificuldades. Teresina, O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB - MA. Sem
diferentemente de outras Capitais, não tem área lito- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
rânea, mas é uma próspera região e uma Capital que putados, quero rapidamente trazer a palavra do povo
orgulha o seu Estado, o Piauf. Tem influência direta do Maranhão e dizer que é com alegria que estamos
nos Municípios circunvizinhos e o segundo rio perene votando esta matéria.
de todo o Nordeste, o Parnalba - o primeiro é o São O Municlpio de Timon está muito atento a esta
Francisco. votação e cumprimenta o Senador Hugo Napoleão

Se esse projeto não possulsse outro mérito, por iniciativa tão importante. Esse Municlpio tem 129
possuiria o de ter como autor o Senador Hugo Napo- mil habitantes e 90% deles não conhecem sequer a
leão, um dos homens públicos mais corretos que tive- Capital, São Luís. Participar da Região Metropolitana
mos a oportunidade de conhecer na vida pública. É de Teresina é uma alegria para essa cidade. É exata-
uma figura exemplar, um diplomata, um homem firme mente por conta de Timon que este projeto está sen-
nas suas posições, que nunca descamba para a do aprec~~do n~ C~mara dos Deputados e não na
agressão pessoal. Aprendemos a admirar o Senador Assemblela Legislativa.
Hugo Napoleão quando Ministro da Educação, quan. Assim, Sr. Presidente, manifesto o apoio da ban-
do Governador do Piauí, quando Ministro das Comu- cada maranhense a este projeto e cumprimento o Se-
nicações e como Llder, durante sete anos consecuti- nador Hugo Napoleão.
vos, do Partido da Frente Liberal. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub-

Não vamos aprovar o projeto só por ser uma re- meter a votos o Projeto de Lei Complementar n° 242,
ferência importante desse Senador, que não faz nada de 1998.
que não seja correto, que não seja bom para a sua re- O Conwesso Nacional decreta:
gião, para o Pais, mas, sim, porque a matéria resolve- ._Art. 1° E o Poder Executiv? autorizado a criar a
rá os problemas de toda umaregião, uma região inte- Re~lao Integrada ~~ Desenvo~vlmento da Gra~de Te-
grada. O problema de Teresina será o dos Municípios re~na, co~ ? obJetIVO de ~~Iculare harmOnizar ~s

• • • r. • r açoes administrativas da Unlao e dos Estados do Pla-
~lrcunvlzl~hos: E uma ~ane~ra, nos momentos dlflce- uí e do Maranhão, conforme o previsto no inciso IX do
IS, de racionalizar a aphcaçao desses recursos. art. 21, no art. 43 e no inciso IV do art. 48 da Constitui-

Louvo, com o maior entusiasmo posslvel, o pro- ção Federal.
jeto do Senador Hugo Napoleão, que é engenhoso, § 1° A Região de que trata este artigo é constitu-
correto, bom para o Pais, bom para aquela região. Te- Ida pelos Municípios de Altos, Beneditinos, Coivaras,
resina não quer absorver apenas os frutos de ser a Curralinho, Deme~al Lob~o, José_de Freitas, Lago.a
Capital do Piauí, não quer crescer com a miséria e a Alegr~, Lagoa.90 Plaul, Miguel Le~o, Monsenhor ~I~,
fome dos Municlpios vizinhos mas que os problemas T~resln~ e Unlao, no Estado do Pla~I, e pelo MUnlcl-

. . .' piO de Tlmon, no Estado do Maranhao.
sejam eqr3cl1nados conjuntamente. § 20 O . r •• t' I. . .. s munrclplos que vierem a ser cons Itu -

Por 1350, Sr. PreSidente, com o maior entuslas- dos a partir de desmembramento de território de mu-
mo, o 810co Parlamentar PFUPST recomenda o voto niclpios citados no parágrafo anterior passarão a
"sim". compor, automaticamente, a Região Integrada de De

senvolvimento da Grande Teresina.
Art. 2° Será criado um Conselho Administrativo

que coordenará as atividades da Região Integrada de
Desenvolvimento da Grande Teresina.

Parágrafo único. As atribuições e a composição
do Conselho Administrativo de que trata este artigo
serão definidas em regulamento, dele participando
representantes dos Estados do Piauí, do Maranhão e
dos municípios abrangidos pela Região Integrada de
Desenvolvimento da Grande Teresina.

Art. 3° Consideram-se de interesse da Região
Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina os
serviços públicos comuns aos Estados do Piauí, do
Maranhão e aos municípios que a integram, especial
mente aqueles relacionados às áreas de infra-estrutu
ra, prestação de serviços e de geração de empregos.
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Art. 4° É O Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento da Grande
Teresina.

Parágrafo único. O Programa Especial de De
senvolvimento da Grande Teresina, ouvidos os ór
gãos competentes, estabelecerá, mediante convênio,
normas e critérios para unificação de procedimentos
relativos aos serviços públicos abrangidos, tanto os
federais e aqueles de responsabilidade de entes fe
derais, como aqueles de responsabilidade dos entes
federados referidos no art. 10, especialmente em rela
çãoa:

I - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério
da Fazenda;

11 - linhas de crédito especiais para as ativida
des prioritárias;

111 - isenções e incentivos fiscais, em caráter
temporário, de fomento a atividades produtivas em
programas de geração de empregos e fixação de
mão-de-obra.

Art. 5° Os programas e projetos prioritários para
a região, com especial ênfase para os relativos à in
fra-estrutura básica e geração de empregos, serão fi
nanciados com recursos:

I - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pela União na forma da lei;

11 - de natureza orçamentária que lhes forem
destinados pelos Estados do Piauí, do Maranhão e
pelos municípios abrangidos pela Região Integrada
de que trata esta Lei Complementar:

111 - de operações de crédito externas e internas.
Art. 6° A União poderá firmar convênios com os

Esta~os do Piauí, do Maranhão e com os municípios
refendos no § 1° do art. 1°, com a finalidade de aten
der ao disposto nesta lei complementar.

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos

ouvir os Srs. Líderes partidários.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim" .
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

vota o PSDC?

O SR. FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDC vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PHS? (Pausa.)

Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o Bloco Par1amentar PUPSL?

O SR. ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL vota "sim".

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB recomenda o voto "sim" até
porque seu Líder, Deputado Inácio Arruda, presidia a
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
quando foi aprovado este projeto. S. Exa. inclusive
promoveu a realização de uma audiência pública em
Teresina, por meio da participação deste Deputado,
que integra a bancada do Maranhão e também está
apoiando o projeto, pela circunstância de estar a cida
de de Timon na Região Metropolitana de Teresina.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PTB? (Pausa.)

Como vota o Bloco Par1amentar PDT/PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PDT/PPS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PPB? .

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, como já consta no
painel, o PPB vota "sim". ' .

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". O
projeto beneficiará cerca de 1,2 milhão de piauienses
e maranhenses. Com muita alegria esperamos que
esta Casa o aprove.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto foi
muito bem instruído pelas Comissões; a matéria é
bastante clara e não permite nem mesmo a quem é
contra ela manifestar oposição.

O PMDB está de acordo com o mérito do projeto
e vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB?
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A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem revi- tes nas diferentes dependências da Casa para que
são da oradora.) - Sr. Presidente, é um prazer muito venham ao plenário concluir a votação deste projeto
grande estar sob o seu comando. de lei complementar, que requer quorum qualificado

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Obrigado, de 257 votos.
ilustre Deputada. Logo após esta, haverá outra votação de projeto

A SRA. ZULAIÊ COBRA - O PSDB vota "sim", de lei complementar, para autorizar o Poder Executivo
Sr. Presidente. a criar a Região Administrativa Integrada de Desen-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como volvimento do Pólo Petrolina e Juazeiro, ou "Jualina",
vota o Bloco Parlamentar PFUPST, Deputado Paes o que tem sido feito com muita racionalização de re-
Landim, digno representante do Piaul nesta Casa? cursos. Vou defendê-lo com o maior entusiasmo,

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL _ PI. Sem re- como fjz agora para a nossa querida Teresina.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamen- Solicito a presença de todos no pl~nário, para
tar PFUPST vota "sim". que possamos cumprir a pauta de hoje. E importante

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Como concluir estas duas votações. As outras matérias são
vota o Governo? objeto de acordo.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.) - Sr. Reitero ~~elo ao~ nob~es pares para que ve-
Presidente, quero aproveitar esta oportunidade para nham ao plenano o mais rapidamente posslvel.
homenagear o Senador Hugo Napoleão e os demais O SR. PAUDERNEV AVELlNO - Sr. Presiden-
Parlamentares do Estado do Piauí. Reitero a preocu- te, peço a palavra pela ordem.
pação do Governo com o desenvolvimento das Re- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
giões Norte e Nordeste. Ex<' a palavra.

Entretanto, não posso deixar de registrar as in- O SR. PAUDERNEV AVELlNO (Bloco/PFL -
constitucionalidades deste projeto. Abrimos há algum AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
tempo um precedente, com a aprovação da Região dente, convido as Sras. e os Srs. Deputados para o
Metropolitana de Brasllia. Estamos avançando nessa lançame~to do segund~ nú~ero da revista do Sindi-
mesma direção, seja com a aprovação desta matéria, cato .Naclo~al d?s Funclonános do !3a~co Central do
seja com a aprovação do projeto seguinte, que vai tra- Brasil, pubhcaçao d~ grande relevancla, que estará
tar de Petrolina e Juazeiro. acont~cendo a part.lr das 17h, no Espaço Cultural.

.. . . Este e o momento Ideal para que os nossos Parla-
Estou Imaginando que abnmos uma larga avenl- mentares conheçam esse trabalho.

da, pois teremos em breve projetos autorizativos se- Muito obrigado.
melhantes. .

. O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
De certa forma, como se trata de lei comple- peço a palavra pela ordem.

mentar, pode haver um futuro embaraço no Orçamen- .
to a decisões dessa área. Não obstante isso, vejo to- O SR. PRESIDENTE (AéciO Neves) - Tem V. Ex<'
dos os partidos da Oposição e da Situação encami- a palavra.
nharem voto favorável. O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or-

, .., . demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
.E h.a outra!al~a, pO.I~ o proJeto, e Simplesmente te, Sras. e Srs. Deputados, no dia 20 de junho do mês

autonzatl~o, e nao Imposít~vo. Esse.e u~ outro ponto passado, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Sr.
das relaçoes entre Executivo e LegislatiVO. Raul Jungmann, na condição de Coordenador da Co-

Para que não fique só o Governo orientando missão Setorial de Convlvio com o Semi-Árido e
contra a matéria, e em respeito à presença do Sena- Inclusão Social, anunciou os novos programas de
dor Hugo Napoleão e às aspirações dos Parlamenta- "combate à seca". São eles: o Bolsa-Renda e o Bol-
res do Piaul não vou encaminhar o voto "não" mas sa-Seguro, que pretendem, pela primeira vez, trans-
simplesmente a abstenção. 'ferir recursos do Governo Federal diretamente para a

- . população rural nordestina por meio dos Correios.
O SR.INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. PreSidente, Tais ações fazem parte do programa Sertão Cidadão,

peço a palavra pela ordem. lançado na semana anterior pelo Presidente Fernan-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex<' do Henrique Cardoso e formado por um conjunto de

a palavra. medidas emergenciais, como distribuição de cestas
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - de alimentos e água em carros-pipa.

PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- .Tais notícias soam-nos como ecos de um pas-
dente, faço um apelo aos Srs. Parlamentares presen- sado triste e de um descompromisso do Governo Fe-
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deral para com o povo nordestino. O Nordeste enfren- O DNOCS - Departamento Nacional de Obras
ta mais uma vez outro período de estiagem: as últi- Contra a Seca, o Programa PROAGUA, que cuida da
mas chuvas ocorreram em fevereiro, e, segundo os construção de barragens e adutoras, e o Programa
meteorologistas, não voltará a chover antes do come- Irrigação e Drenagem, que destina recursos à irriga-

ção da agricultura, dispunham de 489,2 milhões de
ço do próximo ano. A Agência de Desenvolvimento do reais. Apesar disso, apenas 228,2 milhões de reais fo-
Nordeste - nome fantasia da SUDENE, extinta por ram liberados.
ato arbitrário da ditadura do Sr. FHC - noticia que a . A política de se manter o Nordeste cativo aos in-
seca já castiga mais de 619 Municípios e atinge cerca teresses da polftica do Sr. FHC é claramente detecta-
de 4 milhões de pessoas, das quais pelo menos 1 mi- da quando se comparam, por exemplo, as liberações
Ihão vive em miséria total. de recursos para programas emergenciais com as de

Passaram dois meses de mais um anúncio pom- programas que desenvolvem ações de caráter mais
poso e enganoso da ação deste Govemo. Hoje, cerca permanente. Na grande seca de 1998 e em 1999, o
de 1.500 trabalhadores rurais ocuparam a sede da an- Governo Federal liberou mais de 2 bilhões de reais
tiga SUDENE no Engenho do Meio. Essa ocupação, para os flagelados. No entanto, os recursos reserva-
segundo seus líderes, será por tempo indeterminado. dos pelo Governo Federal ao convívio com o semi-ári-
Os trabalhadores rurais e suas lideranças representa- do não chegam aos programas que buscam, de ma-
tivas esperam a abertura urgente de um canal de ne- neira permanente, a elevação das condições socioe-
gociação com o Governo Federal, através dos Ministé- conômicas da população atingida pela estiagem. Os
rios do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente, poucos que existem ficam à míngua, aguardando a
da Integração Nacional, além da Casa Civil. seca chegar para poderem fazer jus aos recursos fi-

Desde cedo procuro falar com o Ministro Jung- nanceiros necessários à sua implementação. Nossa
mann para tentar uma audiência dele com os traba- conclusão só pode ser que a melhoria da situação do
Ihares rurais, mas fui informado de que ele se encon- semi-árido brasileiro não faz parte das prioridades do
trava no Rio de Janeiro. Provavelmente não estará setor econômico do Governo.
passando fome e sede, não estará no desespero que As verbas federais somente aparecem quando
a ausência de condições de plantio e de sobrevivên- falta água. Os programas destinados a realizar investi-
cia impõe. mentos em obras de infra-estrutura, que amenizam a

Sr. Presidente, as principais reivindicações dos situação do sertanejo em época de seca, são obriga-
agricultores atingidos pela seca são: ampliação ime- dos, em tempos "normais", a conter gastos. São, na lin-
diata do número de trabalhadores cadastrados no guagem burocrática do orçamento, contingenciados!
programa Bolsa-Renda (dos atuais 730 mil para 2 mi-
lhões); reajuste do valor pago aos agricultores pelo Sr. Presidente, a seca do Nordeste não é um fla-
Bolsa-Renda (de 60 reais para 1 salário mínimo); gelo incompreensível. Os fatos que geram a prática
obras estruturadoras (com ênfase na questão hídrica) clientelista de dar água e comida são há muito conhe-
e a implementação de um amplo programa de alfabe- cidos: o latifúndio improdutivo, o monopólio da água, a
tização e capacitação em tecnologias alternativas de falta de educação formal da população rural, o cultivo
convivência com o semi-árido. de produtos inadequados ao solo nordestino, o baixo

Como podemos ver, são reivindicações sérias e nível tecnológico das pequenas propriedades, entre
comprometidas com solução permanente. outros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as estia- O Brasil pode, com a implementação de polrti-
gens nordestinas não deveriam mais uma vez ser tu- cas sérias e permanentes de combate aos efeitos da
taladas pelo populísmo e tratadas com o casu(smo de
programas ineficazes. Afinal, poucos fatos são tão seca, acabar com o símbolo maior do coronelismo
previsíveis. No dizer de Euclides da Cunha, a seca é o nordestino: as vergonhosas e arcaicas cenas de fla-
"único fato de toda nossa vida nacional ao qual se gelados disputando cestas básicas e correndo atrás
possa aplicar o princípio da previsão". do carro-pipa.

O flagelo da seca no Nordeste somente existe Em julho, estive no interior de meu Estado.
porque não há continuidade na ação governamental Observei como esses programas federais não estão
na região. Não existem políticas públicas permanen- comprometidos com soluções. É vergonhoso assistir
tes voltadas para a prevenção dessas crises. Ao con- a uma farsa de atendimento. Os critérios de distribui-
trário, as verbas governamentais só aparecem no mo- ção do Bolsa-Renda são mesquinhos ao se compara-
mento da calamidade instalada, na emergência, na rem ou se estabelecerem níveis de miséria para seu
hora do sufoco.

No ano passado, mais da metade do dinheiro enquadramento.
destinado pelo Orçamento da União a três programas Discriminar famílias que estão na mesma locali-
básicos de combate a seca não foi investido. dade devido ao fato de serem ou não de pequenos



Desde o início do século dezoito (1707) que exis
tem registros oficiais sobre a seca no Nordeste. Secas
parciais e gerais. Os trabalhadores e trabalhadoras ru
rais da região, ao longo dos tempos, sofrem com o des
caso dos poderes públicos e com a falta de ações estru
turadoras e de convivência com o semi-árido.

A ação oficial sempre foi pautada pela ineficiên
cia e por um caráter assistencialista e eleitoreiro. A
sua absur. la descontinuidade, a falta de coordenação
e gestão é,utoritária, permitiu que os benefícios públi
cos resultantes fossem apropriados de diversos mo
dos pelas oligarquias locais que comandam a indús
tria da seca.

O Movimento Sindical de Trabalhadores e Tra
balhadoras Rurais sempre reivindicou ações de cará
ter estrutural, que articulassem diversas áreas de atu
ação, com o objetivo de:

a) Tornar a região Nordeste menos vulnerável
aos efeitos. da seca; e

b) Potencializar o desenvolvimento do Semi-Árido.
Portanto, sugerimos a implantação imediata de

um Programa de Ações Permanentes de Convivência
Com o Semi-Árido, que contenha ações de caráter
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produtores, fazendo com que percam ou não sua sa- emergenciais e estruturadoras, pautado numa gestão
fra, não é correto. Ora, Sr. Presidente, como penalizar democrática e transparente da ação pública. Isto im-
famílias que já são vítimas dessa ausência de política plica em estabelecer a paridade conforme determina
pública do Governo? Por que não adotar um progra- a legislação aos Conselhos existentes, garantindo a
ma que anistie as dívidas dos pequenos agricultores representação dos trabalhadores e trabalhadoras ru-
e dos assentados pela reforma agrária? Por que não rais e demais segmentos da sociedade civil.

garantir .ur:n crédito eme~gencial, para todo o Nordes- Ações a serem desenvolvidas:
te, subsidiado por família de pequeno produtor? Por . A , ,. •

que não criar um crédito especial de investimento 1. Providencias. Imedlat~s no sentido de
para que região do semi-árido tenha infra-estrutura assegurar o abastec~mento d ág~a ~ra c~n-
de convivência com seca? Por que não estabelecer sumo huma~o : anlma~ na reglao, Inclus~ve
um programa de habitação e saneamento na zona ru- com a, ar:npl.laJao d~ numero de ~r~os-plpa
ral com o aproveitamento dos materiais recolhidos do para dlstnbulçao de agua nos munlclploS atln-
desassoreamento dos açudes? gidos - a ~er executado pelo EXércit?e com

Sr. Presidente, tenho em mãos documento _ programaçao e acompanhament~ definido pe-
"Reivindicações do Movimento Sindical de Trabalha- los Conselhos, sobr~tudo nas .areas de as-
dores e Trabalhadoras Rurais frente à Seca" _ que sentamento e co~unldades rurais;
peço seja anexado a este pronunciamento. 2. Estabelecimento de um Programa de

. Os programas emergenciais não substituem Rend~ Mínima para as famllias atingidas ~ela
~ . . seca, Integrado a um Programa de Alfabetlza-

programas permanentes e nao podem conter cnténos ~ C 't - F - P f" I
d

· .. . fi I O· çao, apacl açao e ormaçao ro ISSlona
que Iscnmlnem os mais ou menos age ados. que It d 'G t- d R H'd ' d" vo a o a es ao e ecursos I riCOS e e
o Sr. FHC esta fazendo nesta ditadura em que se C . A • S' A"'d O P
t f G

onVlvenCla com o eml- ri o. rograma
rans ormou seu overno, , f 'I' rt" t d boi. . provera as aml las pa IClpan es e uma -

MUito obrigado. sa no valor de um salário-mínimo, garantindo
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O a participação mínima de 30% de agricultoras

ORADOR: familiares e trabalhadoras rurais;

REIVINDICAÇÕES DO MOVIMENTO SINDICAL 3. Ampliação das metas do~ Pr,?gra-
DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS mas PETI - do .Programa de Erradlcaçao do

RURAIS FRENTE À SECA Trabalho Infantil e B~ls~ Escola para ~odos
os Estados do NE, prlonzando o atendimen-
to as famílias rurais;

4. Implantação de um crédito especial e
emergencial para manutenção do rebanho;

5. Implantação de uma linha de crédito
especial para investimentos em negócios
não-agrícolas, sobretudo para o meio rural e
pequenas cidades do interior;

6, Liberação de recursos para instala
ção, recuperação e construção de obras de
infra-estrutura hídrica, produtiva e social nos
assentamentos rurais e comunidades de
agricultores e agricultoras familiares, com a
utilização de mão-de-obra local. Priorizando
as seguintes obras:

a) Cisternas de placas em cada unida
de familiar;

b) Poços artesianos e amazonas(per
furação, recuperação e instalação);

c) Barragens subterrâneas e assorea
doras;

d) Pequenas adutoras e instalar pon
tos de distribuição ao longo do percurso das
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adutoras já existentes para abastecimentos rizada pela alta concentração da terra, da água e da
de comunidades e assentamentos rurais; renda, além da ausência de ações permanentes de

e) Canais de irrigação em bacias hi- desenvolvimento adequadas à região.
drográficas com recursos hfdricos disponf- Por isso não podemos deixar de reafirmar os
veis, para uso dos agricultores e agriculto- nossos temas globais discutidos e elaborados pela
ras familiares; sociedade civil, quais sejam:

f) Instalação de Dessalinizadores Co- - Reforma Agrária;
munitários e gestão adequada dos resfduos; - PoHtica agrfcola diferenciada e adequada ás

g) Barragens sucessivas de pereniza- condições regionais;
ção de rios; . _ PoHticas sociais básicas - educação, saúde,

h) Açudes e barragens mécllas, bem previdência saneamento etc'
como· desassoreamento e despoluição dos I f' t t hfd' . ' dutO . I. - n ra-es ru ura nca pro Iva e socla .
açudes, nos e barragens, tendo a preocupa- .' .A' ' • .' _

ção, no caso dos açudes não retirar o mate- - Polftlca d: clencla e tecn~logla, ~omunlcaçao
rial da montante para não prejudicar o apro- rural e prese~açao.e .recu~eraçao am~l~nta~
veitamento da mesma para vazantes, e sim - Agro-Industnahzaçao e comerclallzaçao;
do "porão" dos reservatórios; - Associativismo e Cooperativismo de produção

i) Conservação e recuperação das ma- e crédito;
tas siliares; - Desenvolvimento de atividades não-agrfcolas;

j) Construção e recuperação de esco- - Gestão democrática de polfticas pública.
las e postos de saúde. Natal, 23 de maio de 2001. - CONTAG - FETAG

7. Liberação de recursos para compra de - STR - NE.
insumos y:naterial, fer:ramentas~ etc) adequa- O SR. FERNANDO GONÇALVES - Sr. Presi-
das e sufiCientes ~ra Implantaçao das obras;. dente, peço a palavra pela ordem.

8. Implantaçao do programa de um ml- .
Ihão de cisternas de placas (PIMC), que O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
vem sendo discutido e elaborado pela Arti- a palavra.
culação do Semi-árido (ASA); O ~~. FERNANDO GONÇ~LVES (PTB - RJ.

9. Implantação de Programa de Habi- S~m revlsao ~.o. o~?dor) - Sr. PreSidente, o PTB enca-
tação e Saneamento na zona rural, com o minha o voto sim. _
aproveitamento dos materiais recolhidos no O SR. ODELMO LEAO - Sr. Presidente, peço a
desassoreamento dos açudes, lagoas, bar- palavra pela ordem. .
ragens e rios, para confecção de telhas e ti- O SR. PRESIDENTE (AécIO Neves) - Tem V. Exa
jolos, através da implantação de olarias co- a palavra. _
munitárias; O SR. ODELMO LEAO (PPB - MG. Pela ordem.

10. Anistia das dividas para os créditos Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, solicito a V. Exa
contrafdos por agricultores e agricultoras fa- que acione as campainhas edetermine o encerramento
miliares do PRONAF, PROCERA, FNE, etc; dos trabalhos de hoje nas Comissões técnicas e nas

11. Implantação de um Programa de CPls, para que os Srs. Deputados venham ao plenário
aproveitamento dos vales úmidos e vazantes, votar as matérias constantes da pauta.
para produção de alimentos e sementes; O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado

12. Apoio ao desenvolvimento de um Odelmo Leão, atendendo ao pedido de V. Exa, determi-
programa de energia solar e eólica, a ser no que as campainhas da Casa sejam acionadas, para
utilizado na instalação dos poÇos artesianos que os Parlamentares venham imediatamente ao ple-
que serão perfurados; nária.

13. Estender o Programa Seguro-De- O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
semprego aos trabalhadores rurais; a palavra p~la ordem.

No entanto é preciso deixar claro que a irregu- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
laridade das chuvas, as secas são caracterlsticas a palavra.
próprias do Semi-Árido. A seca desvenda e agrava O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
uma situação de pobreza, fome e miséria que tem Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
suas rafzes fincadas na estrutura fundiária, caracte- existe na matéria em discussão uma particularidade a



O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registro o lançamento da revista por
Sinal, que, por sinal, pertence ao Sindicato Nacional
dos Funcionários do Banco Central do Brasil.

Convido todos os Srs. Deputados a participarem
do lançamento da revista no Espaço Cultural da Câ
mara dos Deputados.

Essa revista, por ser de entidade de corporação,
guarda relações com o público interno, mas ouviu di
versos segmentos. No seu primeiro número, há opi
niões do PFL ao PT, o que demonstra sua pluralidade
e abrangência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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ser examinada por todos os Srs. Deputados. Estou Sr. Presidente, solicito a V. ExB a divulgação de
convencido de que há ampla maioria de votos para meu pronunciamento nos meios de comunicação da
aprovar a matéria, mas é preciso registrar que o Muni- Casa.
cípio de Timon pertence ao Estado do Maranhão e O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
Teresina está no Piauí. palavra pela ordem.

Ressalto a sensibilidade do nosso Relator na O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
Comissão de Desenvolvimento Urbano, Deputado a palavrá
Pedro Fernandes, que, após aprovar conosco reque- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.
rimento para realização de audiência pública, foi até a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo
cidade de Teresina. Não tínhamos como resolver o V. ExB pela homenagem recebida da Assembléia Le-
problema daquela região metropolitana senão com a gislativa do Estado do Rio de Janeiro, segunda-feira
aprovação de uma lei complementar federal, a despe- passada. Foi reconhecido o belfssimo trabalho que V.
ito do probl( ma levantado pelo Líder Arnaldo Madei- ExB presta ao País em sua atuação na Câmara dos
ra, que salienta tratar-se o caso de uma autorização. Deputados. Por unanimidade, aquela Assembléia Le-

A rigor, quanto à região metropolitana de Teresi- gislativa concedeu-lhe a Medalha Tiradentes, motivo
na e Timon, não deveríamos ter percorrido o caminho de satisfação para todos nós, Parlamentares, que ti-
da autorização. Deveríamos, isto sim, ter criado a re- vemos a oportunidade de comparecer à solenidade.
gião integrada dos dois Municípios, que inclui dois Foi marcante a presença dos Parlamentares, mais de
Estados da Federação, o que só uma lei federal pode- cinqüenta compareceram à solenidade.
ria fazer. Aproveito o momento para pedir a Deus que dê

Convoco todos os companheiros do PSB e do a V. ExB muita sabedoria e maturidade para que
PCdoB a comparecer a esta votação, atendendo à continue seu trabalho, que está sendo reconhecido
necessidade da criação dessa região integrada tão em todo o País, pois o Legislativo, em sua trajetória,
importante para o Piauí e o Maranhão, como de resto precisa do seu êxito.
para todo o Nordeste. A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de

O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, peço Janeiro, por intermédio do Deputado Sérgio Cabral e
a palavra pela ordem. de todos os seus Deputados Estaduais, ao conceder

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V. Exa ~~~~~~~~~oração a V. Ex
a

, fortalece todo o Legislativo

a palavra. Muito obrigado.
O SR. NEIY~ MOREIRA (Bloco/PD~ - MA. Pela O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado

ordem. Sem revlsao do orador.) ~ Sr. Pre~ldente, c?~- Paulo Feijó, agradeço a V. ExB as palavras. Certamen-
gratulo-me com os colegas do Piauí que tiveram a Inl- te a homenagem é extensiva a todos os Srs Deputa-
ciativa de propor projeto que cria região integrada de d~s .
desenvolvimento naquele Estado. Pela primeira vez, .
um Município do Maranhão, o Timon, será integrado
ao programa. Fugir de antigos limites territoriais, sem
desconhecer a importância da integração de Municí
pios ou de áreas de outros Estados, é um passo avan
çado que fortalece a Federação.

Sr. Presidente, aproveito para entregar à Mesa
proposta de emenda à Constituição que atende a to
dos os requisitos regimentais e possibilita ao Con
gresso Nacional emendar tratados submetidos à sua
consideração. Atualmente, só podemos aprová-los ou
desaprová-los.

Enfrentamos grave problema na Base de Alcân
tara, um atentado à soberania nacional. Se a proposta
de emenda constitucional já tivesse sido aprovada,
poderíamos solucionar o problema brevemente,
emendando os parágrafos e artigos absolutamente
atentatórios à soberania nacional.
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o SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.·

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras e Srs. Deputados, reforço o apelo do Deputado
Fernando Ferro, que solicita ao Ministro Raul Jung
mann que receba as lideranças do Movimento dos
Trabalhadores em Agricultura do Nordeste.

É incrível que os Presidentes da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte
FETARN e da Confederação dos Trabalhadores na
Agricultura - CONTAG tenham de dirigir-se aos Depu
tados para que o Ministro Raul Jungrnann os receba.

Sr. Presidente, eles querem apenas comunicar
ao Ministro que famllias inteiras de cidades e comuni
dades rurais do semi-árido nordestino estão saque·
ando nas ruas e estradas porque não agüentam mais
a fome. Essas entidades pretendem intermediar ação
para que se promova o socorro dos flagelados de
mais uma estiagem no Nordeste.

Minha solicitação, no sentido de que o Ministro
Raul Jungmann receba os líderes da Confederação
dos Trabalhadores na Agricultura e da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte,
é um ato de democracia.

É o apelo que faço, Sr. Presidente.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra para apresentar questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vou ler o ofício que encaminharei a V. Exa.

Sr. Presidente, venho comunicar-lhe
incidente ocorrido na data de hoje, quando
da reunião de instalação e eleição da Mesa
da CPI do BANESPA e pedir-lhe as provi
dências necessárias.

Foi firmado acordo, assinado pelos Lf
deres dos partidos, em relação à indicação
dos membros da Mesa e dos Relatores das
Comissões de Inquérito.

Por este acordo, a indicação do Presi
dente da CPI do BANESPA caberia ao
PSDB, que indicaria um Parlamentar do
PFL para relatar.

Acontece, Sr. Presidente, que o PTB
indicou hoje, durante a reunião de instala
ção, um Parlamentar de sua bancada como
candidato avulso para o cargo de Presiden
te de Comissão, que restou sendo indevida
mente eleito para o cargo.

Cabe ao Uder do PSDB indicar os car
gos que ao partido couber, nos termos do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados e
do acordo entre as Uderanças partidárias.

Em face do exposto, solicito a V. ExB
que tome as providências cablveis para o
restabelecimento do acordo dos Srs. Lfde
res, mantendo-se a convivência amistosa e
democrática nesta Casa Legislativa.

O ofício tem a assinatura do Líder Odelmo
Leão, do PPB; do Líder Geddel Vieira Lima, do
PMDB; do Líder Inocêncio Oliveira, do Bloco Parla
mentar PFUPST; e do Líder Walter Pinheiro, do PT.

Gostaria que todos os Líderes partidários assi
nassem o ofício que será entregue a V. Exs

. A Casa
tem por princfpio respeitar os acordos partidários.
Não podemos abrir mão desse princfpio, porque isso
levaria a uma situação de intranqüilidade, inseguran
ça e falta de confiança naquilo que foi acertado.

O ilustre Deputado Salvador Zimbaldi foi indica
do pela Liderança partidária e não há nada que possa
recriminar a indicação. Não ternos nada contra o que
foi eleito, Deputado Luiz Antonio Fleury, mas não ca
beria neste episódio mudança em acordo firmado en
tre todas as Lideranças.

Sr. Presidente, encaminho a V. EXSo requerimento
para que as devidas providências sejam tomadas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
recebe o requerimento de V. EXS e determinará imedi
atamente à Secretaria-Geral que o examine.

A Presidência gostaria de fazer rápido e rele
vante comentário. Trata-se de descumprimento de
ajuste polftico. Esta Casa, e V. EXS citou bem, prima
pelo cumprimento dos acordos entre partidos. De ou
tra forma, teríamos dificuldades muito maiores do que
as que naturalmente temos no encaminhamento das
mais diversas matérias.

Surpreendi-me, quando comunicado por V. EXS
agora há pouco, com o acontecido naquela Comis
são, urna vez que não me parece adequado o des
cumprimento de acordos. O precedente poderia ser
danoso ao bom encaminhamento dos trabalhos da
Casa, mas, sobretudo, à relação de confiança entre
aqueles que, eleitos por suas bancadas, têm prerro
gativa de preencher cargos que lhes cabem.



O SR. JUTAHY JUNIOR - Muito agradecido,
Sr. Presidente. Não poderia esperar outra atitude de
V. Exa

.

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demos en
tradahoje a um requerimento para que sejam escolhi
dos os membros de Comissão Externa desta Casa
destinada a investigar in loco acontecimento que afli
ge 7 mil pessoas na cidade de Mauá, Estado de São
Paulo. Ou seja, a contaminação de edificações por re
síduos sólidos. Trata-se do caso dos moradores de 56
prédios, vítimas da irresponsabilidade ou do Poder
Público, ou de empresários inescrupulosos.

Tal fato teve repercussão nacional e precisa não
só ser investigado como incorporado às discussões
dos projetos da Comissão Especial que trata da Políti
ca Nacional de Resíduos Sólidos, um dos quais de
minha autoria.

Sr. Presidente, peço a V. Exa prioridade na vota
ção desse requerimento e que na designação dos
componentes da referida Comissão sejam aproveita
dos os memb ·os da Comissão Especial que trata dos
resíduos ~ólidos.

O povo da maior cidade do País, São Paulo, es
pera resposta da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
compreende a importância do tema abordado por V.
Exa, mas pede que faça do Líder de seu partido o por
tador da solicitação na próxima reunião de Líderes, já
que nessas ocasiões estabelecemos a pauta das
sessões da Casa.
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Portanto, a Mesa examinará com a presteza O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
possível os caminhos que visam restabelecer acor- peço a palavra pela ordem.
dos firmados e a confiança mútua entre os responsá- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
veis pelas indicações. Não há qualquer restrição a ne- palavra.
nhum dos nomes envolvidos. Trata-se de Pariamenta- O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTS - PA Pronun-
res ilustres, respeitados e respeitáveis, mas é preciso cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
que regras estabelecidas, no caso acordos políticos, Deputados, o simples fato dê ser representante do
continuem sendo praxe e condutores dos entendi- povo do Pará em nossa Casa de Leis já constitui moti-
mentos dos nossos trabalhos. A Mesa fará o que o vo de orgulho demasiado grande para minha pessoa.
Regimento permitir e o que sua política orientar, a fim Acostumado às co~sas simp.les ~a vid~, nascido e cri-
de que sejam restabelecidos o bom convívio entre os a~o em peque~a Cidade do mten,?r, nao ~nso de a~-
Líderes partidários e o respeito às indicações que ~I~ar as ~ar~vllhascom que ~ Cn~dorbrindou o tern-

. a .. '. tono brasileiro, em seus mais diferentes aspectos.
hOJe ~odem f zer com que dete~mlnado partido seja Nosso País, apesar de sua vastidão territorial, não so-
pretendo, mas que no futuro fara com que outros se- fre os efeitos de furacões maremotos vendavais
jam vítimas desse descumprimento. neve, terremotos e outros fenômenos ~tmosféricos'.

Era o comentário que a Mesa gostaria de fazer Na verdade, podemos dizer com convicção, repetindo
neste instante. o poeta, que o Brasil é abençoado por Deus e bonito

por natureza.
Digo isto, Sras. e Srs. Deputados, para demons

trar o prazer que sinto ao comentar mais um ato de
profundo efeito para preservação de nossas florestas.
Em que pese a devastação de alguns trechos de nos
sa tão cantada e decantada floresta amazônica, te
mos a comemorar a criação de mais uma floresta de
clarada nacional, conforme decreto presidencial assi
nado em 5 de julho do corrente ano. Trata-se da flo-

o resta de Acará-Mirim, localizada no nordeste paraen
se, oficialmente aclamada durante as comemorações
do Dia do Meio Ambiente. A reserva fica em Tailândia,
com uma área de 33.639 hectares, repassada pelo
Instituto Nacional de Seguro Social- INSS ao Institu
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis (IBAMA).

O Pará conta, agora, com onze florestas nacio
nais, e só é superado pelo Amazonas em quantidade
e extensão de florestas protegidas. Trata-se de vege
tação tropical, com árvores que ultrapassam os cin
qüenta metros, como é típico na região. Assim,
abre-se mais uma frente de proteção à biodiversidade
da maior floresta do planeta, tão cobiçada por estran
geiros que insistem em querer transformar nosso ter
ritório amazônico em território universal.

Aliás, valho-me do ensejo, nobres companhei
ros, para alertá-los, mais uma vez, assim como nos
sas autoridades para o perigoso problema de univer
salização do que é nosso, muito nosso, muito brasilei
ro. A Amazônia brasileira é nossa, assim como o ar
que respiramos, purificado pela luxuriante vegetação
que cobre nossa terra. Parabéns às autoridades, ao
povo de Acará-Mirim e de Tailândia.

Solicito a V. Exa, Sr. Presidente, que este meu
pronunciamento seja divulgado nos meios de comuni
cações da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Obrigado.
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O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, A SRA. TETÉ BEZERRA-Sr. Presidente, peço
peço a palavra pela ordem. a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
a palavra. palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL _ MA. A SRA..T~TÉ BEZERRA (PMDB -: MT. Pela or-
Pela ordem Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente ~em. Sem revl~o da oradora.) - Sr. Presidente, gosta-

. , na de parabemzar esta Casa eas Deputadas Teima de
Sras. ~ Srs. Deputad~s, u~o da pal~vr~ para falar des- Souza e Lidia Quinan pela aprovação do projeto de lei
~~ ~roJeto que ora dlscutlm~s, haja vista que vamos que institui, no âmbito do Ministério da Saúde, o Pro-
IniCiar novo tempo com polftlcas urbanas coerentes. grama Nacional de Controle do Câncer de Próstata.

Parabenizo as bancadas do Maranhão e do Pia- Está organizada na Casa Frente Parlamentar da
uí por terem encaminhado bem a proposição, a exem- Cancerologia, cujo objetivo é aprovar projetos de lei
pio do que fizeram levando a CODEVASF para o Rio que tragam benefício ao cidadão com câncer.
Parnaíba. As duas bancadas estão de parabéns por A aprovação desse projeto de lei, após quatro
conduzirem esse projeto. No entanto, faço apelo às anos de tr~m!tação ~esta Casa e no Senado.Federal,
mesmas: é importante que sejam transferidos para a vem contnbulr e mUito para que a doença s.eJa detec-
CODEVASF os projetos Tabuleiro São Bernardo e Ta- tB:da prec9c.emente e,o tratamento encaminhado ao
buleiro Litorâneo, não permitindo que o DNOCS atra- Sistema Unl~O de Saude..
se mais as duas regiões. Gostaria de parabemzar a Deputada Teima de

Muito obrigado Sr. Presidente. Souza, que, em seu projeto de lei originário, instituiu a
'. Semana Nacional de Prevenção do Câncer de Prós-

O SR. PRESIDENTE (AéCIO Neves) - Concedo tata. A Deputada Udia Quinan a manteve, e o Ministé-
a palavra pela ordem ao Deputado José Genoíno. . d S 'd . t't' P N' Id C t

O SR. JOSÉ GENOfNO (PT _ SP. Pela ordem. no a ~u e InS I UIU o rograma aCiona e on ro-
Sem revisão do orador. ) _ Sr. Presidente, tenho le do Cancer de .Próstat~.
assumido publicamente a defesa da agenda ética que Era o que tinha a dizer.
V. ExQ anunciou ao País. É importante a votação não Muito obrigada.
só do código de ética como da _imunidade O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
parlamentar e também da regulamentaçao do voto .
secreto na Câmara dos Deputados. registra as palavras de V. Ex".

Sr. Presidente, nesse sentido, estou protocolan- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - C?~ a pa-
do junto à Mesa da Câmara, juntamente com o Depu- lavra pela ordem o Deputado Professor LUlzlnho e,
tado Emerson Kapaz, do PPS, proposta de emenda à em seguida, os Deputados Heráclito Fortes e Germa-
Cons~tuição que re.gulamenta o voto sec~eto: Ist~ é, a no Rigotto.
votaçao secreta eXiste para casos constl~~clonals de Após esses oradores a Mesa vai encerrar a vo-
guerra, estado de defesa e estado de SitiO; para os _ '
demais, estou propondo revogá-Ia. taçao.

Sr. Presidente, encontro-me à disposição de V. O SR. PRt?~ESSOR LUIZINHO (PT ~ SP. Pe~
Exa e das demais Lideranças para trabalharmos jun- ordem. Sem. revlsao d~ o~ador.) ~ Sr. PreSidente, fOI
tos e viabilizarmos a agenda ética; o pacote ético de aprovado hOJe na Comlssaode FIn~nçase Orçamen-
recuperação da imagem do Congresso Nacional, em to o parecer do Relator, que reajusta a tabela do
particular da Câmara dos Deputados, com votações Imposto de Renda. . . . .
importantes a se processarem neste plenário. No fundo, a antiga tabela Vinha confiscando dl-

M 'jt b' d nheiro de segmentos que conseguiam recuperar um
u o o nga o. d d lá . I d tpouco a per a e seus sa nos ao ongo o empo.

O SR. PRESID~NTE (Aécio Neves) - ~ Mesa Quando a Receita diz que estará perdendo de 3
agr~d.ece ~ V. Exa ~als u_ma vez a colab?!aç~o. Sua a 4 bilhões com reajuste da tabela do Imposto de
partl~lpaçao nas dlscussoes, pela expene~cla e co- Renda, deveria usar outro argumento. Na verdade,
nheclmento .profun~o de ambas as matérias, certa- está retirando recursos dos trabalhadores que serão
mente será ImpreSCindível. beneficiados com o reajuste da tabela, cujas alíquo-

Nos próximos dias, V. Ex" será convidado a con- tas deveriam ter sido recuperadas anualmente.
tribuir na consolidação dos projetos que sucessiva- Esperamos rápida votação nas outras Comissões
mente a Mesa pretende colocar em votação na Casa. para que possamos votar o relatório em plenário.



LISTAGEM DE VOTAÇÃO

É APROVADO O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 242, DE 1998.

360
00

01
361

VOTARAM

Sim:
Não:
Abstenção:
Total:
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O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, tação projeto tão ou mais importante do que esse que
peço a palavra pela ordem. corrige a tabela do Imposto de Renda. Espero que o

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a Governo nos ajude nas próximas etapas que temos
palavra. de vencer e na sanção desse projeto. Refiro-me ao

O SR. HERÁCLITO FORTES (Bloco/PFL - PI. projeto que retira a cumulatividade de COFINS e PIS,
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, assinado pelo ex-Presidente Michel Temer, com o
esta votação é importante para o Brasil, mas, de ma- meu apoiamento e dos Deputados Moreira Ferreira e
neira especial, é histórica para as bancadas do Piau( Mussa Demes. Se aprovado, haverá desoneração
e do Maranhão. das exportações, teremos rapidamente bom superá-

O Deputado Mussa Demes fez um encaminha- vit na balança comercial e não mais dependeremos,
mento e, em seguida, votou, mas vejo que, no painel, como acontece hoje, do capital especulativo. Ou seja,
seu nome não aparece como tendo votado. Talvez te- a retirada da cumulatividade de COFINS e PIS permi-
nha havido erro do Deputado na digitação. Pergunto tirá que tenhamos mais desenvolvimento.
se.o voto de S. Exa. foi consi~nado na Mesa, e não no Sr. Presidente, nós, que lutamos tanto para trazer
painel. Estou tentando localizar o Deputado Mussa ao Plenário a votação da reforma tributária que infeliz-
Demes, mas quero dar o testemunho de que o seu _ .. ' -
voto, pelo menos em intenção, foi consignado. ment~ n.ao avançou, deVido à Incompreensao da área

Q f
. t economlca do Governo, esperamos que pelo menos

uero apenas azer esse regls ro. d f " .. .
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A Mesa e~sa parte a re orma tnbut~na, a retirada da cumulatl-

cumprimenta V. Exa pela solidariedade ao coestadua- vldade.de COFINS e PIS, ~eja'aprovada ~~ esta Casa
no e reitera que o Deputado Mussa Demes não ape- e sancl~nada pelo ~~. PreSidente da Rep~bhca.
nas votou - vamos ver se está configurado no painel . Nao tenho_duvida d~ q~e ess~ projeto apr~vado
eletrônico -, como manifestou da tribuna sua posição h~je ~ela.~a.nha na Comlssa<:de Finanças. e T~buta-
favorável à iniciativa do Senador Hugo Napoleão. Não ç~o e o 1n.ICIO.~a ref~rmulaçao e mode~mza9ao do
há dúvidas em relação a isso, mas a Presidência soli- Slstem~ !~Ibutano NaCional. Essa m.odermzaç~o. ~rar~
citará à Secretaria-Geral que procure saber se o voto competltlvld~de ~ n~s~a economia ~ pOSSlb.llltar~
de S. Exa foi consignado ou não. Politicamente, ficou ~ma harm~n1zaçao ~lnl.~a ?O noss? sistema tnbuta-
claramente esclarecida a posição do ilustre Deputado no com o sistema tnbutano internacional.
Mussa Demes. Era o que tinha a dizer.

O SR. HERÁCLITO FORTES - Muito obrigado, Muito obrigado.
Sr. Presidente. A SRA. TÂNIA SOARES - Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa- a palavra pela ordem.
lavra pela ordem o Deputado Germano Rigotto. Em O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
seguida, vou encerrar a votação. palavra.

. _O SR. GERMANO RIGO:rrO (P~D~ - RS. Sem A SRA. TÂNIA SOARES (Bloco/PCdoB - SE.
revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, ja fOI destacada Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente voto "sim"
da tribuna, por colegas Deputados, a importância da com o PCdoB. "
votaç~od'nahc.omissão ~et Finanças ~ Tributação, na O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
manha e oje, do proje o que cOrrige a tabela do vai ence rar a votaçã (no:> sa.)
Imposto de Renda. r o. ,,,u

Oriundo do Senado Federal de autoria do Se- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en-
nador Paulo Hartung, relatado pe'lo Deputado Pedro cerrada a votação.
Novais e depois pelo Deputado Mussa Demes, na A Mesa anuncia o resultado:
verdade o projeto busca fazer justiça fiscal ao corrigir
a tabela do Imposto de Renda, congelada há cinco
anos. Nesse período, trabalhadores que em 1996 não
pagavam IR passaram a pagar, porque não houve
correção da tabela, mesmo que tenha havido inflação
e que não tenham tido aumento real de salário. Ou
seja, faixas salariais não foram corrigidas, deduções
não foram corrigidas, prejudicando o trabalhador.

Sr. Presidente, quero dizer ao Senador Hugo
Napoleão, que nos honra com sua presença na Casa,
que hoje votamos na Comissão de Finanças e Tribu-
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Proposição: PLP ND f42/98 - REGIÃO INTEGRADA
GRANDE TERESINA

Inicio Votação: 22/081200116:58

Fim Votação: 22108/200117:34

Resultado da Votação
Sim 360
Abstenção 1

Total da Votação 361

Art. 17 1

Total Quorum 362

Presidiram a Votação: Aécio Neves -16:36

Orientação
PSDC·Sim
PFUPST-Sim
PSOB-Sim
PMDB·Sim
PT·Sim
PPB-Sim
POT/PPS - Sim
PTB -Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPSL-Sim
GOV. - Abstenção

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim
AlcestB Almeida PMDB Sim
Almir Sé PPB Sim
Luciano Castro PFL PFUPST Sim
Luis Barbosa PFL PFUPST Sim

Total Roraima : 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTS Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL PFUPST Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Asdrubal Bentes PMOB Sim
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT POT/PPS Sim
Haroldo Bezerra PSDB Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Benglson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL PFUPST Sim
Renildo Leal PTB Sim
Vic Pires Franco PFL PFUPST Sim

Total Pará: 13

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avelino PFL PFUPST Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 4

RONOONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Sim
Eurípedes Miranda POT POT/PPS Sim
Expedito Júnior PSOB Sim

Total Rondonia: 3

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL PFUPST Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bitlar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL PFLlPST Sim
Kátia Abreu PFL PFUPST Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Sim
Cesar Bandeira PFL PFUPST Sim
Costa Ferreira PFL PFUPST Sim
Eliseu Moura PPB Sim
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Partido Bloco Voto
MARANHAO
Gasta0 Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL PFUPST Sim
Nelva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastlao Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 13

CEARA
Almeida de Jesus Pl PUPSl Sim
Anibal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Eunlclo Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Targan PFl PFUPST Sim
Pimentel Gomes PPS PDTIPPS Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Roberto Pessoa PFL PFUPST Sim
Sérgio Novais PSB PSBJPCOOB Sim

Total Cearã : 16

PIAul
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL PFUPST Sim
Heráclito Fortes PFL PFLlPST Sim
João Henrique PMOB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL PFUPST Sim
Themlstoclas Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Plaul : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Carios Alberto Rosado PFL PFUPST Sim
Iberê Ferreira PTB Sim
Laire Rosado PMOB Sim
Lavoisier Mala PFL PFUPST Sim
Ney Lopes PFL PFUPST Sim
Salomão Gurgel POT POT/PPS Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAfBA
Adauto Pereira PFL PFUPST Sim
Armando Abllio PSOB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
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Partido Bloco Voto
PARAíBA
Domiciano Cabral PSDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL PFUPST Sim
Wilson Braga PFL PFUPST Sim

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Sim
João Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL PFUPST Sim
Joel De Hollanda PFL PFUPST Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PFL PFL!PST Sim
Luciano Bivar PSL PUPSL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS PDT/PPS Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Joao Caldas PL PUPSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 6

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 5

BAHIA
Claudio Cajado PFL PFUPST Sim

Coriolano Sales PMOB Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB Sim

Jaime Fernandes PFL PFUPST Sim

João Carlos Bacelar PFL PFUPST Sim

João Leão . PPB Sim



..
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL PFLlPST Sim
José Carlos Aleluia PFL PFLJPST Sim
José Lourenço PMDB Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL PFUPST Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Milton Barbosa PFL PFUPST Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Magalhães PFL PFUPST Sim
Reginaldo Germano PFL PFLlPST Sim
RoiaM Lavigne PMDB Sim
Saulo Padrosa PSDB Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST Sim

Total Bahia: 25

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL PFUPST Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cábo Júlio S.Part. Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danllo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Jaime Martins PFL PFUPST Sim
Jo~o Magalhaes PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militêo PSDB Sim
Lael Varella PFL PFUPST Sim
Linceln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Lúcia PMDB Sim
Mário Assad Júnior PFL PFUPST Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saulo Coelho PSOB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSBIPCOOB Sim
Virgílio Gulmaraes PT Sim
Vittorio Medioli PSOB Sim

Total Minas Gerais: 38

EspíRITO SANTO
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTS Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Sim
Magno Malta PL PUPSL Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PSB PSB/PCOOB Sim
A1dir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
A1merinda de Carvalho PPB Sim
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Maltas PSDB Sim
Carlos Santana PT Sim
Camélia Ribeiro PL PUPSL Sim
Or. Helena PSDB Sim
Eber Silva PL PUPSL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
IOOio Rosa S.Par!. Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali pedoB PSB/PCDOB Sim

João Mendes PMDB Sim

João Sampaio PDT PDT/PPS Sim

Jorge Wilson PMDB Sim

José Carlos Coutinho PFL PFUPST Sim

Laura Carneiro PFL PFUPST Sim
Luisinho PST PFUPST Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim

Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim
Miro Teixeira POT POTlPPS Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim

Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim

Rodrigo Maia PFL PFLlPST Sim
Simi:lo Sessim PPB Sim
Vf1ldeci Paiva PSL PUPSL Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Vivaldo Barbosa PDT PDTlPPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 37

SAOPAUlO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassl PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzjo PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Abstençao
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSl Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauei Sobrinho PFL PFUPST Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL PFUPST Sim
Iara Bernardi PT Sim
Ivan Valente PT Sim
Jair Meneguelll PT Sim
Joao Eduardo Dado PMDB Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Genorno PT Sim
José Indlo PMDB Sim
José Roberto Batochlo PDT PDT/PPS Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim
Lamartlne PeseUa PMDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcos Cinlra PFL PFUPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson·Marquezelli PTB Sim
Nauton Lima PFL PFUPST Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL PFUPST Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dóris PSDB Sim
Silvio Torres PSOB Sim
VadãoGomes PPB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 53

MATO GROSSO
Uno Rossi PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PSDB Sim

Total Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMD8 Sim
Geraldo Magela PT Sim
Osório Adriano PFL PFUPST Sim
Pedro Celso PT Sim
Wigberto Tarluce PPB Sim

Total Distrito Federal: 6

GolAs
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Barbosa Neto PMDB Sim

JUQuinha PSDB Sim

Udia Quinan PSDB Sim

Lúcia Vãnia PSDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Ronaldo Caiado PFL PFUPST Sim

Vilmar Rocha PFL PFUPST Sim

Total Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL
Antônio Cruz PMOB Sim

João Grandão PT Sim

Manoel Vitória PT Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Marisa Serrano PSDB Sim

Pedro Pedrossian PPB Sim

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFL/PST Sim

Affonso Camargo PFl PFUPST Sim

Airlon Roveda PSDB Sim

Basilio VilIanl PSDB Sim

Chico da Princesa PSDB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Sim

Flávio Arns PSDB Sim

Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Irls Simões PTB Sim
Ivania Guerra PFL PFUPST Sim
Luciano Pizzatto PFL PFUPST Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Max Rosenmann PSOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio BalbinoUi PSOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Santos Filho PFL PFUPST Sim
Werner Wanderer PFL PFUPST Sim

Total Paraná: 24

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Cartito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Fernando Coruja POT PDT/PPS Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim
Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim
Renato Vianna PMOB Sim
.Serafim Venzon POT POT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp POT POTlPPS Sim
Alceu Callares POT POT/PPS Sim
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Edir Oliveira PTS Sim
Enio Bacci PDT POT/PPS Sim
Esther Grassl PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Felter Júnior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Jarbas Lima PPB Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osmar Terra PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Pompeo de Mattos PDT POT/PPS Sim
Telmo Kirst PPB Sim

Total Rio Grande do Sul: 19



REDAÇÃO FINAL:

REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR

~ 242-8, DE 1998

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Integrada de Desenvolvimento da
Grande Teresina e instituir o Programa
Especial de Desenvolvimento da Grande
Teresina e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a criar a
Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Te
resina, com o objetivo de articular e harmonizar as
ações administrativas da União e dos Estados do Pia
uí e do Maranhão, conforme o previsto no inciso IX do
art. 21 , no art. 43, e no inciso IV do art. 48 da Constitu
ição Federal.

§ 1°A Região de que trata este artigo é constitu
ída pelos Municípios de Altos, Beneditinos, Coivaras,
Curralinho, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa
Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil,
Teresina e União, no Estado do Piauí, e pelo Municí
pio de Timon, no Estado do Maranhão.

§ 2° Os municípios que vierem a ser constituí
dos a partir de desmembramento de território de Mu
nicípios citados no parágrafo anterior passarão a
compor, automaticamente, a Região Integrada de De
senvolvimento da Grande Teresina.

Art. 2° Será criado um Conselho Administrativo
que coordenará as atividades da Região Integrada de
desenvolvimento da Grande Teresina.

Parágrafo único. As atribuições e a composição
do Conselho Administrativo de que trata este artigo
serão definidas em regulamento, dele participando
representantes dos Estados do Piauí, do Maranhão e
dos municípios abrangidos pela Região Integrada de
Desenvolvimento da Grande Teresina.

Art. 3° Consideram-se de interesse da Região
Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina
os serviços públicos comuns aos Estados do Piauí,
do Maranhão e aos municípios que a integram, es
pecialmente aqueles relacionados às áreas de in
fra-estrutura, prestação de serviços e de geração
de empregos.

Art. 4° É O Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento da Grande
Teresina.

39026 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2001

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre Parágrafo único. O Programa Especial de Desen-
a mesa e vou submeter a votos a seguinte volvimento da Grande Teresina, ouvidos os órgãos

competentes, estabelecerá, mediante convênio, nor
mas e critérios para unificação de procedimentos rela
tivos aos serviços públicos abrangidos, tanto os fede
rais e aqueles de responsabilidade de entes federais,
como aqueles de responsabilidade dos entes federa
dos referidos no art. 1°, especialmente em relação a:

I - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério
da Fazenda;

II - linhas de crédito especiais para as ativida
des prioritárias;

111 - isenções e incentivos fiscais, em caráter
temporário, de fomento a atividades produtivas em
programas de geração de empregos e fixação de
mão-de-obra.

Art. 5° Os programas e projetos prioritários para
a Região, com especial ênfase para os relativos à in
fra-estrutura básica e geração de empregos, serão fi
nanciados com recursos:

I - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pela União, na forma da lei;

II - de natureza orçamentária que lhes forem
destinados pelos Estados do Piauí, do Maranhão e
pelos Municípios abrangidos pela Região Integrada
de que trata esta lei complementar;

III - de operações de crédito externas e internas.
Art. 6° A União poderá firmar convênios com os Esta
dos do Piauí, do Maranhão e com os municípios refe
ridos no § 1° do art. 1°, com a finalidade de atender ao
disposto nesta lei complementar.

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

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Paes Landim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai à sanção.

O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
a que se refere, votei "sim", com o meupartido, o PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 2:



Discussão, em turno único do Proje
to de Lei Complementar n° 155, de 2000,
que autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integrada de De
senvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Ju
azeiro/BA e instituir o Programa Especial
de Desenvolvimento do Pólo Petroli
naIPE e Juazeiro/BA; tendo pareceres
das Comissões: de Desenvolvimento
Urbano e Interior, pela aprovação (Rela
tor: Sr. Pedro Fernandes); e de Finanças
e Tributação, pela compatibilidade e ade
quação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação (Relator: Sr. Jor
ge Khoury). Pendente de parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação.

O SR. SANTOS FILHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIOENTE (Aécio Neves) - Tem V. EX'- a
palavra.

O SR. SANTOS FILHO (Bloco/PFL - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o PT.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSOB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior acompanhei a orientação do PSDB.

O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (810
co/PFL - PE.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com o partido.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL
RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei conforme a orientação do partido.

A SRA. CELCITA PINHEIRO (Bloco/PFL - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei confor
me orientação do partido.

O SR. OLlMPIO PIRES (Bloco/PDT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com o partido.

O SR. PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL- DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com o PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em se
guida, estaremos iniciando o processo de votação no-

..-
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR minaI e, durante essa votação nominal, os Srs. Parla-
N° 155-A, DE 2000 mentares poderão registrar o voto na votação a que,

(Do SenadO Federal) para tristeza da Mesa, não puderam comparecer.
O SR. PRESIDENTE (AéCio Neves) - Para ofe

recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao Deputado Coriolano Sales.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, o Projeto de Lei Complementar n°
155-A, de 2000, oriundo do Senado Federal, tem nes
ta Casa amplo apoio do eminente Deputado Clemen
tino Coelho.

O projeto cria a Região Administrativa Integrada
de Desenvolvimento do Pólo petrolinalPE e Juazei
ro/BA é constitucional, é legal e obedece à técnica le
gislativa. Ele é de suma importância, tanto para Per
nambuco como para a Bahia, pois irá beneficiar re
gião administrativa muito importante, de quase 1 mi
lhão de pessoas, abrangendo oito Municípios, quatro
de Pernambuco e quatro da Bahia. Portanto, merece
o apoio integral desta Casa.

O parecer é pela aprovação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O parecer

é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há orado

res inscritos para discutir a matéria.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem, como Uder do PTB,
somente para esclarecer um episódio.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pre
ciso esclarecer uma dúvida que ficou a respeito da
eleição do Deputado Luiz Antonio Fleury para a Presi
dência da Comissão Parlamentar de Inquérito do
BANESPA, em São Paulo.

Quero dizer à Casa e a V. Exa que eu não indi
quei o Deputado Fleury, rompendo nenhum acordo
de Líderes. Isso não houve. Entendo o equívoco co
metido pelo Líder do PSDB - já conversei com S. Ex8

em plenário -, porque em hipótese alguma passei por
cima de acordo de Líderes. Em hipótese alguma a li
derança do PTB fez isso. Nós respeitamos a decisão
do Plenário da Comissão.

O Deputado Fleury me pediu, há dias, que fizes
se uma intervenção junto ao Líder do PSDB para que
ele, autor do requerimento da CPI do BANESPA, pu
desse presidir a mesma. Eu disse ao Deputado Fle
ury: "Deputado, V. Exa tem um conflito com o PSOB de
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São Paulo, porque era o Governador do Estado à
época da intervenção do BANESPA. V. E)(l precisa
conversar com o Líder do PSDB, porque ele deve ter
suas dificuldades, tanto que indicou para presidir a
CPI o Deputado Salvador Zimbaldi, do PSDB de São
Paulo".

O Deputado Fleury tentou falar, mas não houve
oportunidade de encontro com o Líder Jutahy Junior.
Nem eu consegui discutir pessoalmente este proble
ma com o Líder Jutahy Junior.

Após a indicação dos Deputados pelas Lideran
ças -porque o Dep1.J~aoo 1)â CPJ representa o Uder -,
o Deputado Fleury lançou a sua candidatura. Em pri
meiro escrutínio, sem indicação do Deputado Rob~r

to Jefferson, Líder do PTB, ganhou por nove votos a
quatro. Foram apresentadas questões de ordem, e
ocorreu uma segunda votação dentro do plenário da
CPI. O Deputado Fleury novamente venceu a eleição,
por doze votos a dois, para presidir a Comissão Parla
mentar de Inquérito, dentro do que estabelece o Regi
mento Interno da Casa.

Quero dizer, Sr. Presidente, que podemos con
versar para superar o contMo, mas a UdeTança do
PTS, em momento nenhum, tentou defraudar acordo
de Liderança. Pelo contrário, os Deputados que repre
sentam as Lideranças na CPI elegeram majoritaria
mente o Deputado Luiz Antonio Fleury para presidir
aquela Comissão.

Esta Casa é assim: acaba protegendo sempre o
Parlamentar. No caso de estar um Deputado Federal
em conflito com o Executivo, ou com interesses do
Executivo, interesses do passado ou, no caso, da
época da intervenção, por solidariedade a Casa fica
ao lado do Parlamentar e não do Executivo. E o Depu
tado Fleury conseguiu o apoio solidário da unanimi
dade das bancadas que lá estavam, porque a vitória
foi quase incontestável: nove votos a quatro no prime
iro turno e doze votos a dois no segundo turno de vo
tação. É uma vitória realmente muito marcante, muito
majoritária para que ela represente apenas uma indi
cação de um Líder rebelde de um partido pequeno.

Sr. Presidente, volto à tribuna para dizer do meu
apreço pelo Líder eto PSDB, Deputado Jutahy Junior.
S.Exa. tem sido elegante e correto para conosco da
mesma forma como nós, do PTB, temDS sidD ele9<:m
tes e corretos para com o Líder do PSDB. O que hou
ve? Num conflito de interesses dentro da nossa ban
cada, que foi a voto, venceu a posição majoritária.

Era o esclarecimento da Liderança do PTS, Sr.
Presidente. .
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o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem, para contra
ditar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ExB a
palavra para contraditar.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSPB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, com todo respeito à figura do ilustre Lí
der Roberto Jefferson e também à figura do nosso
companheiro Luiz Antonio Fleury, Parlamentar por
São Paulo, do PTS, entendemos claramente que um
dos pilares de suslenlação desta Casa é a manuten
ção dos acordos. Esta é uma Casa política, conse
qüentemente os acordos políticos têm que ter guari
da, têm que ter sustentabilidade. A palavra empenha
da tem de ser mantida.

A Presidência dessa CPI, Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, por tudo que é de direito, era do
PSDB. O PSDS apresentou o Deputado Salvador
Zimbaldi para a eleição à Presidência da CPI.

Dentro do que permite, evidentemente, o Regi
mento Interno, porém fora daquilo que é a tradição da
Casa, houve alguma movimentação do Deputado
Fleury, que, a nosso ver - com todo respeito que me
rece -, pelo fato de ele ter sido Governador do Estado
de São Paulo, teve um certo relacionamento com o
BANESPA. Em última instância era a autoridade mai
or nesse banco estatal.

Além da questão tradição no que se refere à ma
nutenção do acordo - que não está sendo mantido-,
estarlamos elegendo Presidente da Comissão al
guém que poderia até ser prejudicado em função de
assumir esse cargo. E a legitimidade da CPI poderá,
amanhã ou depois, ser contestada.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Tem V. ExB
a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
não aceito que se levante uma suspeição ao Deputa
do Fleury. Hoje somos todos Deputados Federais, in
clusive S. Exa.

Vejam que se trata de questão paulista. Quem
está levantando novamente essa questão de suspei
ção ao Deputado Fleury é um Deputado do PSDB de
São Paulo.

Portanto, peço a V. Ex", Sr. Presidente, que pre
sida esse assunto, a fim de que possamos chegar a
um consenso sem que haja confronto.



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está con
signada a posição de V. Exa, Deputado. A Mesa agra
dece a contribuição.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Khoury.
(Pausa.) Ausente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

DAVOTAÇÃOAPASSA-SE
MATÉRIA.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Foi o que O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS -
acabei de falar. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, propo-

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Gostaria de nho aos seis Deputados inscritos para discutir que
abraçar o Deputado Fleury e dizer que S.Exa. é um abram mão da inscrição, para podermos iniciar o pro-
homem correto, digno, capaz de presidir qualquer Co- cesso de votação.
missão de Inquérito nesta Casa. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Gostaria Clementino Coelho, V. Exa toma a iniciativa de fazê-lo
de começar dizendo ao nobre Uder Roberto Jeffer- em primeiro lugar?
son que em momento algum foi colocada em dúvida a O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden-
honorabilidade de qualquer Parlamentar, nem a do te, tomo a iniciativa em primeiro lugar.
ilustre Deputado Antônio Fleury, Ouvidor-Geral desta O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Deputa-
Casa, nem a de V. Exa, Uder do PTB. do Clementino Coelho abre mão da inscrição para

.O que existe é um~ tradição ~a Casa, como me discutir e apela ao Sr. Deputado Roland Lavigne no
refe~1 há pouco, que ?~vlamente nao tem a~p~ro no sentido de que faça o mesmo. Todos têm posições fa-
Regimento, mas tradlçoes no Parlamento sao Impor- voráveis à aprovação deste projeto.

tantes. O Deputado Roland Lavigne abre mão. A Mesa
Esta Presidência, dentro dos limites que o Regi- agradece.

mento lhe impõe, fará gestões no sentido de dirimir C d I S O ut d G
d b ff ' d C d b d once o a pa avra ao r. ep a o onzaga

essa conten a em ene CIO a asa, o om an a- P t . t d·· r té .
mento dos trabalhos, particularmente dos trabalhos a no a, para ISCU Ir a ma na.
da CPI. V. Exa certamente terá uma contribuição im- O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
portante a dar para a solução deste impasse. Sem r~visão do o~ador.) - Sr:.Presidente, em nome de

A Mesa vai encerrar agora este debate paralelo, Petrohna e Juazeiro, abro mao.
para que possamos dar seguimento às votações que O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa,
temos ainda hoje. Petrolina, Juazeiro e o Brasil agradecem.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente, Com a palavra o Deputado Fernando Ferro,
pela ordem. para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi-
a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, também abro mão,

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Sem contribuindo assim para a celeridade da votação.
r~visão ~o orador.) -: Sr. Presidente, na votação ante- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A Mesa
nor votei com o partido. . .

O SR P ESIDEN
' registra o voto favorável de V. Exa e agradece a contn-

. R TE (AéCIO Neves) - Concedo bu' -
a palavra ao Sr. Deputado Mussa Demes, para que Iça0.

faça um esclarecimento. Concedo a palavra ao Deputado Haroldo Lima,

O SR. MUSSA DEMES (Bloco/PFL - PI. Sem para encaminhar.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, no instante da vo- O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
tação do projeto de lei de autoria do Senador Hugo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas mes-
Napoleão, encontrava-me do lado de fora do plenário, mas razões abro mão.
concedendo entrevista a diversas emissoras de rádio
e televisão. Por isso mesmo não pude estar no mo
mento da votação. Evidentemente que o meu voto é a
favor do projeto, tanto que já me manifestara anterior
mente a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Clementino Coelho, para
discutir a matéria.

Os Parlamentares terão oportunidade de fazer
manifestações alheias ao que está sendo votado ape
nas durante o processo de votação nominal e pelo
tempo máximo de dois minutos.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub- hídricos, turismo, reforma agrária, meio ambiente e
meter a votos o Projeto de Lei Complementar n° 155 sistema de transporte, e os demais relativos à in-
de 2000. fra-estrutura básica e geração de empregos, serão fi-

O Congresso Nacional decreta: nanciados com recursos:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a criar, para I - de natureza orçamentária, que lhes forem

efe~os da articulação da ação administrativa da União, destinados pela União, na forma da lei;
dos Estados de Pernambuco e da Bahia, conforme pre- 11 - de natureza orçamentária, que lhes forem
visto nos arts. 21, inciso IX, 43, e 48, inciso IV, da Consti- destinados pelos Estados de Pernambuco e da Ba-
tuição Federal, a Região Administrativa integrada de De- hia, e pelos municípios abrangidos pela Região Admi-
senvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA. nistrativa de que trata esta lei complementar;

Paragrafo único. A Região Administrativa de que 111 - de operações de crédito externas e internas.
trata este artigo é constituída pelos Municípios de La- Art. 5° A União poderá firmar convênios com os
goa Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Estados de Pernambuco eda Bahia ecom os municípios
Vista, no Estado de Pernambuco; e pelos Municípios referidos no parágrafo único do art. 1°, com a finalidade
de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no de atender ao disposto nesta lei complementar.
Estado da Bahia. Art. 6° Esta lei complementar entra em vigor na

Art. 2° Éo Poder Executivo autorizado a criar um data de sua publicação.
Conselho Administrativo para coordenar as ativida- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidên-
des a serem desenvolvidas na Região Administrativa cia solicita aos Srs. Deputados que tomem seus IUga-
Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e res, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Juazeiro/BA. Está iniciada a votação.

Parágrafo único. As atribuições e a composição Queiram seguir a orientação do visor de cada
do Conselho de que trata este artigo serão definidas posto.
em regulamento, dele participando representantes O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa-
dos estados e municfpios abrangidos pela Região lavra para encaminhar pelo PPB.
Administrativa integrada de Desenvolvimento do Pólo O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A Mesa
PetrolinalPE e Juazeiro/BA.

vai ouvir os Líderes, para que os partidos se manifes-
Art. 3° É o Poder Executivo autorizado a instituir tem com clareza.

o Programa Especial de Desenvolvimento da Região Há unanimidade, mas é natural que os partidos
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo possam manifestar-se por intermédio de seus Uderes.
PetrolinalPE e Juazeiro/BA.

Como vota o PSDC?
Parágrafo único. O Programa Especial de De-

senvolvimento da Região Administrativa Integrada de O SR. FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP. Sem
Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazei- revisão do orador.) - O PSDC é favorável à criação.
ro/BA, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
mediante convênios, normas e critérios para unifica- vota o PHS? (Pausa.)
ção de procedimentos relativos aos serviços públicos Como vota o PTN? (Pausa.)
abrangidos tanto os federais e aqueles de responsa- Como vota o PV? (Pausa.)
bilidade, de entes federais, como aqueles de respon- Como vota o PUPSL?
sabilidade dos entes federados referidos no parágrafo O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
único do art. 1°, especialmente em relação a: Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-

I - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério lamentar PUPSL vota a favor e parabeniza Petrolina
da Fazenda; por esse grande feito. Votamos "sim".

II - linhas de crédito especiais para atividades O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
prioritárias: vota o PSB/PCdoB?

111- isenções, unificação e incentivos fiscais em O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
caráter temporário, de fomento a atividades produti- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
vas em programas de geração de emprego e fixação "sim" a esta proposta. Saudamos os Municípios de
de mão-de-obra. Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa

Art. 4° Os programas e projetos prioritários para Vista, no Estado de Pernambuco; Casa Nova, Cura-
a Região, com especial ênfase à irrigação, recursos çá, Juazeiro e Sobradinho, no Estado da Bahia.



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB, Uder Adolfo Marinho?

O SR. ADOLFO MARINHO (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - PSDB
vota "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como nistrativa se traduza numa interligação, numa articu-
vota o PTB? lação dos Municfpios para a construção de polfticas

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem comuns, de consórcios que possam contribuir para
revisão do orador.) - Sr. Presidente, seguindo a indi- unificar cada vez mais aquelas cidades que são cultu-
cação do Deputado Félix Mendonça, do PTB da Ba- rais, polfticas, poéticas, musicalmente unificadas e
hia, e do Senador Carlos Wilson, do PTB de Pernam- que constituem um dos mais belos recantos ao longo
buco, o PTB vota "sim". das margens do Rio São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como Parabenizo e apóio esta iniciativa, da maior va-
vota o Bloco PDT/PPS? lia, que esta Casa aprova nesta tarde.

O SR. CLEMENTlNO COELHO (BlocolPPS - PE. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
Sem revisão do orador.) - O PPS e o PDT votam "sim". vota o PMDB?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
vota o PPB? _ _ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. JOAO LEAO (PPB - BA. Sem revisão do vota "sim".
orador.) - Em nome da bancada da Bahia, do PPB, eu
e o Deputado Mário Negromonte votamos "sim". Jua
zeiro e Petrolina merecem esse projeto. E nós, da
bancada do PPB, vamos fazer um idêntico para a re
gião de Barreiras, uma região produtivae que merece
tanto quanto a região de Petrolina.

Agradeço o nosso Uder Odelmo Leão a indica-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, apesar de também
ser baiano e saudar Juazeiro, Casa Nova, Curaçá e
Sobradinho, vou deixar que um pernambucano faça a
saudação aos baianos e aos pernambucanos pelo
brilhante projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
compreende, até porque V. EXS já é do Brasil, Deputa
do Walter Pinheiro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, mesmo consideran
do que a existência da antiga Comarca de São Fran
cisco traz uma contenda histórica entre baianos e
pernambucanos, considero a aprovação desse proje
to de extrema importância. Primeiro, pelos laços geo
gráficos que unem essas cidades, que constitui esse
pólo geográfico; pelos laços culturais que unem Pe
trolina e Juazeiro, decantada em prosa e verso, em
músicas imortalizadas de Caetano Veloso e do Trio
Nordestino que reverenciam não s6 a beleza daquela
paisagem, como também a integração cultural daque
las comunidades.

Além disso, Sr. Presidente, um pólo dinâmico da
agroindústria, da agricultura, do turismo, do lazer que
se desenvolve naquela região constitui, evidentemen
te, um espaço geográfico privilegiado em progresso
da região do São Francisco.

Portanto, quero saudar essa iniciativa, não sem
antes desejar que a constituição dessa região admi-

Como vota o Bloco Parlamentar PFL, PSL e
PST, Uder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero pedir
licença a V. EXS para o nobre Deputado Jorge Khoury,
ilustre Uder daquela região, ex-Prefeito de Juazeiro,
com um trabalho muito profícuo no desenvolvimento da
região, faça o encaminhamento em nome do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
ouve com atenção o encaminhamento do Deputado
Jorge Khoury.

O SR. JORGE KHOURY (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é um prazer estar aqui neste infcio de noite
para votar este projeto que vem atender a uma ansie
dade daquela região, no momento em que o cresci
mento daquelas duas cidades, Juazeiro e Petrolina,
se corporifica através de outros Municfpios da região,
formando um grande pólo de desenvolvimento.

Agradeço ao Uder do meu partido, nobre Depu
tado Inocêncio Oliveira, a oportunidade de me ex
pressar para toda aquela região, certo de que essa
justiça que se está fazendo hoje será recompensada
pelo desenvolvimento que aquela região já vem expe
rimentando, que representa, através da agricultura ir
rigada, um exemplo concreto de uma atividade eco
nômica do semi-árido brasileiro.

O PFL encaminha o voto "sim".

O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.



O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acor
do com a liderança do PSDB, na votação anterior.

O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PMDB
na votação anterior.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação da bancada do PMDB.

O SR. JORGE BITTAR (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com a bancada.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Sem
revisão do orador) -: Sr. Presidente, na votação anteri
or votei com o PMDB.

O SR. PAULO KOBAVASHI (PSDB - SP. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei com o PSDB.

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PPB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior acompanhei meu partido.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. O SR. CEZAR SCHIRMER (PMOB - RS. Sem
Exa a palavra. É com satisfação que, pela quarta vez, revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na votação ante-
ouço V. Exa se manifestar sobre esta matéria rior votei a favor.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS - O SR. HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Sem revi-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
primeiramente gostaria de agradecer a V. Exa por ter votei com o PMDB.
mantido este projeto na pauta. Agradeço também a A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Sem
todos os Relatores, desde o Senado Federal até as revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an-
Comissões Temáticas. terior votei com o PT.

Também gostaria de tranqüilizar o Uder Arnaldo O SR. LEUR LOMANTO (PMDB - BA. Sem revi-
Madeira dizendo que, quando esta Casa cria jurispru- são do orador.) _ Sr. Presidente, votei de acordo com
dência, o faz para aperfeiçoar o entendimento da o PMDB na votação anterior.
Constituição e também para gerar instrumentos mo-
dernos de inteTada a sociedade sabe que o modelo O SR. PAULO KOBAVASHI (PSOB - SP. Sem
atual de desenvolvimento regional está ultrapassado. revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
Essa questão das regiões administrativas, as questões com a orientação do partido.
do poder regional são justamente o novo inslrumento, O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem revi-
mais moderno, para podermos retomar o crescimento. são do orador.) - Sr. Presidente, votei e acordo com a
O que estamos fazendo hoje é o que acontece na Ale- orientação do partido.
manha, na França, na Itália. É por isso que hoje a Co- O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Sem
munidade EI 'ropéia tem a melhor política de desenvolvi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
mento regional do mundo ocidental. Por isso que Portu- rior votei de acordo com o PMDB.
gal, Espanha, Irlanda e Grécia, que há vinte anos eram O SR. URSICINO QUEIROZ (Bloco/PFL - BA.
países de Terceiro Mundo, hoje são de Primeiro Mundo. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

Prevenção de políticas públicas. anterior votei com o PFL.
Temos certeza de que com esse instrumento

teremos políticas públicas de inserção regional, de
integração nacional mais qualitativas, mais
contundentes, com mais impacto, produzindo mais
resultados.

Quero dizer a V. Exa também que essa região é
muito emblemática para o Governo Federal, a
fronteira do semi-árido - Petrolina e Juazeiro - é
justamente a do século XXI, onde vamos produzir
com competência, com produtividade, com
competitividade para ganhar os mercados do mundo
ocidental em todos os segmentos dos agronegócios.

Essa política vem dar melhores instrumentos
para que o Poder Federal, a União, possa melhor
administrar, melhor gerir e ter uma melhor
performance. ,

Agradeço aos Parlamentares que entendem
que a Constituição tem de estar em constante
aperfeiçoamento para atender melhor às regiões,
sobretudo as que mais precisam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi "sim".
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O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apro- a palavra.
veitar a oportunidade para congratular-me mais uma O SR. JOSÉ L1NHARES (PPB _ CE. Sem revi-
vez com os Municípios de Lagoa Grande, Orocó, Pe-
trolina, Santa Maria da Boa Vista, do Estado de Per- são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
nambuco, e também com os Municípios de Casa votei "sim".
Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, do meu Esta- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
do, a Bahia. pergunta se algum Sr. Parlamentar ainda não votou.

Considero que a criação dessa zona administra- O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço a
tiva especial e a elaboração de um projeto para autori- palavra pela ordem.
zar o Governo Federal a ter um plano de desenvolvi-
mento específico para essa região é da maior impor- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
tância e reflete o espírito com que foi elaborada a a palavra.
Constituição de 1988. Em diversos artigos, a Consti- O SR. MAURO LOPES (PMDB - MG. Sem revi-
tuição Federal, em particular o art. 21, estabelece que são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, v0-

a União pode, entre outras coisas, elaborar e executar tei de acordo com a orientação do Uderdo meu partido.
planos nacionais e regionais de ordenação do territó- O SR. HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL. Sem
rio e de desenvolvimento econômico e social. Tudo
isso relacionado com a idéia da diminuição das gran- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
des desigualdades regionais existentes em nosso rior, votei de acordo com a orientação do PSDB.
País. O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão

Sr. Presidente, ao tempo em que me congratulo do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com os demais Parlamentares que estão neste ins- de acordo com a orientação do partido.
tante tomando uma atitude positiva, relacionada com A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revi-
a diminuição do desenvolvimento regional em nosso são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
País, quero chamar a atenção da Casa para o fato de votei "sim".
que essa mesma região de Petrolina e de Juazeiro O SR. GERVÁSIO SILVA (Bloco/PFL - SC. Sem
está sendo neste instante seriamente ameaçada.O revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
que estamos aprovando refere-se à idéia de promo- riar, votei de acordo com a orientação do Bloco Parla-
ver o desenvolvimento das regiões de Petrolina e Jua- mentar PFUPST.
zeiro, centro nuclear da Companhia Hidrelétrica do O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
São Francisco, onde está Paulo Afonso, naquelas vai encerrar a votação.
imediações. Está encerrada a votação.

Sr. Presidente, se viermos a privatizar a Compa- O SR. GERSON GABRIELLI - Sr. Presidente,
nhia Hidrelétrica do São Francisco, como tem cogitado peço a palavra pela ordem.
o Governo Federal, este projeto que estamos elabo-
rando deixará de ter sentido ou finalidade. Estaremos O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
golpeando o fator básico para o desenvolvimento não
só daquela, mas da região Nordeste do Brasil, qual O SR. GERSON GABRIELLI (Bloco/PFL - BA.
seja, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas

votações acompanhei a orientação do partido.
Nesse sentido, chamo a atenção de V. Ex" e de

todos os Parlamentares presentes, para que não se- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será
jamos contraditórios em nossas ações. Não cabe, por registrado o voto de V. Exa.
um lado, tentar promover o desenvolvimento e, por O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
outro, retirar as bases do desenvolvimento da região vai anunciar o resultado da votação.
nordestina, o que acontecerá se consumada a hipóte- VOTARAM:
se da privatização da Companhia Hidrelétrica do São Sim: 340
Francisco. Não: 00

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre- Abstenção: 01
sidência prorroga a presente sessão por mais uma Total: 341
hora e vai encerrar a votação. É aprovado o Projeto de Lei Complementar nO

O SR. JOSÉ L1NHARES - Sr. Presidente, peço 155, de 2001.
a palavra pela ordem. LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PLP N° 155/2000 - REGIÃO
ADMINISTRATIVA PETROLINAlPE E
JUAZEIRO/BA

Início Votação: 22/081200117:48

Fim Votação :221081200118:01

Resultado da Votação
Sim 340
Abstenção 1

Total da Votação 341

Art. 17 1

Total Quorum 342

Presidiram a Votação: Aécio Neves -16:36

Orientação
PSOC-Sim
PFUPST-Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB -Sim
PDT/PPS - Sim
PTB - Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSL-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL PFUPST Sim
Luis Barbosa PFL PFUPST Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PPB Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço ·PSDB Sim
Or. BeneditoDias PPB Sim
Eduardo Seabra PT8 Sim
Evandro Milhomen PSB PSBJPCDOB Sim
Fátima Pelaes PSOB Sim
Jurandil Juarez PMD8 Sim
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Partido Bloco Voto

Total Amapá: 7

PARÁ
Anlvaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdeth PantoJa PFL PFUPST Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT PDT/PPS Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL PFIJPST Sim
Vlc Pires Franco PFL PFIJPST Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL PFIJPST Sim
Pauderney Avelino PFL PFLlPST Sim
Vanessa Grazziotin PCdaS PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 3

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Sim
Eurrpedes Miranda POT POT/PPS Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Nitton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 5

ACRE
·Udefonço Cordeiro PFL PFLlPST Sim
João Tola PPB Sim
Márcio Biltar PPS POT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim

Total Acre: 5

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL PFUPST Sim
19or Avelino PMDB Sim
KátiaAbreu PFL PFUPST Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSOB Sim

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Sim
Cesar Bandeira PFL PFUPST Sim
Costa Ferreira PFL PFUPST Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gasta0 VJ8lra PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL PFLlPST Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Paulo Marinho PFL PFLlPST Sim
Pedro Fernandes PFL PFLlPST Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL Sim
Anibal Gomes PMDB Sim
Anlonio Cambraia PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSBlPCOOB Sim
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Marcelo Teixeira PMOB Sim
Moroni Torgan PFL PFUPST Sim
Pimentel Gomes PPS POT/PPS Sim
Pinheiro Landim PMOB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
Roberto Pessoa PFL PFUPST Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Sim

Total Cearã : 17

PIAU[
Atila Lira PSDB Sim
B.Sã PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL PFUPST Sim
Heráclito Fortes PFL PFLJPST Sim
João Henrique PMDB Sim
Marcelo Castro PMOB Sim
Mussa Demes PFL PFUPST Sim
Themlstocles Sampaio PMOB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST Sim
Iberê Ferreira PTB Sim
Laire Rosado PMOB Sim
Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim
Ney Lopes PFL PFUPST Sim
Salomão Gurgel POT PDT/PPS Sim

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAIBA
Adauto Pereira PFL PFUPST Sim
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Partido Bloco Voto
PARAíBA
Armando Abllio PSDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Damião Fellclano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim

Total Paralba: 7

PERNAMBUCO
Clementino Coelho PPS PDTIPPS Sim
Dja/ma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSBlPCDOB Sim
Femando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Sim
João Colaço PMOB Sim
Joaquim Francisco PFL PFUPST Sim
JoeJ De HoJlanda PFL PFUPST Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL PFLlPST Sim
Luiz Piauhylino PSOB Sim
Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim
Pedro Eugênio PPS PDT/PPS Sim
Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Sim

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST PFLlPST Sim
Givaldo Carimbão PSB PSBlPCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDTIPPS Sim

Total Alagoas: 6

SERGIPE
Augusto Franco PSOB Sim
Cleonãncio Fonseca PPB Sim
Ivan Paixão PPS POT/PPS Sim
Jorge Alberto PMOB Sim
José Tela8 PSDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL PFUPST Sim
Coriolano Salas PMOB Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Femandes PFL PFUPST Sim
Jairo Cameiro PFL PFUPST Sim
João Carios Bacalar PFL PFUPST Sim
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t'anlao tSlOCO Voto
BAHIA
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL PFUPST Sim
José Canos Aleluia PFL PFUPST Sim
José Lourenço PMDB Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL PFUPST Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Milton Barbosa PFL PFUPST Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Magalhães PFL PFUPST Sim
Roland Lavigne PMDB Sim
Ursicino Queiroz PFL PFUPST Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonillon Gonçalves PFL PFUPST Sim

Total Bahia: 26

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Cabo Júlio S.Part. Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim

Elias Murad PSDB Sim
Gilmar Machado PT Sim

Hélio Costa PMDB Sim

Herculano Anghinetli PPB Sim

Ibrahlm Abi-AcI<el PPB Sim

João Magalhães PMDB Sim

Lael Varella PFL PFUPST Sim

Lincoln Portela PSL PUPSL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário Assad Júnior PFL PFUPST Sim

Mauro Lopes PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDa Sim

Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim

Olímpio Pires PDT PDT/PPS Sim

Osmânio Pereira PSDB Sim

Paulo Delgado PT Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Romel Anizio PPB Sim

Saraiva Felipe PMDB Sim

Saulo Coelho PSDB Sim

Silas Brasileiro PMDB Sim

Tilden Santiago PT Sim

Vittorlo MedioU PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Walfrido Mares Guia PTS Sim

Total Minas Gerais: 33

EsplRITO SANTO
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTS Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Sim
Magno Malta PL PUPSL Sim
Max Mauro PT8 Sim
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espirito Santo : 7

RIO DE JANEIRO
A1clone Athayde PSB PSB/PCOOB Sim
A1merinda de Carvalho PPB Sim
Arolde de Oliveira . PFL PFUPST Sim
Candinho Mattos PSOB Sim
Carlos Santana PT Sim
Cornéllo Ribeiro PL PUPSL Sim
Or. Heleno PSOB Sim
Eber Silva PL PUPSL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa S.Part. Sim
Jandlra Feghall PCdoB PSB/PCOOB Sim
Joao Mendes PMOB Sim
João Sampaio POT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Luisinho PST PFlIPST Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Marcia Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira POT POT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSBIPCDOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrlgo Maia PFL PFlIPST Sim
Rubem Medina PFL PFUPST Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL Pl/PSL Sim
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 29

SÃo PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSBlPCOOB Sim
A101zlo Mercadante PT Sim
André Benassl PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzlo PSDB Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Arnaldo Madeira PSDB Abstenção
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauel Sobrinho PFL PFUPST Sim
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL PFUPST Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PMDB Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Genoíno PT Sim
José Indio PMDB Sim
José Roberto Batochio POT PDT/PPS Sim
Lamartine PoseUa PMOB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim
Medeiros PL PLlPSL Sim
Milton Monti PMDB Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL PFUPST Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoíni PT Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSOB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSOB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
Wagner Salusliano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 51

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Sim

Total Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
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Partido Bloco Voto

DISTRITO FEDERAL
Osório Adriano PFL PFUPST Sim
Paulo Octévio PFL PFUPST Sim

Total Distrito Federal: 4

GOlÃs
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCOOB Sim
Euler Morais PMOB Sim
Geovan Freitas PMOB Sim
Lidia Quinan PSOB Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
VllmarRocha PFL PFL/PST Sim

Total Goiãs: 7

MATO GROSSO DO SUL
Antônio Cruz PMOB Sim
João Grandão PT Sim
Manoel Vitório PT Sim
Marçal Filho PMOB Sim
Marisa Serrano PSOB Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMOB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFUPST Sim
Affonso Camargo PFL PFUPST Sim
Airton Roveda PSOB Sim
BasílioVillani PSOB Sim
Chico da Princesa PSOB Sim
Or. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSOB Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hennes Parcianello PMOB Sim
lris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL PFUPST Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Padre Roque PT Sim·
Rubens Bueno PPS POT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFUPST Sim
Werner Wanderer PFL PFUPST Sim

Total Paraná: 22

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Carlito Merss PT Sim
EdIson Andrino PMDB Sim
Femendo Coruja POT PDT/PPS Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Gervásio Silva PFL PFUPST Sim
Hugo Biehl PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim
Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon POT PDT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT PDT/PPS Sim
Alceu Collares POT PDTlPPS Sim
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Clovis IIgenfritz PT Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Fetter Júnior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Henrique Fontana PT Sim
Jarbas Lima PPB Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim
Osmar Terra PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim

Paulo Paim PT Sim

Total Rio Grande do Sul: 18



REDAÇÃO FINAL:

REDAÇAQ FINAL
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

, NO 155-B, DE 2000

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integrada de De
senvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Ju
azeiro/BA e instituir o Programa Especial
de Desenvolvimento do Pólo Pe - troli
naiPE e Juazeiro/BA.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a criar,
para efeitos da articulação da ação administrativa da
União, dos Estados de Pernambuco e da Bahia, con
forme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43, e 48, inciso
IV, da Constituição Federal, a Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e
Juazeiro/BA.

Parágrafo único. A Região Administrativa de que
trata este artigo é constituída pelos Municípios de La
goa Grande, Orocó, Petrolína, Santa Maria da Boa
Vista, no Estado de Per- naxubuco, e pelos Municípi
os de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no
Estado da Bahia.

Art. 2° É o Poder Executivo autorizado a criar um
Conselho Administrativo para coordenar as ativida
des a serem desenvolvidas na Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento cio Pólo PetrolínalPE
e Juazeiro/BA.

Parágrafo único. As atribuições e a composição
do Conselho de que trata este artigo serão definidas
em regulamento, dele participando representantes
dos Estados e Municípios abrangidos pela Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
PetrolinalPE e Juazeiro/BA.

Art. 3° É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
PetrolinalPE e Juazeiro/BA.

Parágrafo único. O Programa Especial de De
senvolvimento da Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazei
ro/SA, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá,
mediante convênios, normas e critérios para unifica
ção de procedimentos relativos aos serviços públicos,
abrangidos tanto os federais e aqueles de responsa
bilidade de entes federais, como aqueles de respon-
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O SR PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre a sabilidade dos entes federados referidos no parágrafo
mesa e vou submeter a votos a seguinte. único do art. 1°, especialmente em relação a:

1 - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério
da Fazenda;

11 - linhas de créditos especiais para atividades
prioritárias;

111- isenções, unificacão e incentivos fiscais em
caráter temporário, de fomento a atividades produti
vas em programas de geração de emprego e fixação
de mão-de-obra.

Art. 40 Os programas e projetos prioritários para
a Região, com especial ênfase à irrigação, recursos
hidricos, turismo, reforma agrária, meio ambiente e
sistema de transporte, e os demais relativos à in
fra-estrutura básica e geração de empregos, serão fi
nanciados com recursos:

1 - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pela União, na forma da lei;

11 - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pelos Estados de Pernambuco e da Ba
hia, e pelos Municipios abrangidos pela Região Admi
nistrativa de que trata esta Lei Complementar;

111 - de operações de crédito externas e inter
nas. Art. 50 A União poderá firmar convênios com
os Estados de Pernambuco e da Bahia e com os
Municípios referidos no parágrafo único do art. 1°,
com a finalidade de atender ao disposto nesta Lei
Complementar.

Art. 6° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2001 . 
Deputado Paes Landim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

Aprovada.

A matéria vai à sanção.

O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
que acaba de ser realizada, votei "sim", de acordo
com a orientação do meu partido.

O SR. ALEX CANZIANI (PSOB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas úhimas vo
tações votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 3:



Art. 69 .

Parágrafo Único. Ao autor do fato que,
após a lavratura do termo, foi imediatamen
te encaminhado ao juizado ou assumir o
compromisso de a ele comparecer, não se
imporá prisão em flagrante.

Esse seria o texto original da Lei n° 9.099. O pro
jeto acrescenta "salvo nos casos de violência domés
tica". Isso não pode ser aprovado, porque a redação
do projeto não está conforme a melhor técnica jurídi
ca, porque não repete, no inicio do parágrafo único, a
seguinte alocução: "ao autor do fato que após a lavra
tura do termo for - e não foi - imediatamente apresen
tado, encaminhado ao juizado ou assumir o compro
misso de a ele comparecer".

Esta redação não pode ser aprovada, porque te
riamos uma contradição insuperável. Nos crimes de
lesões corporais leves, por exemplo, o cidadão que
agrediu a esposa, a companheira, o menor, o filho
dentro de casa, seria conduzido à delegacia de poli
cia e seria submetido à prisão em flagrante. Contra
ele se lavraria o auto de prisão em flagrante. Ele fica
ria preso durante o trâmite do processo.

Se ele fosse condenado, a pena não seria de
prisão, mas, sim, privativa, de prestação de serviços à
comunidade, ou seja, substitutiva à pena de prisão ou
de reclusão. Neste caso, ele ficaria preso durante o
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PROJETO DE LEI N° 3.901-A, DE 2000 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o objeti-
(Da Sra. Nair Xavier Lobo) vo da alteração proposta é dar maior e mais efetiva tu

teia jurídica às vítimas de agressões físicas e morais
perpetradas no lar. É a chamada violência doméstica,
Srs. Deputados, que se almeja aqui combater e repri
mir através de tratamento jurídico penal mais rigoro
so. Portanto, o propósito é o mais saudável e se ajusta
aos valores da sociedade moderna, que não mais
aceita a violência doméstica, sobretudo aquela per
petrada contra as mulheres, as crianças e aqueles
membros da família que não têm condição de se de
fender, de reagir a este tipo de agressão.

Contudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
parece-me que a redação originariamente proposta
no projeto não deve ser aprovada, mas modificada,
para que, sem abandonar o propósito perseguido por
esta iniciativa legislativa, consigamos aprová-Ia nesta
Casa. Aliás, há acordo de todas as lideranças no sen
tido de se aprovar o texto com as modificações cons
tantes na Emenda n° 6, que subscrevi e apresentei à
Mesa.

Leio o texto do projeto tal qual concebido origi
nalmente:

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei n° 3.901, de 2000, que modifi
ca o parágrafo único do artigo 69 da Lei
n° 9.099, de 26 de setembro de 1995; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va, e, no mérito, pela aprovação. (Relato
ra: Sra. Zulaiê Cobra).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há ora
dores inscritos para discutir contrariamente à matéria.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. EXS
a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
votei "sim".

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas úl
timas votações votei com o partido, o PSDB.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Sem
revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, votei "sim".

A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB - MT. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, na última votação
votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. RICARDO RIQUE (PSDB - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas últimas vo
tações votei "sim".

O SR. GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim".

O SR. WELlNTON FAGUNDES (PSDB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solíctto a V. Exa que
registre meu voto em relação à votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicito
aos Srs. Parlamentares que queiram manifestar o
voto que o façam durante o processo de votação, se
não nós nunca terminaremos uma votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o ilustre Deputado José Roberto Batochio, para
discutir a matéria.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo
co/PDT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, estamos examinando o
Projeto de Lei n° 3.901, de 2000, de autoria da nobre
Deputada Nair Xavier Lobo, que altera o parágrafo
único do art. 69 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de
1995.



Art.69 .

Parágrafo Único. Ao autor do fato que,
após a lavratura do termo, for imediatamen
te encaminhado ao juizado ou assumir o
compromisso de a ele comparecer não se
imporá prisão em flagrante nem se exigirá fi
ança.

Até aqui li a redação original da Lei n° 9.099, de
1995, e acrescento:

Em caso de violência doméstica, o juiz
poderá determinar, como medida de caute
la, o seu afastamento do lar, do domicilio ou
do local de convivência com a vftima.

Com essa medida cautelar, Sr. Presidente, esta
remos quebrando o ciclo da agressão, estaremos in
terrompendo o processo de agressão contra o ente
familiar e não estaremos apelando para uma medida
artificial que consubstancie, em última análise, pren
der a pessoa durante a tramitação do processo e sol
tá-Ia depois da condenação.

Estariam assegurados os legítimos interesses
da vítima e teríamos atingido a finalidade proposta.
Essa redação, Sr. Presidente, foi consensual entre os
Líderes. Estão atingidas as altas e salutares finalida
des e teremos resguardado os superiores interesses
das vítimas desse tipo de agressão.

Peço-lhes que seja acolhida a emenda e que
aprovemos o projeto tal como redigido por mim na
Emenda n° 6.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (Sloco/PPS - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
votei com o partido.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, votei "sim" na últi
ma votação.
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processo, mas, depois de condenado, seria solto, o O SR. FRANCISTÔNIO PINTO (Bloco/PFL - BA.
que é uma contradição. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vo-

Não obstante isso, o propósito do projeto é mui- tação, votei de acordo com a orientação do partido.
to bom. Temos de aproveitar a idéia que ele contém. O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL -
Por isso, propus emenda para que o parágrafo único MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
do art. 69 ficasse assim redigido: tação anterior, votei com o PL.

O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores,
votei com o meu partido, o PTB.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei conforme orientação do meu partido.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a orientação do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
se vê no dever, até em respeito ao Parlamentares que
aqui se encontram, de apelar para os Parlamentares
no sentido de que permaneçam em plenário. O tempo
que estamos gastando com justificativa de votos seria
o mesmo utilizado para a votação de um projeto na
sua totalidade.

A Mesa vai receber as manifestações, mas ape
Ia para os Parlamentares no sentido de que permane
çam em plenário, já que alguns Parlamentares estão
se manifestando, retirando-se do plenário e voltando
para manifestar-se novamente na votação seguinte.

Este é o apelo fraterno que a Mesa faz em bene
fício do bom andamento dos trabalhos. Temos outras
matérias importantes a votar ainda na noite de hoje.

O SR. NELSON TRAD - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. E)éi

a palavra.
O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, votei com o partido nas
duas vezes.

O SR. ARACELV DE PAULA (Sloco/PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com o partido.

O SR. HAROLDO BEZERRA (PSDS - PA. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. MÚCIO SÁ (PTS - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, votei com o PTS nas vota
ções anteriores.

O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Sem revisão do
orador.) - Na primeira votação, votei com o partido.

O SR. SALOMÃO CRUZ (PPB - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação
meu voto foi de acordo com o partido.



"Art.69 .

N° 1
EMENDAS SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI

N° 3.901-A DE 2000

Justificação

A presente emenda substitutiva visa corrigir um
erro de tipificação penal no PL n° 3.901-A, uma vez que
o termo "violência doméstica", não abarca um tipo penal
e pode susc~ar dúvidas quanto a sua abrangência. Por
exemplo, crimes como o homicídio e outros também
graves, não poderiam ser considerados violência do
méstica? Se isso ocorresse, o propósito do presente
Projeto de Lei seria desvirtuado e esta também não é a
finalidade dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Deste modo, pela falta de tipificação penal do
termo "violência doméstica", apresentamos esta
Emenda Substitutiva, que retira do Projeto de Lei a
expressão "violência doméstica", modificando-a por
termos que alcançarão melhores resultados contra a
prática de violência no lar.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2001. - Depu
tado Pedro Eugênio, Vice-Uder do Bloco Parlamen
tar PDT/PPS.

Art. 1° O parágrafo único do art. 69 da Lei n°
9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Parágrafo único. Ao autor do fato que,
após a lavratura do termo, foi imediatamente
encaminhado ao juizado ou assumir o compro
misso de a ele comparecer, não se imporá pri
são em flagrante, nem se exigirá fiança, salvo
nos casos de violência contra cônjuge, ex-côn
juge, companheiro(a), ex-companheiro(a), na
morado(a), e contra ascendentes e descen
dentes, no âmb~o de suas relações."(NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Deputado Fioravante, a Mesa pergunta se
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação igualmente V. Exa abre mão da inscrição. (Pausa.) Au-

o anterior, votei com o partido. sente.

O so.~. EZIDIO PINHEIRO (Bloco/PSB - RS. Deputado Nelson Pellegrino, da mesma forma a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Mesa o consulta. (Pausa.) Ausente.
anterior, votei com o partido. Não havendo mais oradores inscritos, declaro

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão encerrada a discussão. .
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é de acordo O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
com o PI. Mesa as seguintes:

O SR. KINCAS MATTOS (Bloco/PSB - SP. Sem EMENDAS DE PLENÁRIO
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi "sim".

O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é de
acordo com o partido.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "sim".

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é de
acordo com o partido.

O SR. NORBERTO TEIXEIRA (PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com o partido.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, com relação à emen
da do ilustre Deputado José Roberto Batochio, o PPB
procurou ter acesso a ela durante a reunião de Ude-

o res na Câmara dos Deputados. Somente agora essa
emenda chegou ao nosso conhecimento.

Portanto, o PPB não tem compromissos com o
seu mérito. Estamos ouvindo nossos Parlamentares e
a tendência é ficar com o relatório e com a posição da
nobre Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pergunto
ao Deputado Professor Luizinho se vai encaminhar
favoravelmente a matéria. (Pausa.)

S.Exa. abre mão, e a Mesa agradece.

Consulto o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh
se abre mão da sua inscrição. (Pausa.) Ausente.

Consulto o Deputado Pompeo de Mattos se
abre mão de sua inscrição. (Pausa.) Ausente.
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N°2
EMENDA SUBSTITUTIVA

AO PROJETO DE LEI N° 3.901-A, DE 2000
(Do Senhor Deputado Fernando Coruja)

Modifica o parágrafo único do art.
69 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de
1995.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 313 do Código de Processo Penal

passa a vigorar, acrescido do seguinte inciso:

Art. 313 .
lV - quando se tratar de casos de vio

lência doméstica.

Justificação

O presente substitutivo tem o escopo de possi
bilitar a prisão cautelar do agressor em casos de vio
lência doméstica, haja vista ser inconstitucional sua
prisão imediata sem flagrante segundo redação do in
ciso LXI do art. 5° da Carta Maior.

Ademais, se aprovado o texto original, este resul
tará em uma aplicação penal injusta aos delitos pratica
dos no âmbito domiciliar eis Que a modificação se refere
aos crimes de menor potencial delitivo, aos quais a Lei
n° 9.099/95 se refere. Teríamos um tratamento mais se
vero para aqueles infratores que praticassem a lesão
corporal leve em detrimento daqueles que infringissem
o art. 129, CP em sua modalidade mais gravosa.

Pelo exposto, peço aos nobres pares que apro
vem o presente texto a fim de garantir a solução para
a violência doméstica, independente da prática da na
tureza da violência praticada.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2001 . ...., Depu
tado Fernando Coruja, Vice-Uder do Bloco Parla
mentar PDT/PPS.

N03
EMENDA SUBSTUTUTIVA

AO PROJETO DE LEI N° 3.901-A, DE 2000

Art. 1° O parágrafo único do art. 69 da Lei n°
9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 69 .

Parágrafo Único. Ao autor do fato que,
após a lavratura do termo, foi imediatamen
te encaminhado ao juizado ou assumir o
compromisso de a ele comparecer, não se
imporá prisão em flagrante, nem se exigirá
fiança, salvo nos casos de violência contra
cônjuge, ex-cônjuge, companheiro(a),

ex-companheiro(a), namorado(a), e contra
ascendentes e descendentes, no âmbito de
suas relações."(NR).

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

Justificação

A presente emenda substitutiva visa corrigir um
erro de tipificação penal no PL n° 3.901-A, uma vez
que o termo "violência doméstica", não abarca um
tipo penal e pode suscitar dúvidas quanto a sua
abrangência. Por exemplo, crimes como o homicídio e
outros também graves, não poderiam ser considera
dos violência doméstica? Se isso ocorresse, o, de 26
de setembro de Projeto de Lei seria desvirtuado e
esta também não é a finalidade dos Juizados Especi
ais Cíveis e Criminais.

Deste modo, pela falta de tipificação penal do ter
mo ''violência doméstica", apresentamos esta Emenda
Substitutiva, que retira do Projeto de Lei a expressão "vi
olência doméstica", modificando-a por termos que al
cançarão melhores resultados contra a prática de vio
lência no lar.

Sala das Sessões, de 2001. - Deputado Rubens
Bueno, Uder do Bloco Parlamentar PDTIPPS

EMENDAS DE PLENÁRIO N° 4
(Do Senhor deputado José Roberto Batochio)

Ao Projeto de Lei n° 3.901-A, de
2000, de autoria da Deputada Nair Xavier
Lobo, que modifica o parágrafo único do
art. 69 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro
de 1995.

Dê-se ao parágrafo único do art. 69 da Lei n°
9.099/95, alterado pelo art. 1° do Projeto acima referi
do, a seguinte redação:

Art. 69 ..
Parágrafo único. Ao autor do fato que,

após a lavratura do termo, foi imediatamen
te encaminhado ao juizado ou assumir o
compromisso de a ele comparecer, não se
imporá prisão em flagrante, nem se exigirá
fiança, mas, em casos de violência domésti
ca, o juiz poderá determinar, em caráter ca
utelar, o seu afastamento da residência, do
micílio ou local.

Justificação

O presente substitutivo tem o escopo de possi
bilitar o afastamento cautelar do agressor em caso de
violência domestica haja vista inconstitucional sua



Art. 69 .
Parágrafo único. Ao autor do fato que,

após a lavratura do termo, for imediatamente
encaminhado ao juizado ou assumir o com
promisso de a ele comparecer, não se impo
rá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.
Em caso de violência doméstica, o juiz pode
rá determinar, como medida de cautela, seu
afastamento do lar, domicilio ou local de con
vivência com a vítima.

Dê-se ao parágrafo único do art. 69 da Lei n'
9.099/95, alterado pelo art. 10 do Projeto acima referi
do, a seguinte redação:EMENDAS DE PLENÁRIO N° 5

(Do Senhor Deputado José Roberto Batochio)

Ao Projeto de Lei n° 3.901-A, de
2000, de autoria da Deputado Nair Xavier
Lobo, que modifica o parágrafo único do
art. 69 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro
de 1995.
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prisão imediata sem flagrante segundo redação do in- EMENDA DE PLENARIO ~ 6
ciso LXI do art. 50 da Carta Maior. (Do Senhor Deputado José Roberto Batochio)

Pelo exposto, peço aos nobres pares que apro-
vem o presente texto a fim de garantir a solução para Ao Projeto de Lei n° 3.901-A, de
a violência doméstica sem se infringir os direitos fun- 2000, de autoria da Deputada Nair Xavier
damentais do agressor. Lobo, que modjfica o parágrafo único do

art. 69 da Lei n 9.099, de 26 de setembro
Sala das sessões, 8 de agosto de 2001. - de 1995.

Deputado José Roberto Batochio, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PDT/PPS.

Dê-se ao parágrafo único do art. 69 da Lei n°
9.099/95, alterado pelo art. 1° do Projeto acima referi
do, a seguinte redação:

Art. 69 .
Parágrafo único. Ao autor do fato que,

após a lavratura do termo, foi imediatamen
te encaminhado ao juizado ou assumir o
compromisso de a ele comparecer, não se
imporá prisão em flagrante. nem se exigirá
fiança, salvo nos casos de violência domés
tica. Em caso de violência doméstica, o juiz
poderá determinar, como medida cautelar,
seu afastamento do lar, domicílio ou local.

Justificativa

A presente emenda tem o escopo de possibilitar
o afastamento cautelar do agressor em casos de vio
lência doméstica haja vista ser inconstitucional sua
prisão imediata sem flagrante segundo redação do in
ciso LXI do art. 5° da Carta Maior.

Pelo exposto, peço aos nobres pares que apro
vem o presente texto a fim de garantir a solução para
a violência doméstica sem se infringir os direitos fun
damentais do agressor.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2001. 
José Roberto Batochio, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PDT/PPS;lnocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFUPST; Professor Luizinho, Vice-lí
der do PT, Sérgio Novais, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB

Justificação

A presente emenda tem o escopo de possibilitar
o afastamento cautelar do agressor em casos de vio
lência doméstica, haja vista ser inconstitucional sua
prisão imediata sem flagrante segundo a redação do
inciso LXI do art. 5° da Carta Maior.

Pelo exposto, peço aos nobres pares que apro
vem o presente texto a fim de garantir a solução para
a violência doméstica sem se infringir os direitos fun
damentais do agressor.

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2001. 
JOSÉ Roberto Batochio, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PDT/PPS; Eduardo Campos, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB; Mendes Ribeiro,
Vice-Líder do PMDB; Jutahy Júnior, Líder do PSDB;
Inácio Arruda, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB; Fernando Zuppo, PSOC.

O SR.BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, na votação anterior votei de acordo
com o partido.

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PFL - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
votei de acordo com a orientação do partido.
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O SR. ÁTILA LIRA (PSDB - PI. Sem revisão do cisa colocar que é ex-marido, ou é o marido, ou é o
orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação votei amante ou o ex-amante, porque é a violência dentro
com o partido. de casa. Estamos certos de que a melhor emenda a

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS. esse projeto é a do nosso Deputado José Roberto
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a Batochio, que acabou de sustentá-Ia. Ela possibilita
bancada do PDT. ao juiz afastar de casa o agressor. A vftima fica em

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Para ofe- casa; o agressor vai para a rua.
recer parecer às Emendas de Plenário de nOs 2 e 6, Volto a dizer que se o homem for o agressor - o
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça que ocorre na maioria dos casos -, ele vai para a rua,
e de Redação, concedo a palavra à ilustre Deputada e a mulher fica em casa, pois não pode voltar para seu
Zulaiê Cobra. lar e continuar a ter relacionamento com um homem

As demais emendas foram retiradas. que bate nela. Essa é a verdade. Aliás, cito uma frase
A SRA ZULAIÊ COBRA (PSDB _ SP P ._ famosa: "A mulher não pode beijar na boca do homem
.' . ara eml que bate nela"
tlr parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente .
Sras. e Srs. Deputados, o projeto de lei de autoria d~ A~elo a todas as mulheres que sofrem violência
nobre Deputada Nair Xavier Lobo, que se encontra doméstica p~ra que voltem para casa. Precisamos
presente em plenário neste momento, é um avanço acabar com ISSO.
no Código Penal. Sr. Presidente, quero prestar homenagem tam-

Temos a Lei n° 9.099, que faz com que os réus bém ao wande ju~ista Deputado ~brahim Ab.i-Ackel,
não sejam presos e, às vezes, até nem respondam a que nos ajudou .mUlto.nessa questao, e cump~l~entar
processo. Todos sabemos o que significa violência a Deputada Nair Xavier Lo~, que fez magnlf.lco tra-
doméstica contra a mulher, pois somos homens e mu- balho para que mul~eres dignas. nunca mais apa-
Iheres compenetrados. Trata-se de violência que exis- nhem dos companheiros, dos mandos.
te hoje contra a mulher brasileira, que apanha do ho- Nós, Deputadas, temos luta, temos trabalho.
mem - marido, companheiro, noivo, enfim, do homem Portanto, sou pela aprovação do projeto de lei,
que mora com ela. com a Emenda n° 6, de autoria do Deputado José Ro-

Quando chega à denúncia, já na Delegacia de bertoHatochio.
Polfcia, o que acontece? Nada. Ela volta para casa ea Muito obrigada.
morar com esse homem. O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,

A Deputada Nair Xavier Lobo havia colocado no peço a palavra pela ordem.
projeto de lei a possibilidade de es~e homem ser pre- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
50. Fomos consultar os companheiros da Casa e vi- a palavra.
mos que, neste caso, a prisão não seria adequada, O SR
porque não se trata de prisão em flagrante e nem de . _. MARCOS DE JESUS .(Bloco/PL - PE.
condenação, e sim, apenas e tão-somente da exis- S~m revls~o do orad?r.) - Sr. Presidente, nas vota-
tência de uma vítima e de um réu que pode ser um ç~es anten?res, votei de acordo com a recomenda-

h
'. çao do partido.

ornem ou uma mulher. Alguns Deputados questlona- ,
ram-me: "Mas e se for a mulher quem bate no mari- O ~R..: SERGIO BARCELLOS (Bloco/PFL - AP.
do?" Também ela pode ser a ré. Se for a mulher ela é Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, votei de
a ré. Se for homem, ele é o réu. ' acordo com a orientação do partido.

Portanto, nada temos contra a figura do homem; . _ O SR. WILSON SAN~OS (PMDB - MT. Sem re-
muito pelo contrário. Mas, hoje, a maioria que bate é ~Isao do or~dor.) - Sr. Presidente, nas votações ante-
de homem. A mulher ainda apanha do seu marido. nores, votei conforme a orientação do PMDB.

Ao mesmo tempo, estou satisfeita e chateada. . O SR. EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Sem re-
Primeiro, satisfeita, porque hoje vamos apreciar as visão d? orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-
emendas ao projeto. Aproveito para agradecer aos or, votei de acordo com a orientação do PPB.
Deputados Pedro Eugênio, do PPS de Pernambuco; A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Sr. Presidente,
Fernando Coruja, do PDT de Santa Catarina; Rubens peço a palavra pela ordem.
Bueno, do PPS do Paraná, qu~ a~~iram mão das suas O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
:~e~d~s e rec?n~e~.eram o significado da expressão a palavra, com satisfação, à ilustre Deputada Nair Xa-
vlolencla domestica. Todos sabem o que é. Não pre- vier Lobo, autora da proposta.
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A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO. frem violência doméstica. Nunca iremos medir força
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- física com homens, pois é exatamente ela que tanto
te, cumprimento V. Exa , esta Casa, a Deputada Zulaiê ultraja as mulheres.
Cobra, Relatora do projeto, todos os Srs. Líderes, o A Câmara dos Deputados dá esse presente à
Deputado José Roberto Batochio, embaixador de en- mulher brasileira agredida, vilipendiada, e à que ainda
tendimento relativamente ao texto final de importan- não tem abrigo, como nos pafses de Primeiro Mundo.
tíssimo projeto de lei para a mulher brasileira. Hoje está livre do malfeitor. Quem sai é ele. Então, ela

Solic ito 1. V. Exa seja registrado nos Anais que a volta para casa sem a presença dele.
Câmara d,s Deputados entrega hoje ao Brasil, sobre- Neste momento, apelo à Justiça brasileira para
tudo às mulheres pobres - heroínas anônimas, que que ouça as vozes do Congresso Nacional e execute
às vezes apanham caladas e não dispõem da Casa com rapidez, em ação cautelar, o afastamento do
de Maria e de abrigos para socorrê-Ias, sendo obriga- agressor.
das a retornar aos domicílios e apanhar novamente -, Parabéns a V. Exa, Sr. Presidente, pela sensibili-
projeto de lei defendendo-as da violência nos lares. dade; ao Colégio de Líderes e à Relatora, Deputada

Pesquisa com relação à violência doméstica, à Zulaiê Cobra, a quem homenageio em nome de toda
polícia e à sociedade, coordenada pela Profa. Sueli a bancada feminina da Câmara.
Souza de Almeida, de São Paulo, mostra o panorama Agradeço também ao Deputado José Roberto
nacional da violência doméstica no Brasil, baseada Batochio a lucidez e a sabedoria, as quais tanto enri-
em casos registrados nas delegacias policiais. quecem esta Casa de representação popular.

O estudo, iniciado em 1994, já analisou mais de
170 mil boletins de ocorrências de todas as Delegaci- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
as de Defesa da Mulher das 22 Capitais do País, além cumprimenta V. Exa, ilustre Deputada Nair Xavier
de cidades do interior de São Paulo. Já examinou Lobo, pela bela iniciativa.
também 849 processos criminais instaurados em de- O SR. SÉRGIO BARCELLOS -Sr. Presidente,
legacias de São Paulo. peço a palavra pela ordem.

A finalização da pesquisa foi em 2000 e traça o O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
perfil de uma mulher agredida em situação de violên- a palavra.
cia. Os dados são os seguintes: metade das mulheres O SR. SÉRGIO BARCELLOS (Bloco/PFL - AP.
entre 30 e 40 anos; 30% entre 20 e 30 anos; em 50% Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
dos casos o casal tem entre dez e vinte anos de con- anterior, segui a orientação do partido.
vivência e em 40% dos casos, dez anos. O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.

Quanto aos dados destacados, creio ser este Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
projeto de lei o sonho do Centro de Valorização da votação, votei "sim".
Mulher - CEVAM -, de todas as Delegacias de Defe- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
sa da Mulher, que antes não podiam pedir ao juiz a passa ao encaminhamento de votação da matéria.
prisão do agressor em virtude da impossibilidade de o Como. vota o Deputado Professor Luizinho?
flagrante ser feito no lar. (Pausa.)

Agradeço aos Srs. Líderes, ao Deputado José S. Exa abre mão? (Pausa.)
Roberto Batochio, à Deputada Zulaiê Cobra, a toda a
bancada feminina da Casa a sabedoria, uma vez que A Mesa agradece a V. Exa a colaboração. Da
S. Exas. se debruçaram sobre o tema e evitaram que o mesma forma, agradece aos Deputados Fernando
texto avançasse no sentido de que a mulher fosse no- Coruja, Luiz Eduardo Greenhalgh, Fioravante e Nel-
vamente espancada ao voltar para casa. son Pellegrino a contribuição.

Hoje, a Câmara dos Deputados dá à sociedade O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
o direito de, em caso de violência doméstica, como a palavra, para encaminhar a matéria, ao Deputado
medida cautelar, a mulher pedir afastamento do domi- Ibrahim Abi-Ackel.
cílio ou local da convivência com o agressor. É o meu O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
primeiro projeto aprovado nesta Casa em favor da revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
mulher brasileira. Portanto, estou imensamente feliz. putados, já que a Deputada Zulaiê Cobra citou meu
A Deputada Zulaiê Cobra disse muito bem que o ho- nome em seu discurso, o que para mim é uma honra,
mem poderá ser agredido. As estatísticas mostram, sinto-me no dever de justificar as razões que levaram
infelizmente, que as mulheres são as que mais so- à adoção deste substitutivo.



EMENDA N° 6, COM PARECER FAVORÁVEL

Dê-se ao parágrafo único do art. 69 da Lei n°
9099/95, anerado pelo art. 1° do Projeto acima referi
do, a seguinte redação:

Art. 69 ..
Parágrafo único. Ao autor do fato que,

após a lavratura do termo, for imediatamente
encaminhado ao juizado ou assumir o com
promisso de a ele comparecer, não se impo
rá prisão em flagrate, nem se exigirá fiança.
Em caso de violência doméstica, o juiz pode
rá determinar, como medida de cautela, seu
afastamento do lar, domicflioou local de con
vivência com a vitima.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

Aprovada.

O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra V. Exa.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, como não houve encaminhamento partidário,
gostaria de louvar a autora do projeto pela idéia e a
Deputada Zulaiê Cobra pelo encaminhamento.

No entanto, só vou votar esta matéria porque o
Deputado José Roberto Batochio tirou uma enorme
inconstitucionalidade que nela havia. A Casa que ela
bora as leis não pode fazer leis inconstitucionais. Tem
o dever e a obrigação de fazer leis de boa qualidade,
para que não sejam contestadas em outro Poder, no
caso, o Judiciário.

Por isso, louvo o texto definido pelo Deputado
José Roberto Batochio, segundo o qual, a critério do
juiz, poderá ser determinado o afastamento de um
dos cônjuges do lar. Isso foi fundamental para chegar
mos a um entendimento.
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Ninguém pode negar o costume, infelizmente O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
herdado da sociedade patriarcal brasileira, de trans- a palavra.
formar a mulher em objeto do mau gênio, da ira e das O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO (PPB -
frustrações de seus maridos violentos logo que che- MA. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, nas
gam à casa após as derrotas sofridas na rua. É uma duas votações, segui a orientação da bancada.
constante da sociedade a transformação da mulher O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
em espécie de vitima preferencial da violência mas- à votação.

culina. O instinto natural de quem legisla sobre Direito O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Em Ple-
Penal é sempre o de estabelecer penas de reclusão nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte:
para todos e quaisquer delitos, esquecendo-se do ar-
senal de penas substitutivas, de providências de tute
Ias jurisdicionais que podem resolver o problema de
maneira mais sábia e mais justa.

O Deputado José Roberto Batochio ofereceu
emenda ao substitutivo que está perfeitamente adap
tada à moderna ciência penal e contribui de forma ad
mirável para atingir os efeitos perseguidos pela Depu
tada Nair Xavier Lobo, que em boa hora apresentou o
projeto de sua autoria. Em caso de violência domésti
ca, o juiz pode apartar o casal, o que significa colo
cá-lo sob tutela e proteção jurisdicional, ou seja, com
promisso de vigilância sobre comportamento mútuo
dos cônjuges, de forma a somente permitir sua rea
proximação quando extintas as causas da violência
ou do dissídio que causou o distúrbio entre ambos.

Sr. Presidente, a prisão, em casos como esses,
é altamente condenável. Na maioria dos lares pobres,
o ordenado do homem é que sustenta a casa. E no
instante em que o delegado lavra o auto de prisão e
encarcera o chefe da sociedade conjugal, ele, ao
mesmo tempo, não faz justiça à vitima, porque a deixa
ao desamparo, leva o homem à perda do emprego e
cria, com isso, situações dramáticas e ainda mais
exacerbadas, que o levarão no futuro a maiores e
mais intensas violências.

Sr. Presidente, esta solução deve ser saudada
como ponto inicial de nova abordagem do Direito Penal.

E a mim, que sempre lutei nesta Casa contra a
política criminal errônea do agravamento excessivo
das penas, que não vejo na prisão solução capaz de
ressocializar detento algum, quero prestar meu teste
munho de admiração à Deputada Nair Xavier Lobo,
autora da iniciativa, ao Deputado José Roberto Bato
chio, autor da sábia emenda, e à Deputada Zulaiê Co
bra, que, com sua sensibilidade, coragem e amor ao
próximo, nos deu da tribuna bela lição de formação
humanística e cristã.

Sou pela aprovação do substitutivo, Sr. Presi-
dente. .

O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Favora
velmente ao projeto. A Emenda n° 2 tem parecer con
trário. Portanto, aqueles que forem a favor do parecer
contrário deverão encaminhar, obviamente, o voto
"não" à emenda e "sim" ao projeto.

Como vota o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro?

O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB - TO. Sem revi
são do orador.) - O PTB vota "não" à Emenda e "sim"
ao projeto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar favoravel
mente ao projeto e, portanto, contra a Emenda n° 2,
mas gostaria de reforçar a votação da Emenda n° 6,
fazendo justiça a uma categoria que aqui não foi lem
brada: crianças e adolescentes que sofrem violência
doméstica, uma nosologia prevalente no Pais. Milha
res de crianças todos os anos sofrem este tipo de vio
lência, e a cautela colocada pelo Deputado José Ro
berto Batochio faz justiça, porque também protege a
criança e o adolescente contra a violência doméstica,
fazendo com que seja apartado do lar, naquele ins
tante, o agente agressor.

Portanto, a violência contra a criança e o adoles
cente também é suprida por essa Emenda n° 6, o que
dignifica ainda mais este projeto de lei.

Parabéns aos nobres Deputados Nair Xavier
Lobo, Zulaiê Cobra e José Roberto Batochio.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Bloco
Parlamentar PDT/PPS vota "não" à emenda e "sirri"
ao projeto.

Como vota o PPB?
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estou ou

vindo os nobres Líderes, Deputado Fernando Coruja.
É sobre o processo de votação?

O SR. FERNANDO CORUJA - É sobre a votação.
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Trata-se de um avanço. Esperamos que ele pos- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota favo-
sa diminuir sobremodo as violências domésticas. Qu- ravelmente ao parecer, vota "não" à Emenda n° 2?
ero louvar mais uma vez o empenho das mulheres, O SR. AGNELO QUEIROZ - Isso.
que de.fendem os interesses não apenas delas, mas O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota "não"
da sociedade como um todo. à Emenda n° 2 e favoravelmente ao projeto, é isso,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa vai Deputado? "Não" à Emenda n° 2, favoravelmente ao
reordenar a discussão e ouvir os Líderes partidários. projeto?
Achei que havia um consenso na Casa. Por isso, quis O SR. AGNELO QUEIROZ _ "Não" à Emenda n0
ganhar tempo na votação, que poderá ser simbólica. 2.

A Emenda n° 6 estava em votação e foi aprovada.
Em seguida, votaremos a Emenda nO 2, com parecer
contrário. Depois, colocaremos em votação o projeto.

Portanto, ouvirei os Srs. Líderes sobre a próxi
ma votação, relativamente à Emenda n° 2, com pare
cer contrário, e também sobre o projeto. Que isso fi
que bem claro.

Peço a presteza possivel ao encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em Ple

nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA n° 2, COM PARECER CONTRÁRIO

O Congresso Nacional decreta:
Art.1° o art. 313 do Códico dé Processo Penal

passa a vigorar, acrescido do seguinte inicio:
Art. 313 ..
IV - quando se trata de caso de violência do

méstco.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

vota o PSDC? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL

- MG. Sem revisão do orador.) - Contra a emenda e a
favor do projeto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Contra a
emenda e a favor do projeto.

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
(Pausa.)

O parecer em relação à emenda é contrário e
em relação ao projeto é favorável.

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
(Pausa.)

Como vota o PTB, o Partido Trabalhista Brasilei
ro? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB vota favoravelmente à Emenda
nO 6.



"Art. 69 .
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa Somos favoráveis ao projeto. A mulher vai ser
a palavra. protegida, visto que o juiz vai poder julgar que o

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - se. agressor tem que ser afastado do ambiente domésti-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co ou das relações, pelo menos das proximidades da
parece-me que votando a emenda do nobre Deputa- mulher; e que ela não vai sofrer uma segunda sanção,
do José Roberto Batochio vai-se votar "não" ao proje- com relação a não poder voltar para casa, a não po-
to, não é? Gostaria desse esclarecimento. der voltar às suas atividades. Então, somos favoráveis

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Não. ~o proj?t~, mas cobramos do ~~ver.no brasileiro polf-
Vota-se "sim" ao projeto. A Emenda n° 6 já foi aprova- tlcas publicas de combate à vlolencla.
da. Votou-se favoravelmente à Emenda n° 6. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PT vota

O SR. FERNANDO CORUJA- Já está aprovada. "não" à emenda e "sim" ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em segui- Como vota o PMDB?
da, se estou compreendendo a intenção dos nobres O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMOB - RS.
Uderes, deve-se votar contrariamente à Emenda n° 2 Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
e, por último, favoravelmente ao projeto. agradece o talento à Deputada Nair Xavier Lobo e faz

O SA. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como sua manifestação no voto orgulhoso da sua bancada
vota o PPB? a favor da emenda do Deputado José Roberto

A SRA. AlMERINDA DE CARVALHO (PPB _ Batochio e do projeto da oeputa~aNair Xavier Lobo.
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PPB . O SR. PRESIDENTE (AéCIO Neves) - O PMOB
vota "sim" ao projeto e "não" à Emenda n0 2. vaI votar, portanto, "sim" ao projeto, "não" à emenda

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ O PPB próxima e "sim" à emenda que já foi votada.
vota "não" à Emenda e "sim" ao projeto. Como vota o PSDB?

Como vota o PT? A SRA. ZULAI~ COBRA (PSDB - SP. Sem revi-
A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Sem revi- são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "sim".

~o da oradora.) - Sr. Presidente, aqui essa lei foi mu- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota "não"
It~ abordada como ~ai~ ur:na lei de i~centivo à I?rote- à emenda e "sim" ao projeto.
çao da mulher na vlolencla doméstica. Gostaria de
lembrar que o Brasil foi condenado na Comissão Inte- Como vota o Bloco Parlamentar PFUPST - U-
ramericana de Direitos Humanos da OEA por causa der Inocêncio Oliveira?
de violência do~é~tica. Trat~-s: de uma sa~ção mo- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BI /PFL-
ral. E nessa declsao a Comlssao Interamencana de . ~ oco
Direitos Humanos recomenda ao Governo brasileiro PE. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, vota
que se pague à vitima, num dos casos examinados "sim" ao projeto e "não" à Emenda n° 2.
ne~sa eo~e.' um~ indenização. e promova de forma O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
rápida o efiCiente Jul~~m?~to cnmln~1 contra o agres- vota o Governo? (Pausa.)
soro Cobramos do Mlnlsteno da Justiça e do Governo .
brasileiro polfticas públicas de combate à violência _ O SR. PRESIDENTE (AéCIO Neves) - Em vota-
doméstica. çao a Emenda de Plenário de n° 2, com parecer con-

Sr. Presidente, a legislação aprovada agora, o trário.
projeto de lei da Deputada Nair Xavier Lobo, vai aju- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
dar no combate à violência doméstica. que forem pela aprovação permaneçam como se

Entretanto, precisamos de apoio de forma muito acham.
mais clara e eficiente do Ministério da Justiça e de to- Rejeitada.
dos os outros setores envolvidos, seja na área de sa- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub-
úde, .seja na de educação. Precisamos de políticas
públicas de combate à violência, seja por meio do meter a votos o Projeto de Lei n° 3.901, de 2000.
Co~selho Nacional dos Direitos da Mulher, seja por O Congresso Nacional
meIo de polílicas inslilucionais voltadas ao combate à Art. 1° O parágrafo único do art. 69 da lei n°
violência doméstica. São medidas efetivas que o Go- 9.099, de 26 de setembro de 1.995, passa a vigorar
verno brasileiro até agora não tomou. Aliás, foi conde- com a seguinte redação:
nado na Corte Interamericana pelos casos não apu
rados e não resolvidos com relação à violência do
méstica.



PROJETO DE LEI N° 2.072-E, DE 1989
(00 Sr. Álvaro Valle)

PASSA-SE A VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O
Senado Federal ao apreciar o Projeto de Lei n° 2.072,
de 1999, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos
as seguintes:

Discussão, em turno UnlCO, das
Emendas do Senado Federal ao Projeto
de Lei n° 2.072-C, de 1989, que regula
menta a profissão de arqueólogo e dá
outras providências; tendo pareceres
das Comissões: de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela aprova
ção (Relator: Sr. Sandro Mabel); e de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Fernando
Coruja).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há ora
dores inscritos para discutir a matéria.

Consuno se S. Ex"..J! mantêm a inscrição ou se
abrem mão dela.

Deputado Ronaldo Vasconcellos. (Pausa). O
Deputado abre mão, e a Mesa e o Plenário agrade
cem.

Deputado Fernando Coruja. (Pausa.)
A Mesa e o Plenário agradecem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não

havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N° 3.901-8, DE 2000

Modifica o parágrafo único do art.
69 da Lei nO 9.099, de 26 de setembro de
1995.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 69 da Lei n°

9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 69 , .
Parágrafo único. Ao autor do fato que,

após a lavratura do termo, for imediatamen
te encaminhado ao juizado ou assumir o
compromisso de a ele comparecer, não se
imporá prisão em flagrante, nem se exigirá
fiança. Em caso de violência doméstica, o
juiz poderá determinar, como medida de ca
utela, seu afastamento do lar, domicflio ou
local de convivência com a vítima." (NR)

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

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Paes Landim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa

cumprimenta o Plenário e todos os Parlamentares
envolvidos nesta matéria, em particular a Deputada
Nair Xavier Lobo, por terem aprovado este projeto.
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Parágrafo Único. Ao autor do fato que, A partir de agora será exigida fiança e imposta
após a lavratura do tema, foi imediatamente prisão em flagrante ao agressor nos casos de
encaminhado ao juizado ou assumir o copro- violência doméstica. Trata-se de mais uma matéria de
missa de aa ele comparecer, não se imporá extrema relevância não apenas em defesa da mulher,
prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, mas da sociedade brasileira.
salvo nos casos de violência doméstca" O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
(NR) palavra pela ordem.

Art. 2° Estre lei entra em vigor na data de sua O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
publicação a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Pela or-
que forem pela aprovação permaneçam como se demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
acham. tação desse projeto de lei, da Deputada Nair Xavier

Aprovado. Lobo, votei com o PSDB.

O SA. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
a mesa e vou submeter a votos a seguinte Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

anterior, votei de acordo com a bancada do PI.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 4.
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Emendas

EMENDA N 10

(Corresponde à Emenda n1 ° - CAS

Dê-se ao art.70 e ao capus do art. 10 a seguinte
redção:

" Art. 7° O exercicio da profissão de arqueólogo
depende de registro no respectivo Conselhom Regio
nal de Rrqueologia."

" Art. 10. Pederão ser criados um Conselho Fe
deral e conselhos Regionais

Profissão, dentro outras competências cabrves

EMENDAS tr2
(Corresponde à Emenda n° 2 - CAS)

Supriman-se.os ars. 11,12, 13, 14, 15,16,17,
18, 19, 20 , 21, e 34, renumerando-se demais.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouvirei
os Uderes partidários. Os Deputados falarão orien
tando a bancada.

O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
apenas justificar que não votei em nenhuma das vo
tações anteriores por estar numa audiência pública
com o Ministro Martus Tavares.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem, está justificado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à votação do PL.

Como votam os Srs. Uderes?
O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL

- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
um pouquinho só da paciência dos meus colegas
para fazer uma homenagem pública à memória do
ex-Deputado Alvaro Valle, autor desse projeto. S. Exa
foi Presidente do meu partido e muito ligado à ques
tão da educação.

Informo aos companheiros e companheiras que
as duas emendas do Senado estão certas, e votamos
pela aprovação das duas, lembrando sempre a
homenagem à memória do ilustre educador e poHtico,
Deputado Alvaro Valle.

A favor das emendas, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, acompanhei a orientação do partido, o PMDB.

A SRA. ANA CATARINA (PMDB - RN. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, na primeira vota
ção, votei com o partido.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra. . •

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos favo
ráveis ao projeto, mas queremos destacar nossa po
sição contrária à Emenda na 1.

O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB -TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em homenagem à
memória do grande Alvaro Valle, votamos "sim".

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS é a
favor da matéria e apóia as emendas que vieram do
Senado. Portanto, é a favor das emendas.

O SR. LUIZ FERNANDO (PPB - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota favoravel
mente, mas queremos reafirmar a posição do partido,
assumida na Comissão do Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público e em todos os momentos na
Casa, no sentido de que estendamos o debate sobre
o reconhecimento da profissão.

Diversas profissões no País têm seus cursos de
nível superior reconhecidos, por exemplo, o de Análi
se de Sistema e História, mas, lamentavelmente, os
profissionais dessas áreas ainda não gozam do direi
to de ter suas profissões reconhecidas.

Votamos favoravelmente à matéria por acredi
tarmos ser correto o reconhecimento da profissão de
arqueólogo.

Aproveito a oportunidade para fazer um chama
mento à Comissão do Trabalho no sentido de apres
sar a votação das diversas matérias que lá tramitam
acerca do reconhecimento de profissionais de áreas
como o turismo, análise de sistema, história e outras
profissões importantes em nosso País.

Por isso, o PT vota favoravelmente à matéria.
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim"
e entende que as emendas oriundas do Senado Fe
deral vêm aprimorar o projeto de lei.

O PMDB vota "sim".
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o SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" e
reconhece que o Senado Federal aprimorou o texto.

Por isso, concordamos com as modificações.

O PSDB vota "sim".

A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFl - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, antes de
tudo, quero agradecer a todos os Líderes por conse
guirmos votar este projeto, que representa um anse
io da categoria há onze anos. Também gostaria de
homenagear a memória do Deputado Alvaro Valle,
que não está entre nós, mas tem seu projeto votado
hoje.

Embora todos pensem ser a arqueologia uma
profissão - assim como V. Ex", que me confidenciou
-, não é. Hoje estamos resgatando a possibilidade de
esses profissionais terem os sítios arqueológicos bra
sileiros efetivamente fiscalizados. E, mais do que isso,
avançamos no processo de regulamentação das pro
fissões.

O PFl encaminha favoravelmente à matéria e
às emendas oriundas do Senado Federal.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vai abs
ter-se. Sistematicamente, temos afirmado que a regula
mentação de profissões - são muitas as solicitadas 
tem criado dificuldades para a tram~ação das matérias.

O Governo vai abster-se em função das mani
festações da base.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Gover
no se abstém, respeitando, porém, as posições mani
festadas pelos partidos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção as Emendas nOs 1 e 2 do Senado Federal ao Pro
jeto de lei n° 2.072, de 1989.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que foram pela aprovação permaneçam como se
acham.

Aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI N°2.072-F, DE 1989

Regulamenta a profissão de arqueó
logo e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Agosto de 2001

CAPíTULO I
Disposição Preliminar

Art. 1° O desempenho das atividades de ar
queólogo, em qualquer de sua modalidades, constitui
objeto da profissão de arqueólogo, regulamentada
por esta lei.

CAPíTULO 11
Da Profissão de Arqueólogo

Art. 2° O exercício da profissão de arqueólogo é
privativo:

I - dos diplomados em bacharelado em arqueo
logia, por escolas oficiais ou reconhecidas pelo Minis
tério da Educação e do Desporto;

11 - dos diplomados em arqueologia por escolas
estrangeiras reconhecidas pelas leis do país de ori
gem, cujos títulos tenham sido revalidados no Brasil,
na forma da legislação pertinente;

111 - dos pós-graduados por escolas ou cursos
devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educa
ção e do Desporto, com área de concentração em ar
queologia, com monografia de mestrado ou tese de
doutorado versando sobre arqueologia, e com pelo
menos dois anos consecutivos de atividades científi
cas próprias no campo profissional da arqueologia,
devidamente comprovados;

IV - dos diplomados em outros cursos de nível
superior que, na data de assinatura desta lei, contém
com pelo menos cinco anos consecutivos ou dez
anos intercalados no exercício de atividades científi
cas próprias no campo profissional da arqueologia.

V - dos que, na data de assinatura desta lei, te
nham concluído cursos de especialização em arqueo
logia reconhecidos pelo Ministério da Educação e do
Desporto, que contém com pelo menos três anos con
secutivos de atividades científicas próprias do campo
profissional da arqueologia, devidamente comprova
das.

§ 1° A comprovação a que se referem os incisos
IV e V deverá ser feita no prazo máximo de dois anos
a contar da vigência desta lei, perante os Conselhos
Regionais de Arqueologia, aos quais compete decidir
sobre a sua validade.

§ 2° O período de comprovação a que se refere
o parágrafo anterior não poderá ser considerado
como impeditivo para a continuidade dos trabalhos
daqueles que se encontrarem em processo de satis
fação de exigências.

Art. 3° São atribuições dos arqueólogos:
I - planejar, organizar, administrar, dirigir e su

pervisionar as atividades de pesquisa arqueológica;



CAPrTULO IV
Do Exercício Profissional

11- diploma mencionado nos incisos I, 11, 111 e V
do art. 2°, ou documentos comprobatórios de ativida
des de arqueólogo, que demonstrem, irrefutavelmen
te, o exercfcio dessas atividades, conforme o mencio
nado no inciso IV do art. 2°.

Art. 9° A profissão de arqueólogo só será exerci
da em entidades particulares e instituições de direito
público ou privado, que sejam registradas no Conse
lho Federal de Arqueologia, no que diz respeito ao art.
3°, incisos I, li, V, VI e XI.

CAPrTULO 111

Art. 10. Poderão ser criados um Conselho Fede
ral e Conselhos Regionais de Arqueologia, como ór
gãos de registro profissional e de fiscalização do exer
creio da profissão, dentre outras competências cabí
veis.

Parágrafo único. O Conselho Federal terá sede
e foro em Brasília - DF e jurisdição em todo o território
nacional, e os Conselhos Regionais terão sede e foro
nas capitais dos estados e dos territórios, assim como
no Distrito Federal.

Art. 11. Para o exercício da profissão referida no
art. 2° desta Lei, em qualquer modalidade de relação
trabalhista ou empregatícia será exigida, como condi
ção essencial, a apresentação de registro profissional
emitido pelo respectivo Conselho. Parágrafo único. As
carteiras profissionais, expedidas pelos Conselhos
Regionais, terão validade em todo o Território Nacio
nal para qualquer efeito, de acordo com o art. 1° da
Lei n° 6.206, de 7 de maio de 1975.

Art. 12. Para o registro nos Conselhos Regionais
e a expedição da carteira profissional, os documentos
exigidos dos arqueólogos, nos termos dos incisos I, 11,
111, IV e V do art. 2° desta Lei serão:

1- para os mencionados no inciso I, diploma ou
documento comprobatório de Bacharelado em
Arqueologia;

11- para os mencionados no inciso 11, dependen
do de se tratar de formandos em nfvel de graduação
ou pós-graduação, os documentos referidos no inciso
anterior, conforme o caso, devidamente revalidados
pelo Ministério da Educação e do Desporto;

111- para os mencionados no inciso 111, certifica
do de conclusão dos créditos e diploma, ou documen-
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11 - identificar, registrar, prospectar, escavar e profissional, o número da carteira de indentidade, seu
proceder ao levantamento de sítios arqueológicos; órgão expedidor e a data, e o número de inscrição no

111- executar serviços de análise, classificação, Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazen-
interpretação e informação científica de interesse ar- da;
queológico;

IV- zelar pelo bom cumprimento da legislação
que trata das atividades de arqueologia no Pafs;

V - coordenar, chefiar, supervisionar e adminis
trar os setores de Arqueologia nas instituições gover
namentais de administração pública direta e indireta,
bem como em órgãos particulares, segundo o art. 9°
desta Lei;

VI - prestar serviços de consultoria e assesso
ramento na área de arqueologia;

VII - realizar perfcias destinadas a apurar o va
lor científico e cultural de bens de interesse arqueoló
gico, assim como sua autenticidade;

VIII - orientar, supervisionar e executar progra
mas de formação, aperfeiçoamento e especialização
de pessoas habilitadas na área de arqueologia;

IX - orientar a realização de seminários, coló
quios,concursos, exposições de âmbito nacional ou
internacional, na área de arqueologia, fazendo-se ne
las representar;

X - elaborar pareceres relacionados a assuntos
de interesse na área de arqueologia;

XI - coordenar, supervisionar e chefiar projetos
e programas na área de arqueologia.

Art. 4° Para o provimento e exercfcio de cargos,
em - pregos e funções técnicas de arqueologia na ad
ministração pública direta e indireta e nas empresas
privadas, é obrigatória a condição de arqueólogo, nos
termos definidos nesta Lei.

Art. 5° A condição de arqueólogo não dispensa
a prestação de concurso, quando exigido para provi
mento de cargo, emprego ou função.

Art. 6° A condição de arqueólogo será compro
vada, nos termos desta Lei, para a prática de atos de
assinatura de contratos, termos de posse, inscrição
em concurso, pagamento de tributos devidos pelo
exercfcio da profissão e desempenho de quaisquer
funções a ela inerentes.

Art. 7° o exercfcio da profissão de arqueólogo
depende de registro no respectivo Conselho Regional
de Arqueologia.

Art. ao o registro no Conselho Regional de
Arqueologia será efetuado, a requerimento do inte
ressado, instruído com os seguintes documentos:

I - requerimento, que deverá conter, além do
nome do interessado, a filiação, o local e data de nas
cimento, o estado civil, os endereços residencial e



CAPíTULO VI
Disposição Geral

Art. 22. Em toda expedição ou missão estrangei
ra de Arqueologia será obrigatória a presença de uni
número de arqueólogos brasileiros que corresponda,
pelo menos, à metade do número de arqueólogos es
trangeiros nela atuantes.

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Paes Landim, relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que são pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa).

Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa

cumprimenta todos os Parlamentares pela criação,
em nosso País, da profissão de arqueólogo. Deixo a
homenagem à memória do ilustre Deputado Alvaro
Valle, autor desta proposta, digno membro desta
Casa que já não está entre nós. (Palmas.)

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

CAPíTULO V
Da responsabilidade e autoria

Art. 16. Enquanto durar a execução da pesquisa
de campo, é obrigatória a colocação e manutenção
de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o
nome da instituição de pesquisa, nome do projeto e
nome do responsável pelo projeto.

Art. 17. Os direitos de autoria de um plano, pro
jeto ou programa de Arqueologia, são do profissional
que os elaborar.
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to comprobatório, referente aos graus de mestre ou Art. 18. As alterações do plano, projeto ou pro-
doutor, e declaração da instituição de pesquisa reco- grama originais só poderão ser feitas pelo profissional
nhecida pelos órgãos oficiais,comprovando sua atua- que o tenha elaborado.
ção profissional por prazo mínimo, ininterrupto, de Parágrafo único. Estando impedido ou recusan-
dois anos; do-se o autor a prestar sua colaboração profissional,

IV - para os mencionados nos incisos IV e V, com comprovada solicitação, não serão permitidas al-
além das cópias autenticadas dos respectivos diplo- terações ou modificações, cabendo a outro profissio-
mas de nível superior e/ou de curso de especializa- nal a elaboração de um outro plano, projeto ou pro-
ção em arqueologia, mais os seguintes documentos: grama, sob sua inteira responsabilidade.

a) para servidor de órgão público, certidão de Art. 19. Quando a concepção geral que caracte-
tempo de serviço, com especificação pormenorizada riza um plano, projeto ou programa for elaborada em
das atividades exercidas; conjunto por profissionais legalmente habilitados, to-

b) para os pesquisadores em geral, pelo menos dos .se~ão considerados co-autores do projeto, com
dois dos seguintes documentos: os direitos e deveres correspondentes.

1 - comprovação de autorização de pesquisa, Art. 20. Ao(s) autor(es) do projeto, plano ou pro-
nos termos dil lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961; grama é atribuído o dever de acompanhar a execução

2 - c:>mprovação de atividade docente, de nível de todas as ~tapas da ~es~uisa arqueológica, de
superior I~m disciplinas de arqueologia' modo a garantir a sua reahzaçao de acordo com o es-

3 ' - d bt - d 'b I d tabelecido no projeto original aprovado.- comprovaçao e o ençao e o sas e es- . . . . . ..
tudos no País e/ou no exterior' Art. 21. Fica assegurado à equipe clentlflca o dlrel-

4 - trab~lhos PUbli.c~dos~em re~istas científ.i:as ~~~~~~~~~~~~a~~~~ ~~~~:~~n~:~:: ~~ae~~u~~
e. co':Tlprovaçao de partlclpa~ao.efetiva .em re.unloes gação científica, ficando-lhe igualmente atribuído o de-
Cientificas, congressos, seminários ou SimpósIos; ver de executá-lo de acordo com o aprovado.

5 - declaração de instituição de pesquisa reco
nhecida pelos órgãos oficiais, comprovando sua atua
ção profissional por prazo mínimo, ininterrupto, de
três anos.

Art. 13. As penalidades pela infração das dispo
sições desta lei serão disciplinadas no Regimento
Interno dos Conselhos.

Art. 14. Nenhum órgão ou estabelecimento pú
blico, autárquico, paraestatal, de economia mista ou
particular, poderá desenvolver atividades voltadas
para a Arqueologia se, na execução de seu trabalho,
não observar os princfpios da Arqueologia, e não em
pregar arqueólogos no desempenho do mesmo.

Art. 15. Os sindicatos e associações profissiona
is de Arqueologia cooperarão com os Conselhos em
todas as atividades concernentes à divulgação e ao
aprimoramento da profissão.
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O SR. ROBERTO JEFFERSON (PT8 - RJ. Pela O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ExB
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria a palavra.
de cumprimentá-lo por ter presidido o acordo pelo qual foi A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela or-
possível a votação deste projeto de autoria do Deputado demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vo-
Alvaro Valle - que Deus o tenha em sua guarda. tação deste projeto, do saudoso Deputado Alvaro Valle,

Gostaria também de cumprimentar a Deputada quero cumprimentar a Deputada Laura Carneiro pelo
Laura Carneiro, que, inspirada pela liderança de V. reforço que deu ao projeto, lembrando à Casa que há
Ex", Sr. Presidente Aécio Neves, peregrinou por todos em tramitação na Comissão de Trabalho, de Administra-
os gabinetes de Lideranças, juntamente com um gru- ção e Serviço Público setenta projetos de regulamenta-
po de arqueólogos brasileiros, buscando a regula- ção de profissões. Alguns deles têm caracterfstica muito
mentação dessa profissão. especial: são atividades derivadas de cursos superio-

Até estranhei e comentei com a Deputada o fato res. Entretanto, as pessoas formaram-se em universida-
de esse assunto nada ter a ver com ela, uma moça des brasileiras, estão exercendo a atividade, mas ela
bonita, jovem. Isso é algo mais do passado, para pes- ainda não é regulamentada por lei. É o caso dos profis-
soas mais velhas e que estudam museus. S. Ex", en- sionais de turismo e de decoração ou design de interior.
tão, me disse que o fazia em nome da tradição e da Todos vêm de cursos autorizados e reconhecidos pelo
importância do trabalho daquelas pessoas. Ministério da Educação.

Cumprimento V. Ex", homenageio a memória do Quero deixar o fato registrado nos Anais da
Deputado Alvaro Valle e saúdo a minha querida Casa e pedir aos Deputados da Comissão de Traba-
amiga, Deputada Laura Carneiro. lho, de Administração e Serviço Público que dêem ur-

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a g_ên~ia à votação desses projetos, por serem justos,
palavra pela ordem. tao Justos quanto este aprovado no momento pelo

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V. ExB Plenário da Câmara dos Deputados. .
a palavra. A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço

OSR.IVANVALENTE (PT -SP. Sem revisão do a palavra pela.ordem. . .
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei . O SR. PRESIDENTE (AeclO Neves) - Tem V. Exa
com oPartido dos Trabalhadores. a palavra.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB _ GO. Sem A SRA. ~~DA CRUSIUS (PSDB - ~S. Pela or~
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na pri- demo Sem ~evlsao da ora?~ra.) - Sr. P~esldente, votei
meira votação. com o partido nas_duas ultimas votaçoes.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT _ SC. Sem O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na primeira peço a palavra pela ordem...
votação, votei com o PT. O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Tem V. ExB

O SR. SÉRGIO REIS (PT8 - SE. Sem revisão do a palavra. _
orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores, votei O SR. INOCEN~~O OLIVEIRA (BIoco/PF~ - PE.
de acordo com a Liderança do meu partido, o PTB. Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente,

O SR. LUCIANOBIVAR (Bloco/PSL _ PE. Sem Sras. e Srs. Deputados, ~oncordo em gênero, ~úme~o e
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na última vota- grau com a pr~posta d~ Ilustre Deputada Mana Elvu~.
ção votei com o partido. Sr. PreSidente, nao podemos gerar expectativa

, O SR. PAULO DE ALMEIDA (Bloco/PST _ RJ. nos jovens. Fazem vestibu~r, pas~am vários anos na
S . - d d) S P 'd t t . d faculdade, e quando a terminam nao podem exercer a

emdrevlsao o ~~a oro - r. resl en e, vo el e profissão por falta de regulamentação. Precisamos
acor o com o pa I O. . regulamentá-Ias.

_ O SR. LUIZ FERNA~DO (PPB ~ AM. Sem revl- Fui um dos que mais se bateram para aprovar
sao d<:> orador.) - Sr. PreSidente, votei de acordo com este projeto, a pedido da Deputada Laura Carneiro.
o partido, o PPB. Ainda hoje, no Colégio de Uderes, defendi com a mai-

O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Sem revisão do or veemência, a pedido, repito, da Deputada Laura
orador.) - ~r. Presidente, na votação anterior, votei Carneiro, que não retirassem o projeto da pauta. A
com o partido. melhor faculdade de arqueologia é a do Rio de Janei·

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço ro, à qual presto homenagem. Há doze anos forma jo-
a palavra pela ordem. vens que não podem exercer suas profissões.



Aprova o texto do Acordo Multilate
ral de Seguridade Social do Mercado Co
mum do Sul e seu Regulamento Adminis
trativo, celebrados em Montevidéu, em
15 de dezembro de 1997.
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Louvo a Deputada Maria Elvira pela sua preocu- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub-
pação e a incorporo às minhas próprias. Devemos for- meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo nO 389,
talecer os jovens do nosso País. Não podemos gerar de 2000.
expectativas nem ser mercadores de ilusões. No mo- O Congresso Nacional decreta:
mento em que se conclui um curso, precisamos que a Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo Multila-
profissão seja regulamentada para que o formando teral de Seguridade Social do Mercado Comum do
tenha condições de exercê-Ia condignamente. Do Sul e seu Regulamento Administrativo, celebrados
contrário, haverá uma frustração geral desses jovens. em Montevidéu, em 15 de dezembro de 1997.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
pela ordem. do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa o referido Acordo, assim como quaisquer ajustes
a palavra. complementares que, nos termos do inciso I do art.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
do orador.) - Sr. Presidente, na Universidade Federal compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
do Pará, a Polícia Federal prendeu hoje dois dirigen- Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
tes do sindicato dos servidores que estavam em gre- na data de sua publicação.
ve. Foi presa a Ora. Ângela Soares, da direção do sin- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
dicato. Isso é um absurdo. Temos que denunciar à Na- que estiverem de acordo permaneçam como se
ção que continua a repressão ao movimento sindical. acham.
Não podemos permitir que esses fatos aconteçam Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
não irá permitir manifestações fora do objeto da dis- a mesa e vou submeter a votos a seguinte.
cussão em curso durante o encaminhamento da vota- REDAÇÃO FINAL
ção. Do contrário, não teremos condições de concluir REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
a pauta de hoje. LEGISLATIVO ~ 389-8, DE 2000

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 389-A, DE 2000

(Da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 389, de
2000, que aprova o texto do Acordo Mui·
tilateral de Seguridade Social do Merca·
do Comum do Sul e seu Regulamento
Administrativo, celebrado em Montevi
déu, em 15 de dezembro de 1997; tendo
pareceres das Comissões: de Segurida
de Social e Família pela aprovação (Rela
tor: Sr. Eduardo Barbosa); e de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa (Relator: Sr. Waldir Pires).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA
MATÉRIA.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo Multila
teral de Seguridade Social do Mercado Comum do
Sul e seu Regulamento Administrativo, celebrados
em Montevidéu, em 15 de dezembro de 1997.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem
o referido Acordo, assim como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do art.
49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Paes Landim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que estivem de acordo permaneçam como se acham.

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
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O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço nanceira e orçamentária e, no mérito,
a palavra pela ordem. pela aprovação, contra os votos dos De-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa putados Ricardo Berzoini, Carlito Merss,
a palavra. Dr. Evilásio, Pedro Eugênio e Mussa De-

O SR. BARBOSA NETO (PMOB - GO. Sem re- mes. A bancada do PT apresentou decla-
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo ração de voto (Relator: Sr. Wanderley
com a orientação do meu partido na votação anterior. Martins); e de Constituição e Justiça e de

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT _ RS. Sem Redação, pela constitucionalidade, juridi-
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na segunda vo- cidade e técnica legislativa, com emen-
tação nominal votei com o PI. das (Relátor: Sr. Jaime Martins).

A SRA. MIRtAM REtO (Bloco/PSB - RJ. Sem O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an- a mesa requerimento nos seguintes termos:
terior votei com meu partido. Senhor Presidente,

O SR. ALCEU COlLARES (Bloco/PDT - RS. Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação regimentais, a retirada do PDC n° 391-A, de 2000,
anterior votei com o POI. constante da pauta da presente sessão.

O SR. MURllO DOMINGOS (PTB - MT. Sem Sala das Sessões; em 22 de agosto de 2001.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- Assinam: Professor Luizinho, Vice-Uder do PT;
rior votei com o PTB. e Inácio Arruda, Uder do Bloco Parlamentar

O SR. CARLOS BATATA (PSOB - PE. Sem re- PSB/PCdoB.
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se não
riores votei com o PSDB. houver contestação do Plenário, a Presidência retira-

O SR. MOACIR MICHELETTO (PMDB _ PRo rá o projeto de ofício.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
votação votei com o meu partido. peço a palavra pela ordem.

O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
do orador.) - Sr. Presidente, na última votação votei a palavra.
com o meu partido. O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem

O SR. ODíuo BALBINOTTI (PSDB - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação apelo à Liderança do PT no sentido de que retire o
votei com meu partido. requerimento para que possamos votar rapidamente

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Item 6. essa matéria e seguirmos com a pauta.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O papel

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO da Presidência é ouvir a Liderança do PT e o autor do
N" 391-A, de 2000 requerimento de retirada.

(Da Comissão de Relações O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
Exteriores e de Defesa Nacional) a palavra ao Sr. Deputado Professor Luizinho.

Discussão, em turno único, do Pro- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
jeto de Decreto Legislativo n° 391, de revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta é uma situa-
2000, que aprova o texto do Quinto Pro- ção delicada e desnecessária. Já dissemos isso aqui.
tocolo ao Acordo Geral para Comércio de Não há problema algum em votarmos esta matéria na
Serviços, da Organização Mundial do Co- terça-feira. Queremos votar hoje, no tempo que nos
mércio (OMC), concluído em Genebra, resta, a PEC da Saúde. Esse constrangimento é para
em 27 de fevereiro de 1998j tendo pare- dar a entender que o requerimento está impedindo a
ceres das Comissões: de Economia, votação da PECo
Indústria e Comércio pela aprovação (Re- Podemos votar na terça-feira esse projeto de
lator: Srj Ricardo Ferraço); de Finanças e decreto legislativo. Qual é o grande crime nisso?
Tributação, pela não implicação da maté- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apenas
ria com aumento ou diminuição da recei- quero dizer que não há intenção, por parte de ninguém,
ta ou da despesa públicas, não cabendo de acusar quem quer que seja pela não-votação de
pronunciamento quanto à adequação fi- uma matéria da relevância desta PEC da Saúde. O que
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observei durante esses últimos dias foi um grande es- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
forço coletivo de Parlamentares e Líderes de todas as o Deputado Professor Luizinho se, em função da ga-
tendências no sentido de aprimorar o texto - e foi apri- rantia da votação da PEC, retira o requerimento para
morado - para que pudesse ser incluído na pauta. que a matéria possa ser votada.

Quero reiterar que o acordo para a votação des- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
sa matéria foi aprovado pela totalidade dos partidos, e revisão do orador.) - Sr. Presidente, não vamos pedir
não apenas pela Oposição. verificação. Já havíamos tomado essa decisão. Te-

Portanto, a intenção do Líder do Governo não mos posição no sentido de que se vote rápido.
era acusar quem quer que seja pela impossibilidade O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota-
eventual da não-votação dessa matéria. ção o requerimento.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
peço a palavra pela ordem. que estiverem de acordo permaneçam como se

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa acham.
a palavra Rejeitado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _ O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
PE. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, faço peço a palavra pela ordem. .
minhas as palavras de V. Exa Realmente, no Colégio O SR. PRESIDENTE (AéciO Neves) - Tem V. Exa
de Líderes de hoje, toda essa pauta foi acordada com a palavra.
os Líderes de todos os partidos. O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem re-

Quer'ia flzer um apelo a V. Exa e ao Líder do Go- ~isão do or.ador.) - Sr. :residente, nas votações ante-
vemo. Ho Jve unanimidade entre todos os partidos nores votei com o partido.
com assel)to na Casa. Faria o apelo para que pudés- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Comis-
semos colocar esse projeto como primeiro item da são de Constituição e Justiça e de Redação ao apreciar
pauta na próxima terça-feira. A Oposição não vai fazer o Projeto de Decreto Legislativo n° 391 , de 2000, ofere-
obstrução. ceu ao mesmo e vou submeter a votos as seguintes:

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço Emendas
a palavra pela ordem. N° 1

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa Dê-se à emenda do projeto a seguinte
a palavra. redação:

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB- BA. Sem revi- " Aprova o texto do Quinto Protocolo
são do orador.) - Sr. Presidente, sinceramente, esta- ao Acordo Geral sobre o Comério de Servi-
mos em posição semelhante à do Líder do Governo. ços da Organização Mundial do Comério
Há uma solicitação do Deputado Arnaldo Madeira, (OMC~, conclUído" em Genebra, em 27 de
que queremos acompanhar, no sentido de que esta fevereiro de 1998.
matéria seja votada hoje. N° 2

Nós, do PSDB, já temos uma posição, e a Depu- Dê-se ao capus do art. 1° do projeto a
tada Jandira Feghali sabe disso. Vamos votar a favor a seguinte redação:
PEC da Saúde, mas não queremos retirar de pauta " Art. 1° Fica aprovado o texto do Quin-
matéria previamente acertada. to Protocolo ao Acordo Geral sobre o Co-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa mércio (OMC), concluído em Genebra, em
vai tomar uma decisão e pede atenção do Plenário. 27 de 1998

Existe uma pauta e acho que, sempre que pos- ..
sível, o esforço deve ser no sentido de seu cumpri- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
mento. que estiverem de acordo permaneçam como se

Portanto, se não há consenso para a retirada do acham.
projeto, colocarei em votação - obviamente se o re- Aprovadas.
querimento que aqui está for mantido - o item 6 da O SR. MATTOS NASCIMENTO - Sr. Presiden-
pauta e. em seguida, encerrarei a sessão e convoca- te, peço a palavra pela ordem.
rei sessão extraordinária para votação da PEC ainda O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
na noite de hoje. (Palmas.) a palavra.



DAVOTAÇÃOA

Requer destaque para votação em
separado.

Destaque de Bancada

Senhor Presidente,

PASSA-SE
MATÉRIA:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
Mesa o seguinte:

Requerimento de Destaque
REQUERIMENTO

Aprova o texto do Quinto Protocolo
ao Acordo Geral sobre o Comércio de
Serviços, da Organização Mundial do Co
mércio (OMC), conclufdo em Genebra,
em 27 de fevereiro de 1998.

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 391-B, DE 2000

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o texto do Quinto Protoco

lo ao Acordo Geral sobre o Comércio de Servicos, da
Organização Mundial do Comércio (OMC), conclufdo
em Genebra, em 27 de fevereiro de 1998.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Protocolo bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2001. - Depu
tado Paes Landim, Relator.
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O SR. MATIOS NASCIMENTO {Bloco/PST - O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo- que estiverem de acordo permaneçam como se
tações anteriores votei com o partido. acham.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub- Aprov~~a. .
meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo nO 391, A matena vai ao Senado Federal.
de 2000 O SR. PEDRO EUG~NIO - Sr. Presidente,

. peço a palavra pela ordem.
O Cong~esso Nacional decreta: . O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
Art. 10 Fica aprovado o texto do QUinto Protoco- a palavra

lo ao .Aco~do gera.' Para Comé~cio de Serviço, .da O 5R. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE.
Organlzaçao Mundial do Com~rclo (OMC), concluldo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis-
em Genebra, em 27 de fevereiro de 1998. trar, na votação anterior, a posição contrária do Bloco

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do PPS/PDT nessa matéria.
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re- O SR. MATIOS NASCIMENTO (Bloco/PST -
ferido Acordo, assim como quaisquer ajustes comple- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo-
mentares que, nos termos do inciso I do art. 49 da tações anteriores votei com o partido.
Constituição Federal. acarretem encargos ou com- A SRA. TÂNIA SOARES (Bloco/PCdoB - SE.
promissos gravosos ao patrimônio nacional. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor registra o voto contrário nessa matéria.
na data de sua publicação. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está re-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles gistrado. , .
que estiverem de acordo permaneçam como se O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Item 7.
acham. PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

Aprovado, com o voto contrário do PI. ND 308-B, DE 1996.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre (Da Sra Jandira Feghali)

a mesa e vou submeter a votos a seguinte DIscussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 308-A,
de 1996, que dá nova redação ao § ~ do
art. 17 da Constituição Federal; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela admissibilidade, com
Substitutivo (Relator Sr. Luiz Antonio FIe
ury); e da Comissão Especial pela aprova
ção, com Substitutivo e complementação
de voto (Relator Sr. José Teles).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em
discussão a matéria.{Pausa.)

Não havendo Oradores inscritos, declaro
encerrada a Discussão.
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Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
do art. 161, inciso I e § 2° do Regimento Interno, des
taque para votação em separado do (a) art 2° e pará
grafo único, constantes do substituto adotado pela co
missão especial à PEC n° 308-A, de 1996, visando à
sua supressão.

Sala da sessões, 22 de agosto de 2001. - Depu
tado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar,
PFUPST.

O SR. PRESIDENTE (Aécio'Ne'ves) - A Comis
são Especial, ao apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição n° 308, de 1996, ofereceu à mesma e
vou submeter a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO, RESSALVADO O DESTAQUE:

Dá nova redação à alínea c do inciso
XVI do art. 37 da Constituição Federal. As
Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° art. 6° da
Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1° A alínea c do inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 37 .
XVI- ..
c) a de dois cargos ou empregos priva

tivos de profissionais de saúde; (NR)"

Art. 2° No prazo de um ano da promulgação
desta Emenda Constitucional, poderão ser readmiti
dos, éi critério da administração, os servidores que,
tendo acumulado, de boa-fé, dois qargos ou empre
gos privativos de profissionais de saúde, nos quais
foram investidos, mediante concurso público, te
nham sido exonerados de um deles, em virtude da
vedação constitucional ora derrogada.

Parágrafo único. Caso a administração decida
readmitir servidores exonerados, dará ampla publici
dade aos critérios de preferência para readmissão e
ao prazo, não inferior a trinta dias, para a manifesta
ção dos interessados.

Art. 3° Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouvirei os
Líderes partidários. Aqueles que forem pela aprova
ção do substitutivo deverão encaminhar o voto favorá
vel. Apenas ouvirei os Líderes até o encerramento
desta votação.

Como vota o PSDC? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)

Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co Parlamentar PUPSL vota "sim" e parabeniza a De
putada Jandira Feghali pelo projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim" e agradece às li
deranças o acordo feito.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PDT/PPS vota "sim" e parabeniza a Deputa
da Jandira Feghali e todos os Líderes partidários pelo
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, antes de encaminhar
o voto eu gostaria de confirmar se foi retirado o art. 2°
e seu parágrafo único e incluída a expressão "com
profissões regulamentadas".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É impor
tante fazer esse esclarecimento. O Líder Odelmo
Leão dá mais uma vez sua contribuição. Ouvirei o Re
lator, Deputado José Teles, mas devo dizer que o
acordo firmado só poderá ser homologado por esta
Mesa se houver consenso, ou seja, aprovação unâni
me dos Líderes envolvidos..

O Relator sugere o seguinte texto para a letra "c"
do inciso XVI do art. 37: "a de dois cargos ou empre
gos privativos de profissionais de saúde, com profis
sões regulamentadas".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. fxB .
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é isso
mesmo. Antes do início da votação seria importante
que fosse lido o novo texto da emenda de redação,
com o acréscimo.



Agosto de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 39065

Para que não pairem dúvidas, embora V. Exa já cargos ou empregos privativos de profissionais da sa-
tenha feito isso, leio o texto do art. 37, inciso XVI, letra úde, com profissões regulamentadas".
"c": Creio que está esclarecida a questão.

Ar. 37 o 0. A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
XVi........................................................ peço a palavra pela ordem.
c) "a de dois cargos ou empregos pri- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

vativos de profissionais da saúde, com a palavra.
profissões regulamentadas." A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoS -

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Dou a RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o DVS
palavra ao Relator, Deputado José Teles. do Deputado Inocêncio Oliveira fez parte do acordo.

O SR. JOSÉ TELES (PSDB - SE. Sem revisão Todos votaremos favoravelmente ao destaque que re-
do orador.) - Sr. Presidente, é este o texto: "a de dois tira do texto o artigo 2° e seu parágrafo único.
cargos ou empregos privativos de profissionais da O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi·
saúde, com profissões regulamentadas, com"o dente, peço a palavra pela ordem.
propõem os Deputados Inocêncio Oliveira e Odelmo O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
Leão. Conversamos e fizemos esse acordo. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
agradece a contribuição de V. Exa e ressalta o bom Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não pode-
trabalho desenvolvido. mos pedir ao Relator que apresente uma subemenda

O SR. JOSÉ TELES (PSDB - SE. Sem revisão retirando o art. 2° e seu parágrafo único e fazendo o
do orador.) - Sr. Presidente, além disso foram acréscimo no texto da letra "c" do inciso XVI do art.
suprimidos o art. 2° e seu parágrafo único. 37? Assim teríamos uma só votação nominal.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
peço a palavra pela ordem. Mendes Ribeiro Filho, eu adoraria poder atender a V.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa Exa , mas infelizmente o Relator não substitui a Co-
a palavra. missão, portanto não pode oferecer parecer em subs-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - tituição a ela.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos
sentei um destaque que diz respeito ao art. 2° e seu dar continuidade ao encaminhamento dos Srs. Ude-
parágrafo único. No entanto, como o Relator acabou res antes de iniciar a votação do substitutivo adotado
de dizer que retirou no seu substitutivo esse dispositi- pela: Comissão Especial, ressalvado o destaque.
vo, retiro o destaque. Aqueles que forem pela aprovação do substitutivo de-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado verão orientar suas bancadas a votar "sim".
Inocêncio, entendo que seu objetivo é o mesmo do O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
Relator, mas teremos de colocar em votação a maté- peço a palavra pela ordem.
ria, para não incorrermos em equívoco legislativo que O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
poderá nos criar problemas adiante. a palavra.

Haverá apenas um destaque para votação, que O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi-
pressupõe a retirada do art. 2° e seu parágrafo único, são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Traba-
mas eu terei de submetê-lo à votação, já que essa su- Ihadores orienta o voto "sim"..
pressão não está no texto distribuído aos Srs. Parla-
mentares. Saliento, para registro nos Anais, que a O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
Mesa acolherá a retirada do art. 2° e seu parágrafo peço a palavra pela ordem.
único como emenda de redação por ser esse o enten- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
dimento de todos. Faço questão de ressaltar isto para a palavra.
que amanhã eu não seja cobrado porter aceito emen- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
da de redação a posteriori, o que só pode ser feito PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sugiro a
quando há acordo, como é o presente caso. V. Exa que mande registrar para todos os partidos o

Se não houver objeção do Plenário, a Mesa aca- voto "sim".
tará emenda de redação que estabelece a seguinte O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
redação para o art. 37, inciso XVI, letra "c": "a de dois palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,
a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto a palavra.
"sim". O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem

O SR. FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP. Sem re- revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDC vota "sim". ções anteriores votei com o PPB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - PSDB e O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
PMDB estão votando "sim". palavra pela ordem.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. E)(I
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB a palavra.
vota "sim".

. O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PFL orador.) ..,... Sr. Presidente, fui membro da Comissão

vota "sim". Especial que analisou a matéria. Acho importante a
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- aprovação do projeto, porém é necessário chamar a

dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os atenção para alguns fatos. Nós, Parlamentares, não es-
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste- tamos autorizando quem tem jornada diária de 6 horas
ma eletrônico. a trabalhar mais que 44 horas semanais, se tiver dois

Está iniciada a votação. empregos públicos de 6 horas cada. E pior aconteceria
Queiram seguir a orientação do visor de cada com aqueles que trabalham 8 horas diárias, se viessem

posto. a ter dois empregos. A Constituição Iim"a a jornada se-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa manal em 44 horas. Detalhe: tram"a nesta Casa maté-

solicita aos Srs. Parlamentares que permaneçam em ria que visa Iim"ar a carga de trabalho em 6 horas diári-
plenário. Em seguida votaremos o destaque e encer- as para todos os trabalhadores brasileiros.
raremos a sessão. Sr. Presidente, depois de aprovada esta PEC,

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço temos de tratar do piso salarial, senão haverá traba-
a palavra I)elu ordem. Ihadores sujeitando-se a dois empregos públicos

O Sn. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa para receber um salário mínimo em cada um deles.
a palavra~ . - Chamo a atenção de todos os Srs. Parlamentares.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA Sem revisão A matéria deve ser aprovada, mas com essas ressal-
do orador.) - Sr. Presidente, vamos aprovar esta maté- vas, que serão discutidas em breve na Comissão. Espe-
ria, mas Deus queira, amanhã não tenhamos de con- ro que a aprovação do projeto não signifique a limitação
sentir dois empregos para os que trabalham na agricul- de empregos, porque, se cada pessoa ocupar uma úni-
tura, com diploma regulamentado, mais dois aqui, dois ca vaga, haverá emprego para mais gente.
ali, fazendo da Constituição um cabide de empregos. Sr. Presidente, a bancada do PT votará "sim".

Como não quero ser o discordante, vou acom- O SR. ALEX CANZIANI- Sr. Presidente, peço a
panhar meus colegas, mas faço esta advertência, palavra pela ordem.
porque "devagar, devagarinho", como sugere a can- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
ção do nosso Martinho da Vila, lá do Rio de Janeiro, a palavra.
estamos moldando uma regra geral de dois empregos
para todas as profissões. O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço registrar uma importante conquista da região norte do

a palavra pela ordem. Paraná. Ontem, o Ministro Paulo Renato Souza, da
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" Educação, assinou contrato com vinte instituições

a palavra. que beneficiará a educação profissional. Cada vez
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi- mais, é de fundamental importância a capacitação da

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha mão-de-obra em nosso País.
o voto "sim" e ressalta o empenho da Deputada Udia Ontem, para nossa satisfação, o Ministro Paulo
Quinan, que é enfermeira, na aprovação desta PECo Renato assinou acordo com a Associação Comercial
A Deputada trabalhou incansavelmente, junto com o
sindicato que representa. Inúmeros outros Parlamen- e Industrial de Apucarana e com a fundação daquele
tares do PSDB se dedicaram à aprovação deste pro- Município, com recursos no valor de 2,3 milhões reais
jeto, como os Deputados Rafael Guerra e B. Sá. Mas a fundo perdido, para que se instale, naquela cidade,
devo registrar o belo trabalho desempenhado pela conhecida como a capital nacional do boné, grande
Deputada Udia Quinan. centro de formação de mão-de-obra, a fim de que os
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produtos tenham mais qualidade e principalmente cumpra o acordo em sua totalidade. Cumprir acordo é
haja maior geração de empregos. algo muito importante nesta Casa.

Parabéns ao Ministro Paulo Renato, ao Dr. Raul Em segundo lugar, tranqüilizo os SI'S. Deputados
do Vale, diretor do PROEp, ao Dr. Antônio Carlos, ge- quanto a esta votação, pois está sendo respeitado o que
rente de projetos do PROEP, ao Prefeito Va~er Pego- estabelece a Constituição: a compatibilidade de horári-
rer, ao Dr. Ricardo Amaral, Presidente da Associação os. Para isso, há lei, e os limites são determinados. Não
Comercial da cidade de Apucarana e principalmente pode haver acumulação que u~rapasse a permissão le-
aos trabalhadores. Com essa ação do Governo Fede- gal que determina a compatibilidade de limite máximo
ral, os trabalhadores serão melhor capacitados e no- de horas/dia e de horas/semana de trabalho.
vas oportunidades serão criadas para o engrandeci- É importante ressaltar que essa votação traz
mento do Brasil. imenso benetrcio não às categorias envolvidas, mas ao

Era o que tinha a dizer. SUS - Sistema Único de Saúde -, que hoje deixa os
O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, gestores de saúde na ilegalidade. Não há como demitir

peço a palavra pela ordem. os profissionais porque os serviços seriam fechados.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ExB Não podendo haver acumulação, os gestores estão i1e-

a palavra. gais. Hoje, a maioria dos gestores está na ilegalidade,
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB _ MG. pedindo solução constitucional ao Congresso Nacional.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Em terceiro lugar, é importante registrar que
te, na segunda votação, votei de acordo com o meu atualmente o atendimento no SUS é multiprofissional,
partido. principalmente na busca da ampliação da atenção

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PFL - primária de saúde, o que não está sendo feito porque
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- não há profissionais no mercado para que se atinja a
dente, na última votação, votei "sim". demanda. Ainda há 40 milhões de brasileiros sem

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa acesso aos serviços de saúde.
apela para os Srs. Parl~mentares n? sentido de que Portanto, essa emenda ajuda a solucionar o pro-
perm~neçam. em plenárIO. Em segUida, haverá outra blema. Não há aumento de despesa para a União. Na
votaçao nominal. . _. verdade, a situação será regularizada. Além dos mé-

O SR. ODELMO LEAO - Sr. PreSidente, peço a dicos, esses profissionais de saúde são decisivos
palavra pela ordem. para a atenção qualificada ao Sistema Único de Saú-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ExB de e para o setor público.
a palavra. _ Valorizo muito o trabalho da Comissão presidida

O SR. ODELMO LEAO (PPB - MG. Sem pelo Deputado Claudio Cajado, do PFL, relatado pelo
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa já Deputado José Teles, do PSDB, que, com visão de-
respondeu à minha indagação. Então, peço o mocrática e séria, absolutamente rfgida e ética, con-
encerramento desta votação para que se possa dar duziram ~ ~omissão ~special,.onde houv~ votaç~o
infcio à próxima. por unanimidade, depOIS de mUito ~ebate. Fica regls-

. trado o meu agradeCimento ao PreSidente, ao Relator
O SR. PRESIDENTE (AéCIO Neves) - A Mesa e aos membros da Comissão.

encerrará a votação, Deputado Odelmo Leão. Agradeço também a todos os Uderes partidári-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto os, que, compreendendo a necessidade da saúde do

os Srs. Deputados se há algum Deputado em plenário Pafs, estão encaminhando o voto favorável ao projeto.
que ainda não tenha votado. Aqui não há contraposição a emprego único, ao bom

A SRA. JANDIRA FEGHALI _ Sr. Presidente sal~rio ou à dedicação exclusiv~. ~uando existir essa
, realidade e houver concurso publico em todos os nf-

peço a palavra pela ordem. . . veis, poderemos até alterar novamente a Constitui-
O SR. PRESIDENTE (AeclO Neves) - Tem V. ExB ção, mas hoje a realidade não é essa, e o serviço de

a palavra. saúde está comprometido pela ausência e pela difi-
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PedoB - RJ. culdade da acumulação desses outros profissionais.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Agradeço também a alguns Parlamentares que
em primeiro lugar, reforço o pedido de V. Exa para que atuaram intensamente nessa questão, como, por
os Srs. Deputados venham ao plenário e nele exemplo, a Deputada Lidia Quinan, que é enfermeira
permaneçam, porque é muito importante que votemos e muito atuante em seu partido. Agradeço a S. Ex" e a
o DVS do Deputado Inocêncio Oliveira para que se todos os outros que trabalharam, como os Deputados
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ressalvado o destaque.
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Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
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Rafael Guerra, Carlos Mosconi, Elias Murad, Lúcia O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,
Vânia, Fátima Pelaes, enfim, a todos os que, compre- peço a palavra pela ordem.
endendo nossa realidade, atuaram para nos ajudar. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

Agradeço, por fim, às entidades do setor que a palavra.
a~orreram a.0 _Congresso Nacional par~ buscar apoio, O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Sem
nao por vlsao puramente corporativa, !!la~ P?r revisão do orador.) _ Sr. Presidente na votação ante-
entender que, se buscarmos todos os profissionais. .. _ ' .
que existem nas escolas, não cobriremos a demanda nor, acompanhei a onentaçao do partido.
do SUS. Apoiamos o emprego bom - se possível O SR. REGINALDO GERMANO (Bloco/PFL - BA.
único -, com ótimo salário e horário absolutamente Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
humanizado, e vamos buscar essa ,realidade com na votação anterior, votei de acordo com o partido.
persistência. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encontra-se

É o registro que faço, em no.me do PCdoB, c~mo em plenário algum Parlamentar que não tenha votado?
autora da P~C, agradecendo mais uma vez a?s lIde- Assim que o ilustre Deputado Germano Rigotto votar, a
res dos partldo~ .e a?s Deputado~ que contnbuíram Mesa vai ter de encerrar a votação. (Pausa.)
para que a matena viesse à votaçao. E á d -

Sr. Presidente, peço apenas a V. Ex" que aguar- st encerra a a votaçao. .
de um pouco para encerrar a votação, porque esta- O SR. DILCEU SPERAFICO - Sr. Presidente,
mos em 375 e não podemos correr o risco de perder peço a palavra pela ordem.
por falta de margem mais ampla. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa a palavra.
apela para os Srs. Parlamentares que não votarain O SR. DILCEU SPERAFICO (PPB - PR. Sem
para que o façam imediatamente. A Mesa vai encerrar revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota-
a votação em seguida. ção acompanhei o meu partido, o PPB.

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presi- O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem re-
dente, peço a palavra pela ordem. visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa riores votei de acordo com o partido.
a palavra. O SR. PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL - DF. Sem

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PFL - revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota-
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- ção votei com o PFL.
dente, inform,o ~ C.as~ e ~os membros da Comissão O SR. ARMANDO MONTEIRO (PMDB - PE.
de Combate a Vlolencla, titulares e suplentes, ~e que, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei
dep?!s ~e al,gu.ns desencontros e mal-entendidos, a a posição do meu partido.
audlencla publica com o Governador do Estado do ,_
Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, está definitiva- O SR. VIRGILlO GUIM~RAES (PT - MG. Sem
mente agendada para amanhã às 10h da manhã. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota-

Encareço a participação de todos os Parlamen- ção votei com o PT.
tares porque ingressamos agora numa fase decisiva, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
em que apresentaremos nossas conclusões e pro- anuncia o resultado. '
postas.

O Governador Anthony Garotinho se propõe a
apresentar sua metodologia de trabalho e os resulta
dos no combate à criminalidade no Rio de Janeiro,
que S. Exa. proclama como auspiciosos.

Por outro lado, a mídia apresenta forma absolu
tamente original de tráfico, nas ruas e favelas do Rio
de Janeiro: feiras livres onde maconha, cocaína,
crack e outras drogas pesadas são apregoadas publi
camente e oferecidas à licitação pública.

Sr. Presidente, amanhã haverá oportunidade
para esclarecer tudo isso. A violência recrudesce to
dos os dias, e a participação de todos é absolutamen
te indispensável amanhã, às 10h.

Muito obrigado.
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"Proposlçlo: PEC N° 308/1996· SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO ESPECIAL

Inicio Votação: 2210812001 19:04

Fim Votação: 22108/2001 19:18

Resultado da Votação
Sim 391
Abstenção 2

Total da Votação 393

Art. 17 1

Total Quorum 394

Presidiram a Votação: Aécio Neves -16:36

Orientação
PSDC-Sim
PFUPST-Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PDTIPPS - Sim
PTB·Sim
PSBIPCDOB • Sim
PUPSI.-Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL PFUPST Sim

Total AmapA : 7

PARA
Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentas PMDB Sim
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoja PFL PFlIPST Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
Haroldo Bezerra PSDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL PFlIPST Sim
Renildo Leal PTB Sim
Vic Pires Franco PFL PFUPST Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total ParA: 15

AMAZONAS
Átila Lins PFL PFlIPST Sim
Francisco Garcia PFL PFlIPST Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 4

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Sim
Co,lfúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT PDTIPPS Sim
Expedito Júnior PSDB Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL PFLlPST Sim

João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL PFLlPST Sim
Freire Júnior PMDB Sim

Igor Avelino PMDB Sim
Kátia Abreu PFL PFUPST Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
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panido Bloco Voto
TOCANTINS
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total TocanOns: 8

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFl PFUPST Sim
Costa Ferreira PFl PFUPST Sim
Eliseu Moura PPB Sím
GaSta0 Vieira PMDB Sim
JoSo Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL PFUPST Sim
Neiva Moreira PDT POT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhio : 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus Pl PUPSl Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Amon Bezerra PSDB Sim
Eunlclo Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PS8/PCOOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Manoel Salvlano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PFL PFUPST Sim
Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Abstenção
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Roberto Pessoa PFL PFUPST Sim
RommeJ Feljó PSOB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Total cearã : 17

PlAul
Atlla lira PSDB Sim
8. Sá PSD8 Sim
Ciro Nogueira PFL PFUPST Sim
Heráclito Fortes PFL PFUPST Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL PFUPST Sim
Themrstocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Plaui : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDS Sim
Iberê Ferreira PTS Sim
Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Ney Lopes PFL PFUPST Sim
Salomão Gurgel PDT PDT/PPS Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAIBA
Adauto Pereira PFL PFUPST Sim
Armando Abllío PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL PFLlPST Sim
Ricardo Rique PSDB Sim

Total Paraiba : 9

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMOB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL PFLlPST Sim
Joaquim Francisco PFL PFLlPST Sim
Joel De Hollanda PFL PFUPST Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PFL PFUPST Sim
Luciano Bivar PSL PUPSL Sim
Luiz Piauhylino PSDS Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurílio Ferreira Lima PMDB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS PDT/PPS Sim
Salaliel Carvalho PMDB Sim
WoJney Queiroz PDT PDT/PPS Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim

.Olavo Calheiros PMD8 Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 5

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMD8 Sim
José Teles PSDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PTB Sim
Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Sergipe: 7

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL PFUPST Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PFL PFLlPST Sim
Gerson Gabrielli PFL PFUPST Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL PFUPST Sim
Jairo Carneiro PFL PFUPST Sim
Joao Canos Bacelar PFL PFUPST Sim
João Leão PPB Sim
Jorge Khoury PFL PFUPST Sim
José Carlos Aleluia PFL PFUPST Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Moreira PFL PFUPST Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Milton Barbosa PFL PFUPST Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Magalhães PFL PFLlPST Sim
Pedro Irujo PFL PFLlPST Sim
Reginaldo Germano PFl PFUPST Sim
Roland Lavigne PMDB Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Urslcino Queiroz PFL PFLlPST Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST Sim

Total Bahia: 28

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
AntOnio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL PFUPST Sim
Cabo Júlio S.Part. Sim
Carlos Mosconi PSOB Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PP8 Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Elias Murad PSD8 Sim
Eliseu Resende PFL PFUPST Sim
Fernando Dlnjz PMDB Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-AckeJ PP8 Sim
Jaime Martins PFL PFUPST Sim
João Magno PT Sim
José Militão PSDB Sim
Lael Varella PFL PFUPST Sim
Lincoln Porteia PSL PUPSL Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Sim
Mário Assad Júnior PFL PFUPST Sim
Mauro Lopes PMOB Sim
Narcio Rodrigues PSOB Sim
Nllmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olímpio Pires POT POTJPPS Sim
Osmãnlo Pereira PSOB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Saulo Coelho PSDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Sílas Brasileiro PMDB Sim
Tílden Santiago PT Sim
Virgilio Guimarães PT Sim
Viltorio Medioli PSDB Sim
Walfrldo Mares Guia PTB Sim

Total Minas Gerais: 44

ESplRlTO SANTO
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFl PFUPST Sim
Magno Malta PL PUPSL Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PPS PDTlPPS Sim
Ril':! Camala PMDB Sim

Total Espirito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alexandre Sanlos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim

Arolde de Oliveira PFL PFLlPST Sim
Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim
Candinho Mattos PSOB Sim
Carlos Santana PT Sim

Comélio Ribeiro PL PLlPSL Sim

Dr. Helena PSDB Sim

EberSilva PL PUPSL Sim

Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
IMio Rosa S.Par!. Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim

João Mendes PMOB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
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Partido Bloco Voto
RfOOE JANEIRO
Jorge Bltiar PT Sim
Laura Carneiro PFL PFUPST Sim
luisinho PST PFUPST Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSOB Sim
Mattos Nascimento PST PFUPST Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Sim
Miro Teixeira POT POT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo de Almeida PST PFUPST Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Reinaldo Grlpp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rod rigo Maia PFL PFUPST Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Palva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Sim

Total Rio de Janeiro: 38

SAOPAUlO
Alberto Goldman PSD8 Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSOB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo WandarvaJ PL PUPSL Sim
Chico Sardalll PFL PFUPST Sim
Clovis Volpl PSOB Sim
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Oelflm Netto PPB Sim
Or. Hélio POT PDT/PPS Sim
Emerson Kapaz PPS POT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSOC Sim
Gilberto Kassab PFL PFUPST Sim
Iara Bernardi PT Sim
Ivan Valente PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PMDB Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Genofno PT Sim
José Indio PMOB Sim
José Roberto Batochlo POT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSOB Sim
Kincas Mattos PSB PSBIPCDOB Sim
lamartine PoseUa PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Luciano Zica PT Sim
Luiz Eduardo Greenhatgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcos Cintra PFL PFUPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Milton Monti PMD8 Sim
Nele Rodolfo PMD8 Sim
Nelson MarQuezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL PFUPST Sim
Oriando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSD8 Sim
Paulo Lima PMD8 Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMD8 Sim
Robson Tuma PFL PFUPST Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSD8 Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Sim

Wagner Rossi PMDB Sim
Wagner Salustiano PP8 Sim

Xico Graziano PSD8 Sim

Zulaiê Cobra PSD8 Sim

Total São Paulo: 56

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Sim

Murilo Domingos PTB Sim

Pedro Henry PSD8 Sim

Teté 8ezerra PMD8 Sim

Welinton Fagundes PSDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz pedoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMD8 Sim

Geraldo Magela PT Sim

Osório Adriano PFL PFUPST Sim

PaulO Octávio PFL PFLlPST Sim

Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 6

GoIÁs
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Sim

Euler Morais PMOB Sim

Geovan Freitas PMDB Sim

Jovair Arantes PSOB Sim

Juquinha PSD8 Sim

Lidia Quinan PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
GOIÁS
Lúcia Vânia PSD8 Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL PFUPST Sim
Vilmar Rocha PFL PFUPST Sim

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL·
Antônio Cruz PMDB Sim
Joao Grandão PT Sim
Manoel Vitório PT Sim
Nelson Trad PTB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul : 5

PARANÁ
Abelardo lupion PFl PFUPST Sim
Affonso Camargo PFl PFUPST Sim
Airton Roveda PSOB Sim
Alex Canziani PS08 Sim
Chico da Princesa PSOB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
FlévioArns PSDB Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFl PFUPST Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSD8 Sim
Mércio Matos PTB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odllio Balblnottl PSD8 Sim
Oliveira Filho Pl PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Abstençao
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFl PFUPST Sim
Wemer Wandarer PFl PFUPST Sim

Total Paranâ: 24

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Car1ito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Fernando Coruja POT POTIPPS Sim
Gervésio Silva PFL PFUPST Sim
Hugo Biehl PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Clovis IIgenfritz PT Sim
Oarcfsio Perondi PMOB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Júnior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Jarbas Lima PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osmar l'erra PMDB Sim
Paulo Jc:sé Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 23



A SRA. JANDIRA FEGHALI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE) - (Aécio Neves) - Tem
V. Exa a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão orador.) - Sr. Presidente, nosso voto
é "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter infcio a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
aproveita o infcio da votação do destaque, caminhan
do para a conclusão da votação, para cumprimentar
as ilustres Deputadas Jandira Feghali e Lidia Quinan
e cada um dos Líderes e Parlamentares que partici
param das discussões. Obviamente, será agora con
sagrado o acordo através da rejeição daquela parte
do texto, portanto, com aprovação do destaque.

E a Câmara dos Deputados vota mais uma ma
téria de extrema relevância, que há muito tramitava
pela Casa. E isso foi possfvel em virtude da compre
ensão, por parte dos Srs. Líderes e Srs. Par1amenta
res, da importância da matéria.

Trata-se de permissão, a partir de agora, consti
tucional para acumulação de mais de um cargo dos
profissionais da área de saúde, desde que tenham
suas profissões regulamentadas. Portanto, é avanço
extraordinário na busca da prestação mais eficiente
do serviço de saúde à população de todo o Pafs.

A Mesa cumprimenta o Plenário pela forma
absolutamente consensual com que votou a matéria,
em particular, repito, a Deputada Jandira Feghali.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se voto "não" a todos os Líderes partidários, exceto
ao destaque de bancada. quem tem posição contrária.

Senhor Presidente, O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr.
Requeremos a V. Exa, nos termos do Presidente, peço a palavra pela ordem.

artigo 161, 'inciso I, § 2~ do Regimento OSR. PRESIDENTE) - (Aécio Neves) - Tem
Interno, destaque para votação em separa- V. Exa a palavra.
do do artigo ~o ~ parágrafo único, con~ta~- O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL
tes do. SUbstltUtlV~ adotado pela Corr~lIssao _ MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tudo
Especial à PEC n 308-A, de 1996, visando bem. Nosso voto é "não".
à sua supressão.
. ~.. . O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Todos de-

Assina: Inocenclo Oliveira, Líder do Bloco verão votar "não".
Par1amentar PFUPST.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em
votação o seguinte dispositivo destacado:

" ... Art. 2° No prazo de um ano da promulgação
desta Emenda Constitucional, poderão ser readmiti
dos, a critério da administração, os servidores que,
tendo acumulado, de boa-fé, dois cargos ou empre
gos privativos de profissionais de saúde, nos quais fo
ram investidos mediante concurso público, tenham
sido exonerados de um deles, em virtude da vedação
constitucional ora derrogada.

Parágrafo único. Caso a adminstração decida
readmitir servidores exonerados, dará ampla publici
dade aos critérios de preferência para readmissão e
ao prazo, não inferior a trinta dias, para a manifesta
ção dos interessados:'

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
apenas relembra ao Plenário que este destaque é
objeto de entendimento que possibilitou a votação da
matéria. A votação será nominal.

Esclareço que aqueles que querem manter o
parágrafo votarão "sim", os que querem retirá-lo, obvi
amente, votarão "não".

Ouvirei os Líderes partidários, já que a votação
é nominal.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na
última votação, mas não constou. Peço que V. Exa consi
dere meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Portanto,
o entendimento é pela retirada, isto é, "não" neste
destaque.

Se permitirem, farei algo que não costumo fazer.
Entretanto, usurpando a atribuição dos Líderes - e
vejo que há concordância geral - vamos orientar o



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a votação desta PEC colo
ca-nos ainda muito longe daquilo que deveria ser a
grande conquista do setor: atendimento de qualidade,
relação ético-social entre Governo, servidores e
usuários do serviço público de saúde;

Estamos a votar neste momento a proposta de
emenda à Constituição. E ressalto a posição da ban
cada do PPS de que estamos ainda longe de ter solu
ções adequadas para melhor atendimento aos usuá
rios da saúde pública no Brasil. Isso se deve ao fato
de que não há política de recursos humanos, não há
investimento no setor para preparar, adequar, pagar
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, Sr. Presidente, louvo a sensibilidade de todos os
peço a palavra pela ordem. Uderes, sem exceção, os partidos políticos e o traba-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Et' lho diuturno da autora, Jandira Feghali, que procurou
a palavra. convencer a todos pelo diálogo e entendimento. A Câ-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - mara dos Deputados hoje dá grande passo para regu-
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- lamentar situação já existente de fato. Parabenizo, so-
dente, esta Casa precisa fazer justiça às pessoas. bretudo, os profissionais de saúde.

Por isso, quero louvar em primeiro lugar V. Exa , que O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -
tem sido pródigo para que a Câmara restitua seu po- Cumprimento V. Exa, Uder Inocêncio Oliveira, pela
der de decisão em matérias importantes. Ainda esta posição firme em defesa da matéria.

tarde, V. Exa empreendeu todo o esforço para vota- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
ção dessa matéria. Pela manhã, reuniu o Colégio de a palavra a autora, Deputada Jandira Feghali, mais
Uderes, que acordou votar toda a pauta, o que não é uma vez, e depois ao Deputado Rubens Bueno.

fácil numa tarde e noite. A Câmara está cumprindo A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB _

seu papel. RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora. ) - Sr. Presi-
Quero louvar a autora do projeto, Deputada Jan- dente, queria fazer deferência especial e única à sua

dira Feghali, e, sobretudo, o Presidente da Comissão conduta como Presidente da Casa. É importante que
Especial, Deputado Cláudio Cajado, que se conduziu todos os Líderes e Parlamentares saibam de sua con-
- como disse a Deputada Jandira Feghali - com o ma- dição democrática e de sua lisura.
ior e~uilíbrio, ponderaç~o, s~rie~ade e e~pírito públi- Sou Deputada da Oposição e não tive de sua
co. Nao fosse S.Exa., nao teria SIdo posslvel chegar a parte nenhum óbice ou dificuldade, ao contrário, tive
esse resultado, bem como o Relator da matéria, no- imensa facilitação. É a segunda ou terceira vez que a
bre Deputado José Teles. matéria entra em pauta. V. Exa aguardou o acordo,

É preciso fazer justiça. Quando PEC chega ajudou a construí-lo. Esta conduta deve ser louvada,
numa hora como esta para ser votada, torna-se ne- reconhecida de público pelo Brasil inteiro para mos-
cessário que a Comissão trabalhe bem. Esse projeto trar a~postura democrática, justa e o empenho de y.
não desempregará ninguém Pelo contrário reguta- Ex nao apenas nesse processo, mas nesse em partl-
mentará fatos já existentes, ~ma vez que at~almente cular. Por isso, agradeço a V. Ex

a
.

há muitos profissionais da área de saúde que possu- O SR. PR~SIDE~TE (Aécio Neve.s) - A Mesa
em dois empregos. Além disso, o fato de haver tempo agrad~ce a manlfestaçao a .V. Exa E mais uma vez a
determinado coibirá abusos. Acredito sinceramente cump~lI:ne~ta ~ela op~rt~n1dade da proposta que

. . ~ benefiCiara mUitos braSileiros.
que avançamos mUito com a ampllaçao do Programa
de Saúde da Família - PSF, o maior programa de saú
de já estabelecido no País. Estamos saindo da medi
cina eminentemente curativa e de tratamento para a
profilática, preventiva, a verdadeira medicina. Isso se
faz através do referido programa, que requer bons
profissionais.

A Câmara dos Deputados melhorou o projeto ao
determinar que somente seria posslvel a acumulação
de dois empregos públicos no caso de profissões re
gulamentadas. Além do mais, retirou a retroatividade,
o que vem ao encontro de legislação perfeita e corre
ta. Esta Casa não pode fazer leis imperfeitas. Se
aquele dispositivo tivesse de ser incluído, deveria
sê-lo no Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, e não na PEC original ou no texto principal da
Constituição.



Agosto de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 39081

devidamente e com dignidade o profissional da área cos ou enfermeiros, ficamos de braços cruzados, sem
de saúde pública. ter uma solução à vista. Felizmente, ela acaba de ser

A bancada do PPS solidariza-se com a Deputa- encontrada hoje.
da Jandira Feghali e a parabeniza, assim como aos Agradeço aos colegas Parlamentares as pala-
Srs. Lideres presentes. Essa votação mostra mais vras elogiosas à minha pessoa, mas transfiro-as aos
uma vez a força do consenso, a busca de um ideal membros da Comissão, ao Relator e à Deputada Jan-
para votar esta PECo dira Feghali, que, embora da Oposição, não tiveram

Parabéns à Deputada Jandira Feghali e à Casa. nenhuma postura sectária, assim como não tivemos

O S Aé
. AI D'de * de' nenhuma postura diferente por sermos da Situação.

r. CIO I"eves, rreSI nle, lXa a H' . d f Ih
d · d 'd A' é d I ouve, Sim, o compromisso e azermos o me orca eira :a presl enCla, que ocupa:a pelo " . . .

Sr. Wilson Santos, 4° Suplente de Secretário. p~ra o BrasIl. A unanl~ldade conseguida, na Coml~-
. sao e agora no Plenário, dá-nos a certeza de que agl-

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, mos pelo bem do Brasil.
peço a palavra pela ordem. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem a O SR. MARCOS CINTRA - Sr. Presidente,
palavra V. Exa.

peço a palavra pela ordem.
O SR. CLAUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. EXS

queria usar da palavra na condição de Presidente da a palavra.
Comissão que analisou a PEC que acaba de ser vota- O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PFL - SP. Sem
da quase por unanimidade. revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o parti-

Gostaria de agradecer a indicação do meu U- do, com o PFL.

der, Deputado Inocêncio Oliveira, que me designou O SR. MARCOS LIMA (PMDB - MG. Sem revi-
para essa honrosa missão. Não poderia, absoluta- são do orador.) _ Sr. Presidente, votei com o partido
mente, como Presidente, ter chegado à etapa de vo-

na duas votações anteriores.
tação sem apoio dos membros da Comissão, em es-
pecial do Relator, Deputado José Teles, da Deputada O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoS - MG.
Jandira Feghali e de tantas outras associações e enti- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
dades representativas da área de saúde, com as qua- pedoB na segunda votação.
is debatemos amplamente em diversas audiências SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
públicas, além de ouvir o Governo. palavra pela ordem.

Ficou claro que a situação existe de fato, inclusi- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. EXS
ve com o representante do Ministério da Saúde. A a palavra.
PEC vem ao encontro da legalidade. Hoje, infelizmen-
te, funcionários são pagos sem cobertura legal de O SR. OSMAR TERRA (PMDS - RS. Pela or-
seus contratos. E não são poucos, somam mais de demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-
mil! Esse é um dado. ria de referir-me a artigo que saiu hoje no jornal Folha

de S.Paulo, escrito por um crftico vigoroso do Gover
Outro dado que gostaria de comentar é que não

no, o jornalista Elio Gaspari, sobre a questão da dola-
se vai retirar emprego de ninguém. Pelo contrário, rização, que traz como título "Sem barulho, FFHH Ii-
existem regras a ser seguidas, dentre elas a de que o vrou-se da dolarização".
profissional não pode trabalhar além da jornada de
trabalho especificada em cada categoria. Lerei três tópicos principais do artigo:

O que existe é que em muitos Municfpios não A quem interessar possa: entre fevere-
há profissionais disponfveis, como acabou de dizer o ira e março de 1999, FFHH, com seu jeitão
Uder Inocêncio Oliveira, para levar adiante programa conciliador, impediu que a economia brasile-
importantfssimo para a população carente brasileira ira fosse amarrada à bola de ferro da dolari-
como o PSF. Quando vemos que um programa como zação, que está afogando a nação argentina
esse não poder ser implementado por falta de médi- (...)
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No inIcio de 1999, no meio da crise do garante aos profissionais da área de saúde a acumu-
populismo cambial, havia muita gente que lação de dois cargos. Isso deu-se graças à atuação do
defendia o casamento do real com o dólar Presidente da Casa, que possibilitou às Lideranças
(...) de todos os partidos chegarem ao acordo que permi-

Essa era a proposta do então presi- tiu a votação dessa PEC já quase no período instituí-
dente Carlos Menem, da Argentina, hoje em do para o encerramento da votação.
prisão domiciliar. Babalorixás de renomados Foi no limiar do tempo disponível, que começa-
terreiros de consultoria propunham a mes- mos a votar essa PECo
ma coisa. O economista-chefe do BID, Ri-
cardo Hausmann. disse que "se eu fosse Por isso, faço este agradecimento à Presidência
brasileiro, não descartaria o 'currency bo- desta Casa, à Mesa e a todos os Líderes, em nome
ard'(...) do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. Saúdo especial-

O professor Rudiger Dornbusch, voz mente as mulheres desta Casa por sua produção le-
oracular do Massachusetts Institute of Te- gislativa.
chonology, foi mais fundo. Defendeu a dola- Parabéns, Deputadas!
rização do real e antecipou que ela não O SR. EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,
ocorreria, por conta da falta de coragem de peço a palavra pela ordem.

FFHH(..). O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
Fernando Henrique não dolarizou o a palavra.

real, a recessão nada teve de demorada, O SR." EURICO MIRANDA (PPB _ AJ. Sem
pois a economia retomou o crescimento em revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na terceira
2000(. ..) e o Brasil, hoje, não está no mes- votação votei com o meu partido.
mo ralo que a Argentina.

O SR. EFRAIM MORAIS (Bloco/PFL - PB. Sem
Sr. Presidente, faço esse registro para dizer revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar

que na fronteira da Argentina, minha base eleito- que nas votações anteriores votei com o meu partido.
ral, muitas pessoas estão mudando-se para o Bra- O SR. LEUR LOMANTO (PMDB - BA. Sem
sil, porque não agüentam os problemas causados revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
pela economia argentina. Elas vêm procurar traba- com a orientação do partido, na votação anterior.
lho no nosso País, porque sabem que no Brasil, O SR. BASíLIO VILLANI (PSDB _ PRo Sem
apesar de todas as críticas que se possam fazer, revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação
há uma condição melhor de vida, graças à condu- anterior votei acompanhando o partido, o meu
ção serena do processo econômico e da não-dola- querido PSDB.

rização.· O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB - DF. Sem
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei com o

a palavra pela ordem. partido nas votações anteriores.
O SR. PRESIDENTE (Wilson santos) - Tem V. Exa O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PFL _ AM. Sem revi-

a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Átila Lins
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. votou com o partido nas votações anteriores.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PMDB - BA.
na qualidade de Líder do Bloco PSB/PCdoB, quero Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
registrar, neste instante em que acabamos de votar a partido nas votações anteriores.
importantH Pl~C n° 308, que hoje foi um dia consagra- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
do à produção legislativa das mulheres que compõem (PSDB _ SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esta Casa. Primeiro, pudemos assistir ao trabalho da acompanhei o partido na votação anterior.
nobre Deputada Teima de Souza e, em seguida, ao A SRA. ALCIONE ATHAYDE (Bloco/PSB - RJ.
da nobre Deputada Nair Xavier Lobo, que consegui- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
ram fazer aprovar prpjetos de grande importância. partido na votação anterior.

Agora, fechamos a noite aprovando proposta de O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
emenda constitucional que consagra projeto que tra- revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
mita há quase seis anos na Câmara dos Qeputados e PMDB na segundo votação.



LISTAGEM DE VOTAÇÃO

É SUPRIMIDO O ARTIGO 2° E O
PARÁGRAFO ÚNICO DO SUBSTITUTIVO
DA COMISSÃO ESPECIAL.

19
352

01
372

Votaram:
Sim:
Não:
Abstenção:
Total:
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A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a intransigência e da insensibilidade do Governo que,
palavra pelaordem. após 7 anos sem conceder reajuste salarial, te~ o

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ExB a desplante de oferecer como proposta ao servidor
palavra. público federal 3,5% de reajuste.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Sem Sr. Presidente, o Presidente da República está
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na qualidade incorrendo em crime de responsabilidade. Pelo me-
de servidora, neste momento quero expressar o nos desde junho de 1998, deveria haver reajuste line-
agradecimento de toda a categoria à brilhante inicia- ar e anual para todos os servidores públicos do País.
tiva da Deputada Jandira Feghali e ao apoio que re- Isso significa, no mínimo, 18% de reajuste, segundo a
cebeu da Mesa e de toda a Casa. Registro a impor- média dos índices calculados.
tância deste fato histórico, que vem dar tranqüilidade Por isso, faço um apelo a V. ExB para que convo-
e paz a milhares de servidores que estarão, a partir que com a máxima urgência uma reunião de Uderes
da sanção desta lei, com a sua situação funcional re- de todos os partidos com assento nesta Casa, a fim
gularizada. de fazemos pressão política para que o Presidente

Gostaria também de aproveitar esta oportuni- Fernando Henrique Cardoso saia dessa posição de
dades para saudar os arqueólogos pela conquista da absoluta intransigência e faça uma proposta menos
regulamentação da sua profissão. desrespeitosa aos servidores federais. É preciso que

Lembro que dentre as setenta profissões que esta Casa assuma o seu papel de pressão política,
aguardam votação nesta Casa existe um proces~~ do para alterar esta situação absolutamente inaceitável,
SINTASA - Sindicato dos Trabalhadores em Atlvlda- contra o interesse do País.
des Subaquáticas e Afins, de iniciativa da Deputada Essa proposta do Presidente da República pa-
Jandira Feghali . rece querer incentivar a permanência de uma greve

Os subaquáticos, categoria dos mergulhadores, por tempo indeterminado, de um, dois ou três meses.
exercem profissão essencial para o funcionamento É preciso que essa posição seja revista. Por isso,
das quarenta plataformas responsáveis por 80% da faz-se necessária uma reunião de Uderes, para dis-
produção do petróleo do Brasil. A categoria tem ur- cutir esse assunto e tirar uma posição desta Casa a
gência na sua regularização de sua profissão, para respeito.

resolver seus problemas e ter mais segurança e con- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) _ Faço

dições de trabalho. um apelo aos Srs. Deputados. Neste momento, va-
O SR. MILTON MONTI- Sr. Presidente, peço a mos apenas encerrar a votação e apresentar o resul-

palavra pela ordem. tado. Na seqüência, daremos a palavra a todos os co-
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. legas Deputados.

ExB a palavra. O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Está
O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revi- encerrada a votação. Proclamarei o resultado.

são do orador.) Sr. Presidente, na primeira votação
votei com meu partido.

O SR. HENRIQUE FONTANA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela
orpem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de solicitar a atenção de V. Exa e dos cole·
gas Deputados para um registro sobre a situação
que os servidores federais do nosso País estão en
frentando.

Infelizmente, existe hoje uma greve - que não é
da vontade dos servidores públicos -, em função da



39084 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2001

Proposição: PEC N° 30811996 - OVS ARTIGO 2°

Inido Votação: 2210812001 19:20

Fim Votação: 22/0812001 19:38

Resultado da Votação
Sim 19
Não 352
Abstenção 1

Total da Votação 372

Art. 17 1

Total Quorum 373

PresIdIram a Votação: Aécio Neves -16:36

Orientação
PSOC - Não
PFUPST -Não
PSOB - Não
PMOB -Não
PT ~ Não
PPB - Não
POTIPPS - Não
PTB"· Não
PSBIPCOOB - Não
PUPSL- Não
GOV.-Não



Agosto de 2001 DIÁRIO DA CiMARA DOS DEPUrÃDÕS Quinta-feira 23 39085
partido Bloco Voto

Total Amapá: 5

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB N:lo
Asdrubal Bentes PMDB Na<>
Babá PT Não
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST Não
Elcione Barbalho PMDB Não
Gerson Peres PPS Não
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
Haroldo Bezerra PSDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL PFUPST Nao
Renildo Leal PTS Não
Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 14

AMAZONAS
Atila Lins PFL PFUPST Não
Francisco Garcia PFL PFUPST Não
Luiz Femando PPB Não
Pauderney Avelino PFL PFL/PST Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Confúcio Moura PMDB Não
Eurlpedes Miranda POT PDTIPPS Nao
EXpedito Júnior PSOB Nao
Nilton Capixaba PTB Nêo
Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia : 5

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL PFUPST Não
João Tota PPB Não
Mârcio Bittar PPS PDT/PPS Nilo
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSOB Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Não
Darci Coelho PFL PFUPST Não
Igor Avelino PMOB Não
Kátia Abreu PFL PFUPST Não
Pastor Arriarildo PPB Não

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Antonio Joaquím Araújo PPB Ni!lo
Costa Ferreira PFL PFUPST Não
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MARANHÃO
Eliseu Moura PPB Sim
João Castelo PSDB Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Nilo
Neiva Moreira POT POl/PPS Não
Pedro Fernandes PFL PFUPST Não
Pedro Novais PMOB Não
Sebastião Madeira PSOB Não

Total Maranhão: 9

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não
Almeida de Jesus PL PUPSL Não

Antonio Cambraia PSOB Não
Arnon Bezerra PSOB Não

Eunlcio Oliveira PMOB Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Não

Marcelo Teixeira PMDB Não

Moroni Torgan PFL PFUPST Não

Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Não

Pinheiro Landim PMOB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Roberto Pessoa PFL PFUPST Não

Rommel Feijó PSOB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Total Ceará: 16

PlAul
Ciro Nogueira PFL PFUPST Não

Heráclito Fortes PFL PFUPST Não

Marcelo Castro PMDB Não

Mussa Demes PFL PFLlPST Nilo

Paes Landim PFL PFLlPST Não

Themístodes Sampaio PMDB Não

Wellington Dias Pl Não

Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Iberê Ferreira PTS Não

Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim

Ney Lopes PFL PFUPST Não

Salomao GurQel PDl PDT/PPS Não

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAlsA
Adauto Pereira PFL PFUPST Não

Armando Abllio PSDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carios Dunga PTB Não

Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral PSDB Não

Efraim Morais PFL PFUPST Não



Agosto de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 39087

Partido Bloco Voto
PARA(SA
Inaldo Leitão PSDB Sim
Ricardo RiQue PSDB Nl:io
Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Não
Clementino Coelho PPS POT/PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCOOB Não
Eduardo Campos PSB PSBlPCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Não
Joaquim Francisco PFL PFUPST Não
Joel De Hollanda PFL PFUPST Não
José Chaves PMDB Não
José Múcio Monteiro PFL PFUPST Não
Luciano Bivar PSL PUPSL Não
Luiz PiauhYflno PSDB Não
Marcos de Jesus PL PUPSL Não
Maurillo Ferreira Lima PMOB Não
Pedro Corrêa PPB Não
Salatiel Carvalho PMOB Não
Wolney Queiroz POT PDT/PPS Não

TC?tal Pernambuco: 17

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCOOB Não
Helenlldo Ribeiro PSOB Não
Joao Caldas PL PUPSL Não
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Não

Total Alagoas: 6

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Ivan Paixoo PPS POT/PPS Não
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Pedro Valadares PSB PSBIPCDOB Não
Tania Soares PCdoS PSB/PCOOB Não

Total Sergipe: 7

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Não
Claudio Cajado PFL PFUPST Não
Coriolano Sales PMDB Não
Félix Mendonça PTB Não
FrancistOnio Pinto PFL PFUPST Não
Gerson Gabrielli PFL PFUPST Não
Haroldo Lima PCdoS PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL PFUPST Não
Jairo Carneiro PFL PFUPST Não
Joao LeM PP8 Não
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BAHIA
Jonival Lucas Junior PMOB Não
Jorge Khoury PFL PFUPST Não
José Carlos Aleluia PFL PFUPST Sim
Jutahy Junior PSOB Não
leur Lomanto PMOB Não
Luiz Moreira PFL PFUPST Não
MMo Negromonte PSOB Não
Milton Barbosa PFL PFUPST Não
Nilo Coelho PSOB Não
Paulo Magalhães PFL PFUPST Não
Pedro Irujo PFL PFUPST Não
Re!=jinaldo Germano PFL PFUPST Não
Roland Lavigne PMOB Nêo
Saulo Pedrosa PSOB Não
Ursicino Queiroz PFL PFUPST Não
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PFL PFlIPST Não

Total Bahia: 28

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSOB Art. 17
Antônio do Valle PMOB Nao
Aracely de Paula PFL PFUPST Não
Bonifácio de Andrada PSOB Não
Cabo Júlio S.Part. Não
Custódio Mattos PSDB Não
Oanílo de Castro PSDB Nao
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSOB Não
Elias Murad PSOB Não
Eliseu Resende PFl PFUPST Não
Fernando Diniz PMOB Não
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMOB Não
Hélio Costa PMDB Não
Herculano Anghinetli PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
João Magno PT Não
José Militão PSDB Não
Lael Varella PFL PFUPST Não
Lincoln Portela PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PFL PFUPST Não
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Não
Olímpio Pires PDT PDT/PPS Não
Osmãnio Pereira PSOB Não
Paulo Delgado PT Não
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MINAS GERAIS
Philemon Rodrigues PL PUPSL Não
Rafael Guerra PSOB Nao
Romel Anizio PPB Nao
Romeu Queiroz PSOB Não
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Não
Saraiva Felipe PMOB Não
Sérgio Miranda PCdoS PSB/PCDOB NãO
Silas Brasileiro PMDB Não
Tilden Santiago PT Nllio
Virgflio Guimarães PT Não
Vlttorio Medioli PSDB Não
Walfrido Mares Guia PTB Não

Total Minas Gerais: 44

ESP(RITO SANTO
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Não
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Não
Magno Malta PL PUPSL Sim
Max Mauro PTB Não
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Não

Total Esplrito Santo: 6

mo DE JANEIRO
Alcione Athayda PSB PSB/PCDOB Não
Aldir Cabral PFL PFUPST Não
A1merinda de Carvalho PPB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Candinho Mattos PSDB Não
Carlos Santana PT Não
Comélio Ribeiro PL PLlPSL Não
Dr. Heleno PSOB Não
EberSilva PL PLlPSL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Não
lédio Rosa S.Part. Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
Jo~o Mendes PMOB Não
João Sampaio POT PDT/PPS Não
Jorge Bittar PT Não
Laura Carneiro PFL PFUPST Não
Luisinho PST PFUPST Não
Luiz Ribeiro PSOB Não
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB Não
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Não
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Não
Paulo de Almeida PST PFUPST N30
Paulo Feijó PSOB Não
Reinaldo Gripp PL PUPSL Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL PFLlPST Não
Rubem Medina PFL PFUPST Não
Simão Sessim PPB Não
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa POT POTIPPS Não
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Não

Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Nl!lo
Arnaldo Faria de Sá PPB Nl!lo
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL PFLlPST Não
Clovis Volpi PSDB Não
Corauci Sobrinho PFL PFLlPST Não
De Velasco PSl PLlPSL Não
Dr. Hélio POT POT/PPS Não
Emerson Kapaz PPS POT/PPS Não
Fernando Zuppo PSDC Não
Gilberto Kassab PFL PFl/PST Não
Iara Bernardi PT Não
Ivan Valente PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Eduardo Dado PMDB Não
João Paulo PT Não
José Genofno PT Não
José Indio PMOB Não
José Roberto Batochio POT PDTIPPS Não
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim
lamartine Posalla PMDB Não
Luciano Zica PT Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Não
Marcos Cintra PFL PFUPST Não
Medeiros PL PLlPSL Não
Milton Monti PMOB Não
Nelo Rodolfo PMOB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PFL PFUPST Não
Orlando Fanlazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSOB Não
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PMDB Não
Robson Tuma PFL PFLlPST Não
R Jbens Furlan PPS PDT/PPS Não
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SAOPAULO
Salvador 21mbaldi PSOB Não
Sampaio Oória PSOB NIID
Silvio Torres PSOB Não
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Nao
Wagner Salustrano PPB Não
Xico Graziano fiSOB Não

Total São Paulo: 50

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Não
MuriJo Domingos PTS Não
Pedro Hem)' PSDB Não
Tetê Bezerra PMOB Não
Welinton Fagundes PSDB Não
Wilson Santos PMOB Não

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Não
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Não
Paulo Octávio PFL PFUPST Não
Pedro Celso PT Não
Wlgberto Tartuce PPB Não

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Não
Euler Morais PMOB Não
Jovair Arantes PSDB Não
JUQuinha PSDB Não
Lidia Quinan PSDB Não
Lúcia Vênia PSDB Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Não
Pedro Chaves PMOB Não
Ronaldo Caiado PFl PFUPST Não
Vilmar Rocha PFl PFUPST Não

Total Golés: 11

MATO GROSSO DO SUL
Antônio Cruz PMOB Sim
João Grandão PT Não
Manoel Vitória PT Não
Nelson Trad PTB Sim
Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul : 5

PARANÁ
Affonso Camargo PFL PFUPST Não
Airton Roveda PSDB Não
A1ex Canziani PSDB Não
BasllloVlllani PSDB Não
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Chico da Princesa PSDB NSo
Dilceu Sperafico PPB Não
Or. Rosinha PT Nao
FlávioAms PSDB Não
Gustavo Fruet PMDB Não
lris Simões PTB Não
Ivanio Guerra PFL PFUPST Não
José Borba PMDB NãO
Luciano Pizzatto PFL PFUPST Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Moacir Michelelto PMDB Não
Nelson Meurer PPB Não
Odilio Balbinotti PSDB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serraglio PMOB Não
Padre Roque PT Não
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Não
Werner Wanderer PFL PFUPST Nl:lo

Total Paran~: 23

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Não
Cartito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
Fernando Coruja POT PDT/PPS Não
Gervásio Silva PFL PFUPST Não
Hugo Biehl PPB Nllo
Jollo Pizzolatti PPB Não
Luci Choinacki PT Não

Paulo Gouvêa PFL PFUPST Não
Pedro 8ittencourl PFL PFUPST Não
Renato Vianna PMDB Não

Serefim Venzon POT PDT/PPS Não
Vicente Caropreso PSDB Não

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT POT/PPS Não

Alceu Collares POT PDT/PPS Não

Ana Corso PT Nao

Augusto Nardes PPB Não

Clovis IIgenfrilz PT Não

Darcisio Perondi PMDB Não

Edir Oliveira PTS Não

Esther Grossi PT Não

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Não

Fetter Júnior PPB Não

Fioravante PT Não
Germano Rigotto PMDB Não

Henrique Fontana PT Não

Jarbas Lima PPB Não
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não

RIO GRANDE DO SUL
Nelson Marchezan PSDB Não
Orlando Desconsi PT N30
Osmar Terra PMDB N30
Paulo José Gouvêa PL PUPSL N30
Paulo Paim PT N30
Telmo Kirst PPB Nao
Veda Cruslus PSDB Nao

Total Rio Grande do Sul: 22



APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SRS.:

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Quero
chamar a atenção para a expressão em destaque:
"com profissões regulamentadas".

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em
votação a Emenda de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram.

Aprovada.
A matéria retoma à Comissão Especial para

que seja elaborada a redação do segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) 
Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham
proposições a apresentar queiram fazê-lo.

MARÇAL FILHO - Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro dos Trans
portes sobre as obras de recuperação na BR-163, en
tre as cidades de Naviraf - MS e a divisa MS/PR. (RIC
03596/01).

ROLAND LAVIGNE - Projeto de Lei - Denomi
na Aeroporto do Cacau Escritor Jorge Amado" o ae·
roporto localizado na cidade de ilhéus, Estado da Ba
hia. (PL. 05 178/01).

ENIO BACCI- Projeto de Lei - Institui a reserva
de vagas para apenados em regime aberto e
semi-aberto, no serviço público municipal e dá outras
providências. (PL. 05 179/01).

JOÃO COSER - Requerimento de Informação
Solicita informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente
sobre os processos de licenciamento de atividades
de pesquisa e exploração de petróleo na plataforma
continental do Estado do Espfrito Santo. (RIC
03597/01).
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Sobre a Projeto de Lei - Altera a Lei n° 5917, de 10 de
mesa a seguinte Emenda de Redação: setembro de 1973 (acesso ao Porto de Capuaba

àBR-262). (PL. 05180/01).
Acrescente à alfnea "C, do inciso XVI

do art. 37 da Constituição Federal, constan- LUIZ CARLOS.H~~LY e ?~TROS - Proposta
te do art. 10 da PEC 308/96, a seguinte ex- de Emen?a. à_ ConstltUlçao Modifica o art. 87, caput,
pressão: da Constltulçao Federal.

Art.37 LUIZ CARLOS HAULY - Requerimento - Re-
quer a inserção de editorial sobre a privatização da

XVI - : :.... Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL)
. c) a de ~o~s ca~gos ou ~mpregos pn~a- na Ata da Sessão. (conferindo assinaturas).

fivos de proftsslonals de saude, com profls- SERGIO NOVAIS R .
sões regulamentadas. _. - . equenme~to de ~nforma-

R I t . J é J", I çao - Requer seja encaminhado pedido de Informa-
e a oro os e es. ção ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior no âmbito do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social sobre as ope
rações de empréstimos e financiamentos no perfodo
de janeiro de 1995 até dezembro de 2000, com valor
igualou superior a R$ 2 milhões. (RIC 03598/0 1).

WERNER WANDERER - Requerimento de
Informação - Requer informações ao Sr. Ministro do
Meio Ambiente sobre as ações técnicas, legais, ope
racionais e administrativas já empreendidas e as pre
vistas de empreendimento futuro no Parque Nacional
do Lguaçu, localizado no Estado do Paraná. (RIC
03599/01).

JOSÉ PIMENTEL - Projeto de Lei - Altera a
pena para os crimes tipificados no art. 20 e no art. 19,
da Lei nO 8137, de 27 de dezembro de 1990, e dá ou
tras providências. (PL. 05181/01).

ALCIONE ATHAYDE e OUTROS - Proposta
de Emenda à Constituição Acrescenta § 10 ao art.
144 da Constituição Federal, que dispõe sobre a
aplicação de receita resultante de impostos, para a
organização e manutenção dos órgãos de seguran
ça pública.

CLEMENTINO COELHO - Requerimento de
Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro da
Ciência e Tecnologia sobre a distribuição, por estado
da federação, das bolsas cientfficas do CNPq - Con
selho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tec
nológico. (RIC 03600/01).

CLEMENTINO COELHO e OUTROS - Propos
ta de Emenda à Constituição - Altera a redação do §
10 do artigo 20 da Constituição Federal. (PEC
00401/01).

ANTONIO CAMBRAIA - Projeto de Lei - Esta
belece percentual mfnimo de vagas disponibilizadas
pelas Instituições de Ensino para a Residência Médi
ca. (PL. 05 182/01).
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LUIZ ALBERTO e OUTROS - Projeto de Reso- Projeto de Lei - Modifica os artigos 162 a 165 da
lução Acrescenta o inciso XVII ao art. 32 da Resolu- Consolidação das Leis do Trabalho, instituída pelo
ção n° 17, de 1989 - Regimento Interno da Câmara Decreto-Lei n° 5452, de 10 de maio de 1943, e dá ou-
dos Deputados, criando no âmbito da Câmara dos tras providências. (PL. 05 186/01).
Deputados a Comissão Permanente de Relações P . t d L' Ad" á f 30 rt'
E · d G" dO' - S (PRC roJe o e el- IClona o par gra o ao a 1-

tnlcas, e enero e e nentaçao exual. 11 d L . ° 1060 d 5 d f . d 1950 d '
00182/01). go a el n ,e e everelro e ,e a

IÉDIO R d
· - S outras providências. (PL. 05187/01).

OSA - In Icaçao - ugere ao Poder .. .
Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, o P~oJet~ de Lei - ~Itera o caput do artigo 16~ d~
envio, ao Congresso Nacional, de projeto de lei dis- Consohdaçao das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n
pondo sobre a possibilidade de o servidor público fe- 5452, de 10 de maio de 1943. (PL. 05 188/01).
deral optar pelo recebimento de sua remuneração Projeto de Lei - Estabelece a obrigatoriedade
pela instituição bancária que lhe convier. (INC da incidência de correção monetária sobre as impor-
01847/01). tâncias a pagar com atraso pelas entidades e órgãos

CANDINHO MAnOS - Indicação - Sugere ao à Administração Pública, relativas aos contratos que
Ministério do Trabalho e Emprego a instalação de um especifica, e dá outras providências. (PL. 05189/01).
p~sto de atendimento ~o t.rabalha~or no Distrito de MURILO DOMINGOS - Projeto de Lei - Dispõe
V~sconde do Imbé, rJ:]unlcfplo de TraJ ano de Moraes - sobre normas de segurança para o capô dianteiro de
RI. (INC 01848/01). vefculos automotores de passeio e utilitários. (PL.

~LYCON TERRA PINTO - R:querimen~o de 05190/01).
Sessao Solene - Requer a convocaçao de sessao so- LUISINHO P . t d L . _ Ac t d' ._
Iene da Câmara dos Deputados para o dia 31 de outu- .,. ° roJe o e el rescen a ISpOSI
bro às 10:00 horas. tlVO a Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990, que

'R . t d S - S I R dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras
equenmen o e essao oene - equer a 'd"' (PL 05191/01)

- d - I d C" d D proVI enclas.. .convocaçao e sessao so ene a amara os epu-
tados para o dia 03 de outubro, às 10:00 horas. FERNANDO CORUJA - Requerimento de Ses-

Requerimento de Sessão Solene _ Requer a são ~olene - Requer a convocação ~e sessão solene
convocação de sessão solene da Câmara dos Depu- da Camara dos Deputados para o dia 6 de setembro,
tados para o dia 09 de outubro, às 10:00 horas. às 14 horas, em homenagem aos 20 anos do Sistema

Requerimento de Sessão Solene _ Requer a Catarinense de Comunicações com sede na cidade
convocação de sessão solene da Câmara dos Depu- de Lages - SC, que cobre 79% do território catarinen-
tados para o dia 17 de outubro, às 10:00 horas. se e filiado ao SBT - Sistema Brasileiro de Televisão.

Requerimento de Sessão Solene - Requer a CARLOS MOSCONI - Projeto de Lei - Dispõe
convocação de sessão solene da Câmara dos Depu- sobre a obrigatoriedade de oferecimento de progra-
lados para o dia 24 de outubro, às 10:00 horas. mas de residência médica pelas escolas de Medicina.

NELSON MARCHEZAN - Projeto de Lei - Auto- PL. 05192/01).
riza o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona POMPEO DE MATTOS - Projeto de Lei -Isenta
ao Município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do pagamento de ICMS para a aquisição de veículos
do Sul. (PL. O~ 183/01). automotores, feita pelos Poderes Públicos Municipa-

SALOMAO GURGEL - Projeto de Lei - Conce- is, destinado a equipar as guardas municipais. PL.
de anistia e permite a renegociação das dívidas oriun- 05193/01).
das dos financiametnos concedidos pelo Banco do . .. _
Nordeste do Brasil- BNB aso mmi, pequenos e médi- CHICO SARDEL~I - Projeto de Lei - Dlspoe
os produtores rurais. sobre o retorno ao fabncante das embalagens PEI.

Requerimento - Solicita tramitação conjunta PL. 05194/01).
dos Projetos de Lei n° 4053, de 1998 e , de 2001. OSMÂNIO PEREIRA - Projeto de Lei - Altera o
(conferindo assinaturas). art. 70 da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996,

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de Lei - que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desen-
Estabelece a verba honorária nos processos em que volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
o advogado é empregado da parte. (PL. 05185/01). do Magistério. PL. 05195/01).



Agosto de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 39095

MOREIRA e OUTROS - Proposta de Emenda à a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Constituição - Altera a redação do inciso I do art. 49 Público em Comissão de Trabalho e Comissão de
da Constituição Federal. (PEC 00402/01). Administração e Serviço Público. (PRC 00184/01).

ARMANDO ABfuo e OUTROS - Projeto de Lei MARISA SERRANO - Indicação - Sugere ao
- Altera a Lei n° 8.899, de 29 de junho de 1994, para Ministério da Educação para concessão de gratifica-
dispor sobre a gratuidade para doadores de sangue ção, nos moldes da Gratificação de Estfmulo à Do-
no transporte interestadual. (PL. 05196/01). cência, do Magistério Superior, aos ocupantes de car-

LAURA CARNEIRO Indicação - Sugere ao Po- gos técnico-administrativos que atuam na área edu-
der Executivo a apresentação de Projeto de Lei que cacional. (INC 01852/01).
restabeleça o direito dos remanescentes da Polfcia TELMA DE SOUZA -Indicação - Sugere ao Mi-
Militar e Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Fede- nistério da Justiça a efetiva execução de ações con-
ral, optantes de acordo com o art. 46 da Lei n° 4.242 cementes aos Programas 0152 e 0153 (Inserção so-
de 17 de julho de 1963. (INC 01849/01). eial de adolescentes em conflito com a Lei e Defesa

JOSÉ GENUfNO e OUTROS - Proposta de dos Direitos da criança e do adolescente), no âmbito
Emenda à Constituição - Modifica os arts. 53, § 3°; do Fundo Nacional p~ra a Criança e Adolescente e do
55, § 2°; e 66, § 4° da Constituição Federal. (PEC Departamento da criança e do Adolescente. (INC
00403/01). 01853/01).

JOÃO CALDAS - Requerimento de Informação ARTHUR VIRGfLlO - Requerimento de Sessão
_ Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda so- Solene - Re~ue~ à Mesa, n~s termos do art. 68 do
bre dfvidas da Viação Aérea São Paulo (VASP). (RIC RICO, a reahzaçao de Sessao Solene em homena-
03601/01). gem ao eX-G.overnador do Amaz~nas, Plfni~ Ram~s

Requerimento de Informação _ Solicita informa- Coelho, faleCido em 5-8-2001, assim como a mserç~o
ções ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre df- em ata deftvo~o de profundo. pesar e a apresentaçao
vidas da Viação Aérea São Paulo (VASP). (RIC de condolenclas a sua famfha.
03602/01). VA~ESSA ~~AZZIOTIN - R~~erimehto ~e

Requerimento de Informação _ Solicita informa- Infor~aça~ - Sohc~ta ao Senhor Ministro do Mel?
- S M' . t d P 'd ft . A' t ft • S Ambiente, Informaçoes acerca do Gasoduto de Coarl.

çoes ao r. InlS ro a revI encla e 85IS encla 0- (RIC 03604/01)
cial sobre dfvidas da Viação Aérea São Paulo (VASP). LUCIANO'BIVAR p' d L .
(RIC 03603/01) - roJeto e el - Altera o art.

. . _ 280 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, dis-
. IA~A BE~NARDI - ProJ~to de Resol,~çao - De- pondo sobre a notificação de auto de infração de trân-

nom~~a Plenário. G:ógrafo Milton S~ntos a sala de sno. (PL. 05199/01).
reunloes da Comlssao de Desenvolvimento Urbano e KINCAS MArTOS _ P . t d L ._ D' - _
Interior. (PRC 00183/01). . _ r~Je o e e~ Ispoe so

P ORE ROa
. - . . bre restrlçoes ao uso de bebidas alcoóhcas em aero-

A UE Indlcaçao - Sugere a partlcl- naves (PL 05200/01)
pação do Ministério da Ed.ucação na elaboração da D'IVA'LDO SURU'AGY R . t R' - ed'" - equenmen 0- equer
programaçao. .uca~lva a ser velculad~ pelos servl- retirada do Projeto de Lei n° 4.803 de 2001. (conferin-
ços de radlodlfusao de sons e Imagens.(INC do assinaturas). . '

01850/0~). _ _. ° SRS. LIDERES - Requerimento de Urgência-
Indlc~~ao :- Sugere.aher~çoes n~ ~o~ana ~ Requer, nos termos do art. 155 do RICO, urgência

375, ~o Mlnlsténo da PreVidência e Asslstencla SOCI- para a tramitação do PL n° 5.178/01, que denomina
ai, editada em 24 -1-2001. INC ~1851/01): 'Aeroporto do Cacau Escritor Jorge Amado' o aero-

AVEN~O~R ARRUDA - Projeto de Lel- Altera o porto localizado na cidade de Ilhéus, Estado da Ba-
art. 56 da L~I no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e hia, de autoria do Sr. Deputado Roland Lavigne. (con-
revoga a Lei n 9.192, de 21 de dezembro de 1995. ferindo assinaturas).
(PL. 05197/01). MARCIO FORTES - Projeto de Lei - Institui o

Projeto ~e L~i - Acre~centa parágrafo ao art. Sistema Único de Consórcios e Sorteios (SUCS), de
616 da Consohdaçao das LeiS do Trabalho - CLT. (PL. bens móveis duráveis e unidades imobiliárias de qual-
05198/01). quer tipo, espécie e natureza; dispõe sobre a adoção

Projeto de Resolução - Altera o art. 32 do Regi- de programa de renovação da frota de vefculos auto-
mento Interno da Câmara dos Deputados, baixado motivos; autoriza a utilização do Fundo de Garantia
pela Resolução n° 17, de 1989, a fim de desmembrar por Tempo de Serviço (FGTS) na aquisição de imóve-
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is por meio de consórcio, e dá outras providências. O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) -
(PL.05201/01). Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Serafim

ALDO ARANTES - Requerimento - Requer Venzon.
transformação da sessão plenária do dia 30 de agos- O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
to de 2001 em Comissão Geral com o objetivo de dis- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cutir a polftica salarial dos servidores públicos. (confe- cumprimento a Deputada Jandira Feghali pela apro-
rindo assinaturas). vação da emenda constitucional e saúdo os enfermei-

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente, ros, fonoaudi6logos, nutricionistas e demais profissio-
peço a palavra pela ordem. nais registrados da área da saúde, que, graças a essa

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) _ Tem V. emenda, poderão ter até dois empregos ligados à
essa área.

Exa a palavra.
Em segundo lugar, saúdo de forma especial a

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela bancada do meu Estado, Santa Catarina, da qual sou
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agora o coordenador, pela indicação de emenda
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para manifes- aprovada no Orçamento de 2001, no valor de 6,7 bi-
tar minha indignação contra o que está acontecendo Ihões, a serem divididos entre 130 Municípios do ex-
no Estado do Rio Grande do Sul, relativamente a uma tremo e meio-oeste de Santa Catarina.
decisão autoritária e equivocada da CRT Brasil Tele-
com, empresa de telefonia privatizada, durante o Go- Essa região, que tem uma depressão socioeco-
verno Antonio Britto. nômica importante, se receber investimentos do Go

verno, se contar com a vontade política do Governo
A empresa, que tinha 6 mil trabalhadores, demi- do Estado e do Governo Federal, em virtude do gran-

tiu 3 mil e agora está demitindo mais mil. Ela está cor- de potencial humano, climático e natural que tem,
tando investimentos em várias comunidades e fe- conseguirá deter a crise que a ameaça.
chando lojas de atendimento ao público nas cidades
de Novo Hamburgo, Cruz Alta, Santo Ângelo, Santa Graças à sensibilidade de toda a bancada de
Rosa, Ijuí, Palmeira das Missões, São Gerônimo, Ca- Santa Catarina no tocante à emenda deste ano, serão
xias do Sul, Vacaria e Porto Alegre. Muitos dos traba- distribuídos entre aqueles Municípios 6,7 milhões de
Ihadores das empresas terceirizadas não estão rece- reais, que propiciarão ações do Governo no sentido

do desenvolvimento auto-sustentável e da melhoriabendo seus salários e trabalham em situação precá-
ria, quase que escravizados. da qualidade de vida naquela região.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr.Temos em mãos gráfico do aumento das tarifas
desde 1994. A tarifa residencial era de 0,61 o minuto. Presidente, pela ordem.
Em 2001, passou a ser de 23,33, tendo aumentado O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa
3.723%. O impulso, que era de 0,19, passou para a palavra.
0,99. A tarifa não-residencial, que era 5,22, passou O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-
para 31,11, tendo aumentado 495,98%, quando a in- MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
fiação do período foi de 108,12. Presidente, quero parabenizar a Deputada Jandira

Portanto, aprovamos hoje, na bancada gaúcha, Feghali e toda a Casa pela aprovação da PECo Saúdo
solicitação de audiência à ANATEL, que deve intervir também a Comissão de Finanças e Tributação pela
nessa questão a pedido do Sindicato dos Telefônicos aprovação, hoje, de projeto que visa ao reajuste das
do Rio Grande do Sul- SINTEL e da Federação Inte- tabelas do Imposto de Renda, congeladas desde
restadual dos Trabalhadores em Empresas de Comu- 1994.
nicação - FITEL. Enviaremos correspondência para O Governo, com conduta omissiva no sentido de
que a empresa suste essa política, fruto das privatiza- congelar as tabelas, estava violando a Constituição,
ções que aconteceram em nosso País e que causa- ao aumentar tributo sem que a lei estabelecesse. O
rão prejuízos aos trabalhadores, à economia e à soci- reajuste da tabelado Imposto de Renda, inclusive dos
edade gaúcha. abatimentos, das deduções, como aprovado pela Co-

Fizemos apelo à empresa para que não mais missão de Finanças e Tributação, vem resgatar o va-
demita seus trabalhadores, sustando essa política lar real do imposto.
desastrosa de parar os investimentos no Estado do Sr. Presidente, espero que as demais Comis-
Rio Grande do Sul. sões aprovem o projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para- ra, enfatizando que são merecedores de todo nosso
béns, Deputado José Antonio Almeida. Essa é uma respeito e admiração.
reivindicação que toda a sociedade brasileira paga- Na última quinzena de maio, estive visitando
dora de impostos fazia em relação à atualização da toda aquela região, acompanhado do Prefeito de Du-
tabela do Imposto de Renda. que de Caxias, José CamiJo Zito dos Santos Filho.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Sr. Deparamo-nos com uma gente simples, sem muita
Presidente, peço a palavra pela ordem. perspectiva de crescimento em suas atividades pro-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa fissionais, mas com coragem e amor indiscutíveis à
a palavra. sua terra e às suas tradições, o que me deixou com a

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG. g~and: responsabilidade de incluir em minhas !ei~in-

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- dlcaçoes ao G?verno Federal as grandes pendenclas
te, também parabenizo a Casa pela aprovação da daquelas localidades.
PEC da Deputada Jandira Feghali. Como ex-Prefeita O colunista Nelson Barros, do jornal Dois Esta-
pude vivenciar na prática o que a Deputada aludiu em dos, a quem parabenizo na pessoa do seu Diretor,
seu pronunciamento com relação à contratação dos Laelson Marques de Barros, foi muito feliz num de
profissionais da área de saúde. Demos uma contribui- seus artigos, quando escreveu que Miracema, uma
ção ao País, especialmente aos profissionais da área das principais cidades da região, tinha acabado de
e aos usuários do SUS. completar 65 anos de emancipação políticoadminis-

Espero encontrar sensibilidade na Casa para trativa, sem que a população tivesse muito o que co-
fazer um bom trabalho na Comissão Especial que memorar, além das boas lembranças do passado. Um
trata do saneamento. Devemos ouvir a voz da Frente passado de lutas em favor da qualidade de vida para
Nacional de Saneamento, das Câmaras Municipais e todos os que habitam aquela cidade.
dos Prefeitos de todos os ~artidos, que p~~sam em No entanto, o que se observa é que as novas
san~am~nto enquanto saude responsabilidade do gerações vivem angustiadas, sempre na esperança
Munlcípl~. . de que algo de melhor venha a acontecer; que o pro-

MUito obngada. gresso - quem sabe - um dia possa sorrir para o Mu-
O SR. DA. HELENO - Sr. Presidente, peço a nicípio.

palavra pela ordem. Lembra, também, o articulista que a área rural,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa antes grande força de trabalho, está totalmente exa-

a palavm. urida, pois as riquezas não são mais geradas no
O SR. DA. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem. campo.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo No momento em que nosso foco de atenção
meus colegas Deputados pela grandeza demonstra- concentra-se também nesses Municípios, deixamos
da ao apoiar a emenda constitucional da Deputada claro que essa bandeira de lutas será também por
Jandira Feghali. Isso demonstra que não existe cor nós desfraldada junto com os moradores.
partidária, mas interesse em melhorar e avançar o N- od' . . . t' d b
B 'I ao penamos Jamais assls Ir e raços cru-

rasl . .. zados a que Municípios históricos como Miracema,
.Também parabenizo o ~resldente ~erna~do Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, Bom Jesus do

He.nnque Ca~d?~o pela ?portunld~de que da aos lor- Itabapoana e tantos outros fiquem sem condições de
~als ~os M~nlclploS de divulgar açoes do Governo em crescimento neste momento.
amblto nacIonal.

. " D Serei mais um aliado; um aliado que já está
Por ~ltlmo,.Sr. Presld:nte, Sr~s..e Srs. eput~- acostumado a muitas lutas, a buscar recursos. Com

dos, desejO enviar saudaçao de otimismo aos habl- ...
tantes dos Municípios de Miracema, Santo Antônio de nos~a presença, atrav~s do Jornal DOIS ~stados, a
Pádua, Aperibé, Itaocara, Laje de Muriaé, Itaperuna, partir ~e agora, encamln~aremos às au.~ondades em
Natividade, Porciúncula, VarreSai, Bom Jesus do Ita- Brasília os problemas eXistentes na reglao.
bapoana, Italva, Cardoso Moreira, Bom Jesus do Nor- Sou sabedor de que não se trata de tarefa fácil.
te, Apiacá, São José dos Calçados, Alegre e Guaçuf, Os recursos são poucos, mas vamos programar, em
localizados na região norte e nordeste do Estado do nosso roteiro de visitas aos Ministérios, as necessida-
Rio de Janeiro, Espírito Santo e Zona da Mata minei- des daquela população.
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Miracema, por exemplo, já tem um plano de tregues e explorados à luz do lucro em detrimento da
ação para 2001/2004. A comissão executiva desse maioria da população, principalmente do povo caren-
projeto pode contar com nosso apoio. te do nosso País.

Ao encerrar, Sr. Presidente, usando a frase do Muito obrigado, Sr. Presidente.
jornalista Nelson Barros, gostaria de dizer: "Nem O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente peço a
tudo está perdido": Haveremos de lut~r muito em pr~1 palavra pela ordem. '
d~s~a gente humilde que nos confenu representatl- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) _ Tem V. Exa
VI a e. a palavra.

Er~ o qu~ tinha a dizer. O SR. MARÇAL FILHO (PMDB _ MS. Pela
MUito obrigado. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, última votação, votei de acordo com meu partido, o

peço a palavra pela ordem. PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re-
a palavra. visão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota-

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or- ção, votei "sim".
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e A SRA. MARISA SERRANO (PSDB - MS. Sem
Srs. Deputados, saúdo a Comissão de Finanças e Tri- revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na última
butação da Casa pela posição firme assumida quan- votação, votei com meu partido.
do da aprovação do novo relatório do Deputado Mus- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) _ Está
sa Demes, que corrige de uma vez por todas, depois registrado.
de anos e anos de injustiça tributária, a tabela do
Imposto de Renda. O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
Temos claro que essa correção não é aquilo que

esperávamos, do ponto de vista da proposta vinda do O SR. PRESIDENTE (Wilson santos) - Tem V. Exa
Senado, de autoria do Senador Paulo Hartung, mas é a palavra.
importante porque supera uma das graves injustiças O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA.
tributárias cometidas nos últimos anos. Ela eleva de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
900 reais para 1.217,62 reais o chamado piso, ou Deputados, como Deputado novo nesta Casa, estou
seja, a faixa de isenção; cria, na realidade, parcela a profundamente satisfeito com o desempenho do Ple-
maior para dedução - dessa forma, busca corrigir nário, com o exemplo de democracia que a Câmara
pelo menos a injustiça -; e adota um índice de corre- tem dado ao povo brasileiro.
ção na faixa de 35%. Da mesma forma que a Casa tem tido disposi-

Quando falo injustiça é porque em alguns casos ção para colocar em pauta e votar a matéria relativa à
tínhamos a possibilidade de isenção tributária de lu- ética parlamentar, gostaria de fazer o apelo para que
cros e dividendos distribuídos por pessoas jurrdicas, mexêssemos numa casa de marimbondos: a ética na
inclusive dos residentes e domiciliados no exterior, o imprensa.
que era diferente para pessoa física. Não é preciso ser estudioso da mídia para per-

É importante que este Plenário assuma a mes- ceber os pecados da imprensa. Errar é humano, per-
ma posição da Comissão de Finanças e Tributação. É sistir no erro é imprudência. Não sei se falta coragem
preciso também que a sociedade cobre dos Parla- a esta Casa para desenterrar o projeto que regula-
mentares, que solicite aos seus representantes que menta a Lei de Imprensa. Assim sendo, os exemplos
assumam postura igual à hoje assumida pela Comis- são freqüentes - alguns bem fáceis de serem perce-
são de Finanças e Tributação. bidos.

Sr. Presidente, quero chamar a atenção para o As redes de televisão, por vezes, distorcem - e
Projeto nO 4.147, que trata de água e saneamento. como! - as notícias, assim como o editor, os colunis-
Esta Casa não pode aceitar a aprovação dessa maté- tas e - por que não dizer? - também os jornalistas.
ria, principalmente pelo problema que estamos viven- Isto posto, sem haver necessidade de um aprofunda-
ciando hoje: a escassez de recursos hídricos. Em mento maior, quero dizer que não pode haver jornalis-
nossa opinião, privatizar a água é privatizar a vida. mo sem qualidade, sem padrões éticos. O jornalista
Esta Casa não pode, em hipótese alguma, permitir os jamais poderá exercer a função de detetive, de rela-
caminhos para que a água e o saneamento sejam en- ções públicas ou de cortesão.



O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para
béns, Deputado, a questão habitacional é grave.
Espero que a Comissão de Desenvolvimento Urbano
possa realmente apresentar propostas que minimi
zem o déficit habitacional de 10 milhões no Pais.

O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, como médico, não poderia
deixar de enaltecer a iniciativa da Deputada Jandira
Feghali, que viu aprovada esta noite, por unanimida
de, uma PEC que, com certeza, vai modificaras desti
nos do Sistema Único de Saúde do nosso Pais.

Sabemos que há grande carência de servido
res, agentes de saúde, médicos, enfermeiros, enfim,
paramédicos que prestam serviço ao Sistema Único
de Saúde. E o Brasil, que continua passando por séri
as dificuldades na área da saúde, vê aprovada hoje
pela Casa a PEC que minimizará os problemas que
temos enfrentado.

Esses problemas não ficam restritos apenas à
saúde. Hoje o Sistema Único de Saúde paga a um
médico 2,50 reais por consulta. Começa-se a discutir
a ética médica, porque as consultas no SUS são corri
das; os médicos não têm tempo suficiente para aten
der adequadamente seus pacientes, como deveria
acontecer, tendo em vista o valor pago pela consulta.

Na qualidade de médico e de defensor dos prin
cIpias éticos, tenho defendido a correção imediata da
tabela do Sistema Único de Saúde, para que sejam
pagos, pelo menos, 10 reais aos médicos - os convê
nios já pagam entre 20 e 40 reais -, a fim de que essa
distorção tenha fim e os pacientes recebam carinho,
princípio maior da Medicina. Essas pessoas são tão
dignas quanto as que podem pagar pela saúde priva
da; precisam, pois, receber tratamento adequado.

A revolução social na saúde começa hoje, com a
aprovação desta PECo Haverá mais pessoas traba
lhando pelo Sistema Único de Saúde.

Em tempo, saúdo o Ministro José Serra, pela
sensibilidade que tem demonstrado frente a essa
questão, e o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que deverá corrigir imediatamente as distorções da
tabela do SUS.
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Jornalista é pago para oferecer aos cidadãos in- so nacional sobre habitação e desenvolvimento urba-
formações com credibilidade e ética, que ajudam a no.
desempenhar bem sua função e, ao mesmo tempo,
protegem o público contra o mau jornalista.

Nessas circunstâncias, calar muitas vezes re
presenta recuo, medo ou inferioridade, mas para o
senso superior significa repúdio à estupidez.

Peço à Presidência da Casa e aos Srs. Deputa
dos que tirem do fundo do baú a lei que regulamenta a
ética na imprensa, para que possamos trabalhar em
igualdade de condições.

Muito obrigado.

O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, comunico a V. Exas que hoje, ao
meio-dia, foi realizada reunião com a Frente Parla
mentar de Habitação e as associações das COHABs
do Brasil, o SECOV de São Paulo e outras entidades
do setor de habitação.

Todos sabem que o problema habitacional no
Brasil é um dos mais graves. Temos hoje aproximada
mente um déficit habitacional de 10 milhões de unida
des, e o Governo pouco tem feito sobre isso.

Estivemos em audiência com o Presidente da
República, inclusive convidamos S.Exa. para partici
par do congresso que a Frente Parlamentar da Habi
tação e Desenvolvimento Urbano realizará na última
semana de outubro. Vamos convidar todo o Brasil 
sindicatos da construção, sindicatos da habitação,
mutuários, construtores.

No congresso, vamos tentar levar esse conjunto
de entidades a participar. A Frente Parlamentar de
Habitação oferecerá sugestão ao Governo sobre o
que fazer no setor habitacional.

Estamos muito preocupados. O déficit habitaci
onal no Brasil passou todos os limites. E o que está
acontecendo em termos de financiamento? Hoje s6
os bancos ganham, mais ninguém. Para financiar a
habitação, os juros não podem ultrapassar 10% ao
ano. Mas temos banco financiando a 14%, 15%, 17%,
e o mutuário não consegue pagar sua casa própria.

Por isso, convido os Srs. Deputados a irem no
dia 15 à Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde
a Frente Parlamentar da Habitação e a referida Co
missão deverão fazer audiência pública com as enti
dades, as cooperativas habitacionais. E, na última se
mana de outubro, será realizado um grande congres-
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o SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, parabenizo o Ministro Paulo
Renato pelo avanço que tem promovido no ensino
profissionalizante.

Ontem, na condição de Presidente da Campa
nha Nacional de Escolas da Comunidade, assinei
convênio para a implantação de mais uma escola pro
fissionalizante no Estado de São Paulo, no Município
de Capivari.

Foram assinados, na mesma data, 208 contra
tos, o que perfaz atendimento a mais de 100 milhões
de alunos. Dessa forma, realmente iremos capacitar
nossos jovens, nossos professores e todos os traba
lhadores.

Em nome da Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade, quero parabenizar o Ministro Paulo Re
nato pela política de educação que vem sendo imple
mentada no País.

Quero também parabenizar a cidade de Sete
Lagoas, Minas Gerais, pela inauguração da Faculda
de Cenecista de Administração e Turismo, que iniciou
suas atividades na segunda-feira passada.

Com isso, a Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade está completando dezessete faculdades
em todo o Brasil, levando 49 cursos às comunidades
que mais precisam. Leva, assim, avanço e progresso
ao País.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para
béns, Deputado Alexandre Santos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Antes
de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá co
nhecimento ao Plénário do seguinte:

Ato da Presidência
Nos termos do artigo 202, § 2°, ele o artigo 33, §

1°, todos do Regimento Interno, esta Presidênciadeci
de criar Comissão Especial, destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição n° 598-A, de
1998, do Senhor Deputado Paulo Lima e outros, que
"A~era a redação das letras "a", "b", "c" e "d" do inciso
VI, § 3°, do art. 14 da Constituição Federal (idade míni
ma para cargo eletivo) e apensada, constituída de 31
(trinta e um) membros, acrescido de mais um destina
do ao rodízio entre os partidos não contemplados.

Brasília, 22 de agosto de 2001. - Assina o
Presidente Aécio Neves.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Ato da
Presidência.

Nos termos do artigo 202, § 2°, clc o artigo 33, §
1°, todos do Regimento Interno, esta Presidência de
cide criar Comissão Especial, destinada a proferir pa
recer à proposta de Emenda à Constituição n° 30G-A,
de 2001, do Senhor Deputado Gilmar Machado, que
"acrescenta o parágrafo terceiro ao artigo 215 da
Constituição Federal, instituindo o Plano Nacional de
Cultura", constituída de 31 (trinta e um) membros,
acrescido de mais um destinado ao rodízio entre os
partidos não contemplados.

Brasília, 22 de agosto de 2001. - Assina o
Presidente Aécio Neves.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Ao en
cerrar, também gostaria de parabenizar a Deputada
Jandira Feghali, o PCdoS e o Parlamento.

Quando cheguei a esta Casa, tive o cuidado de
analisar cada colega Deputado que chegava, sua ori
gem, sua experiência. A Deputada Jandira Feghali, já
bastante experiente, chamou minha atenção porque
S. Exa figurava como Parlamentar extremamente arti
culadora. Causou-me curiosidade o fato de Deputado
do PCdoS ser articulador. Observei e constatei que S.
Exa realmente tem extraordinária capacidade de arti
culação, formidável habilidade política. Essas duas
qualidades têm sido responsáveis por avanços na
área da saúde no País.

Parabéns a V. Exa
, Deputada Jandira Feghali, e

ao seu partido, o PCdoS.
Gostaria de informar ao Plenário que o Presi

dente Aécio Neves propôs economizar 133 milhões
de reais em 2001. Esse valor já está garantido e pode
ser ampliado. Talvez nenhum Poder no País tenha tido
volume de economia tão gigantesco como o da Câ
mara Federal.

Desses 133 milhões de reais, S. Exa pretende
destinar 8,5 milhões para divulgar de maneira inst~ucio

nal as atividades do Parlamentar. Essa matéria encon
tra guarida na maioria da Casa. Não se trata de propa
ganda de cunho pessoal, até porque a administração
pública tem como um dos seus principias a publicidade
e a impessoalidade. Servirá apenas para divulgar maté
rias como esta a que acabamos de nos referir.

Depois que for aprovada no Senado Federal e ti
ver a sanção presidencial matéria que aprovamos
hoje, todos os profissionais da área - médicos, odon
tálogos, nutricionistas, enfermeiros e outros - pode
rão acumular até duas funções regularmente.

Aprovamos, ainda hoje, outro projeto extraordi
nário, de autoria da Deputada Nair Xavier Lobo, con
tra a violência doméstica. A Câmara dos Deputados
vem proporcionando conquistas extraordinárias, e in-



§ 3° A transferência do condenado ou do preso
para outro estabelecimento penal será requerida pela
autoridade administrativa, diretamente ao juiz da exe
cução, que decidirá no prazo máximo de dois dias,
para os casos de urgência justificada, e de sete dias
para os demais casos.

Autor: Deputado Alberto Fraga

Texto/Justificação

Art. 1° Altere-se o artigo 1° do projeto de lei em
eprgrafe, passando o § 3° do artigo 86 da Lei n°
7.210/84, a ter a seguinte redação:

"Art. 86 .

Justificação

A presente emenda objetiva melhorar o texto
proposto, pois permitirá um maior controle do sistema
penitenciário. Ede se perceber que a diversidade da
realidade brasileira está a nos indicar a necessidade
desse maior controle, principalmente na área peniten
ciária que vem sofrendo constantes reveses, com
conseqüências graves para toda a sociedade. Por ou
tro lado, esse controle tende a evitar desvios de com
portamentos que comprometam o sistema. Espero
contar com o apoio dos nobres parlamentares para a
aprovação dessa emenda.

Brasflia, 21 de agosto de 2001. - Aberlado Lu
pion, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PFUPST;
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB; Alberto
Fraga, PMDB.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes,
lembrando que amanhã, às 14 horas, haverá sessão
solene em homenagem à Semana Nacional do
Excepcional.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:

"

EMENDA N° 1
PROJETO DE LEI ~ 5.073/01
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felizmente não tem merecido a necessária divulga- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Há so-
ção, especialmente por parte da grande imprensa, bre a Mesa e vai à publicação a segui":lte Emenda ao
que só dá conhecimento à sociedade, no mínimo, no Proj~to de L~i n° ~.~73, de 2~0~, do Poder Exec~tivo,
dia seguinte. A Câmara dos Deputados deseja fazer que altera dlsl?os~hv.osda .Lel n 7.21 O~de 11 de Julho
divulgação institucional ética e correta de todos as de 1984, q~e InstitUi a Lei de Execuçao Penal, e d~

. '. . . Decreto-Leln03.689,de3deoutubrode1941-Códl-
conquls!as que te.m proporclo.n~do, contribuindo para go de Processo Penal".

modemlzar a ~ocledade braSileira. ., (Ato da Mesa n° 177/89 e art. 64, § 1° da
Vo~o a frisar que este ano a Casa economizara Constituição Federal)

133 milhões de reais nas suas despesas de custeio.
Talvez nenhum Poder tenha conseguido tamanho ín
dice. Alcançamos 40% de economia de energia,
quando o País pediu 20%. O Presidente Aécio Neves
propõe usar apenas pequena parcela do que foi eco
nomizado, pouco mais de 8%, para divulgação das
atividades da Câmara. Aliás, este é o único Poder que
não divulga seus trabalhos. O Executivo o faz, assim
como o Judiciário.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
gostaria também de fazer alguns comentários.

Lembro-me de que há algum tempo fui autora
de importante projeto que atendeu às necessidades
das mulheres brasileiras que sofreram câncer de
mama, foram submetidas à mastectomia e, portanto,
necessitavam de cirurgia reparadora.

Esse nosso projeto, aprovado por maioria na
Casa, foi divulgado por rede nacional de televisão,
sem que se mencionasse sua autoria. Essa é uma for~

ma de discriminar o trabalho do Parlamentar.
Efetivamente - é importante que se diga isso -,

a imprensa tem papel de fiscalização na democracia,
que respeitamos, mas muitas vezes não divulga o que
de positivo é feito por nós todos os dias nas Comis
sões e no plenário, Como profissional da área de co
municação que sou, formada pela Universal Federal
de Minas Gerais, defendo que a Câmara dos Deputa
dos, como instituição, tenha oportunidade de fazer
campanhas de informações. É um trabalho de rela
ções públicas, para apresentar sua imagem, suas
idéias, suas propostas, seu trabalho para a população
brasileira.

Quero, portanto, cumprimentar a Mesa Diretora,
de forma especial o Deputado Aécio Neves, afirman
do que a divulgação é justa, razoável e feita em todo o .
mundo. Por que sermos diferentes de outros órgãos e
instituições que fazem o mesmo?

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) 
Parabéns, Deputada Maria Elvira.
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Partido Bloco
RORAIMA

Luciano Castro PFL PFUPST

Presentes de Roraima : 1

AMAPÁ

Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB
Sérgio Barcellos PFL PFUPST

Presentes de Amapá : 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST
Haroldo Bezerra PSOB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSOB
Raimundo Santos PFL PFUPST
Zenaldo Coutinho PSOB

Presentes de Pará : 8

AMAZONAS

Átila Lins PFL PFUPST
Pauderney Avelino PFL PFUPST
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB

Presentes de Amazonas : 3

RONDONIA

Expedito Júnior PSDB
Sérgio Carvalho PSDB

Presentes de Rondonia : 2

ACRE

Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB

Presentes de Acre : 3
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Partido Bloco
TOCANTINS

Darci Coelho PFL PFUPST
Freire Júnior PMDB
Kátia Abreu PFL PFUPST
Pastor Amarlldo PPB
Paulo Mourao PSDB

Presentes de Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Costa Ferreira PFL PFUPST
Eliseu Moura PPB
Mauro Fecury PFL PFUPST
Neiva Moreira por PDT/PPS
Paulo Marinho PFL PFUPST
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB
Sebastiao Madeira PSOB

Preaentes de Maranhio : 10

CEARÁ

Anlbal Gomes PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Inácio Arruda pedoB PSB/PCDOB
Léo Alcântara PSDB
Pimentel Gomes PPS PDT/PPS
Roberto Pessoa PFL PFUPST
Rommel Feij6 PSDB
Vicente Arruda PSDB

Presentes de Cearã : 8

PlAUI

Ciro Nogueira PFL PFUPST
Marcelo Castro PMDB

Presentes de Piaui·: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMOB
Iberê Ferreira PTB
Laire Rosado PMDB
Ney Lopes PFL PFUPST

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAlsA

Adauto Pereira PFL PFUPST
Avenzoar Arruda PT
Domiciano Cabral PSDB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL PFUPSr
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL PFUPST
Presentes de Paraiba : 7
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PERNAMBUCO

Eduardo Campos
Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro
Luciano BI\lar
Marcos de Jesus
Maurílio Ferreira Lima
Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco : 7

ALAGOAS

João Caldas
Olavo Calheiros

Presentes de Alagoas : 2

SERÇoIPE

Jorge Alberto
José Teles

Presentes de Sergipe : 2

BAHIA

"'0

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSB
PFL
PFL
PSL
PL
PMOB
POT

PL
PMDB

PMDB
PSDB

Agosto de 2001

Bloco

PSB/PCDOB
PFUPST
PFL/PST
PUPSL
PLlPSL

PDT/PPS

PUPSL

Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Carlos Bacelar
João Leão
Luiz Moreira
Nilo Coelho
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Presentes de Bahia : 14

MINAS GERAIS

Cabo Júlio
Eliseu Resende
Gilmar Machado
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
João Magalhães
José Militão
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Maria Lúcia
Nilmário Miranda
Rafael Guerra
Ronaldo Vasconcellos
Sérgio Miranda
Virgílio Guimarães
Viltorio Medioli

Presentes de Minas Gerais: 16

PTB
PFL
PMOB
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PSDB
PT
PT
PFL

S.Part.
PFL
PT
PPB
PPB
PMDB
PSDB
PSL
PPB
PMDB
PT
PSDB
PL
PCdoB
PT
PSDB

PFUPST

PFUPST
PSBIPCOOB
PFUPST
PFUPST
PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PUPSL
PSB/PCDOB
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Partido Bloco
ESP(RITO SANTO

Max Mauro PTB
Rita Camata PMDB

Presentes de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Arolde de Oliveira PFL PFLlPST
Bispo Rodrigues PL PLlPSL
Carlos Santana PT
Dr. Helena PSDB
Eurico Miranda PPB
Femando Gabeira PV
Jorge Blttar PT
Jorge Wilson PMD8
Marcia Fortes PSDB
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB
Paulo de Almeida PST PFLlPST
Reinaldo Gripp PL PLlPSL
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS

Presentes de Rio de Janeiro ; 14

SAOPAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdo8 PSB/PCDOB
Aloizio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Ary Kara PPB
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi PSDB
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS
Iara Bernardi PT
Joao Eduardo Dado PMDB
João Paulo PT
José Indio PMOB
Julio Semeghini PSDB
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB
Milton Monti PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Ricardo Berzoini PT
Sampaio Dória PSD8
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Wagner Rossi PMDB
Xico Graziano PSDB

Presentes de São Paulo : 23

MAlOGROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFUPST
Uno Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Welinton Fagundes PSDB

Presentes de Mato Grosso : 5
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Bloco

Agnelo Queiroz
Osório Adriano
Paulo Octávio
Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 4

GOIÁS

Euler Morais
Jovair Arantes
Lúcia Vania
Luiz Bittencourt

Presentes de Goiãs : 4

MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul : 1

PARANÁ

Alex Canzianl
Basilio Villani
Hermes Parcianello
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Mércio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Oliveira Filho
Ricardo Barros

Presentes de Paranâ : 12

SANTA CATARINA

PCdoB
PFL
PFL
PPB

PMOB
PSOB
PSOB
PMOB

PMOB

PSDB
PSOB
PMOB
PMOB
PTB
PFL
PSOB
PTB
PSOB
PMDB
PL
PPB

PSB/PCOOB
PFUPST
PFUPST

PFUPST

PUPSL

Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edison Andrino
Gervásio Silva
Hugo Biehl
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina : 7

RIO GRANDE DO SUL

PFL PFUPST
PT
PMDB
PFL PFUPST
PPB
POT POT/PPS
PSOB

Augusto Nardes
Darcisio Perondi
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Orlando Oesconsi
Paulo José Gouvêa
Pompeo de Mattos

Presentes de Rio Grande do Sul : 8

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS :

PPB
PMOB
PMDB
PT
PPB
PT
PL
POT

PUPSL
POT/PPS
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Partido Bloco
PARÁ

Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 1
AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL PFUPST

Silas Câmara PTS

Total de Ausentes: 2

RONDONIA

Oscar Andrade PL PUPSL

Total de Ausentes: 1

ACRE

José A1eksandro PSL PUPSL

ZiJa Bezerra PTB

Total de Ausentes: 2

MARANHÃO

Francisco Coelho PFL PFUPST

Nice Lobão PFL PFUPST

Remi Trinta PL PUPSL

Total de Ausentes: 3
CEARÁ

Chiquinho Feitosa PSOB

Nelson Otoch PSDB

Total de Ausentes: 2

PERNAMBUCO

Osvaldo Coelho PFL PFUPST

Ricardo Fiuza PPB

Severino Cavalcanti PPB

Total de Ausentes: 3
ALAGOAS

José Thomaz Nonõ PFL PFUPST

Luiz Dantas PST PFUPST
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Total de Ausentes: 2
BAHIA

Eujácío Simões

Jaques Wagner

João Almeida

José Rocha

Nelson Pellegrino

Paulo Braga

Total de Ausentes: 6
MINAS GERAIS

Mârio de Oliveira

Zezé Perrella

lotai de Ausentes: 2
ESplRITO SANTO

Feu Rosa

Luiz Durão

Rose de Freitas

Total de Ausentes: 3
RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso

Dino Fernandes

José Egydio

Total de Ausentes: 3
SÃO PAULO

Cunha Bueno

Duilio Pisaneschi

João Herrmann Neto

José Anfbal

José de Abreu

José Dirceu

Luiz Antonio Fleury

Marcelo Barbieri

Michel Temer

Moreira Ferreira

Total de Ausentes: 10
MA10GROSSO

Ricarte de Freitas

Total de Ausentes: 1
DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Pedro Canedo

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS
Partido

PL

PT
PSDB
PFL

PT
PFL

PMDB
PFL

PSDB

PFL

PSDB

PSB

PSDB
PL

PPB
PTB
PPS

PSDB

PTN
PT
PTB

PMDB

PMDB

PFL

PSDB

PMDB

PSDB

Agosto de 2001

Bloco

PUPSL

PFLIPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PSB/PCDOB

·PUPSL

PDT/PPS

PFUPST
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Partido Bloco
Total de Ausentes: 1
SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB

Eni Voltolini PPB

João Matos PMDB

Total de Ausentes: 3

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT

Marcos Rolim PT

Nelson Proença PMDB

Osvaldo Biolchi PMDB

Total de Ausentes: 4
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O Sft. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Encerro
a sessão, convocando outra, Extraordinária, amanhã,
quinta-feira, dia 23, às 9 horas com a seguinte

ORDEM DO DIA

Agosto de 2001

URG~NCIA
(Art. 151, I, "J" do Regimento Interno)

Discussão

1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll 399-A, DE 2000

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nll 399, de 2000 que aprova o
texto do Protocolo Ushuaia sobre compromisso
democrático no Mercosul, Bolfvia e Chile, assinado
em 24 de julho de 1998, por ocasião da XIV Reunião
do Conselho do Mercado Comum; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa a, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr.
Waldir Pires).

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nll 402-A, DE 2000

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nll 402, de 2000, que aprova o
texto da emenda ao anexo I e dos dois novos anexos
(VII e IX) à convenção de Basiléia sobre o controle do
movimento transfronteiriço de resfduos perigosos e
seu depósito, adotados durante a IV reunião da
conferência das partes, realizada em Kuching, na
Malásia, em 27 de fevereiro de 1998; tendo
pareceres das Comissões: de Seguridade Social e
Famllia, pela aprovação (Relator: Dep. Rafael
Guerra); de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela aprovação (Relator: Dep. 8adu
Picanço); e de Constituição e Justiça e de Redação
pela con~titucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (ilelator: Dep. José Genoíno).

3
PP.OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nll 444-A, DE 2000

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

Discussão. em turno único, do Projeto de
Decreto legislativo nll 444, de 2000 que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do

Peru sobre Cooperação em Matéria de Prevenção do
Consumo, Reabilitação, Controle da Produção e do
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substãncias
Psicotrópicas e seus Delitos Conexos, celebrado em
Lima, em 28 de setembro de 1999; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, jurldlcidade e técnica
legislativa a, no mérito, pela aprovação(Aelator: Sr.
Jaime Martins).

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NlI 470-A, DE 2000

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em tumo único, do Projeto da
Decreto Legislativo nll 470, de 2000 que aprova o
texto do Acordo sobre Arbitragem Comercial
Internacional entre o MERCOSUL. a República da
Bolívia e a República do Chile, conclufdo em Buenos
Aires, em 23 de julho de 1998; tendo pareceres das
Comissões: de Economia, Indústria e Comércio pela
aprovação (Relator: Sr. Luiz Mainardi); e de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
a, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr. Nicias
Ribeiro).

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 520-A, DE 2000

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n2 520, de 2000 que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Tcheca sobre Cooperação Técnica e Procedimentos
Sanitários e Fitossanitários, celebrado em Brasflia,
em 18 de novembro de 1999; tendo pareceres das
Comissões: de Agricultura e Política Rural, peta
aprovação (Relator: Sr. Igor Avelinol; e de.
Constituição e Justiça e de Redação. pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda (Relator: Sr. Waldir Pires).
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I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
24/08/01)

Projetos de Lei (art. 119,1 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.201/99 - do Sr. Oliveira Fílho • que "estabelece em favor de famHías cujos chefes sejam
idosos. cota das vagas em projetos de assentamento de reforma agrária."
RELATOR: Deputado THEMlsTOCLES SAMPAIO

PROJETO DE lEI N° 4.895/01 • do Sr. Telmo Kirst - Que "veda a discriminação contra os plantadores de fumo na
concessão de créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)."
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA

PROJETO DE LEI N° 4.897/01 - do Sr. Rommel Feij6 • que "dispõe sobre assentamentos rurais em programas de
reforma . agrária no semi·árido."
RELATOR: Deputado SAULO PEDROSA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4B sessão
Última Sessão: 24108101

Projetos de Lei (art. 119,1 e § 1°)
PROJETO DE LEI N° 4.808/01 - do Sr. Ney Lopes - que "altera a Lei nO 10.193, de 14 de fevereiro de 2001. para o
fim de disciplinar operações de crédito na área declarada em situação de emergência no nordeste e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA

PROJETO DE LEI N° 4.614/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estende o beneficio do seguro-desemprego ao
pequeno produtor rural e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON
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PROJETO DE LEI N° 4.826191 - do Sr. iris Simões - que "acrescenta inciso ao art. 28-A da Lei nO 9.172. de 20 de
novembro de 1998".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA

PROJETO DE LEI N° 4.846/01 - do Sr. Fernando Ferraço - que "dispõe sobre o cadastro nacional das pessoas
benefIciárias do programa de reforma agrária, veta o assentamento das pessoas envolvidas em invasões e dá
outras providências".
RELATOR. Deputado MÁRCIO BITIAR

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 10 h

A ~ Redações Finais:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 87782001 - (la Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1068/DO) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Esplanada do Paraná Uda.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 928BI01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1102/00) - que "aprova O ato que outorga permissão à Rádio São Gonçalo FM lida., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Sào Gonçalo do Amarante, Estado do
Ceará".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.0408/01 - da ComissãO de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 303101) - que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação Araci Pinto, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de Eunápolis,
Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 4.151AJ98 - do Sr. Pedro Valadares - que "institui, nas convenções e acordos coletivos de
trabalho, o Contrato de Primeiro Emprego".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
VISTA. ao Deputado Gerson Peres, em 07108/0t.

B . Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URG~NCIA

PROJETO DE LEI N° 84N99 - do Sr. Luiz Piauhylino - que "dispõe sobre os crimes cometidos na área de
informática, suas penalidades e da outras providências". (Apensados: PL 2.557100, PL 2.558/00, PL 3.796/00).
RELATOR: Deputado LÉOALCÂNTARA.
PA.RECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados: e, no mérito, pela
aprovação deste, nos termos do substitutivo. e pela rejeição dos Pls nOs 2.557/00, 2.55BIOO e 3.796100, apensados.

PRIORIDADE

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 3.7068193 - que "regulamenta o inciso VII do
artigo 5° da Constituição Federal".
RELATOR'. Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação, com subemenda à
Emenda de nO 2.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 30/05/01.
O Deputado A.tdir Cabral apresentou voto em separado, em 31/05/01.

PROJETO DE LEI N° 6D2/95 - do Sr. Beta Lelis - que "suprime o parágrafo 2° do art. 109 da Lei nO 4.737, de 15 de
julho de 1965 - Código Eleitoral", (Apensados: PL 712195, PL 2.946100, PL 2.947/00, PL 4.292198).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação deste e dos PLs
nOs 712195,4.292/98 e 2.947100, apensados, nos termos do substitutivo e pela constitucionalidade, injuridicidade.
técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição do PL nO 2.946100, apensado.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/91 - do Senado Federal (PLS 164/89) - que "regula a competência para
Instituição do imposto sobre transmissao "causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos nas condições
previstas no inciso 111 do § 1° do artigo 155 da Constituição".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 63/91 - do Sr. Pauderney Avelino - que "altera dispositivos da Lei
Complementar nO 68, de 11 de junho de 1991, que "dispõe sobre a composição do Conselho de Administração da
Superintendências da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA". (Apensados: PLC 92191).
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste. do PLC 92191, apensado e dos
substitutivos da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da Comissão de Oesenvol'llmento
Urbano e Interior.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 127/92 • do Sr. Max Rosenmann· que "cria reserva do Fundo de
Participação dos Municípios, destinada aos Municípios que abrigam em seus territórios áreas naturais protegidas".
RELArOR-. Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão de Defesa
do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias, com emendas.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 31/05/01.
O Deputado Aldir Cabral apresentou \lato em separado, em 06106101.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 15/95· do Sr. Remi Trinta - que "fixa as alíquotas máximas do imposto
sobre serviços de qualquer natureza". (Apensados: PLC 47/99).
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Finanças
e Tributação e pela inconstitucionalidade do PLC n° 47/99, apensado.

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 129/99 • do Sr. Dr. Hélio e outros - que "acrescenta artigo às
Disposições Constitucionais Gerais".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inadmissibilidade.
VISTA ao Deputado Jarbas Uma, em 09/08/01.
O Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado, em 15/08/01.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 179/99 - do Sr. Mendes Ribeiro Filho e outros - que "dá nova
redação ao inciso li, do § 1°, do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda à Constituição nO
20/98, estabelecendo a idade de setenta e cinco anos para a aposentadoria compulsória no serviço público".
(Apensados: PEC 288/00).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela admissibilidade desta e da apensada, com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 237/00 - do Sr. Paulo Mourão e outros - que "inclui inciso XXX no
art. 22 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: peta admissibilidade, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAo N° 251/00 - do Sr. Wellington Dias e outros· que "altera a redação do
Ilem II e § 1° do art. 56 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES,
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 436/97 • do Sr. Padre Roque - que "susta os efeitos do art. 4° do
Decreto n° 2.250, de 11 de junho de 1997, do Poder Executivo, que dispõe sobre a vistoria em imóvel rural
destinado à reforma agrária e dá outras providências·, (Apensados: PDL 437/97).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela inconslilucionalidade e, no mérito. pela rejeição deste e do apensado.
VISTA ao Deputado José Genolno, em 05/04/01.
Os Deputados José Genoino e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram votos em separado.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 2.336C/91 • que "altera dispositivos da Lei nO 5.869, de t ~
de janalro de 1973· Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade, técnica legislativa a, no mérito, pela aprovaçllo.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida, em 24/05/01.
O Deputado José Antônio Almeida apresentou voto em separado, em 29/05/01.



39114 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2001

PRO.IETO DE LEI N° 335195 - da Sra. Fátima Pelaes· que "dá nova redação ao art. 89 da Lei nO 7.210, de 11 de
julho de 1964 (Lei de Execução Penal), que trata das penitenciárias de mulhares". (Apensados: PL 1.858/96, PL
3.402197).
RELATORA: Deputada ZULAlt COBRA.

.PI,RE-:ER: pala constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação deste, dos
arensados e do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com subemenda.
VI STA ao Deputado Luiz: Eduardo Graenhalgh, em 17/05/01.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/01.

PROJETO DE LEI N° 715/95 - da Sra Teima de Souza· que "acrescenta artigo à Lei nO 7.716. de 05 de janeiro de
1989, que define crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor". (Apensados: PL 1.026/95).
RELArOR: Deputado JOSÉ GENOíNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do Pl [\0

1.026/95, apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochio, Vicente Arruda e Luiz Eduardo Greenhalgh, em
22/05/01.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26106/01.

PROJETO DE LEI N° 1.069/95 - do Sr. Fernando Gabeira • que "revoga os artigos 217 e 218 do Decreto-Iei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal". (Apensados: Pl1.195/95).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa desta e do apensado a, no mérito, pela
aprovação deste, com emendas, e rejeição do Plno 1.195195, apensado.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 08/08101.
O Deputado André Benassi apresentou voto em separado, em 14108/01.

PROJETO DE LEI N° 242A199 - do Sr. José MaChado - que "dispõe sobre a proibição da participação de integrantes
das Forças Armadas, das polícias federal, civil e militar, e das guardas municipais, em empresas privadas de
segurança". (Apensados: PL 1.209/99).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÓNIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Vicente Am.Jda e Zulaiê Cobra, em 16/05/01.
O Deputado LUIZ Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/01.

PROJETO DE LEI N° 2.818/00· do Sr. Albérico Filho - que "modifica a pena do art. 214 do Decreto-Lei n° 2.848. de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 137192 • do Sr. Giovanni Queiroz e outros - que "requer a criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar denúncias de fatos delituosos, pelos quais seria
responsável, direta ou indiretamente, o Dr. Jáder Fontennelle Barbalho, atual Govemador do Estado do Pará. em
suas gestões como Ministro de Estado da Reforma Agrária e da Previdência Social".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Renato Vianna e Jarbas Lima, em 22/08/01.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 61195 - do Sr. Padre Roque. que "institui a Tribuna Livre na Câmara dos
Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 131197 • do Sr. Neiva Moreira e outros· que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as denúncias de compra de votos de Deputados com a finalidade de fraudar
deliberação da Cãmara dos Deputados sobre a PEC nO 01/95, que traIa da reeleição dos mandatos executivos".
RELATOR: Deputado ZULAIé: COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela rejeiçi:lo.

PROJETO DE RESOLUçAo N° 88/00 - do Sr. Inaldo Leitão e outros· que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a in\lestigar as causas da violência no campo no Brasil".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

RECURSO N° 5/95· do Sr. José Genoíno - que "recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem, acerca
da constitucionalidade do parágrafo 4° do art. 202, do Regimento Intemo, em face do disposto no art. 60, inciso I, da
Constituição Federal. sobre a possibilidade do Relator ou a Comissão emendar a Proposta de Emenda à
Constituição, sem o apoiamento de um terço. no minimo, dos membros da Câmara dos DeputadoS".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pelo não provimento.
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RECURSO N° 6/95 - do Sr. Wilson Braga • que "recorre da decisão do Presidente em Questão de Ordem, a
propósito do recebimento e distribuição, para trâmite na Casa. da Proposta da Emenda a Constituição na 21, do
Poder Executivo. que "modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MENDES RI6EIRO FILHO.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 58/95 • do Sr. Duillo Pisaneschl - que "recorre ao Plenário. na forma do art. 164, parágrafo 2", do
Regimento Interno, contra a decisão de prejudicIalidade do Projeto de Lei na 567·A. de 1995, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do ensino de noções de civismo nos estabelecimentos de ensino no Pais".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo provimento.

RECURSO N° 59196 • do Sr. Milton Temer - Que "recorre de decisão da Presidência em Questão de Ordem,
levantada acerca da definição da expressão "interesse individual", no art. 180, § 60

, do Regimento Intemo·.
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo não provimento.

OFIcIO N° 1.683/99 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita I'lcença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da
Constituição Federal, para apreciar denúncia contra o Deputado Federal Hélio Calixto Costa".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela concessão da licença.

OFICIO N° 1.444/00 • do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 10 da
Constituição Federal, para apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinta".
RELATOR: Deputado JOSÉ ~ENOrNO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFICIO N° 2.155/00 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1° da
Constituição Federal, para apreciar denüncla oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinta".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pele concessão da licença.

OFICIO N° 2.237/00 • do Supremo Tribunal Federal. que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 10 da
Constituição Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal Vittório MedioU", .
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela não concessão.

OFICIO N° 2.507100 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita à Câmara dos Deputados. nos termos do artigo
53, § 10

, da Constituição Federal, licença para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal OliveIra
Francisco da Silva".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: a ser proferido.

c - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.804/93 • do Poder Executivo (MSC 256/93) - que "altera os dispositivos do Código de
Processo Civil sobre a uniformização da Jurisprudência". (Apensados: PL 4.627194).
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela aprovação Quanto ao mérito do PL na 3.804/93 e rejeição do PL na 4.627/94, apensado.
(Recurso na 02195 - estes PLs retomam á CCJR apenas para análise do mérito)

PROJETO DE LEI N° 4.747/98 - do Senado Federal (PLS 165/97) - que "acrescenta artigo ao Código Civil (Lei nO
3.071, de 10 de janeiro de 1916) e parágrafo ao art. 129 do Código Penal (Decreto-lel nO 2.848, de 7 de dezembro
de 1940)".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASS/.
PARECER; pela constitucionalidade, juridlcidade,lécnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.474/00 - do Poder Executivo (MSC 1110/00). que "altera dispositivos da Lei n ° 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, referentes a recursos e ao reexame necessário".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação. com emendas.
VISTA CONJUNTA aos Deputados LuiZ Antônio Fleury, Zulaiê Cobra, José Roberto Batochio. Vicente Arruda e
Jaime Martins, em 27/06/01.
O Deputado José Roberto Batochio apresentou voto em separado. em 07/08/01.
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PROJETO DE LEI N° 3.475/00 - do Poder Executivo (MSC 1111/00) - que "altera dispositivos da Lei nO 5.BB9. de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo CIvil, relativos ao processo de conhecimento".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: constitucionalidade, jutidicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
VISTA CONJUNTA aos Oeputados Jaime Martins, lulaiê Cobra e José Roberto Batochio, em 27/06/01.
O Deputada José Roberto Batochio apresentou voto em separado, em 10/08/01.

PROJETO DE LEI N° 3,476100 - do Poder Executivo (MSC 1112/00) - que "altera a Lei nQ 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil". (Apensado: PL 3.937/00).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: a ser proferido.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.915A192 - do Sr. Jaques Wagner - qua "autoriza antidades filantrópicas que menciona a
explorar loteria de números e dá outras providências". .
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela injuridicidada deste: pela constitucionalidade. juridicldade e técnica legislativa do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família, nos termos do substitutivo; e pala constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa da emenda da Comissão de Finanças e Tributação, com subemenda.
VISTA CONJUNTA aos Oeputados Orlando FantaZZini e Zulaiê Cobram. em 22/08/01.

PROJETO DE LEI N° 3.613A193 - do Sr. Carlos Nelson· que "estabelece data mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensão que especifica". (Apensados: Pl 531/99, PL 1.600/96. PL 1.964196, PL
2.529/96, PL 3.407197, PL 3,792197, PL 3.866/97, PL 3.953/97. PL 3.986197).
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, dos apensados e do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família.
VISTA à Deputada Zulaiê Cobra. em 22/08/01.

PROJETO DE LEI NQ 223/95 - do Sr. Fernando Ferro e outros 7 - que "estabelece critérios para as liberações. pela
Secretaria do Tesouro Nacional. dos valores destinados aos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte
FNO, do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-FCO". (Apensados: PL 378/95, PL 784195, PL 930/95).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e dos PLs nOs 378/95 e 784/95. apensados; e pala constitucionalidade.
juridicidade e técnica legis/ativa do PL nO 930/95, apensado. e das duas emendas da Comissão de Finanças e
Tributação, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 16/05/01.

PROJETO DE LEI N° 526N95 - do Sr Feu Rosa - que "assegura ao Idoso com oitenta anos de idade. em estado de
carência, o beneficio que especifica".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 577N95 - do Sr. Edinho Araujo - que "permite a raversão de aposentadorias. nos casos que
específica".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER pela inconstitucionalidade deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com subemendas.

PROJETO DE LEI N° 592BI95 - do Sr. Rita Camata - que "introduz alterações no artigo 396 da Consolidação das
Leis do Trabalha - CLT".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER·. pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Família, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 703A195 - do Sr. Celso Russomanno • que "altera o artigo 106 de Lei nO 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Fernando Coruja e Geovan Freitas. em 05/06/01.

PROJETO DE LEI N° 713A195 - do Sr. Ricardo Gomyde· que "estabelece exigências para a obtenção ou renovação
da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: DeputadoARY KARA. .' . .
PARECER: pela constitucionalidade. jurídícidade a técnica legislativa, nos termos do substitutiVO.
VISTA ao Deputado LuIz Eduardo Greenhalgh, em 08fOBI01.
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PROJETO DE LEI N° 765B/95 - do Sr. Julio Redecker· que "acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-Lei nO 37.
de 18 de novembro de 1996, que "dispõe sobre o Imposto de Importação. reorganiza os serviços aduaneiros e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constituciOnalidade. juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Economia. Indústria e Comércio, Com emenda e subemendas.

PROJETO DE LEI N° 872N95 - do Sr. Nelson Trad - que "altera dispositivos da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", relativos à adoção
internacinal".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçáo deste e das
emendas da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. nos termos do Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 9058/95 - do Sr. Max Rosenmann - que "dispõe sobre o processo de abate de animais
destinados ao consumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. com emendas.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio, em 27/06/00.

PROJETO DE LEI N° 9106/95· da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a interrupção no fornecimento de água por
fal\a de pagamento, e dá outras prov·ldl:lncias·.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: peta constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.250A/97 - do Sr. Serafim Venzon - que "dispôe sobre a antecipação de comemoração de
feriado e dá outras providências". (Apensados: PL 3.279197, Pl 3.314/97. Pl 3.346/97, Pl 3.374/97, PL 3.427/97,
PL3.430/97, PL 3.448/97. Pl3.50S/97. PL 3.514/97. PL 3.744/97).
RELATOR: DeputadoANDRE BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e dos
apensados.
VISTA ao DepuladoJarbas Lima, em 08/08/01.

PROJETO DE LEI N° 3.704N97 - do Sr. Aldo Rebelo - que "cria oS Conselhos Federal e Regionais de Sociólogos e
da outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PARECER: pela constitucionalidade. jurididdade e técnica legislativa. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.752A197 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "cria o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais dos Despachantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS KONDER REIS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho. de Administração e ServiÇO Público, com subemendas.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 22108/01.

PROJETO DE LEI N° 4.827/98 - da Sra. Zulaiê Cobra· que "instituclonaliza e disciplina a mediação. com método de
prevenção e solução consensual de conflitos".
RELATOR: Deputado tÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade. técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos DepuladosJarbas Lima. José AntOnio Almeida e Vicente Arruda. em 14/08/01.

PROJETO DE LEI N° 1.429/99 - do Sr. Osvaldo 8iolchi - Que "dispõe sobre a regularização fiscal e documental de
veículos usados de fabricação estrangeira, importados ao amparo de liminares concedidas em mandado de
segurança".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.698/99 - do Poder Executivo (MSC 1305199) - que "altera o art. 16 da Lei nO 8.935. de 18 de
novembro de 1994. que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 1.887/99 - do Sr. Edison Andrino e outros - que "possibilita o exame toxicológlco em alunos",
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. em 26/06/01.

PROJETO DE LEI N° 2.2338/99 • do Sr. Eduardo Jorge • que "obriga a Que os produtos alimentícios
comercializados informem sobre a presença de glúten, como medida preventiva e do controle da doença cellaca-.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legi$lativa. com emenda.
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PROJETO DE LEI N° 2.493/00 - do Sr. Antônio Carlos Biscaia - que "altera a redação dos §§ 4· e 5° e acrescenta
§§ r e 8° ao art. 76 da Lei n· 9.099 de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade. iuridicidade. técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição.
VISTA ao Deputado Orlando Fantazzini, em 09/08/01. .
O Deputado Orlando Fantazzini apresentou voto em separado, em 14/08/01.

PROJETO DE LEI N° 2.755/00 - do Sr. Olavo Calheiros - que "altera a redação do art. 148 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997. permitindo a médicos particulares ou conveniados a planos de saúde aplicarem os exames de
apf;dãC' física e mental para obtenção ou renovação do documento de habilitação".
RE '.ATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
P,ARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de Viação e
TrtJ'lsportes. -
VISTA ao Oeputado Luiz Eduardo Greenhalgh. em 30/05/01.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/01.

PROJETO DE LEI N° 2.899/00 - do Sr. Luís Barbosa - que "institui o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas como
requisito indispensável à nomeação e exerclcio de cargo de Delegado de Polícia",
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4 8 Sessão
Última Sessão: 24/08/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.894/01 - do Senhor Jorge Pinheiro - que "altera o inciso I do art. 8° da Lei nO 5.700, de 1 de
setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e apresentação dos símbolos nacionais. e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

B • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NO 824-N99 • do Senhor AgneJo Queiroz - Que "dispôe sobre a distribuição gratuita de
medicamentos para portadores de Câncer e da outras providências",
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 1.018-A/99 - do Senhor Nelson Pellegrino • que "dispõe sobre a Política Nacional de Moradia
Estudàntil" .
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI N° 2. 192-A/99 - da Senhora Miriam Reid - que "altera artigos da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente· relativos à orientação vocacional de adolescentes em conflito com a
lei".
RELATOR: Deputado L~O ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI N° 2.208-N99 • da Tribunal de Contas da União - que "dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o
Plano de Carreiras do Tribunal de Contas da União e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE LEI N° 3.338·A/00 - do Senhor Luiz Biltencourt - que "acrescenta o artigo 109-A à Lei n° 9.472. de 16
de julho de 1997".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.

PROJETO DE LEI N° 3.989/00 -do Poder Executivo (MSC 1.838100)· que "altera as Leis nOs. 8.212 e 8.213, ambas
de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS.

PROJETO DE LEI N° 4.237A101 • do Senhor Ronaldo Vasconcellos· que "cria o Sistema Nacional de Informações
Turísticas - SINTUR".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso: 58 Sessão
Última Sessão: 23108101

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.578-AlOO - do Sr. Ricardo Izar - que" dispõe sobre a implantação de norma técnica que
regule a fabricação e a comercialização de doces e chocolates com brinquedos acondicionados em seu interior e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado VALDECI PAIVA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiçÕeS SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ
(24108/01)

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°)

PROJETO DE lEI N° 613/99 - do Sr Cunha Bueno - que "institui o ressarcimento obrigatório aos estabelecimentos
públicos de saúde. pelas indústrias de cigarros e derivados do tabaco, das despesas com o tratamento de pacientes
portadores de doenças provocadas ou agravadas pelo fumo e seus derivados." (Apensados: PL 708/99, Pl798/99,
PL 1.383/99 e PL 3.129/00)
RELATOR: DeputadO JURANDIL JUAREZ

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1B sessão
Última sessão: 29108/01

Projetos de Lei (Art. 119, re § 1°t

PROJETO DE lEI N° 3.398/00 - do Sr José Carlos Martinez· que "modifica a Lei nO 8.977, de 06 de janeiro de
1995." (Apensado: PL 4.933101)
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

Decurso: 38 sessão
Última sessão: 27/08/01

Projetos de Lei (Art. 119,18 § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.818/01 - do Sr. Paulo Paim· que "determina a criação de ouvidoria nas empresas que
específica: .
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO

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."
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI N° 4.924/01 • do Sr. Jair Meneguelll- que ·veda aa dispensas imotivadas da empregados duratlte
o perfodo de racionamento energético, adota medidas de proteção ao emprego e dá outras providências."
RELATORA: Oeputada YEDA CRUSIUS
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a sessão
Última Sessão: 27/08/01

Projatos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.678-A/OO - do Poder Executivo (MSC 1.172/00) - que "institui contribuição de intervenção no
domínio econômico, destinada a financiar projetos de Infra-estrutura".
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI N° 4.214-A/01 - do Senado Federal (PLS 379/99) - que "altera os arts. 15 e 17 do Decreto-Lei nO
73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de
seguros e resseguros e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES

PROJETO DE LEI N° 4.231-A/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "dispõe sobre os incentivos fiscais relativos à
SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), à SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia) e ao GERES (Grupo Execuüvo para Recuperação Econômica do Espírito Santo), de que tratam as
alíneas "a", "b" e "9" do par~grafo único do art. 1° do Decreto-Lei nO 1.376, de 12 de dezembro de 1974".
RELATOR: Deputado JOSE CARLOS FONSECA JR.

PROJETO DE LEI N° 4.371-A/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que "altera o art. 69 da Lei nO 9.069, de 29 de
junho de 1995, que "dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece regras e condições de
emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES

PROJETO DE LEI N° 4.601-A/01 - do Sr. Augusto Nardes - que "faculta aos devedores obter a consolidação e o
refinanciamento de dividas junto a instituições do sistema financeiro nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI N° 4.872101 - do Sr. Danilo de Castro - que "cria o Programa Emergencial de Financiamento de
Geração de Energia - ENERGER".
RELATOR: Deputado SAMPAIO DÓRIA

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
24/08/01)

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.180/01 • do Sr. Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a aplicação dos recursos provenientes
da cobrança da sobretaxa incidente sobre as larifas de energia elélrica."
RELATOR: Deputado JUQUINHA

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Haverá uma Reunião. às 9h, no plenário 6. com congressistas americanos para discutir assuntos relacionados à
A/ca.

REUNIÃO ORDINÁRIA

Horário: 10h
Local: Plenário 3, Anexo 11
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AUDI~NCIAPÚBLICA
Quinta-feira 23 39121

Tema:
"Exposição e debate sobre o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da Améria sobre Salvaguardas Tecnológicas Relacionadas ã Participação dos Estados Unidos nos
Lançamentos a partir do Centro de Lançamentos de Alcântara."

Convidados:
CELSO LAFER- Ministro das Relações Exteriores
RONALDO MOTA SARDEMBERG- Ministro da Ciência e Tecnologia

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM(LIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 9 • Anexo 11
Horário: 9 h

AUDI~NCIA PÚBLICA

TEMA:

"Discussão do PL 3311/97, do Sr. Dep. Jofran Frejat, apensado ao PL nO 2686/96, do Poder Executivo, que dispõe
sobre o Estatuto da UNIÃO ESTÁVEL e dá outras providências-.

CONVIDADOS:
• Dr. PAULO LINS E SILVA
Especialista em Direito de Famllia - Rio de Janeiro-RJ
- Or. SIGISMUNDO GONTIJO

Especialista em Direito de Familia - Belo Horizonte-MG
- Dr. FERNANDO MALHEIROS FILHO
Especialista em Direito de Família - PortoAlegre-RS
- Ora. IVETE LUND VIEGAS
Secretária de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça· Srasflia-DF
- Dr. ROBERTO RODRIGUES ALVES
Especialista em Direito de Famllia - Brasilia-DF
- Dr. SÉRGIO MARQUES DA CRUZ
Especialista em Direito de Família· São Paulo-SP

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 48 Sessão
Última Sessão: 24/08/01

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.199/01 - do Sr. Alberto Fraga - que· dá nova redação aos arts. 1°, 2°, 5° e 12 e acrescenta
o art. 4°_A e os incisos IV e V no art. 5°, todos do Oecreto-Lei nQ 938, de 13 de outubro de 1969, e dá outras
providências".' .
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 12 -Anexo 11
Horárlo: 10h
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
Agosto de 2001

TEMA:
DISCUSSÃO SOBRE PROJETOS DE LEI QUE REGULAMENTAM O EXERC/clO DA ATIVIDADE DE DETETIVE
PROFISSIONAL.

CONVIDADOS:
Sra. MARIA ELVIRA Deputada Federal;
Se. PAULO OCTÁVIO. Deputado Federal;
Sr. JOSÉ ANTONIO DE LIMA Presidente Nacional do Conselho Federal dos Detetives Profissionais - CONFIPAR;
Sr. LAURENI ALVES, Conselho Federal dos Detetives Profissionais - DF - CONFIPAR-DF e
Sr. JOSÉ ANTONIO NUNES DA SILVA, Presidente do Conselho Federal dos Detetives Particulares- CFDP.

AVISOS

P!~OPOSIÇÕESEM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 211 Sessão
Ultima Sessão: 28/08/01

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1")

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DEST)
COMJSSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.169/90 - do Sr. José Maria Eymael - que "dispõe sobre a contríbuição para custeio do
sistema confederativo da representação sindical das categorias econômicas. prevista no inciso IV do art. 8° da
Constituição Federal".(Apensados: PL's nOs 3.003/97,3.058/97,3.337/97,4.283/98,4.615/98,437/99)
RELATOR: Deputado MEDEIROS

Decurso: 3a Sessão
Última Sessão: 24/08/01

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1Q
)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 678-A/99 - do Sr. Freire Júnior -que "altera dispositivos do Decreto-Lei n° 9.760, de 5 de
setembro de 1946, que dispõe sobre os bens Imóveis da União e dá outras providências". (Apensado: PL nO 740/99)
RELATOR: Deputado PEDRO CORREA

PROJETO DE lEI N° 1.434/99 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "dispõe sobre a obrigação de o Poder Executivo dar
publicidade sistemática dos dados estatlslicos relativos à receita, despesa. carga tributária, seguridade social,
resultados da ação fiscalizadora dos seus órgãos. bem como dos dados relativos aoS agregados macroeconômicos".
(Apensado: PL na 1.6Q6/99)
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 3.400/00 - Da Sra. Luci Choinacki - que "concede auxilio-moradia aos agricultores.
pescadores. garimpeiros. m,:eiros e arrendatários rurais de ambos os sexos·.
RELATOR: Deputado DAMIAO FELlCIANO

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
COMBATE À VIOLÊNCIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4. Anexo /I
Horário: 10h
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I • Audiência Pública com o convidado:

ANTHONY GAROTINHO, Governador do Estado do Rio de Janeiro.

Quinta-feira 23 39123

11· Deliberação do requerimento:

Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, solicitando que seja convidado o Coronel UBIRATAN GUIMARÃES, Ex
Comandante da Polícia Militar de São Paulo. para participar de reunião de Audiência Pública e proferir exposição
acerca dos fatos que culminaram com o massacre ocorrido na Penitenciária do Carandiru.

RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN

COMISSÃO ESPECIAL
PL 203/91 • pOLíTICA NACIONAL DE RES(OUOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11, Anexo 1I
Horário: 9h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:

- Sr. CLAUDIO JOS~ MARINHO LÚCIO, Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco;
- Sr. JOÃO FUZANO, Assistente-Executivo da Dlrelaria de Controle da Poluição Ambiental da CETESB:
• Sr. IBSON GABRIEL MARTINS DE CAMPOS. Secretário Municipal de Meio Ambiente de Curitiba e;
- Sr. JOSé CARLOS CARVALHO. Secretário-Executivo do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991 - do Senado Federal - que "dispõe sobre o acondicionamento. a coleta. o
tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde" (apensados: PL 4.131189, PL
447/91, PL 1.137/91, PL 1.154/91, PL 1.814/91. PL 2.932192, PL 3.333/92, PL 4.344/93, PL 4.398/94. PL 1.094/95,
Pl 1.136195, PL 1.259195, PL 2.272196. PL 2.949/97, PL 3.029/97, PL 3.750/97, PL 4.178/98, PL 4.344198, PL
4.502198, PL 4.511/98. PL 4.730/98, PL 59/99, PL 203/99, PL 722/99, PL 732199, PL 9B8/99, PL 999/99, PL
1.016/99, PL 1.610/99, PL 1.633/99, PL 1.677199, PL 1.720/99. PL 1.756/99. PL 1.760/99, PL 1.857/99, PL 1.917/99,
PL 2.013/99, PL 2.075/99. PL 2.100/99, Pl 2.201/99, Pl 2.216199, PL 2.251/99, PL 2.254199, PL 2.491/00, PL
2.815/00, PL 2.817/00, PL 3.480100, PL 3.578/00, PL 3.606/00. PL 3.883/00 e PL 4.029/01)
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAl

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 289-A/00

POLICIAIS MILITARES ~ RONDÔNIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 14. Anexo 11
Horário; 9h30min

PAUTA

I. Definição da Agenda de Trabalho.

U. Apreciação do seguinte requerimento:

Dos Srs. Luciano Castro e Marinha Raupp - que ·requerem, ouvido o plenário, nos termos do art. 255. do RICO,
sejam convidados os Srs. José de Abreu Blenco, Governador do Estado da Rondônia; Arnaldo Egídio Bia~co.

Secretário de Estado do Planejamento, Coordenação Geral e Administração do Governo de Rondônia; FranCISCO
Carvalho da Silva (Chico Paralba), Deputado Estadual, Membro da Assembléia Legislativa do Estado de Rond~nia;
Cal. Jorge Honorato, Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Rondônia; Osmar da Veiga Pessoa Filho.
Presidente da Associação dos Policiais Militares do Ex-Território de Rondônia e Raimundo Reis de Azevedo,
Membro da Associação dos Policiais Militares do Ex-Território de Rondônia, para serem ouvidos em audiências
públicas. para instruÇão da PEC 2B9/A, de 2000. em trâmite".



AVI SO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso:SaSessão
Última sessão: 30.08.01

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAO nO 289·A, DE 2000· do Poder Executivo - que "acrescenta o artigo 79
ao alo das disposições constitucionais transitórias, incorporando os policiais militares do extinto território federal de
Rondônia aos quadros da União. .
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

COMISSÃO ESPECIAL
PL 3.561/97

ESTATUTO DO IDOSO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 9h30min

PAUTA

Discussão do Parecer do Relator.

PROJETO DE LEI N° 3.561, DE 1997 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá oulras
providências". (Apensados: PL's nOs 183/99, 942/99. 2.420/00, 2.421/00, 2.426/00 e 2.427/00).
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.
PARECER: a ser proferido em plenárto.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 222-A/OO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 9h30min

AUDI~NCIA PÚBLICA
Convidado:
Dr. CELSO GIGLlO, Prefeito do Municlplo de Osasco e Presidente da Associação Paulista de Municípios - APM.

Proposta de Emenda à Constituição nO 222-A. de 200, do Sr. Juquinha e outros, que "dá nova redação ao art. 145.
11, e § 2°, da Constituição Federal pela admissibilidade. com subsülutivo".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 57-A/99 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO SEMI

ÁRIDO

AVISO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSOES)
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)
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Decurso: 18 Sessão
Última sessão: 05.09.01

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, de 1999, do Sr João Leão e outros que "altera o art. 159
para instituir o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Semi-Árido e prevê suas fontes de recursos".

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 9h

A - Relatórios

PROJETO DE LEI N° 018/01-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda,
crédito especial no valor R$ 700.000,00, para os fins que especifica."
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 021/01-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 91.136.504,00 (noventa e um milhões, cento e trinta e seis mil
e quinhentos e quatro reais), para retorço de dotações consignadas no orçamento vigente.·
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 024/01-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração
Nacional, crédito suplementar no valor de R$ 27.872.822,00, para reforço de dotações constantes do orçamento
vigente."
RELATOR: Senador ANTERO PAES DE BARROS
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 025101-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar no valor de R$ 11.875.000,00 (onze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), para
reforço de dotação consignada do vigente orçamento."
RELATOR: Senador NABOR JÚNIOR
VOTO: favorável. nos termos propostos no Projeto.

RELATÓRIO referente à autorização de execução orçamentária de contrato relallvo ao apresentado ao 5ubtitulo
26.782.0230.5704.0024 - Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Leste - BR - 4821MG - Conselheiro
Lataiete (BR - 040) - Piranga - Fervedouro, da Unidade Orçamentária 39.201 - DNER.
RELATOR: Deputado MARCIO REINALDO MOREIRA.

VOTO: pela autorização da execução do contrato PJU 22.065/88, no âmbito da dotação orçamentária consignada no
Orçamento da União para 2001, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado.

RELATÓRIO referente à autorização de execução orçamentária de contrato relativo ao apresentado ao Sublitulo
18.544.0515.1851.0123 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Adutora do Oeste no
Estado de Pernambuco, constante do Quadro V da Lei nO 10.171. de 05 de janeiro de 2001.
RELATOR: Senador JOSÉ COELHO.
VOTO: pela autorização da execução orçamentária consignada no Orçamento da União para 2001, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo apresentado.

Relatório sobre o cumprimento do disposto no Decreto Legislativo n° 8/99-CN, que autoriza a execução
orçamentária da dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 1999, do subproJeto
16.088.0537.1204.0662 - BR-3421MG - Araçual- Salinas, da Unidade Orçamentária 39.201 - DNER.
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
VOTO: pelo arquivamento da matéria. em virtude do atendimento às determinações do Decreto Legislativo n° 8/99
CN.
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MENSAGEM nO 254101CN, que encaminha o Relatório de Avaliação de Receitas e Oespesas e respectiva
Exposição de Motivos do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda.
RELATOR: Deputado Neuton Lima.
VOTO: favorável à Mensagem encaminhada, com recomendação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE ECEBIMENTO DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 8° dia
Último Dia: 23/08/01

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente ao Subtítulo 26.782.0237.5710.0013 - Construção de Trechos
Rodoviários no Corredor Araguaia - Tocantins - BR-2351TO - Divisa TO/MA - Divisa TaiPA, da Unidade
Orçamentária 39201- DNER constante do Quadro V da Lei 10.171, de 05/01101 (Lei Orçamentária para 2001 l.
RELATOR: Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS.
VOTO: pela autorização da execução orçamentária de contrato relativo à dotação consignada no Orçamento Fiscal
da União de 2001.

PRJJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente à autorização de execução orçamentária de contrato relativo ao
Subtítulo 26.782.02305725.0019 - Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Leste - BR -D40/MG - Santos
Dumont - Ressaquinha - Belo Horizonte - Sete Lagoas. da Unidade Orçamentária 39.201 - DNER.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA.
VOTO: pela autorização da execução do contrato PG 138/94-00, no âmbito da dotação orçamentária consignada no
Orçamento da União para 2001, na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado.

IV - COORDENAÇÃO DE COMiSSÕES PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES

IEM 22108/01: I
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 1.088/01

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática:
PROJETO DE LEI N° 4.867/01

MENSAGEM DE RÁDIO E TELEVISÃO
TVRs N°S 808/01 a 819/01 e de 941/01 a 951/01

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
PROPOSTAS DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NOs 378/01 a 380/01

PROJETOS DE LEI N°s 4.665/01 e 4.900/01

Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
PROJETO DE LEI N° 4.907/01

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
MENSAGEM N° 708101

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1.0591

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 7 minutos.)
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ATO DO PRESIDENTE

o PRESIDENTE DA
A

CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo 1o do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que

consta do Processo n° 52.232/94,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 23 de setembro de 1988,

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 27 do mesmo mês e ano, que

aposentou ANTONIO PONCE, pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 1° de julho de 1994, as vantagens

previstas no § 1° do artigo l° e no artigo 4° da Resolução n° 70, de 24 de novembro de

1994.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 22 de agosto de 2001.
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ERRATA

No OCO nº 212, de 14.12.2000, pág. 67602, col. 01.

Onde se lê:

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

Agosto de 2001

o SR. PR.ESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en·
contram.

APROVADO, contra o voto do Deputado Germa
no Rigotto.

Prejudicados: a proposição inicial (Projeto de
Lei nSl 2.685/00); e os Projetos de Lei n9s 2.689/00.
2.701/00, 2.710/00, 2.720/00. 2.722/00. 2.798/00,
2.891/00 e 3:401/00, apensados.

'" " .

Leia-se:

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

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram.

APROVADO. contra o voto do Deputado Germa· I
no Rigotto.

Prejudicados: a proposição inicial (Projeto de
Lei nº 2.685/00); e os Projetos de Lei nºs 2.689100,
2.701/00. 2.710/00, 2.720/00, 2.722/00, 2.798/00.
2.851/00 e 3.40j /00 a ensados.



Agosto de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 39129

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇAO

Ata da Quadragésima Quarta Reunião Ordi
nária - realizada em 22 de agosto de 2001

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois
mil e um, às dez horas e quarenta e seis minutos, no
Plenário 1 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, re
uniu-se ordinariamente a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, sob a Presidência dó Deputado
Inaldo Leitão, estando presentes os Senhores Mem
bros Titulares, Deputados Zenaldo Coutinho, Osmar
SerragJio, Vice-Presidentes, Deputados Aldir Cabral,
Alexandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos
Konder Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Edmar
Moreira, Eurico Miranda, Fernando Coruja, Fernando
Gonçalves, Geovan Freitas, Gerson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Antônio
Almeida, José Dirceu, José Genofno, José Roberto
Batochio, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Nel
son Marchezan, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes Lan
dim, Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Renato
Vianna, Ricardo Ferraço, Robson Tuma, Roland La
vigne, Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arru
da, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra e os Senhores Mem
bros Suplentes, Deputados Ary Kara, Átila Lins, Átila
Lira, Bispo Wanderval, Cláudio Cajado, Cleonâncio
Fonseca, Domiciano Cabral, Dr. Benedito Dias, Edir
Oliveira, lédio Rosa,' Jairo Carneiro, João Leão, Léo
Alcântara, Lufs Barbosa, Nela Rodolfo, Nicias Ribeiro,
Orlando Fantazzini, Raimundo Santos, Ricardo Ri
que, Roberto Balestra, Themfstocles Sampaio, Vic Pi
res Franco, Wagner Salustiano, Waldir Pires, Wilson
Santos e Wolney Queiroz. Deixaram de registrar suas
presenças os Senhores Membros Titulares, Deputa
dos Alceu Collares, Geraldo Magela, José Priante,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Luciano Bivar, Marcos Ro
Iim e Nelson Otoch. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, pas
sando ao exame da Ata da Quadragésima Terceira
Reunião Ordinária, realizada no dia vinte e um do
mês em curso. A requerimento do Deputado Paulo
Magalhães, foi dispensada a leitura da Ata. Não hou
ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi
dade a Ata. Expediente: 1) OHcio n° 1.683/P/1999 
STF, do Deputado Hélio Costa, solicitando o sobres
tamento temporário da licença prévia para proces
sá-lo, tendo em vista que o processo está sub judice

até a decisão do habeas-corpus impetrado junto ao
Supremo Tribunal Federal. 2) O Senhor Presidente
declarou a prejudicialidade dos projetos de Lei nOs
1.536/1999 e 1.872/1999, nos termos do art. 164, ca
put, combinado com o art. 163, inciso I, do Regimento
Interno, tendo em vista que a matéria já foi regula
mentada pela Lei n° 10.236/2001. 3) O Senhor Presi
dente declarou a prejudicialidade da Proposta de
Emenda à Constituição n° 11/1999, nos termos do art.
163, inciso I, do Regimento Interno. Ordem Do Dia: 1)
Projeto de Decreto Legislativo n° 895/2001 - da Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC n° 1.309/2000) - que "aprova solicitação de fa
zer declaração facultativa prevista no artigo 14 da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de To
das as Formas de Discriminação Racial, reconhecen
do a competência do Comitê sobre a Eliminação da
Discriminação Racial para receber e analisar denún
cias de violações dos direitos humanos cobertos na
Convenção". Relator: Deputado Reginaldo Germano.
Parecer: pela constitucionalidade. juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do Relator. 2) Projeto de Decreto Legislativo
n° 30211999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC n° 1.263/1998) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Itapuã de Rio Claro LIda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo". Rela
tor: Deputado Robson Tuma. Parecer: pela constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou
ve discussão. Em votação, foi aprovado unanimemen
te o parecer do Relator. Os Deputados Orlando Fan
tazzini, José Dirceu, José Genofno e Waldir Pires
abstiveram-se de votar. 3) Projeto de Decreto Legisla
tivo nO 701/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática (MSC n° 815/2000) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Equipe
Canal 8 a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, na localidade de Mariópolis, Estado do Paraná".
Relator: Deputado Osmar Serraglio. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do Relator. 4) Projeto de Decre
to Legislativo nO 794/2000 - da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC n°
983/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Urtigão a executar serviço de radio
difusão comunitária, na localidade de São João da
Urtiga, Estado do Rio Grande do Sul". Relator: Depu
tado Edir Oliveira. Parecer: pela constitucionalidade,
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juridicidade e técnica legislativa. Não houve discus- Lei n0 3.752A11997-doSr.Arnaldo Faria de Sá-que
são. Em votação, foi aprovado unanimemente o pare- "cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais
cer do Relator. 5) Projeto de Decreto Legislativo na dos Despachantes e dáoutras providências". Relator:
925/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Deputado Antônio Carlos Konder Reis. Parecer: pela
Comunicação e Informática (MSC na 1.448/2000) - constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação deste e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de
TV Educativa Universidade Católica de Santos, para Administração e Serviço Público, com subemendas.
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, O Deputado André Benassi solicitou vista da matéria,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de que foi concedida pelo Senhor Presidente. O Deputa-
Cubatão, Estado de São Paulo". Relator: Deputado do Fernando Coruja apresentou requerimento de in-
Zenaldo Coutinho. Parecer: pela constitucionalidade, versão de pauta, para apreciação do item dois da de
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discus- número cinqüenta, ao que anuiu o Plenário da Comis-
são. Em votação, foi aprovado unanimemente o pare- são. O Deputado Fernando Coruja formulou questão
cer do Relator. 6) Projeto de Decreto Legislativo na de ordem, nos termos do art. 163, do Regimento
1.035/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Interno, acerca da apreciação do Projeto de Lei na
Comunicação e Informática (MSC na 1.829/2000) - 3.199/2000 nesta Comissão, visto que matéria corre-
que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação lata, o Projeto de Lei n° 634/1975, que propõe refor-
Setorial de Radiodifusão Educativa de Sons e Ima- mas no Código Civil já foi aprovada no Plenário da
gens para executar, pelá prazo de quinze anos, sem Casa. O Senhor Presidente solicitou prazo para estu-
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de dar a matéria. 10) Emenda do Senado Federal Ao
sons e imngel'ls, com fins exclusivamente educativos, Projeto De Lei n° 3.199B/2000 - que "acrescenta inci-
na cidade je Pindamonhangaba, Estado de São Pau- so ao § 52 do art. 178 da Lei n° 3.071 , de 1° de janeiro
lo". RelateI': Deputado João Leão. Parecer: pela cons- de 1916 - Código Civil, e parágrafo único ao art. 280
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
houve discussão. Em votação, foi aprovado unanime- Processo Civil". Relator: Deputado Coriolano Sales.
mente o parecer do Relator. 7) Redação Final do Pro- Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
jeto de Decreto Legislativo na 505/2000 - da Comis- ca legislativa e, no mérito, pela aprovação. Discutiram
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá- a matéria os Deputados Fernando Coruja, Coriolano
tica (MSC na 1.819/1999) - que "aprova o ato que ou- Sales e Jairo Carneiro. Foi retirado de pauta, de ofício,
torga concessão à Fundação de Radiodifusão Rode- pelo Senhor Presidente. 11) Projeto de Lei Comple-
sindo Pavan, para executar serviço de radiodifusão mentar n° 127/1999 - do Sr. Max Rosenmann - que
de sons e imagens, com fins exclusivamente educati- "cria reserva do Fundo de Participação dos Municípi-
vos, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de os, destinada aos Municípios que abrigam em seus
Santa Catarina". Relator: Deputado Osmar Serraglio. territórios áreas naturais protegidas". Relator: Depu-
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada una- tado Fernando Coruja. Parecer: pela constitucionali-
nimemente a redação final. Os Deputados Orlando dade, juridicidade e técnica legislativa deste e das
Fantazzini, José Dirceu, José Genoíno e Waldir Pires Emendas da Comissão de Defesa do Consumidor,
abstiveram-se de votar. 8) Projeto de Resolução n° Meio Ambiente e Minorias, com emendas. Foi conee-
137/1992 - do Sr. Giovanni Queiroz e outros - que dida vista ao Deputado Aldir Cabral, em trinta e um de
"requer a criação de Comissão Parlamentar de Inqué- maio do corrente ano, que apresentou voto em sepa-
rito. com a finalidade de investigar denúncias de fatos rado, em seis de junho do ano em curso. Discutiram a
delituosos, pelos quais seria responsável, direta ou matéria os Deputados Jairo Carneiro, Fernando Co-
indiretamente, o Dr. Jáder Fontennelle Barbalho, atual ruja e Jarbas Lima. Foi adiada a discussão, a pedido
Governador do Estado do Pará, em suas gestões do Relator. 12) Projeto de Lei na 1.297b/1999 - Do Se-
como Ministro de Estado da Reforma Agrária e da nado Federal (PLS N° 174/1999) - que "determina a
Previdência Social". Relator: Deputado Jaime Mar- exibição, nas peças publicitárias veiculadas em todos
tins. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e os meios de comunicação, do número de registro dos
técnica legislativa, com emendas. O Deputado Ney produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, al-
Lopes procedeu à leitura do parecer, em substituição terando o art. 23 do Decreto-Lei na 986, de 21 de outu-
ao Relator. Os Deputados Renato Vianna e Jarbas bro de 1969 e o art. 58 da Lei n° 6.360, de 23 de se-
Lima solicitaram vista conjunta da matéria, tendo esta tembro de 1976". Relator: Deputado Nelson Marche-
sido concedida pelo Senhor Presidente. 9) Projeto de zan. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
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técnica legislativa, com emenda. Foi adiada a discus- tura do parecer, em substituição ao Relator. A Deputa-
são, a pedido do Deputado Gerson Peres, em vinte e da Zulaiê Cobra solicitou vista da matéria, que foi con-
dois de maio do ano em curso. Não houve discussão. cedida pelo Senhor Presidente. Nesse momento, o
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer Deputado Zenaldo Coutinho assumiu a Presidência
do Relator. 13) Substitutivo Do Senado ao Projeto de da Comissão. 17) Projeto de Lei n° 56A11995 - da Sra.
Lei n° 2.336C/1991 - que "altera dispositivos da Lei n° Rita Camata - que "altera o artigo 14 do Decreto-Lei
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Proces- n° 58, de 10 de dezembro de 1937, que "dispõe sobre
so Civil." Relator: Deputado Roland Lavigne. Parecer: o loteamento e a venda de terrenos para pagamento
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla- em prestações". Relator: Deputado Bispo Rodrigues.
tiva e, no mérito, pela aprovação. Foi concedida vista Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ao Deputado José Antônio Almeida, em vinte e quatro ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos
de maio do corrente ano, que apresentou voto em se- termos do substitutivo, e pela constitucionalidade, ju-
parado, em vinte e nove de maio do ano em curso. Foi ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejei-
adiada a discussão, de ofício, pelo Senhor Presiden- ção do substitutivo da Comissão de Desenvolvimen-
te. 14) Projeto de Lei n° 2.915A11992 - do Sr. Jaques to, Urbano e Interior. O Deputado Aldir Cabral proce-
Wagner - que "autoriza entidades filantrópicas que deu à leitura do parecer, em substituição ao Relator.
menciona a explorar loteria de números e dá outras Discutiu a matéria o Deputado Orlando Fantazzini.
providências". Relator: Deputado Bispo Rodrigues. Em votação, foi aprovado o parecer do Relator, contra
Parecer: pela injuridicidade deste; pela constituciona- o voto do Deputado Orlando Fantazzini. 18) Projeto
lidade, juridicidade e técnica legislativa do substitutivo de Lei n° 359/1995 - do Sr. Feu Rosa - que "determi-
da Comissão de Seguridade Social e Famflia nos ter- na que os órgãos da Administração Pública Direta e
mos do substitutivo; e pela constitucionalidade, juridi- Indireta divulguem, por intermédio do programa radio-
cidade e técnica legislativa da emenda da Comissão fônico 'Voz do Brasil', todas as liberações de recursos
de Finanças e Tributação, com subemenda. Os Depu- para os Estados e Municípios". Relator: Deputado
tados Orlando Fantazzini e Zulaiê Cobra solicitaram Bispo Rodrigues. Parecer: pela constitucionalidade,
vista conjunta da matéria, que foi concedida pelo Se- juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda.
nhor Presidente. 15) Projeto de Lei nO 3.272A11992 - Foi concedida vista conjunta aos Deputados Fernan-
do Sr. Giovanni Queiroz - que "altera o art. 8° da Lei n° do Coruja, Aldir Cabral e Osmar Serraglio, em vinte e
5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a nove de maio do ano em curso. O Deputado Aldir Ca-
proteção à fauna e dá outras providências". Foram bral apresentou voto em separado, em trinta e um de
apensados a este os Projetos de Lei nOs 430/1995 e maio do corrente ano. Foi adiada a votação, em nove
4.490/1994. Relator: Deputado Zenaldo Coutinho. Pa- de agosto do corrente ano. Em votação, foi aprovado
recer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica unanimemente o parecer do Relator. 19) Projeto de
legislativa deste, com emenda, e dos apensados, nos Lei n° 466B/1995 - do Sr. Vic Pires Franco - que "de-
termos dos substitutivos. Parecer Reformulado: pela termina a prestação dos serviços concedidos de
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa transporte rodoviário de passageiros e dá outras pro-
deste, com emenda, e dos apensados, nos termos vidências". Relator: Deputado Roland Lavigne. Pare-
dos substitutivos. Foi concedida vista ao Deputado cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
José Antônio Almeida, em vinte e um de junho do cor- gislativa deste, com emendas, e do Substitutivo da
rente ano. Não houve discussão. Em votação, foi apro- Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
vado unanimemente o parecer reformulado do Rela- e Minorias, com subemendas. Foi concedida vista ao
toro 16) Projeto de Lei nO 3.613A11993 - do Sr. Carlos Deputado Ricardo Ferraço, em quinze de maio do
Nelson - que "estabelece data mensal para paga- corrente ano. Foi adiada a discussão, a pedido do De-
mento dos proventos de aposentadoria e pensão que putado Fernando Coruja, em vinte e nove de maio do
especifica". Foram apensados a este os Projetos de ano em curso. Não houve discussão. Em votação, foi
Lei nOs 531/1999, 1.600/1996, 1.964/1996, aprovado unanimemente o parecer do Relator. 20)
2.529/1996, 3.407/1997, 3.792/1997, 3.868/1997, Emendas Oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei n°
3.953/1997 e 3.986/1997. Relator: Deputado Geraldo 3.706B/1993 - que "regulamenta o inciso VII do artigo
Magela. Parecer: pela constitucionalidade, juridicida- 52 da Constituição Federar'. Relator: Deputado Sér-
de e técnica legislativa deste, dos apensados e do gio Miranda. Parecer: pela constitucionalidade, juridi-
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa- cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova-
mflia. O Deputado Orlando Fantazzini procedeu à lei- ção, com subemenda à Emenda de n° 2. Foi concedi-



COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária
realizada em 22 de Agosto de 2001

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois
de agosto de dois mil e um, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, no Plenário 5 do
Anexo" da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Senhores Deputados Marcos Cintra, Presidente
- Sérgio Barros, Vice-Presidente - Enio Bacci 
Emerson Kapaz - Rubem Medina - Jairo Carneiro 
Almeida de Jesus - Givaldo Carimbão - Léo Alcânta
ra - Mareio Fortes - AJex Canziani - Edison Andrino
Antônio do Valle - Jurandil Juarez - Múcio Sá - Del
fim Netto - João Pizzolatti e Virgílio Guimarães, Titu
lares - Francisco Garcia - Chico Sardelli - Paulo
Octávio - Ronaldo Vasconcellos - Herculano Anghi
netti - Ricardo Ferraço - Lidia Quinan - Luiz Fernan
do - Aloizio Mercadante - Ricardo Berzoini e Carlito
Merss - Suplentes. Deixaram de comparecer os De
putados Arthur Virgílio - Divaldo Suruagy - Gerson
Gabrielli - Jaques Wagner - Osório Adriano e ZHa Be
zerra. Abertura: Havendo número regimental, o se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos e colo
cou em apreciação as Atas da vigésima terceira e vi
gésima quarta reuniões, realizadas no dia oito de
agosto de dois mil e um. Em votação, as Atas foram
aprovadas. Ordem Do Dia: A - Requerimentos: 1 
Requerimento n° 45/01 - do Sr. Sérgio Barros - que
"propõe seja convocado o Excelentíssimo Senhor Mi
nistro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, para
prestar informações sobre o impacto na economia ru
ral do País, de aplicação da Medida Provisória
2.166-66". Retirado de Pauta Pelo Autor B - Proposi-
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da vista ao Deputado Aldir Cabral, em trinta de maio ções Sujeitas à Apreciação das Comissões: Priorida-
do corrente ano, que apresentou voto em separado, de: 2 - Projeto de Lei n° 4.451/01 - do Senado Federal
em trinta e um de maio do ano em curso. O Deputado - que "dispõe sobre a alocação, em depósitos especi-
Aldir Cabral procedeu à leitura do voto em separado. ais remunerados de recursos da disponibilidade fi-
Discutiram a matéria os Deputados Gerson Peres, Vi- nanceira do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
cente Arruda, Alexandre Cardoso, Orlando Fantazzi- na Caixa Econômica Federal, e dá outras providênci-
ni, Jarbas Lima e Aldir Cabral. Foi adiada a discussão, as." Relator: Deputado Jaques Wagner. Parecer: pela
de ofício, pelo Senhor Presidente. O Senhor Presi- aprovação, com emenda. Vista Concedida Ao Depu-
dente encerrou a reunião às doze horas e trinta e dois tado Rubem Medina. Ordinária: 3 - Projeto de Lei n°
minutos, convocando outra para a próxima quinta-fei- 4.506/01 - do Sr. Enio Bacci - que "determina que as
ra, às nove horas. E, para constar, eu, Rejane Salete indústrias de bebidas alcoólicas custearão as despe-
Marques, Secretária, lavrei a presente Ata, que, de- sas de recuperação dos dependentes de álcool." Re-
pois será assinada pelo Senhor Presidente e encami- lator: Deputado Divaldo Suruagy. Parecer: pela apro-
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu- vação. Retirado de Pauta, de Ofício. 4 - Projeto de Lei
tados. Deputado Inaldo Leitão, Presidente. n° 2.228/99 - do Sr. Edinho Bez - que "dispõe sobre o

funcionamento de hotéis, restaurantes, bares e simi
lares." (Apensado: PL n° 3.973/00 (Apensado: PL n°
4.193/01)) Relator: Deputado Márcio Fortes. Parecer:
pela rejeição deste e dos PL nOs 3.973/00, 4.193/01,
apensados. Retirado de Pauta pelo Autor. 5 - Projeto
de Lei n° 2.943/00 - do Sr. Neuton Lima - que "dispõe
sobre a produção de aparelhos de OVO. "Relatora:
Deputada Marisa Serrano. Parecer: pela aprovação,
com emenda. Aprovado Por Unanimidade O Parecer.
6 - Projeto de Lei n° 4.306/01 - da Sr Nair Xavier
Lobo - que "altera o art. 1° da Lei n° 9.531, de 10 de
dezembro de 1997, que "cria o Fundo de Garantia
para Promoção da Competitividade - FGPC e dá ou
tras providências". Relator: Deputado Enio Bacci. Pa
recer: pela aprovação. Aprovado Por Unanimidade o
Parecer. 7 - Projeto de Lei n° 4.383/01 - do Sr. Abelar
do Lupion - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
informação, nos rótulos das embalagens de café, da
porcentagem de cada espécie vegetal de que se com
põe o produto". Relator: Deputado Ricardo Ferraço.
Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta pelo Relator.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às onze
horas o Presidente encerrou os trabalhos, antes con
vidando os membros para a audiência pública sobre o
tema: "Programas de Microempresas". E, para cons
tar, eu, , Aparecida de Moura Andrade, Secretária, la
vrei a presente Ata, que por ter sido lida, discutida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Marcos Cintra publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

Ata da Vigésima Sexta Reunião realizada em
22 de agosto de 2001

Às onze horas e vinte e sete minutos do dia vinte
e dois de agosto do ano dois mil e um, no Plenário n°
5, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Economia. Indústria e Comércio, em au-



Ata da Vigésima Primeira Reunião (ordiná
ria) realizada em 22 de Agosto de 2001

Às 10 horas e 44 minutos do dia 22 de agosto de
2001, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributa
ção, no plenário n° 4, do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, sob a presidência alternadamente dos De
putados Michel Temer eJosé Carlos Fonseca Jr., pre
sentes os seguintes Deputados: Jorge Tadeu Muda
len e José Pimentel, Vice-Presidentes - Antônio Kan
dir - Félix Mendonça - José Militão - Max Rosen
mann - Rodrigo Maia - Sampaio Dória - Silvio Torres
- Veda Crusius - Chico Sardelli - Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar - Jorge khoury - Mussa Demes
- Pauderney Avelino - Armando Monteiro - Germano
Rigotto - João Eduardo Dado - Milton Monti - Pedro
Novais - Carlito Merss - João Coser - Ricardo Berzo
ini - Fetter Júnior - João Mendes - Miro Teixeira - Pe
dro Eugênio e Roberto Argenta (Titulares);Basrlio ViI
lani - Luiz Carlos Hauly - Magno Malta - Darci Coe
lho - Delfim Netto - Eni Voltolini - Gonzaga Patriota e
Rubens Furlan (Suplentes). Deixaram de registrar
presença os Deputados José Aníbal- Sebastião Ma
deira - Luiz Dantas - Edinho Bez - Enivaldo Ribeiro e
Eujácio Simões. Havendo número regimental, o Pre
sidente declarou abertos os trabalhos. Foi aprovada,
unanimemente, a Ata da 20a reunião. Justificou au
sência por motivo de luto na família o Deputado Edi
nho Bez. expediente: O Presidente levou ao conheci
mento da Comissão as designações nOs37, efetuada
em 15-8-01; 38 e 39, em 16-8-01. Ordem do Dia: 1)
Projeto de Decreto Legislativo n°439/94 - do Sr. Paes
Landim - que "dispõe sobre a realização de plebiscito
para a criação do Estado do Gurguéia." Relator: De
putado Milton Monti. Parecer: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária. EM
Votação: aprovado, unanimemente, o parecer. 2) Pro
jeto De Decreto Legislativo n°376/97 - do Sr. Fernan
do Gabeira - que "dispõe sobre a realização de ple
biscito para a criação do Território Federal de Fernan
do de Noronha e dá outras providências." (Apensado:
PDC n° 377/97). Relator: Deputado Milton Monti. Pa
recer: pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto, e do PDC apensado.
em Votação: aprovado, unanimemente, o parecer. 3)
Projeto de Decreto Legislativo n° 631/98 - do Sr. Gon-
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diência pública, para debater o tema "Programas de .COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Crédito a Microempresas", tendo como convidados
os Senhores Sérgio Moreira, Diretor-Presidente do
Sebrae Nacional: Beatriz Azeredo, Diretora da Área
Social do BNDES; Joseph Couri, Presidente do Sindi
cato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São
Paulo; e o Deputado Coriolano Sales. Registraram
presença os Deputados Marcos Cintra, Presidente
Sérgio Barros, Vice-Presidente - Alex Canziani 
Almeida de Jesus - Antônio do Valle - Delfim Netto
Edison Andrino - Emerson Kapaz - Enio Bacci - Gi
valdo Carimbão - Jairo Carneiro - João Pizzolatti 
Jurandil Juarez - Léo Alcântara - Márcio Fortes - Mú
cio Sá - Rubem Medina e Virgnio Guimarães, titulares
- Aloizio Mercadante - Augusto Nardes - Badu Pi
canço - Carlito Merss - Chico Sardelli - Francisco
Garcia - Herculano Anghinetti - Lidia Quinan - Paulo
Octávio - Ricardo Berzoini - Ricardo Ferraço e Ro
naldo Vasconcellos, suplentes. Deixaram de compa
recer os Deputados Arthur Virgrlio - Divaldo Suruagy
- Gerson Gabrielli - Jaques Wagner - Osório Adriano
e Zila Bezerra. O Presidente - Deputado Marcos Cin
tra, deu por abertos os trabalhos, convidando para to
mar assento à Mesa os convidados e o Deputado Léo
Alcântara, autor do Projeto de Lei n° 525/99, que "Au
toriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Apoio à
Microempresa, a ser administrado pelo Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, alterando a Lei n"9.491, de 9 de setembro de
1997". Após cumprimentar a todos, o Presidente con
cedeu a palavra ao Deputado Léo Alcântara. Dando
prosseguimento, passou a palavra a cada um dos
convidados para suas explanações. Feitas as exposi
ções, o Presidente iniciou a fase dos debates. Usaram
da palavra os Deputados Léo Alcântara, Alex Canzia
ni, Jurandil Juarez e Jairo Carneiro. Em seguida, o
Presidente concedeu a palavra aos palestrantes para
suas considerações finais. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, às quatorze horas e vinte e sete mi-

.nutos, o Presidente agradeceu a presença de todos,
em especial aos convidados, e encerrou os trabalhos.
O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo ser
transcrito e publicado, passando a fazer parte inte
grante desta Ata. E, para constar, eu, , Aparecida de
Moura Andrade, Secretária, lavrei a presente Ata que
sera assinada pelo Presidente e encaminhada à pu
blicação no Diário Câmara dos Deputados. Deputado
Marcos Cintra, Presidente.
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zaga Patriota - que "dispõe sobre a realização de ple- pela adequação financeira e orçamentária do Projeto,
biscito para a criação do Estado do Rio São Francis- da emenda apresentada na Comissão e dos PL:s nOs
co". Relator: Deputado Milton Monti. Parecer: pela não 3.236/00, 4.240/01 e 4.622/01, apensados, e, no mé-
implicação da matéria com aumento ou diminuição da rito, pela aprovação do Projeto, da emenda apresen-
receita ou da despesa pública, não cabendo pronun- tada na Comissão e dos PL:s nOs 3.236/00, 4.240/01 e
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen- 4.622/01, apensados, nos termos do Substitutivo. Dis-
tária. Em Votação: aprovado, unanimemente, o pare- cutiram a matéria, os Deputados Germano Rigotto -
cer. 4) Projeto de Decreto Legislativo n° 606/00 - do Miro Teixeira - Pedro Eugênio - Luiz Carlos Hauly -
Sr. Rogério Silva - que "dispõe sobre a realização de Ricardo Berzoini - João Eduardo Dado - José Militão
plebiscito para a criação do Estado do Mato Grosso - Silvio Torres - Pauderney Avelino - Fetter Júnior e
do Norte." Relator: Deputado Milton Monti. Parecer: José Pimentel. Em Votação: aprovado, unanimemen-
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi- te, o parecer. 9) Projeto de Lei nO 4.146-A/98 - do Sr.
nuição da receita ou da despesa pública, não caben- Feu Rosa - que "acrescenta parágrafo ao art. 35 da
do pronunciamento quanto à adequação financeira e Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 'dispõe
orçamentária. Em Votação: aprovado, unanimemen- sobre as condições para a promoção, proteção e re-
te, o parecer. 5) Projeto de Lei n° 3.709/00 - do Sr. cuperação da saúde, a organização e o funcionamen-
Suas Câmara - que "dispõe sobre a divulgação à po- to dos serviços correspondentes e dá outras provi-
pulação de informações sobre os Fundos Constitucio- dências'''. Relator: Deputado Félix Mendonça. Pare-
nais". Relator: Deputado João Mendes. Parecer: pela cer: pela inadequação financeira e orçamentária. Em
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá- Votação: aprovado o parecer, contra os votos dos De-
ria e, no mérito, pela aprovação. Em Votação: aprova- putados José Pimentel, Ricardo Berzoini, Carlito
do, unanimemente, o parecer. 6) Projeto de Lei nO Merss e João Coser. 10) Projeto de Lei n° 373-A/99 -
4.550-A/98 - do Senado Federal (PLS n° 241/95) - do Sr. Feu Rosa - que "modifica os arts. 2° e 3° da Lei
que "altera o art. 389 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° n° 9.491, de 9 de setembro de 1997, para considerar
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho prioritária a desestatização das instituições financei-
- CLn". R'3IaLor: Deputado João Eduardo Dado. Pare- ras federais, e dá outras providências." (Apensados:
cer: pela incompatibilidade e inadequação financeira PL nOs 821/99 e 1.381/99). Relator: Deputado Luiz
e orçamentária do Substitutivo adotado pela Comis- Carlos Hauly. Parecer: pela adequação financeira e
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público orçamentária do Projeto, dos PLs nOs 821/99 e
e pela não implicação da matéria com aumento ou di- 1.381/99, apensados, e do Substitutivo adotado pela
minuição da receita ou da despesa pública, não ca- Comissão de Economia, Indústria e Comércio e, no
bendo pronunciamento quanto à adequação financei- mérito, pela rejeição do Projeto, dos PL apensados e
ra e orçamentária do Projeto. Em Votação: aprovado, do Substitutivo da Comissão de Economia, Indústria
unanimemente, o parecer. 7) Projeto de Lei n° e Comércio. Adiada a discussão. 11) Projeto de Lei n°
2.550-A/00 - do Poç1er Executivo (MSC n° 272/00) - 1.675/99 - do Sr. Jorge Pinheiro - que ''torna obriga-
que "dispõe sobre as ações ordinárias e preferenciais tória aexistência de sistema de segurança nas casas
não reclamadas correspondentes a participação aci- lotéricas em todo o País." Relator: Deputado Chico
onária em sociedades anônimas de capital aberto." Sardelli. Parecer: pela não implicação da matéria com
RELATOR: Deputado Rodrigo Maia. Parecer: pela aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá- blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
ria do Projeto, da emenda apresentada na Comissão quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
de Economia, Indústria e Comércio e das três emen- aprovação. Adiada a discussão. 12) Projeto de Lei n°
das adotadas pela CEIC e, no mérito, pela aprovação 2.660/00 - do Sr. Ricardo Berzoini - que "dispõe so-
do Projeto, com emenda, e pela rejeição das quatro bre leilão de bens apreendidos pela Receita Federal."
emendas da CEIC. Adiada a discussão. 8) Projeto de Relator: Deputado Pedro Eugênio. Parecer: pela com-
Lei n° 4.177/01 - do Senado Federal (PLS n° 175/00) patibilidade e adequação financeira e orçamentária
- que "dispõe sobre a atualização monetária dos valo- do Projeto e da emenda apresentada na Comissão e,
res expressos em Reais na Lei n° 9250, de 26 de de- no mérito, pela aprovação do Projeto e rejeição da
zembro de 1995, que altera a legislação do Imposto emenda. Adiada a discussão. 13) Projeto de Lei n°
sobre a Renda das pessoas físicas, e dá outras provi- 3.926/00 - do Sr. Michel Temer e outros - que "altera
dências." (Apensados: PL nOs 3.236/00, .4.240/01, dispositivos da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de
4.622/01). Relator: Deputado Mussa Demes. Parecer: 1998, eliminando a cumulatividade das contribuições



Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária
(Deliberativa), realizada em 22 de agosto de 2001

Às dez horas e dezoito minutos do dia vinte e
dois de agosto de dois mil e um, reuniu-se a Comis
são de Fiscalização Financeira e Controle, no Ple
nário 09 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados.
com a presença dos Senhores Deputados Welling
ton Dias - Presidente; João Magalhães e João Cal-
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sociais PIS/PASEP e COFINS, incidentes sobre as das - Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Expedi-
operações de venda de mercadorias e serviços:' to Júnior, Wigberto Tartuce, Dr. Heleno, Manoel Sal-
(Apensado: PL n° 4.061/01). Relator: Deputado José viano, Max Mauro, Luiz Fernando, João Magno, Fio-
Militão. Parecer: pela adequação financeira e orça- ravante e Fernando Zuppo - Titulares; Regis Caval-
mentária do Projeto e do PL n° 4.061/01, apensado, e, cante, José Carlos Coutinho, Luisinho, Ursicino Qu-
no mérito, pela aprovação do Projeto, com emenda, e eiroz, João Leão, Márcio Matos, Antônio do Valle,
pela rejeição do apensado. O Presidente anunciou Márcio Reinaldo Moreira e João Grandão - Suplen-
que sobre a Mesa havia um requerimento de desta- teso Compareceram também os Deputados Gilmar
que do Bloco PDT/PPS. Passando à votação da ma- Machado e Luciano Pizzatto, como não-membros.
téria, orientou os parlamentares no sentido de que.o Deixaram de comparecer os Deputados Fernando
voto sim seria pela aprovação do parecer e o voto não Diniz, Iberê Ferreira, Marcos de Jesus, Rommel Fe-
pela sua rejeição. Em votação simbólica, foi aprovado, ijó e Wagner Rossi. Abertura: Havendo número regi-
unanimemente, o parecer do relator, ressalvado o mental, o Senhor Presidente declarou abertos os
destaque. Em seguida, passou-se à votação do des- trabalhos e colocou à apreciação do Plenário a Ata
taque. Requerimento de Destaque n° 1, do Bloco da Vigésima Reunião, realizada no dia quinze de
PDT/PPS, para votação em separado do art. 30 do agosto de dois mil e um. Em votação, a Ata foi apro-
Projeto, com o objetivo de suprimi-lo. Encaminhou a vada. Expediente: O Presidente informou que os
favor o Deputado Miro Teixeira e, com manifestação documentos relacionados na comunicação enviada
contrária, o Deputado Michel Temer. Em Votação: o aos gabinetes permaneciam à disposição dos Se-
destaquefoirejeitado.14)ProjetodeLein04.586/01- nhores Deputados na Secretaria da Comissão, in-
do Sr. Ricardo Berzoini - que "dispõe sobre a emissão clusive o Relatório de Gestão Fiscal institufdo pela
de extratos bancários, relativamente aos depósitos ju- Lei Complementar n° 101, referente ao 10 quadri-
diciais e extrajudiciais de tributos e contribuições fe- mestre de 2001, do Supremo Tribunal Federal. O
derais, alterando a redação do § 50 do art. 1° da Lei n° Senhor Presidente submeteu à apreciação do Ple-
9.703, de 17 de novembro de 1998". Relator: Deputa- nário o Requerimento de autoria do Deputado João
do João Eduardo Dado. Parecer: pela compatibilidade Magalhães, sobre a Mesa, solicitando inversão de
e adequação financeira e orçamentária do Projeto. Pauta, para apreciação dos itens 13 a 20, em primei-
em relação ao PPA e à LDO, e pela não implicação da ro lugar. Em votação, foi aprovado o Requerimento,
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da contra o voto do Deputado João Caldas. Ordem do
despesa públicas, não cabendo pronunciamento Dia: A _ Requerimentos: 13 - Requerimento n° 84/01
quanto à adequação financeira e orçamentária, em _ do Sr. João Caldas, que "solicita informações ao Mi-
relação à LOA, e, no mérito, pela aprovação. Em Vota- nistro da Educação, Sr. Paulo Renato, sobre as provi-
ção: aprovado, unanimemente, o parecer. Encerra- dências adotadas por este Ministério no que concer-
mento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente en- ne a fraudes e demais irregularidades cometidas no
cerrou os trabalhos às 12 horas e 18 minutos. E, para processo de vestibular da faculdade de Belo Jar-
constar, eu, , Maria Linda Magalhães, Secretária, la- dim, Pernambuco". O Presidente passou a palavra
vrei a presente ATA, que depois de lida, discutida e ao autor, Deputado João Caldas, que apresentou
aprovada, será assinada pelo Presidente e encami- as razões do seu requerimento. Em votação o re-
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu- querimento foi aprovado. 14 _ Requerimento n0
tados. - Deputado Michel Temer, Presidente. 87/01 _ do Sr. João Caldas, que "solicita informa-

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO ções ao Ministro de Minas e Energia, Sr. José Jorge
FINANCEIRA E CONTROLE de Vasconcelos Lima, sobre empréstimos externos

.contrardos pela Companhia Energética de Alagoas
- CEAL, no período de 1999/2001". O Presidente
passou a palavra ao Deputado João Caldas para en
caminhar a matéria. Em votação o requerimento foi
aprovado. 15 - Requerimento n° 88/01 - do Sr. Luisi
nho, que "requer seja solicitado ao Tribunal de Contas
da União - TCU, o envio dos documentos pertinen
tes ao processo n° 002.032/97-0 Cód. 4541875 à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle,
da Câmara dos Deputados". O Presidente passou a



COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Ata da Trigésima Segunda Reunião (Ordiná
ria), realizada em 22 de agosto de 2001

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois
mil e um, às dez horas e vinte e cinco minutos, no Ple
nário 7 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão de Seguridade Social e Família,
sob a Presidência da Senhora Deputada Laura Car-
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palavra ao Deputado Luisinho, que apresentou as neiro. Estiveram presentes os Deputados: José Linha-
razões do seu requerimento. Em votação, o requeri- res, Angela Guadagnin e Vicente Caropreso -
mento foi aprovado. B - Relatórios em Geral: 16 - Vice-Presidentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston
Leitura e Apreciaçao do Relatório da Subcomissão Andrade, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Car-
Especial do Fundo de Amparo Ao Trabalhador- Fat. los Mosconi, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Dard-
Relator: Deputado Dr. Heleno. O Deputado Dr. Hele- sio Perondi, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo
no procedeu à leitura do seu relatório. Participaram Barbosa, Elias Murad, Eni Voltolini, Henrique Fonta-
da discussão os Deputados Wigberto Tartuce, Max na, Ivan Paixão, Jandira Feghali, Jorge Alberto, Lavoi-
Mauro e Expedito Júnior. Em votação o Relatório foi sier Maia, Udia Quinan, Marcondes Gadelha, Orlan-
aprovado com as sugestões apresentadas. C - Pro- do Desconsi, Orlando Fantazzini, Osmânio Pereira,
posições sujeitas à apreciação conclusiva das Co- Osmar Terra, Pimentel Gomes, Rafael Guerra, Rai-
missões: 17 - Proposta de Fiscalizaçao e Controle mundo Gomes de Matos, Reinaldo Gripp, Renildo
n° 7/99 - dos Srs. Geraldo Magela, Ricardo Berzoi- Leal, Rita Camata, Salomão Gurgel, Serafim Venzon,
ni, José Pimentel, Wellington Dias e João Grandão Teté Bezerra e Ursicino Queiroz - Titulares; Ana Cor-
- que "Propõe que a Comissão de Fiscalização Fi- so, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Euler Morais,
nanceira e Controle fiscalize as operações de em- IIdefonço Cordeiro, Itamar Serpa, Ivânio Guerra, João
préstimo do Banco do Brasil para a Construtora Caldas, Jonival Lucas Júnior, Marcos de Jesus, Miri-
Encol". Relator: Deputado Milton Temer. Relatório am Reid, Oliveira Filho, Pastor Amarildo, Saulo Coe-
Prévio: favorável à implementação. A proposição foi lho, Saulo Pedrosa e Waldemir Moka - suplentes. Os
retirada de pauta em função da ausência do relator. Deputados João Magno, Ronaldo Vasconcellos e Luiz
18 - Proposta de Fiscalizaçao e Controle n° 49/01 - Bittencourt, não-membros, registraram suas presen-
do Sr. Adolfo Marinho - que "Propõe que a Comis- ças. A Deputada Lúcia Vânia teve sua ausência justifi-
são de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize cada. Deixaram de registrar suas presenças os Depu-
as obras de duplicação da BR-116, na Região Me- lados Eber Silva, Euler Ribeiro, José Egydio, Remi
tropolitana de Fortaleza". Relator: Deputado João Trinta e Saraiva Felipe. Abertura: Havendo número re-
Magno. Relatório Prévio: favorável à implementa- gimental, a Senhora Presidente declarou aberta a re-
ção. O Senhor Presidente passou a palavra ao De- união e dispensou a leitura das Atas das 28B e 29B Re-
putado João Magno que proferiu seu relatório. Não uniões Ordinárias. Não houve discussão. Em votação,
houve manifestação. Em votação, foi aprovado o re- as Atas foram aprovadas por unanimidade. A Senhora
latório prévio. O Senhor Presidente tendo verificado Presidente comunicou a retirada de pauta de oHcio,
a ausência de quorum no plenário, às onze horas e do PL 1.324/99. Ordem do Dia: A Senhora Presidente,
quatorze minutos, encerrou os trabalhos, tendo an- Deputada Laura Carneiro, colocou em votação o re-
tes convocado reunião ordinária para o dia vinte e querimento da Deputada Jandira Feghali, que solicita
nove de agosto, quarta-feira, às nove horas e trinta a preferência de votação para os PL nOs 4.014/01,
minutos, neste plenário. Os demais itens constan- 4.577/98 e 1.478/99. Em votação: Aprovado por una-
tes da pauta não foram deliberados. E, para constar, nimidade. Item 1) Requerimento - da Sra. Ângela Gu-
eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária, la- adagnin e do Sr. João Magno - que "requerem nos
vrei a presente Ata, que por ter sido lida, discutida e termos regimentais, a realização de Audiência Públi-
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputa- ca com os seguintes convidados: Diretor da empresa
do Wellington Dias, e publicada no Diário da Câma- japonesa Japan Brazil Paper & Pulp e o Sr. Vitor Cos-
ra dos Deputados. ta, Diretor da Cenibra - Celulose Nipo Brasileira S.A, ,

para prestarem esclarecimentos sobre a manutenção
de projetos sociais desenvolvidos pela empresa na
região leste de Minas Gerais, beneficiando a popula
ção de 47 municfpios". O Deputado João Magno pro
feriu a leitura da justificativa do requerimento. Em vo
tação: Aprovado Por Unanimidade. Item 4) Projeto de
Lei n° 4.014/2001 do Poder Executivo - (MSC
28/2001) - que "concede pensão especial a Luiz Fe
lippe Monteiro Dias." Relatora: Deputada Jandira Feg
hali. Parecer: favorável. A matéria foi discutida pelos
Deputados Dr. Rosinha, Carlos Mosconi, Orlando
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Fantazzini e Jandira Feghali. Em votação: Aprovado o contra. Aprovado o parecer do Relator contra os votos
parecer da Relatora por unanimidade. Item 7) Projeto dos Deputados Dr. Rosinha e Ivan Paixão. Item 10)
de Lei N° 4.577/1998, do Sr. Serafim Venzon - que Projeto de Lei n° 1.343/1999 do Sr. Alberto Fraga -
"torna deduHvel no cálculo da COFINS e da CSSL a que "determina adaptação nos aparelhos com brin-
despesa com contribuição previdenciária". Relator: quedos e equipamentos dos parques de diversões."
Deputado Remi Trinta. Parecer: favorável. Vista à De- Relatora: Deputada Rita Camata. Parecer: favorável.
putada Jandira Feghali, em 06/06/01, que apresentou A matéria foi discutida pelos Deputados Marcondes
voto em separado, em 18/06/01. Rejeitado o parecer Gadelha, Vicente Caropreso, Ângela Guadagnin,
do Relator. A Deputada Jandira Feghali foi designada Teté Bezerra, Lavoisier Maia e Armando Abflio. A Re-
para redigir o parecer vencedor. Não houve discus- latora, Deputada Rita Camata, solicitou a retirada por
são. Em votação: Aprovado o parecer vencedor da 1 (uma) sessão para aperfeiçoar o parecer. Encerrada
Deputada Jandira Feghali, pela rejeição do projeto. O a discussão. Item 11) Projeto de Lei n° 1.395/1999 do
parecer do Deputado Remi Trinta passou a constituir Sr. Bispo Rodrigues - que regulamenta o licencia-
voto em separado. Item 12) Projeto de Lei n° mento e o funcionamento de ateliês que realizam ta-
1.478/1999 do Sr. Nilmário Miranda - que "autoriza a tuagem e colocação de brincos, argolas, alfinetes e
União a indenizar ou pagar pensões às vftimas que similares, com perfuração da epiderme." Relatora:
sofreram violência e tortura por terem participado de Deputada Ângela Guadagnin. Parecer: favorável. Não
atividades políticas, no período que especifica, e dá houve discussão. Em votação: Aprovado o parecer da
outras providências." Relatora: Deputada Jandira Relatora por unanimidade. Item 13) Projeto de Lei n°
Feghali. Parecer: favorável. Vista ao Deputado Vicen- 1.660/1999 do Sr. Alberto Mourão - que "exclui dos
te Caropreso. A seguir, a Deputada Laura Carneiro efeitos da intervenção ou liquidação extrajudicial de
deu ciência ao Plenário que é Relatora do PL n° instituição financeira os depósitos e aplicações de en-
5.074/01, em regime de urgência, e solicitou aos De- tidades filantrópicas e assistenciais." Relator: Deputa-
putados o envio de sugestões. Item 5) Projeto de Lei do José Unhares. Parecer: favorável a este, com
n° 1.854/1999 do Senado Federal (PLS 206/1999) - emenda aditiva e contrário à Emenda n° 1/99, apre-
que "institui o Programa de Complementação Alimen- sentada na Comissão. A matéria foi discutida pelos
tar para Famílias Carentes - Proalimentar". Relatora: Deputados Vicente Caropreso, Rita Camata, Marcon-
Deputada Ângela Guadagnin. Parecer: contrário. Não des Gadelha e José Unhares. Em votação: Aprovado
houve discussão. Em votação: Aprovado o parecer da o parecer do Relator por unanimidade. Item 14) Proje-
Relatora por unanimidade. A Presidência foi assumi- to de Lei n° 1.863/1999 do Sr. Or. Hélio - que "acres-
da pela Deputada Rita Camata. Item 9) Projeto de Lei centa o parágrafo primeiro ao artigo oitavo da Lei n°
n°206/1999, do Sr. Jaques Wagner - que "altera a re- 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para dispor sobre o
dação do inciso 11 do artigo 129 da Lei nO 8.213, de cuseio das despesas funerárias do doador em poten-
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da cial de órgãos para transplante." (Apensados: PL
Previdência Social e dá outras providências."Relator: 2.618/2000 e PL 3.92212000). Relator Deputado Jor-
Deputado Vicente Caropreso. Parecer: contrário. Vis- ge Alberto. Parecer: contrário a este e ao PL
ta concedida ao Deputado Dr. Rosinha em 07/06/00, 2.618/2000 e ao PL 3.92212000, apensados. Não
que apresentou voto em separado em 26/06/00. A houve discussão. Em votação: Aprovado por unanimi-
matéria foi discutida pelos Deputados Vicente Caro- dade o parecer do Relator. Item 16) Projeto de Lei n°
preso, Angela Guadagnin e Henrique Fontana. A Se- 2.053-N1996, do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "dis-
nhora Presidente, Deputada Laura Carneiro, retornou põe sobre a gratuidade de ingresso de aposentados a
à Presidência e deu continuidade à discussão, conce- espetáculos públicos". (Apensados: PL 1.895/1999 e
dendo a palavra aos Deputados Armando Abílio, Ra- PL 2.42212000). Relatora: Deputada Teté Bezerra. Pa-
tael Guerra e Orlando Desconsi. Em votação: Aprova- recer: favorável a este, ao PL 1.895/1999 e ao PL
do o parecer do Relator, contra os Deputados Ângela 2.42212000, apensados, com substitutivo. A matéria
Guadagnin, Orlando Desconsi, Henrique Fontana e foi discutida pelos Deputados Vicente Caropreso, Rita
Dr. Rosinha. Concluída a votação, o Deputado Dr. Ro- Camata, Teté Bezerra, Ângela Guadagnin, José li-
sinha solicitou verificação de votação, momento em nhares, Seratim Venzon, Salomão Gurgel, Marcon-
que a Senhora Presidente convidou a Deputada Udia des Gadelha, Jorge Alberto, Ariston Andrade, Lavoisi-
Quinan para secretariar os trabalhos. Procedendo-se er Maia e Arnaldo Faria de Sã. Durante as considera-
à votação nominal o parecer do Relator foi aprovado ções do Deputado Ariston Andrade, a Presidência da
com 22 (vinte e dois) votos a favor e 2 (dois) votos Comissão foi momentaneamente assumida pela De-



Ata da Terceira Reunião Ordinária, realizada
em 22 de agosto de 2001

As quatorze horas e cinqüenta e seis minutos do
dia vinte e dois de agosto de dois mil e um, no Plená
rio 10, Anllxo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
ordinarianente a Comissão de Legislação Participati
va, com a presença dos Deputados Luiza Erundina 
Presidente; Ricardo Ferraço, Ney Lopes e Edmar Mo
reira - Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Almerinda
de Carvalho, Avenzoar Arruda, Gastão Vieira, Jaime
Martins, João Castelo, João Paulo, Lídia Quinan, Már
cio Matos, Pastor Amarildo, Professor Luizinho e Silas
Brasileiro, titulares; Costa Ferreira, Fernando Coruja,
IIdefonço Cordeiro, Jurandil Juarez, Sérgio Novais,
Teté Bezerra, Veda Crusius, suplentes. Deixaram de
registrar suas presenças os Deputados Antônio Jor
ge, Armando Monteiro, Benito Gama, Bonifácio de
Andrada, Feu Rosa, Gerson Gabrielli, João Colaço,
João Magalhães, Medeiros, Pedro Bittencourt, Pom
peu de Mattos, Rodrigo Maia, Vicente Arruda e Zulaiê
Cobra. Justificaram suas ausências os Deputados
José Thomas Nonô e Luiz Durão. Ata: Após declarar
abertos os trabalhos, a Senhora Presidente passou
ao exame da Ata da segunda reunião ordinária, cuja
leitura foi dispensada por solicitação do Senhor Depu-
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putada Lídia Quinan. Os Deputados Serafim Venzon, tado Pastor Amarildo, tendo em vista a distribuição de
Marcondes Gadelha, Jorge Alberto e Lavoisier Maia cópias aos membros da Comissão. Em discussão e
sugeriram a retirada do parágrafo único do art. 1° do votação, a Ata foi aprovada unanimemente. Expedi-
substitutivo apresentado pela Relatora. A Relatora, ente: 1) OF/GAB/I/W 503, de 9 de agosto de 2001, do
Deputada Teté Bezerra, acatou ~ sugestão apresen- Líder do PMDB, Deputado Geddel Vieira Lima, índio
tada pelos Deputados. Em votaçao: !'provado o pare- cando o Deputado João Magalhães para integrar,
cer da Relatora com compl:mentaçao de voto, co~tra como membro titular, a Comissão Permanente de Le-
o voto do Deputado Salomao Gurgel. Item 18} Projeto . _ ... . ._
de Lei n° 2.133/1999 da Sra. Alcione Athayde - que glslaçao Pa.rtl.clpatlva, em subst~tulçao ao Deputado
"torna obrigatória a vacinação contra rubéola de mu- Fernando Dlnlz. 2) OF. PSDB/I/N 399, de 10 de ago~-

Iheres em idade fértil." Relatora: Deputada Lidia Qui- to de 2001, do Líder do PSDB, Deputado Jutahy Junl-
nano Parecer: favorável, com emenda. Não houve dis- or, indicando o Deputado Sebastião Madeira, como
cussão. Em votação: Aprovado o parecer da Relatora membro suplente na Comissão Permanente de Le-
por unanimidade. A Senhora Presidente, Deputada gislação Participativa; 3) OF. PSDB/I/N° 395, de 10 de
Laura Carneiro, constatando a evidente falta de quo- agosto de 2001, do Líder do PSDB, Deputado Jutahy
rum, encerrou a reunião às treze horas e doze minu- Junior, indicando o Deputado Feu Rosa, como mem-
tos. E, para constar, eu, Gardene Maria Ferreira de bro titular na Comissão Permanente de Legislação
Aguiar. Secretária, Iav~ei a presente ~ta, que, depois Participativa; Ordem do Dia: A Presidente solicitou ao
de aprovada, se~á assinada p.ela Presldent~, Deyuta- Deputado Ricardo Ferraço que procedesse à leitura
da Laura Carneiro, e encaminhada à pubhcaçao no da proposta de ato normativo que fixa normas para
Diário da Câmara dos Deputados. organização dos trabalhos da' Comissão de Legisla-

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA ção Participativa. Usaram da palavra os Deputados

Ney Lopes, Edmar Moreira, Márcio Matos, Agnelo
Queiroz, Tetê Bezerra, João Castelo e Lídia Quinan.
O Deputado Ney Lopes foi indicado, por sugestão do
plenário, para, juntamente com a Presidente e a as
sessoria da comissão analisar a proposta de ato nor
mativo e, se necessário, propor modificações, para
que, na próxima reunião, o plenário possa deliberar
sobre a matéria. A Presidente ainda submeteu ao co
legiado, conforme determina o Ato da Mesa n° 5/95, a
apreciação dos nomes dos Senhores José Antonio
Machado Reguffe, para ocupar, por indicação da Pre
sidência, o cargo de Assessor Técnico - CNE-12 e
Paulo Hummel Júnior, para ocupar o cargo de Asses
sor Técnico - CNE-12. Submetidos à votação, os no
mes indicados foram aprovados por unanimidade. Os
trabalhos foram encerrados às dezesseis horas e
doze minutos, antes, porém, a Presidente convocou
reunião ordinária para a próxima quarta-feira, dia vin
te e nove, às 14 horas, tendo como pauta a aprecia
ção da proposta de ato normativo e de requerimentos
cara audiência pública. E para constar, eu Cláudia
Braga Tomelin de Almeida, Secretária, lavrei a pre
sente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assi
nada pela Presidente, Deputada Luiza Erundina e en
caminhada à publicação no Diário da Câmara dos
De~.utados.



Ata da 1a Reunião, realizada em 22 de agosto
de 2001 (instalação da comissão e eleição do pre
sidente e dos vice-presidentes)

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano
de dois mil e hum, às quatorze horas e quarenta e
dois minutos, no plenário doze do Anexo II da Câmara
dos Deputados, reuniuse, ordinariamente, a
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR VÁRIAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÉNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) DO BANESPA
-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A, criada
pelo requerimento de CPI nO 5 de 1999. Comparece
ram os Deputados Anivaldo Vale, Danilo de Castro,
Luiz Antônio Fleury, salvador Zimbaldr, Chico Sardel
li, Corauci sobrinho, Robson Tuma, José Lourenço,
Lamartrne Posella, Iara Bernardi, Ricardo Berzoini,
Celso Russomanno, Kincas Mattos e Bispo Wander
vai, TITULARES; e os Deputados Léo Alcântara Nel
son Marquezelli, Marcos Cintra, Neuton Lima, João
Eduardo Dado, João Hermann Neto e De Velasco,
SUPLENTES. Compareceram ainda os Deputados
José Pimentel e Wagner Salustiano. Nos termos do
parágrafo 40 do artigo 39 do Regimento Interno, as
sumiu a Presidência o Deputado José Lourenço. Veri
ficada a existência de quorum regimental, o Senhor
Presidente .declarou aberta a presente reunião.
ORDEM DO DIA: Instalação da Comissão e Eleição
do Presidente e dos Vice-Presidentes. O Presidente
declarou instalada a Comissão e solicitou aos repre
sentantes dos partidos o registro, junto à Mesa, indivi
dualmente ou por chapa, dos candidatos aos cargos
de Presidente e Primeiro, Segundo e Terceiro
Vice-Presidentes. Em seguida, o Presidente deu co
nhecimento ao Plenário da Comissão de que recebe
ra das lideranças as indicações: do Deputado Salva
dor Zimbaldi para concorrer ao cargo de Presidente,
pelo PSDB; do Deputado José Lourenço para concor
rer à Primeira Vice-Presidência, pelo PMDB; do De
putado Ricardo Berzoini para concorrer à Segunda
Vice-Presidência, pelo PT; e do Deputado Cunha Bu
eno para concorrer à Terceira Vice-Presidência, pelo
PPB. O Deputado Luiz Antonio Fleury - PTB/SP re
gistrou sua candidatura avulsa para Presidente, em
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO conformidade com o artigo ao do Regimento Interno.
DESTINADA A INVESTIGAR VÁRIAS O Presidente convidou o Deputado Chico Sardelli

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A para auxiliar no processo de eleição. O Presidente
VIG~NCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO concedeu a palavra ao Deputado Salvador Zimbaldi,

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET)_DO o qual discorreu sobre a candidatura do Deputado
BANESPA - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO Luiz Antonio Fleury e frisou a questão do cumprimen-

S.A - (CPl BANESPA) to do acordo partidário existente. Discutiram sobre o
registro da candidatura do Deputado Luiz Antonio
Fleury os seguintes Deputados: Anivaldo Vale, Wag
ner Salustiano e Nelson Marquezelli. O Deputado Sal
vador Zimbaldi levantou questão de ordem com fulcro
no artigo 43 do Regimento Interno, afirmando que o
Deputado Luiz Antonio Fleury não poderia presidir re
união da Comissão, por ser o autor do requerimento
de criação da CPI. O Presidente indeferiu a questão
de ordem, tendo em vista que a Comissão não deba
teria nem votaria o requerimento do qual o Deputado
Luiz Antonio Fleury é autor, mas sim investigaria fa
tos, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo
43 do Regimento Interno. O Deputado Salvador Zim
baldi comunicou ao Presidente que recorreria da de
cisão. O Deoutado Chico Sardellr deu inrcio à chama
da dos Deputados para a eleição. Encerrado o pro
cesso de votação, o Presidente convidou o Deputado
Ricardo Berzoini para auxiliar na apuração dos votos.
Participaram da votação os Deputados: TITULARES:
Antonio do Vale, Danilo de Castro, Luiz Antonio Fle
ury, salvador Zimbaldi, Chico Sardelli, Robson Tuma,
José Lourenço, Lamartine Posella, Iara Bernardi, Ri
cardo Berzoini, Celso Russomanno e Kincas Mattos.
SUPLENTES: Neuton Lima e João Eduardo Dado.
Feita a apuração para Presidente, obteve-se o se
guinte resultado: Deputado Salvador Zimbaldi: quatro
votos; Deputado Luiz Antonio Fleury: nove votos; vo
tos em branco: um. Por não atingir a maioria absoluta
nenhum dos candidatos à presidência, ou seja, dez
votos, o Presidente determinou o procedimento ao
segundo escrutrnio de votação. O Deputado Robson
Tuma levantou questão de ordem com base no inciso
XII do artigo 70 do Regimento Interno, afirmando ser
desnecessária a realização de segundo escrutlnio de
votação, já que existiam apenas dois candidatos à
Presidência e, portanto, o segundo escrutínio seria
tão somente a repetição da eleição. O Presidente in
deferiu a questão de ordem, com fundamento no arti
go 70, caput e inciso XII, considerando que o Deputa
do Luiz Antonio Fleury não alcançou a maioria abso
luta de votos e, nesse caso, o Regimento Interno de
termina a realização de segundo escrutfnio. O Depu
tado Chico Sardelli procedeu à chamada dos Deputa
dos para a votação em segundo escrutfnio. Participa
ram da votação em segundo escrutínio os Deputados:
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TITULARES: Anivaldo Vale, Luiz Antonio Fleury, Chi
co Sardelli, Corauci Sobrinho, Robson Tuma, José
Lourenço, Lamartini Posella, Iara Bernardi, Ricardo
Berzoini, Celso Russomanno e Kincas Mattos.
SUPLENTES: Nelson Marquezelli, João Eduardo
Dado e João Herrmann Neto. Feita a apuração para
Presidente, em segundo escrutínio, obteve-se o se
guinte resultado: Deputado Salvador Zimbaldi: dois
votos; Deputado Luiz Antonio Fleury: doze votos. O
Presidente declarou eleito o Deputado Luiz Antonio
Fleury e determinou o procedimento à apuração dos
votos para os cargos de Vice-Presidentes. Feita a
apuração, obteve-se o seguinte resultado: para Pri
meiro Vice-Presidente, Deputado José Lourenço,
com treze votos; para Segundo Vice-Presidente, De
putado Ricardo Berzoini, com treze votos; para Terce
iro Vice-Presidente, Deputado Cunha Bueno, com
doze votos. O Presidente anunciou o resultado final
da eleição, convidou o Deputado Luiz Anto.nio Fleury
para assumir a Presidência da Comissão e o declarou
empossado. O Presidente eleito, Deputado Luiz Anto
nio Fleury, assumiu a Presidência e teceu alguns co
mentários sobre a finalidade da CPI. Em seguida,
convidou os Vice-Presidentes eleitos a tomarem as
sento à Mesa e os declarou empossados. O Presiden
te informou que não se encontrava em condições de
designar o Relator da Comissão e marcou reunião da
Comissão para terça-feira, dia vinte e oito de agosto
do corrente ano. O Presidente passou a palavra aos
Deputados: Ricardo Berzoini, Nelson Marquezelli,
Chico Sardelli, Corauci Sobrinho e João Eduardo
Dado. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da
palavra nem matéria a ser tratada, o Presidente en
cerrou a reunião às quinze horas e quarenta e nove
minutos, A reunião foi gravada e as notas taquigráfi
cas, após decodificadas, serão publicadas, juntamen
te com a presidente Ata, no Diário da Câmara dos
Deputados. E para constar, eu, , Francisco de Assis
Diniz, Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata
que lida e aprovada, será assinada pelo Presidente
desta Comissão, Deputado Luiz Antonio Fleury.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Havendo número regimental, declaro aber
tos os trabalhos. Tendo em vista a distribuição de có
pias da ata da 1a reunião a todos os membros presen
tes, indago sobre a necessidade de leitura.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Peço dispensa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Dispensada a leitura da ata, a pedido do De
putado Ricardo Berzoiní. Em discussão a ata. Com a
palavra o Líder Jutahy Junior.

o SR. DEPUTADO JUTAHY JUNIOR - Pode
passar adiante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não havendo quem queira discuti-Ia, passa
mos à votação. Os Deputados que a aprovam perma
neçam como se encontram. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO JUTAHY JUNIOR - Voto
contra a ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Aprovada a ata, contra o voto do Deputado
Jutahy Junior.

O SR. DEPUTADO JUTAHY JUNIOR - Peço
verificação de votos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Vamos passar a verificação. (Pausa.) Solici
to ao Deputado João Eduardo Dado que me auxilie no
processo de verificação de presença, ou verificação
de votação, melhor dizendo.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Membros titulares da

Comissão: Anivaldo Vale (pausa); Danilo de
Castro (pausa); Luiz Antonio Fleury.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
Presente. "Sim".

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
Salvador Zimbaldi (pausa); Chico Sardelli (pausa);
Corauci Sobrinho (pausa); Robson Tuma. Deputado
Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - (Inter
venção inaudível.)

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
"Sim". Deputado José Lourenço, Bloco/PMDB (pau
sa); Deputado Lamartine Posella (pausa); Deputado
Marcelo Barbieri.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Presente. "Sim".

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Pelo PT, Deputada Iara Bernardi, presente. "Sim".

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- "Sim".
O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 

Deputado Ricardo Berzoini.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -

"Sim".
O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO

Presente. Pelo PPB, Deputado Celso Russomanno
(pausa); Deputado Cunha Bueno (pausa). Pelo Blo
co/PSB-PCdoB, Deputado Kincas Mattos.

O SR. DEPUTADO KINCAS MATTOS - "Sim".
O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO

Presente. Pelo Bloco/PDTPPS, Deputado Dr. Hélio.
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O SR. DEPUTADO DR. HELIO - Presente. com toda a sinceridade: não o teria indicado, porque
"Sim". havia um entendimento prévio de que caberia ao

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - PSDB, e esse rodízio estava sendo sempre cumprido.
Presente. Pelo Bloco/PL-PSL, Deputado Bispo Wan- Posteriormente à votação da semana passada, os Lí-
derval. deres dos Partidos PMDB, PFL, PPB e PT assinaram,

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - De- em conjunto com a Liderança do PSDB, um ofício à
putado Bispo Wanderval, presente. Mesa da Câmara, ao Deputado Aécio Neves, mani-

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO _ festando estranheza e pedindo providências em rela-
Pelo PPS, Deputado José de Abreu (pausa). Vamos ção a esse assunto. Regimentalmente não há fórmula
fazer agora a chamada dos Deputados suplentes. de resolver-se a questão, porque o Deputado Fleury,
Pelo Bloco PSDB/PTB, Deputado Clovis Volpi (pau- como foi indicado dentro do Bloco, tinha o direito regi-
sa); Deputado Léo Alcântara (pausa); mental de participar da disputa. Fomos ludibriados,

Deputada Veda Crusius (pausa). Pelo Bloco de boa-fé. Mas eu quero manifestar aqui, nesta reu-
PFUPST, Deputado Marcos Cintra. Deputado Marcos nião, minha inconformidade, tanto sob o aspecto do
Cintra, presente. entendimento político como quanto à minha preocu-

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA _ "Sim". pação de esta Comissão não estar cometendo um
O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO _ erro político ao escolhê-lo Presidente desta Comis-

"Sim", presente. Deputado Neuton Lima (pausa). Su- são. É isso que eu gostaria de registrar.
plente do PMDB: Deputado João Eduardo Dado, pre- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
sente. "Sim". (Pausa.) Fleury) - O Deputado Marcelo Barbíeri pediu permis-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio são para fazer uso da palavra.
Fleury) - Feita a verificação, nós temos 10 votos O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Sr.
"sim"; portanto, está aprovada a Ata. Presidente, eu apenas gostaria de dizer o seguinte:

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Sr. estou aqui há três mandatos e já vi isso acontecer, in-
Presidente, pela ordem. clusive no meu partido, o PMDB. Vou citar um exem-

O SR. DEPUTADO JUTAHY JUNIOR - Sr. Pre- pio: quando houve uma disputa na Comissão de Mi-
sidente, em nome da Liderança, eu gostaria... nas e Energia, o Líder indicou um candidato; um outro

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio candidato, do mesmo Bloco, disputou em Plenário e
Fleury) - Tem a palavra VExa., pela Liderança, Depu- ganhou. Então, isso não é uma coisa inédita no Con-
tado Jutahy Junior. gresso; quer dizer, já aconteceu na Câmara. É da na-

O SR. DEPUTADO JUTAHY JUNIOR _ Sr. Pre- tureza dos trabalhos. VExa. faz parte do Bloco do
sidente, Deputado Fleury, creio que hoje estamos PSOB e integra esse Bloco. Então, dentro do mesmo
vendo aqui algo muito ruim para o processo de convi- Bloco, não se fere a proporcionalidade. Nós estamos
vência entre as diversas bancadas e Lideranças den- falando em termos de Bloco. Não houve, portanto,
tro da Câmara dos Deputados. Havia um acordo no uma ofensa à tradição, e essa, sim, acho que deve ser
sentido de que caberia ao PSDB a indicação da Presi- mantida, a da proporcionalidade nas Presidências e
dência desta Comissão. Eu represento a bancada do nas Relatorias. Essa é uma questão que eu acho que
PSDB, como Liderdesse partido, e, regimentalmente, é imutável para a boa convivência democrática dentro
também represento, mesmo tendo sido dissolvido, o do Parlamento. Mas a disputa dentro do mesmo blo-
Bloco PSDB/PTB. Todos os nomes indicados por co, como o voto aqui é livre, o voto para a eleição do
esse Bloco só podem ser indicados com minha assi- Presidente da Mesa, é uma coisa que já ocorreu em
natura. Nunca discuti os nomes indicados pelo PTB outras oportunidades; inclusive eu vivi uma experiên-
na quota que cabia a esse partido. O PTB indica os cia como essa, pessoalmente, na Comissão de Minas
nomes da Comissão do Orçamento, indico; Comissão e Energia, em 1993, de que eu era Vice-Presidente, e
"X", indico. Não discuto, porque sei que caberia ao o Presidente foi do meu partido, mas não indicado
PT8. Nesse episódio, nós fomos surpreendidos com pelo Líder. Então, isso é uma coisa que acontece. Não
a quebra de confiança nessa relação. O Deputado se fere o Regimento, e a legitimidade foi dada pelos
Fleury foi indicado pelo nosso Bloco, com minha assi- votos que VExa. acabou tendo para ser o Presidente.
natura, em função de participarmos desse entendi- Portanto, quero apenas registrar isso, para que não
mento. Se eu soubesse que o Deputado Fleury faria pareça que houve uma distorção do procedimento
uma disputa em plenário como candidato avulso, digo democrático da vida do Parlamento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio porque nesta Casa, e isso eu disse na reunião passa-
Fleury) - Tem a palavra o Deputado Ricardo Berzoini. da, muito mais do que o Regimento Interno eu acho

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Do que vale realmente a palavra. Creio que palavra é
mesmo modo, Sr. Presidente, acredito que o princípio uma das coisas mais importantes. Quando a pessoa
fundamental é o da proporcionalidade, e como a indi- perde a credibilidade, perde a sua palavra, realmente
cação - e o próprio Líder Jutahy Junior afirmou isso - sobre toda a sua ação passa a haver uma certa dúvi-
se deu no critério do Bloco, evidentemente a proporci- da. Mas, Sr. Presidente, eu quero dizer que este é um
onalidade foi mantida. O que nós precisamos ter claro processo democrático. Esta CPI foi instalada por uma
éque, na verdade, houve aqui um sentimento do Ple- questão específica, apontada em um requerimento.
nário da Comissão em relação a quem deveria presi- Eu pergunto, questiono a VExa. se poderão ser, e em
dir a CPI. Esse sentimento estava expresso, inclusive, que circunstâncias, colocados adendos a esse objeti-
antes da votação, nos comentários na própria Comis- vo da CPI para que ela possa ampliar a sua investiga-
são. Nosso Líder, Walter Pinheiro, inclusive assinou o ção, porque, se for o caso de ir ao Plenário, não há
documento a que se referiu o Líder Jutahy Junior sem problema, buscaremos o apoio do Plenário. Inclusive
saber das circunstâncias em que ocorreu a votação, conversei com o Deputado Ricardo Berzoini, que dis-
de boa-fé também. E, conversando com ele posterior- se que me apoiaria integralmente, até buscando tam-
mente, deixei clara qual era a posição minha e da De- bém o porquê, as causas da intervenção, e talvez
putada Iara Bernardi em relação a essa questão, e também saber da saúde financeira do banco a partir
nós temos total solidariedade do nosso Líder. Eviden- de 1983, quando assumiu o Governador já falecido
temente o PT sempre reafirma a idéia de que os acor- André Franco Montoro, depois o Governador Quércia,
dos no Parlamento devam ser cumpridos; no entanto, depois V.Exa., e éclaro que até os dias de hoje. Eu
nesse caso, no nosso entendimento não houve des- acho que essa questão poderia também ser levada
cumprimento, uma vez que a proporcionaiiaaae roi em consideração, tendo em vista que VExa. é um ho-
preservaaa, coniurrn-i u resultado da votação, com a mem tão democrático e quer realmente ver esclareci-
eleição de um Deputado que faz parte do Bloco das essas questões. Gostaria de obter a resposta de
PSDB/PTB para presidir esta Comissão. VExa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Peço a
Fleury) - Tem a palavra o Deputado Salvador Zimbal- palavra pela ordem, Sr. Presidente, Presidente.
di. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI _ Fleury) - Tem a palavra o Deputado Marcos Cintra.
Meu caro Deputado Luiz Antonio Fleury, eu não vou OSA. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI-Sr.
mais questionar a legitimidade de V.Exa. estar nessa Presidente, Deputado Fleury, eu fiz uma indagação a
cadeira ou não, até porque, conforme disse o Deputa- V.Exa. e gostaria de obter uma resposta.
do do PT RiC3.rdo Berzoini, o Plenário decide, o Ple- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
nário é s<berano; as conseqüências podem ocorrer Fleury) - Eu vou responder a VExa., como vou res-
daqui pam a frente, em outras circunstâncias, quando ponder também ao Líder Jutahy, e lamento que ele
menos pelo não cumprimento do acordo. Também eu, não esteja aqui. Vou ouvir o Deputado Marcos Cintra
por exemplo, hoje sinto-me desobrigado de cumprir e depois darei uma resposta a V.Exa. Não se preocu-
acordos que sempre vêm sendo a linha mestra dentro pe. Nós temos tempo para isso, Deputado.
desta Casa. Aliás, recordo que em 1995, quando che- O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
guei a esta Casa e assumi logo a Vice-Liderança do Presidente, eu, como membro representante do PFL
PSDB, havia uma discussão dentro da Comissão de . nesta Comissão, quero registrar minha profunda es-
Agricultura e Polrtica Rural, que tinha apenas três tranheza - gostaria da atenção do Presidente -, a es-
membros pertencentes ao PT e coube àquele partido, tranheza minha, pessoal, e de alguns membros da
naquele momento, presidir aquela Comissão. O De- minha bancada, diante das alegações que vêm sendo
putado Abelardo Lupion, com o apoio do Deputado feitas acerca de quebra de acordos, palavras des-
Nelson Marquezelli e de outros que integravam aque- cumpridas, confianças perdidas, porque o que me pa-
la Comissão, lançaram uma candidatura avulsa, o rece, Sr. Presidente, é que, se houve um desentendi-
que era mais que legítimo. E lembro que naquele mo- mento interno no Bloco, isso em nada afeta as demais
mento eu chamei o então Presidente da.Casa, Depu- bancadas que aqui estão comparecendo, votando e
tado Luis Eduardo Magalhães, que assumiu a Presi- exercendo seu legítimo dever de sufragar esse ou
dência e garantiu que o acordo fosse cumprido, até aquele candidato, na medida em que julguem um me-
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Ihor do que o outro. Do nosso ponto de vista, Sr. Presi- zes ao Chefe de Gabinete da Liderança do PSDB mi-
dente, julgamos que isso faz parte do processo demo- nha intenção de presidir esta Comissão. Quando eu
crático, julgamos que VExa. tem toda a autoridade e a soube que havia sido indicado o Deputado Zimbaldi,
competência para presidir esse trabalho, e mais ain- eu disse a S.Exa. que disputaria a indicação no voto.
da, acreditamos que todos os membros desta Comis- Fomos, na véspera, ao gabinete da Liderança do
são, imbufdos da responsabilidade e da importância PSDB, onde inclusive se encontravam os Deputados
do tema que preside a solicitação feita por V.Exa. para Custódio Mattos e Xico Graziano. Aguardamos por
a instalação desta Comissão, saberão manter os tra- vários minutos - isso foi após o termino da sessão or-
balhos da Comissão dentro dos estritos limites regi- dinária da Casa -, aguardamos por diversos minutos
mentais definidos na sua convocação. Quero também a presença do Uder.
manifestar, Sr. Presidente, minha estranheza, e tal- O Uder não chegou a tempo. Ficamos de con-
vez, como Deputado de primeiro mandato, possa até versar no dia seguinte, que era o dia de instalação da
estar exibindo umacerta ignorância com relação aos Comissão, pela manhã. Encontrei-me com o Uder Ju-
usos e costumes da Casa, mas, segundo me consta, tahy Junior, que estava com uma delegação de pes-
os proponentes de CPls tradicionalmente têm sido soas no corredor. Ele desculpou-se por não haver re-
encarregados de presidi-Ias. Parece-me que essa tornado minhas ligações e disse que conversarfamos
também é uma tradição, essa tem sido uma regra vi- no dia seguinte, pela manhã. Na manhã do dia se-
gente na Casa, e portanto a nós da bancada do PFL - guinte, procurei o Uder Jutahy Junior e não o encon-
e posso dizer isso com muita tranqüilidade, até por- trei. Diante disso, dirigi-me à reunião e legitimamente
que na eleição que o elegeu Presidente da Mesa eu candidatei-me, não apenas cumprindo a questão da
era suplente, e, como suplente, não sufraguei o meu proporcionalidade, mas também tendo em vista a Qu-
voto, não votei -parece-nos que é absolutamente le- estão de Ordem no 418, apresentada pelo Deputado
gftimo que o proponente, como é o caso de V.Exa., Inocêncio Oliveira ao Presidente Michel Temer, em
assuma a condição de Presidente. Portanto, queria que o Deputado Inocêncio Oliveira questionava se po-
apenas rechaçar, não aceitar a presunção de i1egiti- deria haver ou não uma candidatura que não perten-
midade nas decisões que foram tomadas até o mo- cesse ao bloco majoritário na Casa. Eu chamo a aten-
mento nesta Comissão. ção para um trecho do parecer, ou da decisão, melhor

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio dizendo, que éassinada pelo Deputado Michel Temer.
Fleury) - Bem, eu gostaria, antes de mais nada, de E, mesmo que se sugira, não houve, em momento, al-
deixar claro aos senhores Deputados que aqui se en- gum intenção de ludibriar ninguém. Eu avisei que era
contram que nada foi feito às escondidas nem com a candidato e que gostaria de presidir esta Comissão
utilização de subterfúgios. Quero, em primeiro lugar, porque me sinto absolutamente à vontade para
lembrar que sou o autor do requerimento de criação fazê-lo. Então, isso eu quero deixar bem claro. Mas
desta CPI. Talvez se eu não o fizesse o Deputado Ri- vejam, esta resposta, primeiro, fala na questão dos
cardo Berzoini teria feito, mas a verdade éque eu sou blocos, dos blocos ou dos partidos: "Admitem-se to-
o autor. Ou talvez se eu não tivesse feito o requeri- davia candidaturas avulsas, desde que oriundas das
mento esta CPI não existiria e nós ficarfamos sem sa- mesmas bancadas de partidos ou blocos às quais ca-
ber o que se passou no BANESPA a partir da inter- íbam os cargos pela distribuição proporcional, ou
venção, que aconteceu no dia 27 de dezembro de seja, o Deputado somente poderá registrar-se como
1994, af, sim, na calada da noite, e no dia seguinte foi candidato avulso ao cargo que couber ao seu partido
decretado feriado bancário. Era uma sexta-feira; de- ou bloco, escapando à indicação oficial da bancada".
pois tivemos o sábado e o domingo, e o Regime de Mas tratando-se da Presidência da Casa, e todos os
Administração Especial Temporária iniciou-se no dia senhores sabem que, por analogia, o que se decide
2 de janeiro de 1995 - portanto, já sob um novo Go- em relação à Presidência da Casa se decide em rela-
vemo. Eu não era mais o Governador à época da ins- ção à Presidência das Comissões, eu leio o trecho da
talação do Regime de Administração Especial Tem- decisão do Deputado Michel Temer:
porária. Quando soubemos que seria instalada a CPI, "Excepcionalmente, para o cargo de Presidente
nós imediatamente entramos em contato com o Uder serão também acolhidas outras candidaturas avul-
da nossa bancada, que por diversas vezes tentou um sas, oferecidas por quaisquer outros Deputados inte-
contato com o Uder Jutahy Junior. A Chefe de Gabi- ressados, fruto de sua in iciativa pessoal, ou seja, sem
nete nossa tentou por diversas vezes e, segundo o indicação de Liderança de partido". Será que só vale
depoimento que tenho dela, manifestou diversas ve- quando o candidato avulso perde, e não vale quando
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O candidato avulso ganha? Portanto, regimentalmen- complementar isso que VExa. acaba de nos expor, os
te, não há qualquer questionamento, nem com rela- motivos que foram elencados por V.Exa., que somen-
ção à quebra de ~ualquer palav~a; ape~as e tão-so- te investiga as irregularidades praticadas durante a vi-
mente, data maxlma v~nha,. qUiseram jogar com o gência dessa administração especial, ou seja, a partir
fato consumado, ou ~eja, .evltou-~e a conversa p~ra da intervenção? Mas à busca de outros motivos no
que se chegasse ate aquI, acreditando que eu slm- '. '...
plesmente abriria mão de concorrer. E acho que a de- caso, deve~fa~os fazer u~. requenmen!o ao Plenar~o
cisão por 12 votos a 2 encerra essa questão da legiti- desta Comlssao, ao plenano da Casa, a Mesa da Ca-
midade desta Presidência. Passo a responder agora mara, ou um requerimento específico, é claro, com a
a questão de ordem formulada pelo Deputado Salva- assinatura de pouco mais de um terço dos membros
dor Zimbaldi. O teor do Ato da Presidência que consti- desta Casa? É a indagação que faço a VExa.
tui esta CP~, que passo a ler, é o seguinte: "O Pres~- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
de~t~ da Ca.mara ~os Depu~a~os, no uso de suas atn- Fleury) _ A indagação eu respondo".
bUlçoes regImentais, constituI, nos termos do art. 35
do Regimento Interno, Comissão Parlamentar de O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI -
Inquérito destinada a investigar várias irregularidades Eu já tinha conhecimento de que a investigação é de
praticadas durante a vigência do Regime de Adminis- ato específico, por tempo determinado. Aliás, foi o que
tração Especial Temporária - RAET no BANESPA, levou a famosa CPI da Corrupção a virar uma colcha
Banco do Estado de São Paulo S.A. Requerimento de de retalhos: foram sendo colocados adendos e mais
CPI no 5, d: 199~, do Sr. Deputado Luiz.Antonio Fle- adendos, e vários outros motivos; ou seja, era uma
ury e outr~s . MUito bem, o ~rt, ~5 do Reglme.nto Inter- Comissão que deveria ser especifica para um fato de-
no reza: A nenhuma Comlssao cabe manifestar-se terminado Esse é um fato determinado Eu não estou
sobre o que não for de sua atribuição específica". Pa- .' . .
rágrafo Unico: "Considerar-se-á como não escrito o saindo do assun~to BANESPA. Nos estamos falando
parecer, ou parte dele, que infringir o disposto neste ~o BANESP~, nao estou falando de outro banco. E é
artigo". Por outro lado, o art. 35 estabelece que "a Câ- ISSO que eu Indago a VExa.
mara dos Deputados, a requerimento de um terço de O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
seus membros, i~stitu irá Comissão Parlamentar de Fleury) - De acordo com a interpretação do Regimen-
inquérito para apuraç~o de fato d~termi~ad<: e p~r to, VExa. deverá requerer uma nova CPI. Esta não
pr~zo certo, a ~ual ter~ p.o?~res ~e Investlgaçao p~o- tem poderes para ir além daquilo que está previsto
pnos das autondades Judiciais, alem de outros prevls- t't . - O d t"d d
t I

. t ' t" § 10 para a sua cons I ulçao. an o con ,nul a e, passa-os em el e nes e reglmen o ; e no : .. .~.
" . . . mos a Ordem do Dia. A presente reunlao destma-se a

t d
CoI nstJe

t
r~-ste fato determlna~do o ~cbol'nteclmen- tratar de assuntos internos. Comunico ao.s nobres co-

o e re evan e In eresse para a VI a pu Ica e a or- . _ .• .
dem constitucional, legal, econômica e social do País legas que, con!orme declsao da Presldencla... ~u
que estiver devidamente caracterizado no requeri- chamo a atençao dos senhor~s para esta quest~o,
mento de constituição da Comissão". Portanto, nós que me parece extremamente Importante: comunico
estamos obrigados a nos ater ao ato de criação e de aos nobres coiegas que, coniorme ue-i-iau Ud Presi-
constituição da Comissão, e a atuar de acordo com o dência desta Casa, temos que proceder à publicação
Ato da Presidência, que limita a investigação ao pe- na Ordem do Dia das Comissões, para conhecimento
rlodo de vigência do Regime de Administração Espe- prévio, dos requerimentos a serem apreciados nas
cial Temporária no BANESPA. reuniões. Portanto, eu solicito aos Srs. membros des-

O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI- Sr. ta CPI que apresentem os requerimentos até o dia an-
Presidente, peço a palavra. terior à reunião na qual se pretenda votá-los, para que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio possamos publicá-los na Ordem do Dia. Nos termos
Fleury) - Com a palavra VExa. do art. 41, inciso VI, do Regimento Interno, cabe-me

O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI - agora designar a Relatoria. A Relatoria coube, por
Indago a VExa.: em que circunstâncias nós podería- acordo, ao PFL, e recebemos um oflcio da Liderança
mos acrescentar outros objetos, nesse caso? Seria do PFL indicando para Relator o Deputado Robson
com recurso à Mesa? Seria fazendo um requerimento Tuma. Portanto, nos termos do art. 41, inciso VI, do
e buscando um terço de assinaturas desta Casa para Regimento Interno, designo para a Relatoria o Sr. De-



O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputado Berzoini, pretendemos, na próxi
ma quarta-feira, no mesmo horário, às 14h, fazer a re
união para a apreciação dos requerimentos. Já fica
estabelecida esta data: quarta-feira, às 14h. Então,
pediria aos senhores que encaminhassem até ter
ça-feira os requerimentos. Passo a palavra ao nobre
Relator, Deputado Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi
dente, primeiro gostaria de agradecer V. Exa. a nome
ação, e à Liderança do meu partido a indicação para
mais esta missão que terei nesta Casa, já Deputado
de terceiro mandato; segundo, quero ser bem claro:
não tenho ligação, absolutamente nenhuma, em rela
ção ao BANESPA. Nunca participei, muito menos in
diquei alguém da sua administração, qualquer que
fosse o Governo, o que me dá tranqüilidade para rela
tar este processo, porque em momento nenhum eu
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putado Robson Tuma, a quem convido para compor a do art. 52, que exige a assinatura de um terço dos
Mesa. (Pausa.) membros para que sejam apresentados. De qualquer

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - maneira, Deputado Marcelo Barbieri, quero comuni-
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. car à Comissão que o Deputado Lamartine Posella

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio justificou. su~ au~~ncia a est~ reunião, poi~ se ~ncon-
Fleury) - Com a palavra o Deputado Marcelo Barbieri. tra em mlssao oficiai no exterior at~ o próximo dia 4 de

PUTADO MAR E BARBIERI- Sr. setembro. Q~er~ também com~nlcar aos Srs.._me~-
O SR. DE . C LO . . bros da Comlssao que em segUida a esta reunlao pu-

P~esidente, ~sta é a qua~~ CPI de que e~ partl~lpo. blica, logo após a palavra do Relator e de algum
TIVe oportunidade de participar da CPI que investigou membro da Comissão que queira fazer uso da pala-
o caso PC Fa~ia~, integrei ~ CPI da VASP e a CPI do vra, nós teremos uma reunião informal da Comissão
Atraso Tecnologlco no Brasil; portanto, eu tenho algu- na sala do serviço das Comissões Parlamentares de
ma experiência ~r:n CPI. Se~ que CPI é uma coisa que Inquérito, para que possamos deliberar sobre a meto-
c~m.~ç~ d~um Jeito e te~ml~a de ~utro, d~~a atco~ dologia de trabalho que vamos adotar, porque me pa-
p eXI a e o .qude sd~ po eVlnEvestélgar aháqUl en rO'

d
rece fundamental que nós tenhamos começo, meio e

que eu gostana e Izer a . xa. que um gran e . ._
. d"- 'bl' CPI É fim dos nossos trabalhos. Nós faremos essa reunlao
~~resse. a oplnlao pu Ica ~ua~~ a :sta

l
'. ~m~ para estabelecermos o nosso roteiro de trabalho, que

qued.lnteredssa aodPodvo BAeNEaSopAau o pnnclpa - será seguido a partir das próximas reuniões públicas
mente, lante a ven a o , porque esse _. . _

. RAET I à d d t' A • que teremos. Entao, quena fazer essa comunJcaçao,
regime, esse evou ven a e um pa nmomo d I
d d S- P I à d d BANESPA E t- que me parece fun amenta.o povo e ao au o, ven a o . n ao,
acredito que tenhamos de fato que esclarecer a fundo O SR. DE.PUTAD? RICARDO BERZ~INI - ~e
o que aconteceu, com transparência, com absoluta qu~l~uer maneira, Pres~dente, ac~.? que sena bom Já
clareza de tudo que for levantado aqui dentro. Nesse d~flmrmos um calendário de reumoes abertas da Co-

sentido, Sr. Presidente, gostaria de deixar claro que mlssao...
para nós da bancada do PMDB - e falo aqui também O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
em nome do Deputado Lamartine Posella, que não Fleury) - Perfeito.
está hoje aqui porque está em viagem oficial, por isso O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - ...
não se encontra aqui, e pediu que eu justificasse; está para que possamos, inclusive, ter uma previsão em
aqui o nobre colega Dado, também -, é de interesse relação ao prazo para apresentação de requerimen-
nosso aprofundar elevar até o final todas as investi- tos.
gações necessárias a esse procedimento. Então, dei
xo aqui clara a posição do nosso partido, que veio
aqui com o intuito de aprofundar todo e qualquer as
sunto, sem qualquer tipo de preconceito ou tentativa
de impedir que se vá a fundo nas investigações que
se queira fazer. E nesse sentido, Sr. Presidente, que
remos dizer que temos alguns requerimentos e, de
acordo com o que V.Exa. disse, vamos encaminhá-los
ao Relator para o parecer e, posteriormente, a deci
são da Comissão. Não sei se é esse o procedimento
que V.Exa. vai adotar ou se deveremos trazer direto
ao Plenário as nossas intenções.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lufz Antonio
Fleury) - Os requerimentos, como eu disse, terão que
ser encaminhados até a véspera da reunião, até o dia
anterior à reunião na qual se pretenda votá-los. Toda
via, é possivel apresentá-los também na mesma reu
nião, desde que nós tenhamos a observância do §SO
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serei aqui o que os senhores considerem um braço do não devemos afastar-nos, do ponto de vista do foco,
Governo para criar dificuldades em relação às apura- trabalhará sem nenhum tipo de restrição em relação à
ções, ou um braço de quem quer que seja para dificul- apuração do período anterior dos Governos que ante-
tar qualquer tipo de investigação; serei apenas aquele cederam o do Governador Mário Covas, que, por si-
que colocará no papel a decisão da maioria dos mem- nal, na época também manifestou sua profunda irrita-
bras desta Comissão. A missão do Relator é fazer o ção pela maneira como foi feita a intervenção do
relatório. A missão do Relator é colher dados, e esses BANESPA, e do período posterior, no qual se prepa-
dados, obviamente, serão trazidos pelos senhores. rou, no âmbito do Banco Central e do Ministério da
Minha missão dentro desta Comissão éapenas colo- Fazenda, a privatização do Banco do Estado de São
car no papel as informações que todos os senhores Paulo, inclusive com suspeitas quanto à sua entrega
trouxerem, é tentar ser um elo, a fim de esclarecer- para o Santander, em um processo combinado com
mos realmente aquilo que aconteceu no banco. E eu, BRADESCO, Itaú e Unibanco, porque havia o interes-
que sou paulista, fiquei muito triste por termos perdi- se de ingressarem 3,5 bilhões de dólares para fechar
do o banco. as contas externas do nosso País. Por isso a bancada

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio do PT está profundamente comprometida com a apu-
Fleury) - Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoiní. ração da ~erdade do RAET, do período anterior ao

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _ Sr. RAET e do período posterior, até à privatização.

Presidente, quero apenas cumprimentar o Sr. Relator O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi-
e dizer que, embora do ponto de vista regimental eu dente, quero só esclarecer àbancada do PT que essa
esteja em total acordo com o que foi declarado pela não é uma vontade só do PT; tenho certeza de que é
Presidência em relação ao objeto da CPI, é evidente a vontade da Comissão e deste Relator também. Foi
que no processo de apuração, até pela dinâmica das exatamente isso que eu disse. Não existe nenhum
CPls, é impossível deixar de discutir o que levou ao tipo de compromisso em relação a absolutamente
RAET e o período posterior ao RAET, que é o período nada, só com a verdade dos fatos. E eu tenho certeza
entre a federalização e a privatização do banco. Por- de que essa foi, inclusive, a própria intenção do Depu-
tanto, temos aqui a oportunidade, com certeza, e tado Fleury quando apresentou o requerimento.
acho que é do interesse do povo de São Paulo e do O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
povo do Brasil, já que isso envolveu questões de âm- Fleury) - Deputado Ricardo Berzoini, quero aprovei-
bito nacional e estadual, temos a oportunidade de tar a pergunta feita por V.Exa. para dizer que esta Pre-
apurar, de ouvir autoridades federais e estaduais da sidência não criará nenhum obstáculo a que sejam
ocasião, de ouvir pessoas que participaram profunda- apuradas as causas da intervenção no RABI. Ne-
mente do processo de resistência à privatização do nhum. Ao contrário; nós temos o maior interesse em
BANESPA e, principalmente, tentar tirar lições desse que venha a público realmente o que aconteceu du-
processo, para que no futuro nós tenhamos um Ban- rante o período do RAET, mas também o que levou ao
co Central que haja de maneira mais transparente, in- RAET. Não haverá nenhuma dificuldade quanto a
clusive na'sua relação com o Congresso Nacional. O isso. V.Exa. contará com todo o apoio desta Presidên-
grande pmblema que temos hoje quanto a essa rela- cia, está certo? A resposta que dei ao Deputado Sal-
ção de int'ervenção e liquidação, não só de bancos vador Zimbaldi foi baseada na interpretação rigorosa
públicos, mas também de bancos privados, é a falta do Regimento, mas nós temos aqui não o ex-Gover-
de transparência por parte do Banco Central. Deci- nador, como quiseram colocar, tentando impedir-me
sões que envolvem milhares de vidas, milhares de de presidir esta Comissão, pois, em nome do povo de
empregos, bilhões de reais são tomadas a partir da São Paulo, o compromisso que eu assumi é o de mos-
decisão unilateral de um Ministro da Fazenda e de um trar a verdade também em relação às causas que le-
Presidente do Banco Central sem qualquer tipo de in- varam à intervenção, e nós vamos levar adiante esta
teração com o Poder Legislativo, que também tem investigação. E o trabalho de V.Exa., como ex-Presi-
responsabilidade nesse processo. Então, neste caso, dente do Sindicato dos Bancários, será de fundamen-
quero deixar claro que a bancada do PT, ciente do as- tal importância, e não haverá nenhuma dificuldade.
pecto regimental que define o objeto da CPI e do qual Nós queremos demonstrar tudo que aconteceu, inclu-



O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI 
Deputado Fleury, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pois não.

O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI 
Eu peço a palavra a V.Exa. porque, apesar de estar
aqui conversando com a imprensa, ouvi sua fala e fico
feliz, porque V.Exa. vai abrir realmente espaço para
apurarmos as causas que levaram àquebra do banco
e a partir daí à intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O banco nunca quebrou, Deputado. Essa é
a primeira coisa que vai ser demonstrada.

O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI 
Isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O banco nunca quebrou.
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sive por que se escolheu o último dia útil de um Go- O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI-
verno para se fazer uma intervenção e coisas dessas Exatamente. Então, eu fico feliz, realmente, por-
natureza. Tudo isso virá à tona, porque o que nós que- que V.Bxa. disse que vai abrir a possibilidade...

remos é a apuração da verdade. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr. Fleury) - Sem dúvida.

Presidente, eu considero essa sua manifestação - O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI- ..
evidentemente eu não esperava outra - extremamen- .de apuração exatamente das causas, buscando a
te importante, até para tentar evitar aquilo que um se- saúde financeira do banco, talvez a partir de 1983, ou
tor da imprensa tentou produzir nesse último final de seja, desde o Governo Montoro. Eu creio que poderla-
semana, no sentido de que haveria um interesse da mos investigar de lá para cá, para

sua part~, ?e Deputados que sufragaram .seu nome saber o que realmente aconteceu e verificar o
para presldl~ esta CPI, de ocultar qualquer tipO de pro- . porquê da intervenção, a que aliás, diga-se de pas-
cesso anterior. Eu tenho certeza de que o processo sagem, o Governador falecido, o grande Governa-
que levou àintervenção do BANESPA, e nós vamos dor do Estado de São Paulo Mário Covas resistiu
apurar isso aqui, foi muito bem preparado e muito muito. Ele brigou muito para que o banco não fosse
bem urdido por pessoas que têm interesse em reduzir privaHzado, brigou muito para que o banco conti-
o papel do setor público no sistema financeiro, o que nuasse nas mãos do Estado de São Paulo. As ale-
pode atingir inclusive o Banco do Brasil e a Caixa gações foram de que o banco não tinha mais capa-
Econômica Federal. E falei em nome do PT evidente- cidade financeira para bancar a sua dívida devido
mente, porque é o que me compete, mas t~nho a cer- a algumas ?perações AROs.que tinham sido feitas.
teza de que é a vontade de toda esta Comissão, do Sr. Portanto, .f1~? realmente fehz ~uando V.Exa. abre
R I t d S P id t esta POSsibilidade, porque assim se poderá escla-

e a or e o r. res en e. recer de vez por todas essa situação e tirar qual-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio quer mal entendido.

Fleury) - E, complementando, Deputado Ricardo Ber- O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL _
zoini, evidentemente, como uma coisa está ligada à Peço a palavra pela ordem Sr. Presidente.
outra, a intervenção foi feita para preparar o banco '. .
para a privatização e a privatização seguiu-se a ela, O SR. .PR':SIDE~T~ (Dep~ado LUIz Antonio
evidentemente nós teremos a oportunidade de apurar F~eury) - POIS nao. P~lmelro ouviremos o Deput~d?
todos esses fatos durante o funcionamento da Comis- Bispo Wanderval, depois o Deputado Marcelo Barblen.
são. O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL -

Sr. Presidente Luiz Antonio Fleury Filho, Sr. Rela
tor Robson Tuma, eu quero parabenizar V.Exas. pela
condução dos trabalhos, condução firme, condução
eficaz. E V.Exa., Sr. Presidente, deixa-me tranqüilo ao
apresentar-se diante de todos os Parlamentares sem
qualquer constrangimento por estar na posição de
Presidente da CPI e ao definir com toda a transparên
cia os trabalhos da Comissão, ainda que na época
V.Exa. tenha sido Governador do Estado. Isso é
muito importante. Eu quero agradecer também, Sr.
Presidente, ao meu Partido, o Partido Liberal, mi
nha indicação. E mesmo como disse o Deputado
Ricardo Berzoíni. Eu moro em São Paulo há muitos
anos, e vidas, bilhões e bilhões de reais e dólares e
muitos empregos foram comprometidos com a en
trega desse Banco. E sinto-me muito honrado por
estar aqui representando o Partido Liberal, junta
mente com o Deputado de Velasco, sendo Coorde
nador do Bloco aqui, na CPI do BANESPA. Muito
obrigado, Sr. Presidente.



39148 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2001

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio a pessoa talhada para tentar esclarecer ao máximo
Fleury) - Com a palavra o Deputado Marcelo Barbieri. isso, até porque V. Exa foi atingido, porque a interven-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Sr. ção se deu no seu Governo - V. Exa era o Governador
Presidente, eu queria dizer que V. Exa, com a fala que de S~o Paulo; então, V. Exa foi atin~i~o. E~t~o, e~
acabou de proferir, esclareceu muito bem a dúvida que acredito que, até a bem da sua condlçao pohtlca, ha
havia da parte do Deputado Zimbaldi, que era uma dú- interesse de V. Exa em apurar a fundo aquilo que foi le-
vida, naquele momento em que V. Exa respondeu a ele, van~ado. E acho q~e, como dis:e o Relator, ninguém
regimental. Do ponto de vista do Regimento, V. Exa reS- aqUi tem nenhum Interesse a nao ser apurar fundo o
pondeu corretamente. O Regimento não se pode mo- ~ue aconteceu cc:m o BANESPA, por que ~Ienfo.i priva-
dificar. Nós não podemos, aqui na CPI, mudar o Regi- tlzado, por que ~ao Pa~lo perdeu um patnmonlo des- .
mento. Mas do ponto de vista da investigação, sim, nós se porte, dessa Importancla.
podemos considerar que o que levou ao RAET faz par- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Peço a
te daquilo que nós temos que investigar. palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado LuIz Antonio O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Exato. Fleury) - Pois não. Com a palavra o Sr. Relator, e de-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - E pois o Deputado Dr. Hélio.
evidentemente há o maior interesse de V. Exa , como O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só para
ex-Governador, do ex-Governador Quércia, do esclarecer, a idéia deste Relator sempre foi essa. Não
ex-Governador Montoro e de outros ex-Governadores há a menor possibilidade de se discutir intervenção
anteriores, de provar que um banco falido não é ven- em alguma coisa sem discutir o que levou àquela in-
dido por 7 bilhões de reais, que um banco falido não tervenção. Não se pode discutir o que o administrador
tem um lance de 7 bilhões de reais. Se está falido! O fez quando assumiu se não se sabe o que ele pegou
lucro desse banco falido acabou de ser publicado: quando assumiu. Então, nós só podemos discutir a in-
500 milhões de reais, no balanço produzido agora. tervenção a partir do momento em que nós tivermos
Então, precisamos pesquisar a fundo o que levou ao colhidos os dados do que levou àquela intervenção e
RAET, quais foram as razões políticas, quais foram as soubermos inclusive se os argumentos para aquela
razões morais que golpearam o interesse do povo de intervenção são reais. Então, isso, é claro, está impU-
São Paulo, o povo paulista, o patrimônio de São Pau- cito na missão da Comissão. Eu não posso discutir o
lo. Nós temos que ir a fundo, sim. Temos que investiga que o Presidente de uma empresa fez no dia seguinte
as AROs que foram realizadas, se aquilo comprome- após ter assumido se eu não souber qual era a situa-
tia de fato a saúde financeira do Banco; temos que ção da empresa uma dia antes de ele assumir. Então,
trazer as autoridades à época. Infelizmente, o Gover- não existe essa possibilidade. A CPI é tranqüilamente
nador Franco Montoro e o Governador Covas não po- capaz de fazer esse tipo de apuração. Agora, Sr. Pre-
derão estar aqui presentes, por motivos que nós to- sidente, ela vai ser uma CPI técnica também. Além de
dos conhecemos, mas ex-Governadores à época te- ter problemas enormes, jurídicos, vamos ter aqui da-
rão que vir aqui e trazer o seu testemunho, o seu de- dos muito técnicos, e por isso eu gostaria, já, de ime-
poimento. Eu acho que nós temos que ir a fundo, sim, diato, porque eu sei que essas coisas levam um pou-
Governador Fleury, porque o povo de São Paulo não co de tempo, tenho muita experiência em CPI nesta
pode ser enganado. Se diziam que o banco estava fa- Casa, que V. Ex" requeresse os assessores jurídicos
lido, como é que depois ele foi vendido com essa tre- desta Casa que têm notória especialização, uma ca-
menda lucratividade? Como é que da noite para o dia pacidade extraordinária em relação às CPls, que são
a maior valorização de ação do Brasil foi a do Márcia Bianca e Flávio Jacopetti, e também outro as-
BANESPA, quando se anunciou que ele não ia ser sessor, de que não me lembro o nome, mas é um
mais liqüidado e teve a publicação de seu balanço? O grande assessor da área orçamentária desta Casa,
que houve por trás disso? Qual foi ~ armação? Quem que será um técnico específico na área financeira,
lucrou com isso? Quem ganhou dinheiro com isso? além de pedir ao Banco Central que também mande
Quem prejudicou o interesse de São Paulo? Nós te- para cá dois técnicos, a fim de que sejam o nosso elo
mos que ir ao fundo, Sr. Presidente. E, nesse sentido, nas nossas necessidades, para viabilizar o mais rapi-
eu acho que... Não participei, aqui, da votação no dia damente possível as nossas necessidades, e um elo,
em que V. Exa foi eleito; não estava presente, estava algum assessor também da Receita Federal. E, mais
em atividade no Estado, mas quero deixar claro aqui do que isso, se V. Ex" achar necessário, junto com os
que eu acho que a escolha foi correta, po~que V. Ex" é demais membros, um membro do Ministério Público
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Federal para acompanhar os trabalhos desta Comis- te, porque eu não tenho absolutamente nenhuma pre-
são, para viabilizar inclusive qualquer defesa de que ocupação nem sinto aqui que haja uma parcialidade,
haja necessidade, em relação a alguma quebra de si- um desejo de querer ocultar alguma coisa que tenha
gilo que o Supremo possa ou venha a suspender. ocorrido no passado, até porque a Assembléia Legis-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio lativa do Estado te~ essa função fiscal, ~ssa função
Fleury) - Sem dúvida alguma. Nós providenciaremos controladora, e se nao o fez - e eu acredito que de~a

os requerimentos que o Sr. Relator apresenta. Ape- ter a~ompanhado~sses processos.n~ passado - na?
nas, antes de encerrar, já que nós... Desculpem;ouví- esta!la compr~m~~ldac~m seus ,0~Jet~vos e suas obrl-
remos o Deputado Dr. Hélio e depois o Deputado De gaçoes. Isso Significa dizer que e obvIo que há prece-
Velasco. Deputado Dr. Hélio, com a palavra V. Exa. dentes que devem ser levantados, mas o foco da

, . questão que se liga nacionalmente a uma CPI da Câ-
O SR. DEPUT~DO. DR. HELIO - Pr~sldente, mara Federal são as interconexões com os setores fe-

?omo D~putado de primeiro mandato, e, mais do que derais, como Banco Central e Ministério da Fazenda,
IS~, ate es!reant~ ~u~ processo de CPI, ~orque até e a privatização de um patrimônio que não é só do
entao eu nao. pa~rtlclpel de nenhum proce?lmento ~e nosso Estado de São Paulo, é um patrimônio nacional.
CPI, de Comlssao Parlamentar de Inquérito, eu veIO . .
que sobre este assunto, cuja relação com as obriga- O SR. PRESIDENTE (Deputado LUIZ Antonio
ções que nos Parlamentares Federais temos V. Exa Fleury) - Com a palavra o Deputado De Velasco.
estabeleceu claramente, cabe a nós trabalharmos no O SR. DEPUTADO DE VELASCO - Sr. Presi-
foco de uma intervenção federal e, em cima de uma dente, Sr. Relator, Srs e Srs. Deputados, nós tivemos
intervenção, a resultante posterior, a privatização de a oportunidade de, de 1975 até 1977, ser o Coorde-
um bem público, que tem repercussões não só nacio- nador da unificação dos dois bancos oficiais do Esta-
nais como também internacionais, visto que o do do Rio de Janeiro, o Banco do Rio de Janeiro anti-
BANESPA era um patrimônio público que geografica- go e o Banco do Estado da Guanabara. O BANERJ
mente tinha repercussão, seu nome e sua riqueza ex- nasceu de nossas mãos e chegou a ser o sétimo con-
trapolando inclusive o próprio território nacional. glomerado financeiro deste País. Hoje V. EXS sabe em
Então, nessa dimensão, cabe a uma CPI da Câmara que mãos está o BANERJ. Na nossa época de sétimo
Federal discutir especificamente esses dados. Isso conglomerado financeiro do País, o BANESPA era o
não significa, Sr. Presidente, que nós não tenhamos quarto, a uma grande distância acima do sétimo colo-
clareza de que existem precedentes, mas os prece- cado, que era o BANERJ. Seria interessante, Sr. Pre-
dentes são como o sintoma de uma enfermidade. Eu sidente, que nós pudéssemos verificar se não houve,
não posso dar tamanha importância à questão da nessas duas histórias dos dois maiores bancos esta-
temperatura e de outrossintomas quando o que que- duais deste País, o resultado de uma orquestração do
remos ver é o fato que levou o doente a um estado ter- sistema financeiro internacional para enfraquecimen-
minaI. Então, essa é a situação principal. Se houve to do sistema financeiro nacional, em detrimento de
possibilidade de o próprio Governo do Estado, la uni- nossos bancários, de nossos funcionários, de nossos
dade federada São Paulo estabelecer CPI na Assem- Estados, se por acaso isso não é o resultado dessa
bléia Legislativa do Estado para promover mecanis- orquestração em o que o grande maestro não se as-
mos de investigações - respeitando-se a unidade fe- senta neste País, em que o grande maestro quer que
derada São Paulo, houve aí um tempo até largo para a orquestra aqui, ainda se pudesse funcionar, funcio-
essa condição -, não podemos abdicar de um aspec- nasse desafinadamente, e talvez fizesse calar todos
to que é fundamental para o papel de uma CPI insta- os instrumentos que ainda estão na mão de orques-
lada na Câmara Federal, que é o de estabelecer os tradores e musicistas nacionais. Seria interessante
nexos causais entre a situação de um banco que che- que V. Exa pudesse também levantar isso. Fica aqui
gou a sofrer uma intervenção com participação de ór- esta observação, esta sugestão, para que nós possa-
gãos como Banco Central e Ministério da Fazenda e mos ir realmente, conforme eu tenho certeza de que é
as conseqüências, a partir daí, de uma privatização da vontade de V. Ex8

, a fundo nessa questão. Muito
que fez com que uma riqueza de âmbito nacional, que obrigado. E parabéns pela sua Presidência e pela Re-
é o BANESPA, com seu nome, sua pujança e sua par- latoria.
ticipação, tanto nas fronteiras nacionais como ínter- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
nacionais, fosse vendida, o que deve ser também mo- Fleury) - Senhores, eu quero lembrar a nossa reunião
tivo do aprofundamento do questionamento desta informal, que será na sala 155-A, na parte superior
CP\. Então, coloco-me muito à vontade, Sr. Presiden- deste edifício, mas eu gostaria de dizer ao Deputado



Ata 'Ja Irlrimeira Reunião Ordinária, realizada
em 22 de agosto de 2001. (Instalação da Comissão
e eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes)

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois
mil e um, às onze horas e treze minutos, no plenário
n° 15 do anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Deputado Haroldo Lima, na forma do
art. 39, § 4° do Regimento Interno, reuniu-se ordinari
amente a Comissao Especial Destinada a Proferir
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Zimb~ldi que .eu I~stimoque o Governador Mário <??- Parecer à Proposta de Emenda à Constituição n°
vas nao est~Ja VIVO, porque por c~rto .el~ aplau.dma 57-A, de 1999, do senhor João Leão, que "Altera o
esta CPI, pOI.S se há algu~~ que fOlludlbnado fOI ele, Art. 159 da Constituição Federal, Para Instituir o
porq~e lhe dls~eram que~nam sanear,o B.ANESPA e Fundo Nacional de Deseivolvimento do Semi-Árido e
depoIs devolve-lo para Sao Paulo e nos vimos o que ~ 11'

aconteceu. Foi por isso que ele se colocou contra a in- Preve sua~ fontes de Rec.urs?s (Fundo Nacional de
tervenção desde o início. Equero dizer a V. Exa, Depu- Desenvolvlm~nto do Seml-Ándo). Compa~~ceram os
tado Zimbaldi, que esta CPI foi requerida por mim, e Deputados Anston Andrade, Armando Ablllo, Arman-
vejam: qual o interesse de requerer uma CPI a respei- do Monteiro, Augusto Farias, Avenzoar Arruda, Carlos
to de um assunto cuja versão oficial tanto já me preju- Dunga, Cleuber Carneiro, Fernando Diniz, Haroldo
dicou? E hoje não está mais em pauta! Não se fala do Lima, Helenildo Ribeiro, João Caldas, João Leão,
BANESPA. Mas~tenho um compromisso ass~mido João Magalhães, Jonival Lucas Júnior, Jorge Alberto,
com o povo de Sa~ P~ulo. O trabalho e~volve, Sim, as Jorge Khoury, Manoel Salviano, Marcelo Castro, Pe-
causas. En~ol~e pr~nclpalmente a atuaçao do R~ET, e dro Corrêa. Pimentel Gomes, Roberto Pessoa, Waldir
ch~ga á.pnvatlzaçao. E houve.gen.te qu~ deu nsada. Pires e Wolnei Oueiroz titulares' Antônio do Valle B.
FOI preciso um banco estrangeiro vir aqUi pagar meta- " . '.:. . '
de, talvez, do valor, daquilo que o BANESPA realmen- Sa.. Clementlna Coelho,. Jose Llnhares, José Tel~s,
te valia, já que sua marca não foi avaliada, já que seus LUIZ Albert?, Paes Landim, Pedro Chav:s~ Salomao
imóveis foram depreciados, com critérios contábeis, e Gurgel, Raimundo Comes de Matos e Tania Soares,
não com critérios de venda de ativos, e coisas desse suplentes; e o Deputado Alda Rebelo. Não compare-
tipo. De qualquer forma, gostaria que isso ficasse re- ceram os Deputados Carlos Batata, Félix Mendonça,
gistrado, porque tenho visto muitas vezes na impren- José Rocha Lavoisieur Maia, Nelson Otoch, Paulo
sa comentários como se eu estivesse assumindo a Braga, Pedro Valadares, Roberto Rocha e Wellington
Presidê~cia desta Comissão pa~ ~entar e~c~brir 8:1- Dias. Havendo número regimental, o Presidente de-
g~ma cOisa. E exatamente o cont~ano. A poslçao mais clarou abertos os trabalhos. ordem do Dia - Instala-
com0,9a para este Dep~tado sena permane~?r cala- ção da Comissão e eleição do Presidente e dos
do, nao apresentar pedido de CPI alguma, Ja que o .. ..
assunto está fora de pauta, não se toca mais nisso, Vlce-Pre~l.dent~s .. O ~enhor Presidente co_munlc_ou
mas nós fizemos questão de trazê-lo à pauta para ao Plenar~o a Indlcaçao d?s Deputado.s Joao ~e~o,
mostrar as causas reais e o que realmente aconteceu para Presidente, pelo Partido Progressista Brasileiro
na intervenção que houve no BANESPA. Nada mais - PPB; Paulo Braga, para 1° Vice-Presidente, pelo
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes Partido da Frente Liberal- PFL; Waldir Pires, para 2°
convocando reunião para o próximo dia 5 de setem- Vice-Presidente, pelo Partido dos Trabalhadores -
bro, quarta-feira, às 14 horas, com a seguinte pauta: PT, e Helenildo Ribeiro, para 3° Vice-Presidente, pelo
elaboração do roteiro de trabalho. Está encerrada a Partido Social Democrático Brasileiro - PSDB. A se-
reunião. guir, informou a existência de cédulas em branco na

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR cabine, caso a escolha não recaísse sobre os nomes
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À indicados. O Deputado Luiz Alberto foi convidado a

CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999, DO SENHOR auxiliar a Presidência no decorrer da eleição Dando
JOÃO LEÃO, QUE "ALTERA O ART. 159 DA início ao processo de votação, foi feita a chamada no-

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA INSTITUIR minai dos parlamentares. Votaram os Deputados
O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Armando Abílio, Helenildo Ribeiro, Manoel Salviano,

DO SEMI-ARIDO E PREV~ SUAS FONTES Cleuber Carneiro, Jorge Khoury, Roberto Pessoa,
DE RECURSOS" (FUNDO NACIONAL DE Fernando Diniz, João Magalhães, Jonival Lucas Júni-
DESENVOLVIMENTO DO SEMI-ÁRIDO). or, Jorge Alberto, Marcelo Castra, Avenzoar Arruda,

Waldir Pires, Augusto Farias, João Leão, Pedro Cor
rêa, Haroldo Lima, João Caldas, Ariston Andrade,
José Teles, Raimundo Comes de Mattos, Antônio do
Valle, e Luiz Alberto. O Senhor Presidente informou
ao Plenário que o número com o número de sobrecar
tas. Esclareceu que o Deputado Marcelo Castra inad
vertidamente colocou o seu voto na urna sem a so
brecarta, mas o seu voto foi computado. Procla
mou-se o resultado e foram eleitos os Deputados
João Leão, Presidente; Paulo Braga, Waldir Pires e



Em anexo está a relação dos componentes da
Comissão, indicados pelos Líderes dos respectivos
partidos.

Peço aos Srs. Deputados licença para não ler a
relação completa, a qual está à disposição dos no
bres colegas. Passo a encaminharasessão, já que há
quorum exigido de dezessete Deputados para eie!
ção dos cargos, maioria absoluta. Peço aos Srs. De
putados que permaneçam no recinto até o término
desta reunião.

Antes de iniciar o processo de votação, esclare
ço a V.Exas. que, por acordo de Lideranças, se en
contra sobre a mesa de votação cédulas com a se
guinte chapa, resultante do acordo. A Liderança do
PTB, por acordo, indica o Deputado João Leão, do
Partido Progressista Brasileiro, para a vaga de Presi
dente da Comissão Especial. O gabinete da lideran
ça do Bloco PFLlPST remeteu a esta Comissão ofício
indicando o Deputado Paulo Braga para ocupar o car
go de 1° Vice-Presidente. Através de ofício, a lideran
ça do PT indica o Deputado Waldir Pires para ocupar
o cargo de 2° Vice-Presidente. Como já informei, ain
da não chegou à Mesa ofício indicando o candidato
ao cargo de 3° Vice-Presidente.

Há cédulas em branco para Presidente e
Vice-Presidentes, caso a escolha não recaia nos no
mes indicados. À medida que forem sendo chama-
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Helenildo Ribeiro, Primeiro, Segundo e Terceiro Esclareço aos nobres pares que esta Comissão
Vice-Presidentes, com 23 votos cada um. Em segui- é composta de 32 Deputados titulares e igual número
da, o Deputado João Leão assumiu a Presidência e de suplentes, em conformidade com o ato da Presi-
declarou empossados o Primeiro, o Segundo e o Ter- dência, que passo a ler neste instante.

c~iro Vice~Presidentes ..O De~utado Jonival Lucas J.ú- Nos termos do § 2° do art. 202 do Re-
mor su~enu qu~_a deslgnaç,ao do Relator fosse ~elta gimento Interno, esta Presidência decide
na p~ó~lm~ reunlao,. o que fOI acatado pelo Plenáno. ~ constituir Comissão Especial destinada a,
Presldencla comumc,?u que, de acordo com o Regl- no prazo de 40 sessões, pro ferir parecer à
mento Interno da Camara dos Deputados, o prazo Proposta de Emenda à Constituição n0
para apresentação de emendas é de dez sessões e 57-A, de 1999, do Sr. Deputado João Leão,
terá início no próximo dia vinte e três. Esclareceu ain- que altera o art. 159 da Constituição Fede-
da que as emendas deverão ser apresentadas com o ral, para instituir o Fundo Nacional de De-
quórum mínimo de um terço de assinaturas de depu- senvolvimento do Semi-Árido e prever suas
tados, ou seja, 171. Foi aprovada a sugestão do De- fontes de recursos. E, em decorrência, re-
putado João Leão de convite ao Dr. Airson Bezerra solve:
Lócio, Presidente da Companhia de Desenvolvimento 1° - designar para com pô-Ia, na forma
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - indicada pelas Lideranças, os Deputados
CODEVASF, para uma reunião de audiência pública. constantes da relação anexa;
Usaram da palavra para tecer comentários sobre os 2° - convocar os membros ora desig-
trabalhos da Comissão os Deputados Jorge khoury, nados para reunião de instalação a reali-
Jonival Lucas Júnio, Alda Rebelo e Ariston Andrade. zar-se no dia 22 de agosto, quarta-feira, às
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente en- 11 horas, no Plenário n° 15 do anexo 11.
cerrou a reunião às doze horas e treze minutos, antes Brasília, 21 de agosto. - Deputado Aécio
convocando a próxima para o dia 28 de agosto, às 14 Neves, Presidente.
horas, para audiência pública com o Dr. Airson Bezer
ra Lócio, Presidente da CODEVASF, e definição do ro
teiro de trabalho da Comissão. A reunião foi gravada,
e as notas taquigráficas, após decodificadas, serão
publicadas, juntamente com esta ata, no Diário da
Câmara dos Deputados. E, para constar, eu, Fran
cisco da Silva Lopes Filho, Secretário, lavrei a presen
te ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Haroldo Lima)
- Declaro abertos os trabalhos da presente reunião,
convocada pelo Presidente desta Casa, Deputado
Aécio Neves, nos termos regimentais, para instalação
da Comissão e eleição do Presidente e dos Vice-Pre
sidentes.

Na forma do § 4° do art. 3° do Regimento Inter
no, compete-me assumir a Presidência dos trabalhos,
como Deputado de maior número de mandatos. Caso
ainda tenham sido recebidos os ofícios, solícito aos
senhores representantes dos diversos partidos que
procedam ao registro junto á Mesa, individualmente
ou por chapa, dos candidatos aos cargos de 1°, 2° e
3° Vice-Presidentes da Comissão. Nesse sentido, in
formo-lhes que chegaram à Mesa requerimentos indi
cando candidato a Presidente e a 1° e 2° Vice-Presi
dentes, estando ainda por recebermos requerimento
indicando o 3° Vice-Presidente da Comissão.



PSDB

PMDB

PMDB

PSDB/PTB

Bloco PFUPST

Deputado Avenzoar Arruda, da Paraíba.
Deputado Waldir Pires.
Deputado Wellington Dias. (Pausa.) Ausente.

PPB.

Deputado Jonival Lucas Junior, Bahia. (Pausa.) Au
sente.
Deputado Jorge Alberto (Pausa.) Ausente.
Deputado Marcelo Castro, do PiauL (Pausa.) Ausen- .
te.

Titulares
Deputado Manoel Salviano, do Ceará.

Titulares
Deputado Armando Monteiro, Pernambuco. (Pausa.)
Ausente.
Deputado Fernando Diniz, Minas Gerais. (Pausa.) Au
sente.
Deputado João Magalhães, Minas Gerais. (Pausa.) Au
sente.

Titulares
Deputado Armando Abílio. (Pausa.) Ausente;
Carlos Batata. (Pausa.) Ausente.
Carlos Dunga, da Paraíba. (Pausa.) Ausente.
Félix Mendonça, da Bahia. (Pausa.) Ausente.
Helenildo Ribeiro, de Alagoas. (Pausa.) Ausente.
Manoel Salviano, do Ceará. (Pausa.) Ausente.
Nelson Otoch. (Pausa.) Ausente.
Roberto Rocha, do Maranhão. (Pausa.) Ausente.

Titulares
Deputado Cleuber Carneiro, Minas Gerais. (Pausa.)
Ausente.
Jorge Khoury, Bahia. (Pausa.)
José Rocha, Bahia. (Pausa.) Ausente.
Lavoisier Maia, Rio Grande do Norte. (Pausa.) Ausente.
Paulo Braga, Bahia. (Pausa.) Ausente.
Roberto Pessoa, Ceará.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Haroldo Lima)

- Está reaberta a reunião.
Informo-lhes que a chapa que está sendo posta

à disposição dos Srs. Parlamentares já está comple
ta, com a indicação também do 3° Vicé-Presidente.
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dos, os Srs. Deputados, depois de assinarem a folha Passo a palavra ao Deputado Luiz Alberto para
de votação e de posse da sobrecarta, devem diri- que prossiga a chamada dos votantes.
gir-se ao local da votação e selecionar a cédula, colo- O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Vou inici-
cando-a no mesmo envelope que será depositado na ar a chamada dos votantes.
urna.

Solicito ao Deputado Luiz Alberto que compare
ça à Mesa para ajudar nos trabalhos, fazendo a cha
mada dos Deputados. Primeiramente os titulares, que
terão acesso à cédula para proceder à votação.

Com a palavra o Deputado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Vou pro
ceder à chamada dos Exmos. Srs. Deputados para
que iniciem a votação.
Titulares
Deputado Armando Abllio. (Pausa.) Ausente.
Carlos Batata. (Pausa.) Ausente.
Carlos Dunga. (Pausa.) Ausente.
Félix Mendonça. (Pausa.) Ausente.
Helenildo Ribeiro. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Haroldo Lima)
- Comunico aos Srs.

Deputados que o Deputado Helenildo Ribeiro
acaba de chegar, e a Liderança do PSDB informa
oralmente, através de S. E)(-, que está enviando ofício
indicando-o para a 3a Vice-Presidência. Portanto, va
mos suspender a reunião por uns cinco minutos até
que esse ofício chegue e já se faça a eleição da cha
pa completa.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURV - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Haroldo Lima)
- Tem V.E)(- a palavra.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURV - Só que
ria propor a V.Ex! que - já sabendo que a indicação é
do PSDB - faça a votação, dando ao PSDB a 3a Vice
- Presidêneia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Haroldo Lima)
- Deputado, a chapa está sendo votada nominalmen
te, e o nome do 3° Vice está em aberto. Embora sua
intenção seja justa no sentido de agilizar, vamos es
perar mais um ou dois minutos para que esse ofício
chegue, e aí poderemos fazer a votação de forma cor
reta
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Deputado Augusto Farias.
Deputado João Leão, da Bahia.
Deputado Pedro Corrêa, de Pernambuco.
Bloco PSB/PCdoB.
Deputado Haroldo Lima, Bahia.
Deputado Pedro Valadares, Sergipe. (Pausa.)

Ausente.

Deputado Armando Abflio.
Bloco PDT/PPS.
Deputado Pimentel Comes, do Ceará. (Pausa.)

Ausente.
Deputado Wolney Queiroz, de Pernambuco.

(Pausa.) Ausente.
Bloco PUPFL.
Deputado João Caldas, Alagoas.

Deputado Ariston Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - A

Mesa quer saber se algum titular, cujo nome vou ler,
está presente e não votou.

Bloco PSDB/PTB.
Deputado Carlos Batata, Pernambuco.
Deputado Carlos Dunga, Parafba.
Deputado Félix Mendonça, Bahfa.
Deputado Nelson Otoch, Ceará.
Deputado Roberto Rocha, Maranhão.
Bloco PFUPST.
Deputado José Rocha, Bahia.
Deputado Lavoisier Maia, Aio Grande do Norte.
Deputado Paulo Braga, Bahia.
PMDB.
Deputado Armando Monteiro.
Deputado Marcelo Castro.
PT
Deputado Wellington Dias, Piauf.
Bloco PSB/PCdoB.
Deputado Pedro Valadares, Sergipe.
Bloco PDT/PPS.
Deputado Pimentel Comes.
Deputado Wolney Queiroz, Pernambuco.
Bloco PSDB/PTB.
Suplentes:
Deputado B. Sá, Piauf.
Deputado José Teles, Sergipe.
Deputado Raimundo Comes de Matos, do Cea-

rá.
Rommel Feij6, Ceará. (Pausa.) Ausente.
Bloco PFUPST.

Suplentes:
Carlos Alberto Rosado, Rio Grande do Norte.

(Pausa.) Ausente.
Deputado Francisco Coelho, Maranhão. (Pausa.)

Ausente.
Deputado José Thomaz Nonô, Alagoas. (Pausa.)

Ausente.
Deputado Osvaldo Coelho, Pernambuco. (Pausa.)

Ausente.
Deputado Paes Landim, Piauf. (Pausa.) Ausen-

te.
Deputado Wilson Braga, Parafba.(Pausa.) Au-

sente.
PMDB.
Suplentes:
Deputado Albérico Filho, Maranhão. (Pausa.)

Ausente.
Deputado Antônio do Valle, Minas Gerais.
Deputado Euler Morais, Goiás.
Deputado Nelson Proença, Rio Grande do Sul.
Deputado Pedro Chaves, Goiás.
Deputado Salatiel Carvalho, Pernambuco.
Suplentes:
Deputado Fernando Ferro.
Deputado Luiz Alberto.
Bloco PSB/PCdoB.
Suplentes:
Eduardo Campos, Pernambuco.
Deputada Tânia Soares, Sergipe.
Bloco PDT/PPS.
Suplentes:
Deputado Clementino Coelho, Pernambuco.
Deputado Salomão Gurgel, Rio Grande do Nor·

te.
(Não identificado) - Deputado Marcelo Castro,

titular, do PMDB do PiauL
O SR. PRESIDENTE (Deputado Haroldo lima)

... Na primeira chamada V.Exa não estava presente.
Srs. Deputados, compareceram à votação 23

Srs. Deputados, membros da Comissão, titulares ou
suplentes.

Solicito ao Deputado Luiz Alberto, que está au
xiliando a Presidência, que verifique se o número de
sobrecartas coincide com o número de votantes, que
são 23.

Informo aos Srs. Deputados que o Deputado
Marcelo Castro inadvertidamente colocou o seu voto
na urna sem a sobrecarta. O voto será computado,
posto que se trata de chapa única e não há problema
algum de identificação do voto.
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O Deputado Luiz Alberto confere que foram con- cio o prazo de recebimento de emendas por dez ses-
tadas 23 sobrecartas. sões.

Passa-se agora à apuração. Esclareço-lhes que as emendas deverão ser
Solicito ao Deputado Luiz Alberto que proceda à apresentadas com o quorum mínimo de um terço de

contagem dos votos. (Pausa.) assinaturas de Deputados, ou seja, 171 assinaturas.
Srs. Deputados, a contagem de votos feita pela Os formulários para apresentação das emendas

Mesa confere. O número de sobrecartas é idêntico ao estão disponíveis na Secretaria da Comissão. As
de votos. Acaba de ser eleita a chapa apresentada. emendas deverão ser apresentadas em quatro vias:
Sendo assim, declaro encerrada a apUração. uma original e três cópias.

Vou proclamar o resultado. O texto das emendas deverá ser entregue tam-
Para Presidente, foi eleito o Deputado João bém em disquete, conforme determinação expressa

Leão, com 23 votos. no Ato da Mesa n° 49, de 2000. O prazo para exame
Para 1° Vice-Presidente foi eleito o Deputado do mérito da proposição é de quarenta sessões a par-

Paulo Braga, com 23 votos. ' tir da constituição da Comissão.

Para 2° Vice-Presidente, foi eleito o Deputado . ?~serva~ão: contam:se os prazos por sessões
Waldir Pires, com 23 votos. ordmarlas realizadas da Camara.

Para 3° Vice-Presidente, foi eleito o Deputado Antes de franquear ~ ~alavra ~?S se~hores
Helenildo Ribeiro com 23 votos. membros, lembro que aproxima reumao sera para

P 30 V· 'p 'd t f' I't D t d definição da agenda dos trabalhos.ara Ice- resl en e, OI e elo o epu a o . . . _ .
Helenildo Ribeiro com 23 votos Gostana de fazer uma proposlçao. Tive a ousa-

Convido o Deputado João Leão, eleito Presi- dia de convi?a~ o Presid~~te da CODEVASF para vir
dente desta Comissão para assumir a Presidência. a e~ta Comlssa.o: ~a proxlma s~mana, falar so?re o

, _ _ projeto do semi-ando. Esse projeto é de autoria da
C? S~. PRESIDENT~ (Deputado Joao Leao) - CODEVASF. Poderíamos começar as nossas discus-

Em primeiro lugar, gostaria de agradece~ ~ todos os sões com esse projeto, se os companheiros concor-
s~nh?res, que me deram a honra de preSidir esta Co- darem. Essa reunião está marcada para quarta-feira,
mlssao. às 15h, mas poderá haver urna mudança de horário,

Convido o Deputado Paulo Braga, eleito 10 dependendo dos Srs. Parlamentares. A reunião teria
Vice-Presidente, para compor a Mesa. (Pausa.) de ser na quarta-feira. Acredito que na quarta-feira, às

Infelizmente, o Deputado Paulo Braga não se 15h haverá plenário vago.
encontra presente. (Não identificado) - Sr. Presidente, para a pró-

Convido o Deputado Waldir Pires, eleito 2° xima quarta-feira?
Vice-Presidente, para compor a Mesa. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) -

Infelizmente, o Deputado Waldir Pires não se Já para a próxima quarta-feira, de hoje a oito dias.
encontrapresente. (Não identificado) - Mas não seria para defini-

Convido o Deputado Helenildo Ribeiro, eleito 32 ção de pauta?
Vice-Presi~ente, para compor a Mesa. . O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) _

. Convldado~ os Srs. D~p~tad~s ~Ieltos p~r? a~- Sim. Faremos na quarta-feira, no início ia reunião, a
sumlre~ re_spectlvamente 1 2 e 3 Vlce-Presldencla indicação do Relator e depois passaremos a ouvir a
da Comlssao. palestra do Presidente da CODEVASF.

O SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS JUNIOR O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre-
- Sr. Pre~idente, co.mo a R.elatoria é de indic~ção do sidente, faço a seguinte ponderação. A Ordem do Dia
meu partido, gostaria que ficasse para a próxima reu- começa às 16h. Em geral ela atrasa, começa as
nião da Comissão a escolha do Rela~or. 16h30mir. Então, se começarmos às 15h ficaremos

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - com o tempo muito limitado para um assunto dessa
Há algum Sr. parlamentar contra? (Pausa.) importância. Sugiro que seja às 14h ou 14h30, para

Entro, a indicação do Relator fica para a próxi- garantir o tempo e não se fazer uma reunião de forma
ma reunião desta Comissão. apressada.

Comunico aos Srs. Deputados que, de acordo O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) -
com o Regimento Interno, a partir de amanhã terá inf- Vamos marcar para as 14h.
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Tenho certeza de que os Srs. Deputados estão mente no semiárido. Temos de incluir também parte
muito interessados nesse tema, e o Presidente da do Estado de Minas Gerais e parte do Estado do
CODEVASF estará aqui às 14h. Espfrito Santo. O nosso objetivo era fazer com que

Fica aprovado o convite do Presidente da essa região tivesse automaticamente recursos da
CODEVASF? Assim, caso os Srs. Deputados quei- União, para que Governadores, Prefeitos e Deputa-
ram sugerir nomes para serem ouvidos em audiência dos não ficassem de pires na mão, tentando levar re-
pública deverão fazê-lo por requerimento escrito e cursos para essa região.
apresentado à Secretaria da Comissão com antece- Só para os senhores terem uma idéia, se apro-
dência, a fim de permitir sua publicação na Ordem do varmosessa PEC, na fntegra, teremos aproximada-
Dia das Comissões. Os que vierem a ser apresenta- mente 4 bilhões de reais anuais para investimento no
dos durante ou após a reunião, somente serão apreci- semiárido. Fui autor dessa PECo Ela vai minorar o so-
ados depois de regimentalmente pautados. Peço ain- frimento da população da Região Nordeste, do Jequi-
da aos nobres pares que se inscrevam para falar e tinhonha e parte da população do Espfrito Santos.
que declinem os seus nomes para efeito de identifica- Se algum dos Srs. Deputados quiser, poderá fa-
ção junto à Taquigrafia. zer uso da palavra.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Sr. Pre- O SR. DEPUTADO PIMENTEL GOMES - Sr.
sidente, não tenho dúvida da importância da exposi- Presidente, caros colegas, sugiro que tenhamos um
ção ~o ~residen.~e da CODEVASF. Vejo que se .tr~ta dia definido para essas reuniões. Inicialmente ses-
da primeira reunl~o ~e trabal~o e que vamos defl~lr a sões na quarta-feira, às 14h, para mim seria o ideal,
agenda ~a Comlssao. S~~lro-lhe que na. pr6~lma porque terça-feira nem sempre conseguimos chegar
quarta-feira, antes da reunlao com o Dr. LáciO, dlscu- às 14h. No nosso Estado há dois horários de vôo, no
tamos nossa agenda. primeiro, às vezes, não conseguimos embarcar.

Evidente q~e haven.do uma ~ropos~ção de V.E~ A minha sugestão é para que as reuniões se-
e d?s companheiros, sena uma dl~cussao ~em maIs guintes, se o Presidente e os colegas concordarem,
rápida e terfa~os tempo para OUVI~_o Preslden~e ~a sejam marcadas sempre na quarta-feira, às 14 horas.
CODEVASF. Fica marcad~ a. r~~nlao da Comlssao Na semana que vem poderá haver algum impedimen-
para. as 14~. E às 14h30~ln IniCiaremOS o processo to, mas na semana seguinte poderá nào haver impe-
de dlscussao com o PreSidente da CODEVASF. dimento, e o plenário ficará marcado para todas as

Os Srs. Deputados concordam? (Pausa.) quartas-feiras às 14h. Consulto os colegas e o Presi-
Aprovado. dente se isso é possfvel.
Estamos sem nenhum plenário para a realiza- O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - É

ção da reunião das 14h30de quarta-feira. Poderia ser possfvel. Se ficar definido por este Plenário, vamos
quarta-feira pela manhã. Na terça-feira há plenário agendar para que todas as reuniões da Comissão se-
disponfvel? jam realizadas às quartas-feiras, às 14h. Entraremos

(Não identificado) - Quinta-feira, às 14h, De- na fila das outras Comissões.
putado. Tem a palavra o Deputado Ariston Andrade.

OSR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - O SR. DEPUTADO ARISTON ANDRADE - Sr.
Quinta-feira não? Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar gosta-

(Não identificado) - Sr. Presidente, segun- ria de congratular-me com os membros desta Comis-
da-feira. são que, com rara3 exceções - af eu me incluo -, são

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - da melhor qualificação possfve!. Pode-se dizer que
Na terça-feira, às 14h, não haverá reunião no plenário esta Comissão é composta por homens de calibre,
da Comissão... pessoas estudiosas do assunto. Mas independente-

(Não identificado) - Isso mesmo, Sr. Presiden- mente dessas circunstâncias, faço os meus diminutos
te, uma hora boa. préstimos, mesmo como membro suplente desta Co-

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) _ missão.
Para encerrar as minhas palavras, gostaria de expli- O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) -
car um pouco a finalidade dessa PECo V.E>f:! é titular, Deputado.

Quando tivemos a idéia de colocar essa PEC O SR. DEPUTADO ARISrON ANDRADE - Ti-
em apreciação, o nosso objetivo foi minorar o sofri- tular? De qualquer forma émelhor ainda. Quero levar
mento das pessoas na Região Nordeste e principal- ao conhecimento desta Comissão que no dia 15 de



OSR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS JUNIOR
- Sr. Presidente, gostaria de perguntar a V. Exa sobre
um valor falado na PECo Se for possível, daria uma
lida nessa PECo Já vi que a solicitação é de 2% do va
lor tributário total arrecadado. V. Exa falou em 4 bi
lhões/ano?

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) 
São aproximadamente 4 bilhões de reais/ano. Para
efeito de cálculo, 2% do produto da arrecadação tribu
tária total para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
do Semi-Árido. Seria algo em torno de 3 milhões e
800 mil a 4 milhões. Esse valor varia de acordo com a
arrecadação total da União.

Penso que essa é uma solução para o nosso
Nordeste e a região do semi-árido.

Com a palavra o Deputado Jorge Khoury.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Caro
Presidente, Deputado João Leão, Vice-Presidente
Helenildo Ribeiro, companheiros da Comissão. minha
palavra é tão-somente para cumprimentar V. Exa pela
autoria dessa PEC e pela Presidência desta Comis
são. Tenho certeza de que, a despeito do conheci
mento que todos temos de determinadas facetas das
necessidades do semi-árido, V. Exa, sem sombra de
dúvida, como um dos Parlamentares mais atuantes
desta Casa e conhecedor desse problema, haverá de
dar uma dinâmica bastante ativa a esse processo. le
mos certeza de que vamos atingir nosso objetivo.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para
agradecer-lhes o apoio e, em nome do nosso compa
nheiro Paulo Braga, justificar sua ausência. S. Exa não
pode deslocar-se para Brasília esta semana devido a
problemas pessoais.

Tenho certeza de que, ao lado de V. Exa e do
Vice-Presidente, desenvolveremos o trabalho de for
ma a atingir nosso objetivo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) 
Alguém mais deseja usar da palavra?

Nada mais havendo a tratar, convoco reunião
para a próxima terça-feira, dia 28, às 14 horas. Às .
14h30min ouviremos a explanação do Presidente da
CODEVASF.

Está encerrada a reunião.

o SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) 
Deputado Ariston Andrade, nós, baianos, que o co
nhecemos bem, sabemos que V. Exa honra a Bahia.
V. Exa que é de Monte Santo, uma região de seca re
almente carente, sabe da grande dificuldade daque
la população.

Deputado José Teles, aproveitando o ensejo e
as palavras do Deputado Ariston Andrade, gostaria
de propor a esta Comissão que fizéssemos algumas
viagens a alguns Estados da Federação, para que os
Deputados vissem in loco a situação da região.

Penso que podemos requerer ao Presidente da
Casa um avião, tentar junto à Aeronáutica, e sairmos
daqui no final de uma quinta ou sexta-feira para visi
tarmos o Vale do Jequitinhonha, a região do São
Francisco, que está passando por um problema de
seca muito grande; visitar Juazeiro, Petrolina, o Esta
do de Sergipe e Pernambuco.

Acredito que isso é possível e poderemos che
gar a esse consenso junto à Presidência da Câmara e
ao Comando da Aeronáutica, para conseguirmos al
guns aviões. Se o avião não comportar todos da Co
missão, faremos um escalonamento.
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agosto próximo passado o Presidente desta Casa, Se V. ~! me autorizarem, começarei a tratar
Deputado Ancio Neves, encaminhou ao Ministro Raul dessa questão.
Jungmann um ofício, no qual tive a honra, dentre ou- Muito obrigado, Srs. Deputados.
tros Deputados, de ser indicado para representar ofi- Com a palavra o Sr Deputado Jonival Lucas Ju-
cialmente a Câmara dos Deputados junto à Comissão nior. .
Setorial de Convívio com o Semi-Árido e Inclusão So
cial no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Essa
Comissão foi criada por um decreto, no dia 20 de ju
nho de 2001.

Aproveito o ensejo para colocar meus diminutos
préstimos à disposição. Acredito que a indicação do
meu nome tenha sido pelas minhas ongens. Sou filho
da região de Canudos, epicentro geográfico da fome,
da pobreza e da miséria do semi-árido.

Evidentemente, como tenho participado de for
ma intensa dessa luta pela melhoria da condição de
vida do povo nordestino, e sobretudo do sertanejo do
semi-árido da Bahia, acredito ter sido esse o motivo
de o Presidente da Casa, Deputado Aécio Neves, ter
feito essa honrosa, para mim, indicação.

Aquele que nasce no semi-árido já sentiu na
pele o que é passar fome, sede, sofrer de desnutrição
e de doenças adquiridas em função da fome e tam
bém a tuberculose, que retornou assustado ramente.

Quero, para finalizar, colocar-me à disposição
desta Comissão e agradecer a V. Ex!, Sr. Presidente,
a lembrança de ter-me indicado para compor esta Co
missão.
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PARECERES

*PROJETO DE LEI N°3.272-B, DE 1992
(Do Sr. Giovani Borges)

Altera o artigo ao da Lei n° 5.197, de 3
de janeiro de 1967, que dispõe sobre a
proteção à fauna e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as, pela rejeição deste, e do de n° 430/95,
apensado, e pela aprovação do de n°
4.490/94, apensado, com emendas, con
tra o voto do Deputado Gilney Viana (re
lator: Dep. Sérgio Carneiro); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste, com emenda, e
dos de nos 4.490/94 e 430195, apensados,
com substitutivos (relator: Deputado Zs
naldo Coutinho).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de redação (Art. 54)
- Art. 24, 11)

-Projeto inicial publicado no DCN1 de 19-11-92
- Projetos apensados: PL. 430/95 (DCN1 de ~9-6.95) .e
(pareceres das Comissão de Defesa do ConsumIdor, MeIO
Ambiente e Minorias publicado no OCO de 16-1-96)

SUMÁRIO

I - Projeto apensado: PL n° 4.490/94
11- Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 2000
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- substitutivos oferecidos pelo relator (2)
- parecer reformulado
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- substitutivos adotados pela Comissão (2)

PROJETO DE LEI ~ 4.490, DE 1994
(Do Sr. Fábio Feldmann)

Altera a Lei nO 5.197, de 3 de janeiro
de 1967, que dispõe sobre a proteção a
fauna.

(Apense-se ao Projeto de Lei N° 3.272,
de 1992)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°0ê-se aos arts. 1°,8° e 9° da Lei n05.197,

de 3 de janeiro de 1967, a seguinte redação:

"Art. 1° Os animais da fauna silvestre,
bem como seus ninhos, abrigos e criadou
ros naturais são propriedade do Estado,
sendo proibida a sua utilização, persegui
ção, destruição, caça ou apanha.

§ 10 Por fauna silvestre entenda-se,
para efeito desta lei, os animais de quais
quer espécies, terrestres, de água doce ou
marinhos, em qualquer fase do seu desen
volvimento, que vivem em seu ambiente na
tural, fora do cativeiro, com exceção de pei
xes, crustáceos e moluscos.

§ 2° Se peculiaridades regionais com
portarem o exercício da caça, a permissão
será estabelecida em ato regulamentar do
Poder Público Federal que indicará, para
cada espécie:

a) as áreas onde a caça será permitida;
b) a época e o número de dias;
c) a quota diária de exemplares captu

rados ou abatidos.
§ 30 A utilização, perseguição, caça ou

apanha de espécies da fauna silvestre em
terras de domfnio privado, mesmo quando
permitidos na forma do parágrafo anterior,
poderão ser igualmente proibidas pelos res
pectivos proprietários, assumindo estes a
responsabilidade pela fiscalização de seus
domfnios. Nestas áreas, para a prática do
ato de caça é necessário o consentimento
expresso ou tácito dos proprietários, nos ter
mos dos artigos 594, 595, 597 e 598 do Có
digo Civil.

Art. ao Poderão ser objeto de utiliza
ção, caça, perseguição ou apanha, median
te licença da autoridade competente, os ani
mais domésticos que, por abandono, se tor
nem selvagens ou feras.

Art. 9° Observado o disposto no § 2°
do art. 1° e satisfeitas as exigências legais,
poderão ser capturados e mantidos em cati
veiro, espécimes da fauna silvestre."

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

Art. 3° Revogam-se das disposições em contrá
rio.
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Justificação

O presente projeto inspira-se em fato recente
ocorrido no litoral do Estado da Bahia envolvendo a
morte criminosa de um espécime de tartaruga mari
nha da espécie caretta carretta, por três pescadores
da região. Convém ressaltar que têmocorrido inúme
ros outros casos semelhantes em tO,do o litoral brasi
leiro.

Os citados pescadores foram presos.em fla
grante e submetidos a um processo criminal. Entre
tanto, o Juiz Federal da Primeira Vara do Estado da
Bahia absolveu os acusados com base nos seguintes
argumentos:

a) as tartarugas marinhas não fariam parte da
fauna "silvestre", mas da fauna "marinha"; e

b) a Lei na 5.197/67 estabelece, em seu art. 80
,

que o órgão público federal competente deveria publi
car em 120 dias e atualizar anualmente a relação das
espécies cuja caça deve ser permitida. O referido juiz
argumentou que, no momento do julgamento, como
não existia essa relação de espécies liberadas para a
caça, não se podia dizer em relação a quais espécies
a caça estava proibida. A proibição da caça, estabele
cida pela Lei de Proteção à Fauna seria uma norma
em branco, isto é, dependeria, para poder ser aplica
da, da publicação anual da relação das espécies cuja
caça estaria permitida. .

Ora, os argumentos não resistem à análise dos
dispositivos legais vigentes.

O art. 1° da Lei na 5.197/67 estabelece que "os
animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do
seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora
do cativeiro, constituindo a fauna silvestre (00') são
propriedade do Estado, sendo proibida sua (...) caça
(...l". Em outras palavras, está dito que todo e qual
quer animal que vive livremente em seu ambiente na
tural faz parte da fauna silvestre (premissa maior).
Não há dúvida que as tartarugas marinhas são ani
mais que vivem livremente em seu ambiente natural,
Logo, a conclusão inevitável é que as tartarugas mari
nhas fazem parte da fauna silvestre. O argumento é
absolutamente lógico, não admitindo contestação.

Entretanto, visando eliminar qualquer tipo de so
fisma, como aqueles elaborados pelo referido juiz, es
tamos propondo uma nova redação para o art. 1° da
Lei na 5.197/67, dedicando um parágrafo específico à
definição de fauna silvestre, estabelecendo explicita
mente que os animais da fauna marinha são também
animais silvestres, isto é, animais que vivem livres em
seu ambiente natural. Utiliza-se, neste caso, a defini
ção ecolóJic;.\ de silvestre (ver o livro Ecologia, de

Eugene Odum, Ed. Interamericana, 1985), segundo a
qual todas as espécies nativas, isto é, que vivem em
um determinado habitat natural, são consideradas
selvagens (não domesticadas). Portanto, o termo sil
vestre não indica o ambiente em que vive a espécie,
não indica "selva", mas a natureza não-domesticada,
livre, da espécie considerada.

Quanto ao segundo argumento, o citado jujz va
leu-se novamente de um raciocínio capcioso. Está
claramente estabelecida na Lei na 5.197/67 a proibi
ção da caça das espécies da fauna silvestre. A caça, e
nesse caso a caça amadorista, só é possível em ca
sos especiais, quando, dispõe o texto legal, "peculiari
dades regionais a comportarem". Quando o art. 8° da
Lei de Proteção à Fauna se refere à relação das espé
cies passíveis de caça, que deve ser atualizada anu
almente pelo Poder Público, está se referindo exata
mente aos casos especiais mencionados no art. 1°.
Não é possível admitir, em nenhuma hipótese, que,
na ausência de uma relação anual autorizando a caça
de determinadas espécies, a caça esteja liberada
para qualquer espécie. O que diz a legislação é exata
mente o contrário. Só podem ser caçadas as espécies
autorizadas pelo Poder Público. Na ausência dessa
autorização, não pode ser caçada espécie nenhuma.
Este é o entendimento e a prática de quantos, na área
técnica e jurídica, trabalham no setor ambiental. E
não poderia ser diferente, uma vez que isto é o que
está estabelecido claramente no texto legal. Argu
mentar o contrário é novamente sofismar. Além disso,
foi desconsiderada pelo supracitado juiz, em seu jul
gamento, a existência da Lei de Espécies da Fauna
Brasileira Ameaçadas de Extincão, oficialmente esta
belecida por meio da Portaria IBAMA n° 1.522/89,
cuja caça é terminantemente proibida, e na qual a tar
taruga caretta caretta está incluída.

Além disso, visando eliminar qualquer possibili
dade de falsas argumentação, como a de que a proi
bição da caça é uma norma em branco, estamos pro
pondo a supressão do caput do art. 8° da Lei n°
5.197/67, com transposição do conteúdo de suas alí
neas para o art. 1° e a elevação de seu parágrafo úni
co à condição de artigo. O art. 9° foi alterado apenas
para conformá-lo às alterações propostas para os ar·
tigos anteriores.

Convém ressaltar que o presente projeto foi ela
borado com a colaboração da Fundação Pró-TAXAR.

Sala das Sessões, 30 de março de 1994. 
Deputado Fabio Feldmann.



COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ND 3.272192

Nos termos do art 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pela Re
solução n° 10/91 , o Senhor Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comis
sões - de prazo para apresentação de emendas a
partir de 11-8-95, por cinco sessões. Esgotado no
prazo não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1995. 
Sérgio Sampaio C. de Almeida, secretário.

Dispõe sobre a proteção à fauna e
dá outras providências.

LEI N° 5.197, DE 3 DE 3 JANEIRO DE 1967

nal.

Art. 30 É proibido o comércio de espécimes da
fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem
sua caça, perseguição, destruição ou apanha.

§ 1° Excetuam-se os espécimes provenientes
de criadouros devidamente legalizados.

§ 2° Será permitida, mediante licença da autori
dade competente, a apanha de ovos, larvas e filhotes
que se destinem aos estabelecimentos acima referi
dos, bem como a destruição de animais silvestres con
siderados nocivos à agricultura ou à saúde pública.

Art. 4° Nenhuma espécie poderá ser introduzida
no Pafs, sem parecer técnico oficial favorável e licen
ça expedida na forma da lei.

Art. 5° - O Poder Público criará:

a) Reservas Biológicas Nacionais Estaduais e
Municipais, onde as atividades de utilização, perse
guição, caça, apanha, ou introdução de espécimes da
fauna e flora silvestres e domésticas, bem como mo
dificações do meio ambiente a qualquer tftulo, são
proibidas, ressalvadas as atividades cientfficas devi
damente autorizadas pela autoridade competente;

Art. 10 Os animais de quaisquer espécies, em
qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivem
naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna
silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadou
ros naturais são propriedades do Estado, sendo proi
bida a sua utilização, perseguição, destruição. caça
ou apanha.

§ 1° Se peculiaridades regionais comportarem o
exercfcio da caça, a permissão será estabelecida em
ato regulamentador do Poder Público Federal.

§ 20 A utilização, perseguição, caça ou apanha
de espécies da fauna silvestre em terras de domfnio
privado, mesmo quando permitidas na forma do pará
grafo anterior, poderão ser igualmente proibidas pe
los respectivos proprietários, assumindo estes a res
ponsabilidade da fiscalização de seus domfnios. Nes
tas áreas, para a prática do ato de caça é necessário
o consentimento expresso ou tático dos proprietários,
nos termos dos artigos 594,595,596,597 e 598 do
Código Civil.

Art. 20 É proibido o exercfcio da caça profissio-
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA b) parques de caça Federais, Estaduais e Muni-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS cipais, onde o exercfcio da caça é permitido abertos

LEGISLATIVOS - CeDI" total ou parcialmente ao público, em caráter perma
nente ou temporário, com fins recreativos, educativos
e turfsticos.

Art. 6° O Poder Público estimulará: C)
a) a formação e o funcionamento de clubes e so

ciedades amadoristas de caça e de tiro ao vôo, objeti
vando alcançar o espfrito associativista para a prática
desse esporte;

b) a construção de criadouros destinados à cria
ção de animais silvestres para fins econômicos e in
dustriais.

Art. 70 A utilização, perseguição, destruição,
caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre,
quando consentidas na forma desta lei, serão consi
derados atos de caça.

Art. 8° O órgão público federal competente, no
prazo de 120 dias, publicará e atualizará anualmente:

a) a relação das espécies cuja utilização, perse
guição, caça ou apanha será permitida indicando e
delimitando as respectivas áreas;

b) a época e o número de dias em que o ato aci
ma será permitido;

c) a quota diária de exemplares cuja utilização,
perseguição, caça ou apanha será permitida.

Parágrafo único. Poderão ser, igualmente, obje
to de utilização, caça, perseguição ou apanha os ani
mais domésticos que, por abandono, se tornem sel
vagens ou feras.

Art. 90 Observado o disposto no artigo 8° e satis
feitas as exigências legais, poderão ser capturados e
mantidos em cativeiro, espécimes da fauna silvestre.
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Offcio n° 16-Gab/99 esta Comissão para que se manifeste sobre a consti
tucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa

Brasília, 10 de março de 1999 das mesmas.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência a especial atenção

para que seja providenciado o desarquivamento de
todas as proposições, em andamento, por mim apre
sentadas, na legislatura recém-encerrada 1995/99.

Para tanto anexo a respetiva relação para o en
caminhamento devido.

Anteciosamente, - Giovanni Queiroz, Deputado
Federal.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.272-A/92

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, 1, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 14-6-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto e aos seus apensados.

Sala da Sessões, 21 de junho de 2000. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei sob exame visa a modificar a re
dação do citado artigo da lei de proteção à fauna,
acrescentando parágrafo onde se permite a utiliza
ção, caça, perseguição ou apanha de animais silves
tres cujo produto destinar-se comprovadamente à
subsistência.

Encontram-se apensados os PL rr 4.490/94 e
430195. O primeiro, de autoria do Deputado Fábio
Feldman, altera os artigos 1°, 8° e 9° da mesma Lei.
Essencialmente, este projeto visa a aclarar definições
constantes da norma legal, declaradamente para evi
tar possibilidade de argumentação equivocada.

O segundo altera também a lei de proteção à fa
una. Seus objetivos são estimular a instalação de par
ques de caça privados, alterar as penalidades para o
comércio de animais silvestres e caça e revogar o arti
go 34 da citada Lei.

Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, foi aprovado o PL n° 4.490/94, e
rejeitados os demais. Vêm agora as proposições a

11- Voto do Relator

O projeto principal visa apenas a permitir a caça
quando necessária à sobrevivência - o que está já
previsto no artigo 37, inciso I, da Lei n° 9.605/98 (Lei
de Crimes Ambientais).

Nada há a opor quanto a este projeto, salvo a
cláusula revogatória genérica contida em seu artigo
3°.

O mesmo se pode dizer quanto ao PL n°
4.490/94, salvo a observação seguinte. Ao propor
nova redação para o artigo 1° da Lei n° 5.197/67, o
autor omite menção ao artigo 596 do Código Civil 
que impede a caça dos animais domesticados fugi
dos enquanto os donos andarem à procura deles.

Entendemos contraproducente em relação aos
objetivos do projeto, e injurídico quanto aos donos
dos animais fugidos, que, por não se mencionar o arti
go 596 do Código, tais animais sejam caçáveis.

Opinamos, portanto, no s~ntido de considerar
injurídica a nova redação atribuída ao dispositivo le
gaI.

Nada há a opor, também, quanto ao PL n°
430/95, salvo o que se segue.

O autor pretende dar nova redação ao artigo 27
da Lei nO 5.197/67, que prevê penas para os crimes ali
citados.

Ora, está em vigor a Lei n° 9.605, de 12 de feve
reiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), cuja edição
buscou, entre outras finalidades, concentrar num úni
co texto legal todos os delitos ambientais e suas comi
nações.

Não pode esta Comissão, simplesmente, repro
var a intenção do Autor, mas pode modificar-lhe o pro
jeto para endereçar a alteração proposta não mais
para a Lei de Proteção à Fauna, mas para a própria
Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). O Plená
rio decidirá sobre mudar ou não a penalidade. Assim,
opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa dos PLrr 3.272/92, com emenda,
4.490/94 e 430/95, estes dois na forma dos respecti
vos substitutivos adiante apresentados.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2000. 
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

EMENDA DO RELATOR

Suprima-se o artigo 3° do projeto.
Sala da Comissão, 15 de agosto de 2000. 

Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO
DE LEI N° 4.490, DE 1.994 DE LEI N° 430, DE 1.995

Altera os arts. 1°, 8° e go da Lei n°
5.197, de 3 de janeiro de 1967, que "dis
põe sobre a proteção à fauna".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Dê-se aos arts. 1°I ao e 9° da Lei n° 5.197,

de 3 de janeiro de 1967, a seguinte redação:
"Art. 1° Os animais da fauna silvestre, bem como

seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são pro
priedades do Estado, sendo proibida a sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha.

§ 1° Por fauna silvestre entende-se, para efeitos
desta Lei os animais de quaisquer espécies, terres
tres, de água doce ou marinhos, em qualquer fase do
seu desenvolvimento, que vivem em seu ambiente
natural, fora do cativeiro, com exceção de peixes,
crustáceos e moluscos.

§ 2° Se as peculiaridades regionais comporta
rem o exercfcio da caça, a permissão será estabeleci
da em ato regulamentar do Poder Público federal que
indicará, para cada espécie:

a) as áreas onde a caça será permitida;

b) a época e o numero de dias;

c) a quota diária de exemplares capturados ou
abatidos.

§ 3° A utilização, perseguição, caça ou apanha
de espécies da fauna silvestre em terras de domrnio
privado, mesmo quando permitidos na forma do pará
grafo anterior, poderão ser igualmente proibidas pe
los respectivos proprietários, assumindo estes a res
ponsabilidade pela fiscalização de seus domfnios e,
nestas áreas, para a prática do ato de caça é neces
sário o consentimento expresso ou tácito dos proprie
tários, nos termos dos arts. 594, 595, 596, 597 e 59a
do Código CiviL" (NR)

"Art. ao Poderão ser objeto de utilização, caça,
perseguição ou apanha, mediante licença da autori
dade competente, os animais domésticos que, por
abandono, se tornem selvagens ou ferais." (NR)

"Art. 9° Observado o disposto no § 2° do art. 1°, e
satisfeitas as exigências legais, poderão ser captura
dos e mantidos em cativeiro espécimes da fauna sil
vestre:'(NR)

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

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2000. 
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

Altera dispositivos da Lei n° 5.197,
de 3 de janeiro de 1967, que "dispõe so
bre a proteção à faunal".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os artigos 3°,5°,6°, ao, 9°, 10 e e 13 da

Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 3° É proibido o comércio de espécimes da
fauna silvestre brasileira e de quaisquer produtos re
sultantes da sua caça.

Parágrafo único. Excetuam-se os espécimes
provenientes de criadouros devidamente legalizados.
(NR).

Art. 5° O Poder Público criará reservas biológi
cas nacionais, estaduais e municipais, onde são proi
bidas a utilização, a perseguição, a caça, a apanha e
a introdução de espécimes da fauna ou da flora sil
vestre ou doméstica, bem como modificações do
meio ambiente a qualquer trtulo, ressalvadas as ativi
dades científicas devidamente autorizadas pela auto
ridade competente. (NR)

6° O Poder Público estimulará:
I - a formação e o funcionamento de clubes e

sociedades amadoristas de caça e de tiro ao vôo, ob
jetivando incentivar o espfrito associativista para a
prática desse esporte;

11- a construção de criadouros destinados à cri
ação de animais silvestres para fins econômicos e in
dustriais;

111 - a instalação de parques de caça privados,
assim entendidas áreas restritas e demarcadas, onde
espécies da fauna silvestre brasileira ou exótica são
submetidas a manejo que possibilite a prática de caça
amadorista em bases sustentáveis, com fins recreati
vos, educacionais e turísticos, podendo ser abertos
ao público em caráter permanente ou temporário, e
ser objeto de exploração econômica.

Parágrafo único. Mediante licença do órgão es
tadual ou federal de meio ambiente, será permitida a
apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinem aos
criadouros referidos no inciso 11. (NR)

Art. 8° O órgão federal de meio ambiente publi
cará anualmente uma "Lista Oficial das Espécies da
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção", organiza
da em categorias de risco, contendo a distribuição de
espécies e subespécies e a respectiva situação.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese se per
mitirá a caça ou a destruição de espécies inclu{das na



das;
V - nos estabelecimentos oficiais e açudes do

domínio público, bem como nos terrenos adjacentes,
até a distancia de cinco quilômetros;

VI - na faixa de quinhentos metros de cada lado
do eixo das vias férreas e rodovias públicas;

VII - nas áreas destinadas à proteção da fauna,
da flora e das belezas naturais, nos jardins zoológi
cos, nos parques e jardins públicos;

VIII- no ambiente natural, sem a licença especf
fica concedida pela autoridade competente, ou fora
do período de permissão de caça, mesmo em propri
edades privadas;

IX - à noite, exceto em casos especiais e no
caso de animais nocivos;

X - do interior de veículos de qualquer espécie.
(NR)

Art. 13. O exercício da caça amadorista poderá
ser permitido em parques de caça ou no ambiente na
tural.

§ 1° A autorização para a caça amadorista no
ambiente natural será concedida pelo órgão
estadual ou federal de meio ambiente, quando
estudos realizados por instituições científicas
idôneas comprovarem a viabilidade ecológica
dessa prática para determinadas espécies, épocas·
e áreas geograficamente delimitadas, definindo-se,
para cada temporada de caça:

I - a relação das espécies cuja caça será permi
tida em cada região;

" - a época e o número de dias em que a caça
será permitida em cada região;

111- as quotas individuais de abate, por dia e por
temporada;
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"Lista Oficial das Espécies da Fauna Brasileira Amea- IV - as técnicas de abate permitidas;
çadas de Extinção".(NR) V - o número máximo de licenças de caça expe-

Art. 9° Mediante licença específica da autorida- didas por temporada, por espécie e por região;
de competente permitir-se-á a destruição de animais VI - o valor da taxa a ser paga pelos caçadores
silvestres considerados nocivos à agricultura ou à sa- amadores para a obtenção de licença.
úde pública. (NR) § 2° Ainda que autorizada na forma do parágrafo

Art. 10. A utilização, perseguição, destruição, anterior, a prática de caça amadorista em áreas de
caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre bra- domínio privado dependerá do consentimento ex-
sileira são proibidas: presso ou tácito dos proprietários, nos termos do CÓ-

I - com o emprego de visgos, atiradeiras, fun- digo Civil.
das, bodoques, veneno, incêndio, armadilhas consti- § 3° O emprego de arma de fogo na caça ama-
tuídas de armas de fogo ou que maltratem a caça; dorista observará, ainda, os procedimentos legais es-

" - com armas a bala, a menos de três quilôme- pecificamente aplicáveis "(NR)
tros de qualquer via férrea ou rodovia pública; Art. 2° O art. 7° da Lei n° 5.197, de 3 de janeiro

111 - com armas de calibre diferente daqueles de 1967, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
especificados em regulamento; grafo:

IV - nas zonas urbanas, suburbanas ou povoa- "Art. 7° .
Parágrafo único. Os animais domésticos que,

por abandono, se tornem selvagens ou ferais, tam
bém poderão ser objeto de utilização, caça, persegui
ção ou apanha, na forma desta Lei."

'~rt. 3° A Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de
1998 passa a vigorar acrescida de um artigo com a
seguinte redação:

"Art. 29-A Matar, perseguir, caçar, apanhar, des
truir ou utilizar animais de espécie incluída na lista
Oficial das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas
de Extinção:

Pena: reclusão, de um a três anos."
Art. 4° O artigo 29, § 4°, inciso I, da Lei n09.605,

de 12de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 4° .
§ 4° .
I - contra espécie rara, ainda que somente no

local da infração:" (NR)
Art. 5° A Lei n09.605, de 12 de fevereiro de 1998,

passa a vigorar acrescida de um artigo com a seguin
te redação:

"Art. 29-B. Matar, caçar, perseguir, apanhar, utili
zar ou destruir espécimes de fauna silvestre, nativos
ou em rota migratória, com o emprego dos recursos
citados no inciso I do artigo 10 da Lei nO 5.197, de 3
de janeiro de 1967, ou nas áreas citadas no inciso VII
deste mesmo artigo:

Pena: reclusão, de um a três anos."(NR)
Art. 6° O art. 33 da Lei n° 9.605, de 12 de

fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou
carreamento de materiais, o perecimento de espéci-



Altera dispositivos da Lei n° 5.197,
de 3 de janeiro de 1967, que "dispõe so
bre a proteção à fauna".

PARECER REFORMULADO

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO
DE LEI N°430, DE 1995

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os artigos 3°,5°,6°,8°,9° 10° e 13° da Lei
n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967, passam a vigorar
com a seguinte redação:

Brasflia, 16 de maio de 2001

PARECER REFORMULADO

Ofreio n° 51/2001 - GDZC

Excelentfssimo Senhor Presidente,
Encaminho-lhe a reformulação de meu parecer,

especificamente dos substitutos apresentados ao PL
n° 3.272/92 (apensos os Projetos de Lei n° 4.490/94,
e n° 430/95).

Anteciosamente. - Zenaldo Coutinho Deputado
Federal, PSOB - PA

PARECER REFORMULADO

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO
DE LEI N° 4.490, DE 1994

Exelentfssimo Senhor
Deputado Inaldo Leitão
Deputado da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação
Câmara dos Deputados

Altera os arts. 1°, 8° e go da Lei n°
5.197, de 3 de janeiro de 1967, que "dis
põe sobre a, proteção à fauna".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Dê-se aos arts. 1°,8° e 9° da Lei n° 5.197

de 3 de janeiro de 1967, a segunda redação:
"Art. 1° Os animais da fauna silvestre, bem como

seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são pro
priedades do Estado, sendo proibida a sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha.

Agosto de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 39163

mes da fauna aquática existente em rios, lagos, açu- § 1° Por fauna silvestre entende-se, para efeitos
des, lagoas, bafas ou águas jurisdicionais brasileiras. desta lei, os animais de quaisquer espécies, terres-

Pena: reclusão, de um a três anos." (NR) tres, de água doce ou marinhos, em qualquer fase do
Art. JO A Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de seu desenvolvimento, que vivem em seus ambiente

1998, passa a vigorar acres~ida de um artigo com a natural, foram do cativeiro, com exceção de peixes,
seguinte redação: crustáceos e moluscos.

"Art. 37 A. A multa aplicável aos crimes previstos § 2° Se as peculiaridades regionais comportem
nesta Seção será de valor até cinqüenta mil Unidades o evento de caça, a permissão será estabelecida em
Fiscais de Referência." ato regulamentar do Poder Público federal, que indi·

Art. 8° É revogado o art. 34 da Lei n° 5.197, de 3 cara, para cada espécie:
de janeiro de 1967. a) as áreas onde a caça será permitida;

Art. 9° É revogada a Lei n° 7.653, de 12 de feve- b) a época e o número de dias;

reiro de 1988. c) a quota de abate de espécimes por espécie
Art. 10° Esta Lei entra em vigor na data de sua em ambiente natural, será definida em ato normativo

,publicação. do órgão competente do Poder Público por caçada/ca-
Sala da Comissão, 15 de agosto de 2000. - . çador-temporada de caça anual.

Deputado Zenaldo Coutinho, Relator. § 3° A utilização, perseguição, caça ou apanha
de espécies da fauna silvestre em terras de domfnio
privado, mesmo quando permitidos na forma do pará
grafo anterior, poderão ser igualmente proibidas pe
los respectivos proprietários, assumindo estes a res
ponsabilidade pela fiscalização de seus domfnios e,
nestas áreas, para a prática do ato de caça é neces
sário o consentimento expresso ou tácito dos proprie
tários, nos termos dos arts. 594, 595, 596, 597 e 598
do Código Civil." (NR)

"Art. 8° Poderão ser objeto de utilização, caça,
perseguição ou apanha, mediante licença de autori
dade competente, os animais domésticos que, por
abandono, se tornem selvagens ou ferois." (NR)

"Art. 9° Observado o disposto no § 2° do art. 1°, e
satisfeitas as exigências legais, poderão ser captura
dos e mantidos em cativeiro espécimes da fauna sil
vestre." (CNR)

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

Sala de Comissões, 16 de 5 de 2001. - Deputado
Zenaldo Coutinho, Relator.



V - nos estabelecimentos oficiais e açudes do
domínio público, bem como nos terrenos adjacentes,
até a distância de cinco quilômetros;

VI - na faixa de quinhentos metros da cada lado
do eixo das vias férreas e rodovias públicas;

VII- nas áreas de destinadas à proteção da fau
na, da flora e das belezas naturais, nos jardins zooló
gicos, nos parques e jardins públicos;

VIII - no ambiente natural, sem a licença especí
fica concedida pela autoridade competente, ou fora
do período de permissão de caça, mesmo em propri
edades privadas;

IX -à noite, exceto em casos especiais e no
caso de animais nocivos;

X - do interior de veículos de qualquer espécie.
(NR)

Art. 13. O exercício da caça amadorista poderá
ser permitido em parques de caça ou no ambiente na
tural.

§ 1° A autorização para caça amodorista no am
biente natural será concedida pelo órgão estadual ou
federal de meio ambiente, quando estudos realizados
por instituições científicas idôneas comprovarem a vi
abilidade ecológica dessa prática para determinadas
espécies, épocas e áreas geograficamente delimita
das, definindo-se, para cada temporada de caça:

I - a relação das espécies cuja caça será permi
tida em cada região;

11 - a época e o número de dias em que a caça
será permitida em cada região;

111- as quotas individuais de abate, por dia e por
temporada;

IV - as técnicas de abate permitidas;
V - o número máximo de licenças de caça expe

didas por temporada, por espécie e por região;
§ 2° Ainda que autorizada na forma do parágrafo

anterior, a prática de caça amadorista em áreas de
domínio privado dependerá do consentimento ex
presso ou tácito dos proprietários, nos termos do Có
digo Civil.

§ 3° O emprego de arma de fogo na capa ama
dorista observará, ainda, os procedimentos legais es
pecificamente aplicáveis ", (NR)

Art. 2° art. JO da Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de
1967, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 7° .
Parágrafo único. Os animais domésticos que,

por abandono, se tornem selvagens ou ferois, ta~

bém poderão ser objeto de utilização, caça, persegul-
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"Art. 3° É proibido o comércio de espécimes da IV - nas zonas urbanas, suburbanas ou povoa-
fauna silvestre e de quaisquer produtos resultantes das;
da sua caça.

Parágrafo único. Executam-se os espécimes
provenientes de criadouros devidamente legalizados.
(NR)

Art. 6° O poder Público estimulará:

I - a formação e o funcionamento de clubes e
sociedades amadoristas de caça e de tiro ao vôo, ob
jetivando incentivar o espirito associativista para a
prática desse esporte;

11 - a construção de criadouros destinados à cri
ação de animais silvestres para fins econômicos e in
dustriais;

111- a instalação de parques de caça privados,
assim entendidas áreas restritas e demarcadas, onde
espécimes da fauna silvestre brasileira ou exótica são
submetidas a manejo que possibilite a prática de caça
amodorista em bases sustentáveis, com fins recreati
vos, educacionais e turísticos, podendo ser abertos
ao público em caráter permanente ou temporário, e
ser objeto de exploração econômica.

Parágrafo único. Mediante licença do órgão es
tadual ou federal de meio ambiente, será permitida a
apanhar ovos, larvas e filhotes que se destinam aos
criadouros referidos no inciso 11. (INR)

Art. 8° O órgão federal de meio ambiente publi
cará de 3 em 3 anos uma "ListaOficial das Espécimes
da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção" organi
zada em categorias de risco, contendo a distribuição
de espécies e subespécies e a respectiva situação.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese se per
mitirá a caça ou a destruição de habitats de espécies
incluídas da lista oficial das espécies da fauna brasile
ira ameaçadas de extinção.

Art. 9° Mediante licença específica da autorida
de competente federal permitir-se-á a destruição de
animais silvestres considerados nocivos à agricultura,
e licença das autoridades sanitárias municipais ou es
taduais, qUé.i1do nocivos à saúde pública. (NR)

Art. 10. A utilização, perseguição, destruição,
caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre bra
sileira são proibidas:

I - com o emprego de visgos, atiradeiras, fun
das, bodoques, veneno, incêndio, armadilhas consti
tuídas de armas de fogo ou que maltratem a caça;

11 - com armas a bala, a menos de três quilôme
tros de qualquer via férrea ou rodovia pública;

111 - com armas de calibre diferente daqueles
especificados em regulamento;
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ção ou apanha, ainda que dentro dos limites de uma
unidade de conservação, na forma desta lei."

Art 3° A Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
passa a vigorar acrescida de uma artigo com a se
guinte redação:

"Art. 29-A. Matar, perseguir. caçar, apanhar, des
truir ou utilizar animais de espécie incluída na lista Ofi
ciai das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de
Extinção:

Pena: reclusão, de um a três anos."
Art. 4° O artigo 29, § 4°, inciso I, da Lei n° 9.605,

de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 4° .
§ 4° .

I - contra espécie ameaçada de extinção, ainda
que somente no local da infração:" (NR)

Art. 5° A Lei n09.605, de 12 de fevereiro de 1998,
passa a vigorar acrescida de um artigo com a seguin
te redação:

"Art. 29-B. Matar, caçar. perseguir, apanhar, utili
zar ou destruir espécimes de fauna silvestre, nativos
ou em rota migratória, com o emprego dos recursos
citados no inciso I do artigo 10 da Lei n° 5.197, de 3 de
janeiro de 1967, ou nas áreas citádas deste mesmo
artigo:

Pena:reclusão, de um a três anos."

Art. 6° O art. 33 da Lei n09.605, de 12 de teverei
ro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33. Provocar, pela emissão de afluentes ou
carregamento de materiais, o perecimento de espéci
mes da fauna aquática existente em rios, lagos, açu
des, lagoas, baias ou águas jurisdicionais brasileiras.

Pena: reclusão, de um a três anos". (NR)

Art. 7° A Lei n09.60S, de 12 de fevereiro de 1998,
passa a vigorar acrescida de um artigo com a seguin
te redação:

"Art. 37-A. A multa aplicável aos crimes previs
tos nesta seção será de valor até cinqüenta mil Unida
des Fiscais de Referência."

Art. 8° É revogado o art. 34 da Lei n° 5.197, de 3
de janeiro de 1967.

Art. 9° ~ revogada a Lei nO 7.653. de 12 de feve
reiro de 1988.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Comissão, 16 de 5 de 2001. - Deputado
Zenaldo Coutinho, Relator.

Justificação

A barbárie que atingiu a deletéria e irracional
prática do "trote" nos meios estudantis brasileiros de
põe firmemente contra o pais neste estágio de civili
zação.

Sem prejuízo de outras providências pertinen
tes que possam ser adotadas pelas autoridades liga
das à educação, a representação do povo não se
pode omitir em momento tão crucial, em que se vê pa
tente, a cada semestre, a ameaça a bens jurídicos
fundamentais de pessoas em plena juventude.

Impende, pois, que conduta tão reprovável seja
erigida à categoria de tipo legal de crime, objetivan
do-se com isso evitar ações em tal sentido.

O Projeto prevê, além da definição da figura pe
nai as formas qualificadas pelo resultado, em vista da
ampla possibilidade de sua concretização, como. infe
lizmente, vem acontecendo.

Sala das Sessões, 16 de 5 de 2001. - Zenaldo
. Coutinho, Deputado Federal.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
n° 3.272-N92 e dos de nOs 4.490/94 e 430/95, apen
sados, com substitutivos, nos termos do Parecer re
formulado do Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Custó
dio Mattos, Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fernando
Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas Gerson
Peres Ibrahim Abi-ackel, Jaime Matins, Jarbas Lima,
José Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno,
José Roberto Batochio, Mendes Ribeiro Filho, Moroni
Torgan, Nelson Marchezan, Nelson Trad, Ney Lo
pes,Paes Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo Ger
mano, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland La
vigne, Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arru
da,Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Átila Lira, Bispo Wan
derval, Domiciano Cabral, Nelo Rodolfo, Orlando
Fantazzini, Themístocles Sampaio, Waldir Pires e
Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, Em 22 de Agosto de 2001 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.



SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Altera dispositivos da Lei n° 5.197,
de 3 de janeiro de 1967, que "dispõe so
bre a proteção à fauna."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os artigos 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° e 13° da

Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 3° É proibido o comércio de espécimes da
fauna silvestre e de quaisquer produtos resultantes
da sua caça.

Parágrafo único. Executam-se os espécimes
provenientes de criadouros devidamente legalizados.
(NR) .

Art. 6° O Poder Público estimulará:
I - a formação e o funcionamento de clubes e

sociedades amadoristas de caça e de tiro ao vôo, ob
jetivando incentivar o espírito associativista para a
prática desse esporte;

11- a construção de criadouros destinados à cri
ação de animais silvestres para fins econômicos e in
dustriais;

111 - a instalação de parques de caça privados,
assim entendidas áreas restritas de demarcadas,
onde espécimes da fauna silvestre brasileira ou exóti
ca são submetidas a manejo que possibilite a prática
de caça amodorista em bases sustentáveis, com fins
recreativos, educacionais e turísticos, podendo ser
abertos ao público em caráter permanente ou tempo
rário, e ser objeto de exploração econômica.

Parágrafo único. Mediante licença do órgão es
tadual ou federal de meio ambiente, será permitida a
apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinam aos
criadouros referidos no inciso 11. (NR)

Art. 8° O órgão federal de meio ambiente publi
cará de 3 em 3 anos uma "Lista Oficial das Espécimes
da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção" organi
zada em categorias de risco, contendo a distribuição
de espécies e subespécies e a respectiva situação.

Parágrafo único. Em hipótese alguma se permi
tirá a caça ou a destruição de habitats de espécies in
cluídas da lista oficial das espécies da fauna brasileira
ameaçadas de extinção.

Art. 9° Mediante licença específica da autorida
de competente federal permitir-se-á a destruição de
animais silvestres considerados nocivos à agricultura,
e licença das autoridades sanitárias municipais ou es
taduais, quando nocivos à saúde pública. (NR)

Art. 10. A utilização, perseguição, destruição,
caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre bra
sileira são proibidas:

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
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EMENDA ADOTADA - CCJR Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. -
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.Suprima-se o art. 3° do projeto.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Altera os arts. 1°, ao e 9° da Lei n°
5.197, de 3 de janeiro de 1967, que "dis
põe sobre a proteção à fauna".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Dê-se aos arts. 10, 8° e 9° da Lei n°5.197,

de 3 de janeiro de 1967, a segunda redação:
"Art. 1° Os animais da fauna silvestre, bem como

seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são pro
priedades do Estado, sendo proibida a sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha.

§ 1° Por fauna silvestre entende-se, para efeitos
desta lei, os animais de quaisquer espécies, terres
tres, de água doce ou marinhos, em qualquer fase do
seu desenvolvimento, que vivem em seus ambiente
natural, fora do cativeiro, com exceção de peixes,
crustáceos e moluscos.

§ 2° Se as peculiaridades regionais comportem
o evento de caça, a permissão será estabelecida em
ato regulamentar do Poder Público federal, que indi
cará, para cada espécie:

a) as áreas onde a caça será permitida;
b) a época e o número de dias;
c) a quota de abate de espécimes por espécie

em ambiente natural, será definida em ato normativo
do órgão competente do Poder Público por caça·
da/caçador-temporada de caça anual.

§ 3° A utilização, perseguição, caça ou apanha
de espécies da fauna silvestre em terras de domínio
privado, mesmo quando permitidos na foram do pará
grafo anterior, poderão ser igualmente proibidas pe
los respectivos proprietários, assumindo estes a res
ponsabilidade pela fiscalização de seus domínios e,
nestas áreas, para a prática do ato de caça é neces
sário o consentimento expresso ou tácito dos proprie
tários, nos termos dos arts. 594, 595, 596, 597 e 598
do Código Civil." (NR)

"Art 8° Poderão ser objeto de utilização, caça,
perseguição ou apanha, mediante licença de autori
dade competente, os animais domésticos que, por
abandono, se tomem selvagens ou ferais." (NR)

"Art. 9° Observado o disposto no § 2° do art. \0, e
satisfeitas as exigências legais, poderão ser captura
dos e mantidos em cativeiro espécimes da fauna sil
vestre." (NR)

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



das;
V - nos estabelecimentos oficiais e açudes do

domínio público, bem como nos terrenos adjacentes,
até a distância de cinco quilômetros;

VI- na faixa de quinhentos metros da cada lado
do eixo das vias férreas e rodovias públicas;

VII - nas áreas de destinadas à proteção da fauc
na, da flora e das belezas naturais, nos jardins zooló
gicos, nos parques e jardins públicos;

VIII - no ambiente natural, sem a licença especí
fica concedida pela autoridade competente, ou fora
do período de permissão de caça, mesmo em propri
edades privadas;

IX - à noite, exceto em casos especiais e no
caso de animais nocivos;

X - do interior de veículos de qualquer espécie.
(NR)

Art. 13. O exercício da caça armadorista poderá
ser permitido em parques de caça ou no ambiente na
tural.·

§ 1° A autorização para caça amadorista no am
biente natural será concedida pelo órgão estadual ou
federal de meio ambiente, quando estudos realizados
por instituições científicas idôneas comprovarem a vi
abilidade ecológica dessa prática para determinadas
espécies, épocas e áreas geograficamente delimita
das, definindo-se, para cada temporada de caça:

1- a relação das espécies cuja caça será permi
tida em cada região;

11 - a época e o número de dias em que a caça
será permitida em cada região;

111- as quotas individuais de abate, por dia e por
temporada;

IV - as técnicas de abate permitidas;

V - o número máximo de licenças de caça expe
didas por temporada, por espécie e por região;

§ 2° Ainda que autorizada na forma do parágrafo
anterior, a prática de caça amadorista em áreas de
domínio privado dependerá do consentimento ex
presso ou tácito dos proprietários, nos termos do Có
digo Civil.

§ 3° O emprego de arma de fogo na caça ama
dorista observará, ainda, os procedimentos legais es
pecificamente aplicáveis.(NR)
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I - com o emprego de visgos, atiradeiras, fun- Art. 20 O art. 70 da Lei na 5.197, de 3 de janeiro
das, bodoques, veneno, incêndio, armadilhas consti- de 1967, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
tuídas de armas de fogo ou que maltratem a caça; grafo:

11 - com armas a bala, a menos de três quilôme- "Art. 7° ..
tros de qualquer via férrea ou rodovia pública; Parágrafo único. Os animais domésticos que,

'" - com armas de calibre diferente daqueles por abandono, se tornem selvagens ou ferais, tam-
especificados em regulamento; bém poderão ser objeto de utilização, caça, persegui-

IV - nas zonas urbanas suburbanas ou povoa- ção ou apanha, ainda que dentro dos limites de uma
, unidade de conservação, na forma desta lei:

Art. 3° A Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
passa a vigorar acrescida de uma artigo com a se
guinte redação:

"Art. 29-A. Matar, perseguir, caçar, apanhar,
destruir ou utilizar animais de espécie incluída na lista
oficial das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas
de Extinção:

Pena: reclusão, de um a três anos."
Art. 4° O artigo 29, § 4°, inciso I, da Lei n° 9.605,

de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 4° ..
§ 4° .
I - contra espécie ameaçada de extinção, ainda

que somente no local da infração:" (NR)
Art. 5° A Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de

1998, passa a vigorar acrescida de um artigo com a
seguinte redação:

"Art. 29-8. Matar, caçar, perseguir, apanhar, utili
zar ou destruir espécimes de fauna silvestre, nativos
ou em rota migratória, com o emprego dos recursos
citados no inciso I do artigo 10 da Lei n° 5.197, de 3 de
janeiro de 1967, ou nas áreas citadas deste mesmo
artigo:

Pena: reclusão, de um a três anos.
Art. 6° O art. 33 da Lei n° 9.605, de 12 de feverei

ro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 33. Provocar, pela emissão de afluentes ou

carregamento de materiais, o perecimento de espéci
mes da fauna aquática existente em rios, lagos, açu
des, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras.

Pena: reclusão, de um a três anos." (NR)
Art. 7° A Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de

1998, passa a vigorar acrescida de um artigo com a
seguinte redação:

"Art. 37-A. A multa aplicável aos crimes previs
tos nesta seção será de valor até cinqüenta mil Unida
des Fiscais de Referência.

Art. 8° É revogado o art. 34 da Lei n° 5.197, de 3
de janeiro de 1967.

Art. 9° É revogada a Lei n° 7.653, de 12 de feve
reiro de 1988.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.



após,

Presi-

Oficie-se à requerente e,
publique-se.

Em 25-2-99. - Michel Temer,
dente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação nÇi Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 14-6-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, em 21 de junho de 2000. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O presente projeto de lei pretende alterar o DL
n° 58137, para o fim de que, rescindido o contrato em
virtude do inadimplemento do devedor (compromis
sário-comprador), tenha este o direito à devolução de
todas as importâncias pagas, acrescidas de juros e
correção monetária, além do recebimento de indeni
zação pelas benfeitorias ou construções que porven
tura tenha realizado.

Em sua justificação, a ilustre Autora salienta ser
ultrapassada a lei que pretende alterar e relembra a

A Senhora Deputada Rita Camata formulou, em
25 de fevereiro de 1999, requerimento de desarquiva
mento de proposições de sua autoria, com fulcro no
art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Considerando presentes os requisitos constan
tes do citado dispositivo regimental, defiro o desarqui
vamento das seguintes proposições: PEC nO 28/95;
PEC n° 42195; PEC n° 43/95; PL n° 1.699/89; PL n°
2.417/89; PL n° 927/91; PL n° 3.727/93; PL n° 50/95;
PL n° 52195; PL n° 53/95; PL n° 56/95; PL n° 61/95; PL
n° 588/95; PL n° 590/95; PL nO 592195; PL n° 810/95;
PL nO 909/95; PL n° 910/95; PL n° 1.041/95; PL n°
1.888/96; PL n° 3.872197; PL n° 4.259/98; PL n°
4.716/98; PL n° 4.823/98; PL n° 4.649/98; PLP n°
60/91; PLP n° 4/95; PLP n° 29/95; PLP n° 35/95; PLP
n° 50/95. Indefiro, contudo, o pedido quanto às propo- .
sições a seguir relacionadas, porquanto não foram
objeto de arquivamento: PEC n° 26/95; PL 1.700/89;
PL 1.712189; PL 2.998/89; PL 3.650/89; PL n°
4.967/90; PL n° 51/95; PL n° 60/95; PL n° 1.743/96; PL
n° 3.395/97.
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*PROJETO DE LEI N° 56-B, DE 1995 DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
(Da S~ Rita Camata)

Altera o artigo 14 do Decreto-Lei n°
58, de 10 de dezembro de 1937, que "dis
põe sobre o loteamento e a venda de ter
renos para pagamento em prestações";
tendo pareceres: da Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior, pela apro
vação, com substitutivo, contra os votos
dos Deputados João Paulo, Murilo Pinhe
iro e Nedson Micheleti (relator: Dep. Wil
son Cignachi); e da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo, e pela rejeição do
substitutivo da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, contra o voto do
Deputado Orlando Fantazzini (relator:
Cepo Bispo Rodrigues).

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; e de Constituição e Justi
ça e de Redação - Art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 17-3-95
- Parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
publicado no OCO de 27-11-96

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 2000
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 56-A/95

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno das Câmaras dos Deputados, alterado pelo
art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões de prazo para apresentação de
emendas a partir de 5-11-96, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 1996. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almei~a,Secretário.



Art 53 .

Em face do exposto, o nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade, adequada técni
ca legislativa e, no mérito, aprovação do projeto de
Lei n° 56-A, de 1995, na forma do substitutivo, em
anexo, e pela constitucionalidade, juridicidade, ade
quada técnica legislativa e, no mérito, rejeição do
substitutivo adotado pela Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2000. 
Deputado Bispo Rodrigues, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 56, DE 1995

Acrescenta dispositivo à lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, que
"dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências", no capitulo re
ferente à proteção contratual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 53, da Lei n° 8.078, de 11 de setem

bro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte §
4°:

§ 4° Na hipótese prevista neste artigo,
o devedor inadimplente terá direito à restitui
ção das parcelas quitadas à data da resolu
ção contratual, monetariamente atualizada,
descontada a multa ou cláusula penal esti
pulada."

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

Sala da Comissão, em 3 de outubro de 2000. 
Deputado Bispo Rodrigues, Relator.
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falta de uma política habitacional em nosso País, tudo No que tange às benfeitorias, a legislação em vi-
a exigir que se proteja o promissário-comprador que gor já contém disposição nos moldes pretendidos
se torne insolvente. pelo projeto. Se considerarmos, com efeito, que o par-

A proposição foi apreciada pela D. Comissão de celamento do solo urbano constitui a sua maior preo-
Desenvolvimento Urbàno e Interior, aonde foi aprova- cupação, temos quea Lei n° 6.766, de 19-12-79, pre-
da, na forma de um substitutivo, que lhe modificou vê, em seu ~rt. 34:
dois pontos: excluiu; das importâncias a serem devol- "Em qualquer caso de rescisão por
vidas ao comprador, as taxas de administração, e pre- inadimplemento do adquirente, as benfeitori-
viu a possibilidade de retirada ou venda das benfeito- as necessárias ou úteis por ele levadas a
rias realizadas. efeito no imóvel deverão ser indenizadas,

Consta dos autos, ainda, voto em separado do s:mdo de nenhum efei!o. qualquer disposi-
ilustre Deputado Nelson Micheletti naquela Comis- çao contratual e~ ~ontrar~o. _. .

_ ' Parágrafo unrco. Nao serao Indenlza-
sao. das as benfeitorias feitas em desconformi-

Nesta Comissão, esgotado o prazo, não foram dade com o contrato ou com a leL"
apresentadas emendas ao projeto.

A apreciação pelas Comissões é conclusiva 
art. 24, 11, do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A matéria versada neste projeto de lei é de indis
cutfvel importância.

Com efeito, se o promitente-vendedor, além de
pleitear a rescisão do contrato em face do inadimple
mento, ainda retivesse para si as prestações já pa
gas tal se constituiria em flagrante abuso, poden
do-se vislumbrar, inclusive, hipótese de enriqueci
mento ilícito.

Cumpre observar, por outro lado, que o legisla
dor não deixou de atentar para este fato, tanto é ver
dade que o Código que dispõe sobre a proteção do
consumidor determina, em seu art. 53:

"Nos contratos de compra e venda de
móveis ou imóveis mediante pagamento em
prestações, bem como nas alienações fidu
ciárias em garantia, consideram-se nulas de
pleno direito as cláusulas que estabeleçam
a perda total das prestações pagas em be
neffcio do credor que, em razão do inadim
plemento, pleitear a resolução do contrato e
a retomada do produto alienado."

A nosso ver, a inclusão de mais um parágrafo a
este artigo, garantindo a devolução do que já tiver
sido pago, com correção monetária, seria suficiente
para atingir o pretendido pelo projeto. Far-se-ia ape
nas a ressalva de que, do valor a ser devolvido, des
contar-se-ia a multa (ou cláusula penal) pactuada.



"Art 53° .

Acrescenta dispositivo à Lei n°
8.078, de 11 de janeiro de 1990, que "dis
põe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências", no capítulo refe
rente à proteção contratual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 53, da Lei n° 8.078, de 11 de setem

bro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte §
4°:

'Projeto inicial publicado no OCN1 de 13-6-95
(pareceres das Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e de Trabalho, de Administração e
Serviço Público publicados, respectivamente, nos OCO de
24-11-95 e de 6-2-97)

§ 4° Na hipótese prevista neste artigo,
o devedor inadimplente terá direito à restitui
ção das parcelas quitadas à data da resolu
ção contratual, monetariamente atualizada,
descontada a multa ou cláusula penal
estipulada."

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

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 359~C, DE 1995
(Do sro Feu Rosa)

Determina que os órgãos da Admi
nistração Pública Direta e Indireta divul
guem, por intermédio do programa radio
fônico Voz do Brasil, todas as liberações
de recursos para os Estados e Municípi
os; tendo pareceres: da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, pela aprovação (relator: Dep.
Maluly Netto); Da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
rejeição, contra os votos dos Deputados
Jair Meneguelli, José Pimentel, Maria La
ura, Miguel Rossetto, Paulo Paim e Paulo
Rocha (relator: Dep. Luciano Castro); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju~

ridicidade e técnica legislativa, com
emenda (relator: Dep. Bispo Rodrigues).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; de Traba
lho, de Administração e Serviço Público; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24,11, g)
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS PROJETO DE LEI N° 56, DE 1995

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJRNos termos do art. 119, caput e inciso 11 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 13-10-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao substitutivo.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2000. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secre
tário.

dos:

1\1 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado Orlando Fantazzini, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo, do Proje
to de Lei n° 56-A/95 e rejeição do Substitutivo da Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Bispo Rodri
gues.

Participaram da votação os Senhores Deputa-

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes,
Aldir Cabrai, Alexandre Cardoso, André Benassi,
Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Custó
dio Mattos, Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fernando
Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Ger
son Peres, Ibrahim Abi-ackel, Jaime Martins,Jarbas
Lima, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Geno
íno, José Roberto Batochio, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Nelson Marchezan, Nelson Trad, Ney
Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo
Germano, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland
Lavigne, Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente
Arruda,Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Átila Lira, Bispo
Wanderval, Domiciano Cabral, Nelo Rodolfo, Orlando
Fantazzini, Themístocles Sampaio, Waldir Pires e
Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, em 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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11I - Parecer da Comissão

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- voto em separado

I - Relatório

O projeto em exame, como indica a ementa, de
termina que se divulguem no programa Voz do Brasil
todas as liberações de recursos a Estados e Municfpi
os feitas por órgãos da Administração pública direta e
indireta. .

Para a inobservância, o projeto prevê crime de
responsabilidade do dirigente do órgão.

Examinado na Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, mereceu aprovação
unânime nos termos do voto do Relator, Deputado
Maluiy Neto.

Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, por sua vez, o projeto foi rejeitado nos
termos do parecer do vencedor, do Deputado Luciano
Castro, contra os votos dos Deputados Chico Vigilante
(Relator), Jair Meneguelli, José Pimentel, Maria Laura,
Miguel Rosseto, Paulo Paim e Paulo Rocha.

Vem agora a esta Comissão para que se mani
feste sobre a constitucionalidade, á juridicidade e a
técnica legislativa.

11 - Voto Do Relator

O projeto versa sobre matéria de competência da
União e sobre a qual não recai reserva de iniciativa.

As emendas apresentadas junto à CTASP tam
bém não apresentam vfcios.

O texto do projeto, em seu artigo 4°, apresenta
cláusula revogatória genérica, o que, à luz da legisla
ção vigente, deve ser suprimido.

Opinamos, portanto, pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do PL n° 359, de
1995, com a emenda apresentada em anexo, e das
emendas apresentadas junto à CTASP.

Sala da Comissão, em 9 de junho de 1999. 
Deputado Bispo Rodrigues, Relator.

EMENDA DO RELATOR

Suprima-se o artigo 4° do projeto.
Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Deputado

Bispo Rodrigues, Relator.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
n° 359-B/95, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Bispo Rodrigues. O Deputado Aldir Cabral apre
sentou voto em separado.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Custó
dio Mattos, Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fernando
Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Ger
son Peres, Ibrahim Abi-ackel, Jaime Martins, Jarbas
Uma, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Geno
fno, José Roberto Batochio, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Nelson Marchezan, Nelson Trad, Ney
Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo
Germano, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland
Lavigne, Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente
Arruda, Vi/mar Rocha, Zulaiê Cobra, Átila Lira, Bispo
Wanderval, Domiciano Cabral, Nelo Rodolfo, Orlando
Fantazzini, Themfstocles Sampaio, Waldir Pires e
Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se o art. 4° do projeto.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 

Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Voto Em Separado - Deputado Aldir Cabral

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 359-B, de 1995, determina
que se divulguem pelo programa Voz do Brasil a lista
gem plena de todas as liberações de recursos federa
is para os estados e os municfpios brasileiros. Se não
observada a medida, haverá punição, capitulando-se
a omissão como crime de responsabilidade, punido
com a perda da função pública.

A proposta foi examinada, anteriormente, na
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, onde foi aprovado. Na Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público, a proposta
foi rejeitada. Veio à esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, merecendo parecer favorável
do Relator, Deputado Bispo Rodrigues, sem restri
ções à sua constitucionalidade, à sua juridicidade e à
sua técnica legislativa.
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11- Voto em Separado

Não vislumbro no Projeto em exame motivos
maiores para sua rejeição nesta Comissão, como já
ocorreu na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público. Nem mesmo os argumentos que le
varam mencionada Comissão à rejeição da matéria,
me convencem. Entendo que a proposição é justa e
se alinha à política de moralidade e de ética que
transpiramos na Câmara dos Deputados e que tem
sido buscado, com relativo sucesso, nos vários níveis
de Governo: União, Estados e Municípios.

Entretanto, vejo na Emenda e no texto do art. 1.0
do Projeto de Lei n° 359-B/95, um exagero redacional
que, inclusive, orientou a sua rejeição na Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público. Refi
ro-me a expressão ''todas'' que, tornando agigantada
a aplicabilidade da medida proposta, causa impres
são negativa no sentido da viabilidade da norma no
seu sentido factual.

A supressão da expressão ''todas'', tanto na
Ementa, quanto no texto do art. 1° sem modificar a in
tenção da norma proposta e sem alterar a força mora
lizadora da lei em exame, torna o texto mais palatável,
de melhor degustação pela tecnocracia, sem prejuizo
do resultado final a ser obtido pela norma. Além disto,
a referida supressão aperfeiçoa o texto do art. 1°, que,
assim, se atrela indivisivelmente ao art. 2° do mesmo
projeto, que trata da punição pela não observância da
ordem legal. Neste caso, a omissão, se praticada in
tencionalmente, passa a ser uma opção pessoal do
administrador público, dentro de riscos calculados.
Assim, a redação que dou à ementa e ao art. 1° do
Projeto de Lei n° 359-B, de 1995, se justificam por
que, expurgando o excesso redacional, melhor se
qüência o texto da lei que se quer editar em conso
nância com o esforço de todos os que buscam, no
Brasil, índices maiores de moralização na Administra
ção Pública.

Voto, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n°
359-8, de 1995, de autoria do nobre Deputado Feu
Rosa, nos termos do Relatório do Nobre Deputado
Bispo Rodrigues com a emenda supressiva que, em
anexo, apresento.

sala da Comissão, 31 de maio de 2001. - Deputado
Aldir Cabral, PFURJ.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se da ementa e do art. 10 a expressão
''todas''.
Sala da Comissão, em 31 de maio de 2001. 

Deputado Aldir Cabral, PFURJ.

*PROJETO DE LEI ~ 466-C, DE 1995
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Determina a prestação dos serviços
concedidos de transporte rodoviário de
passageiros edá outras providências:
tendo pareceres: da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela aprovação, com
substitutivo, contra o voto do Deputado
Agnaldo Timóteo, (relator: Dep. Gilney
Viana); da Comissão de Viação e
Transportes, pela rejeição deste, e do
substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
contra o voto da Deputada Teima de Souza
(relator: Dep. Paulo Gouvêa); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste,
com emendas, e do Substitutivo da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, com subemendas
(relator: Deputado Roland Lavigne).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de 'Viação
e Transportes; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24,11, g)

'Projeto inicial publicado no OCNI de 9-8-95
(Pareceres das Comissões de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias e de Viação e Transportes publicados.
respectivamente, nos OCO de 3-2-96 e de 18-6-96).

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- subemendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)
- subemendas adotadas pela Comissão (2)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto de lei acima ementado intenta dispor
sobre o atendimento aos usuários do transporte rodo
viário de passageiros, por parte das empresas con
cessionárias desse serviço.

Segundo o que reza a proposição, o atendimen
to deverá ser ininterrupto. em alguns casos, com pelo



SUBEMENDA SUPRESSIVA N°1

Suprima-se o art. 40 do projeto, renumerando-se
os demais.

11 - Voto do Relator
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menos duas opções diárias de horários nas linhas in- problemas típicos das conturbações, em geral, e dos
terestaduais, cabendo a fiscalização destas disposi- grandes centros urbanos, em especial.
ções ao Departamento Nacional de Estradas e Roda- Com efeito, o legislador ordinário tem o po-
gens - DNER e às Secretarias Estaduais e Municipa- der-dever de dar atenção aos problemas que afetam
isde Transporte ou Órgãos similares, dando ainda ca- aos usuários dos serviços concedidos de transporte
usa a anulação da concessão a infração a qualquer coletivo nos centros urbanos e, particularmente, nas
dispositivo da proposição. grandes éidades, em razão da notória relevância que

O projeto de lei foi, inicialmente, distribuído à o problema atinge nestas últimas.
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente A proposição e o Substitutivo, neste sentido, pa-
e Minorias, onde não recebeu emendas e foi aprova- recem vir preencher lacuna importante, no tocante à
do na forma do Substitutivo adotado pela Comissão, efetiva atuação do Poder Público visando à melhoria
que teve origem, por sua vez, no voto em separado do das condições de locomoção nos centros urbanos.
Deputado Gilney Amorim, Relator vencedor, contra o Assim, ao exigir a garantia da prestação conti-
voto em separado do primitivo Relator, Deputado nuada do serviço em todas as capitais e cidades de
Agnaldo Timóteo. Em seguida, foi a proposição distri- médio porte e o cumprimento da lei por parte das con-
buída à Comissão de Viação e Transportes, onde re- cessionárias do serviço, bem como assegurar o míni-
cebeu parecer pela sua rejeição e, também, do Subs- mo de 2 (duas) opções diárias de horários nas linhas
titutivo adotado pela CDCMAM, tanto por parte do interestaduais, o projeto de lei parece vir ao encontro
Relator como da própria Comissão. dos anseios das sofridas populações de baixa renda

Finalmente, a matéria encontra-se agora nesta de nossas cidades.
CCJR, onde aguarda parecer, no prazo previsto para A seu turno, as inovações introduzidas pelo
o regime ordinário de tramitação, sobre a sua consti- Substitutivo adotado pelo CDCMAM também mere-
tucionalidade juridicidade e técnica legislativa. cem louvor, pois explicitam aspectos importantes da

, '. proposição principal que poderiam vir a trazer proble-
E relatório. mas práticos quando da aplicação da lei no dia-a-dia

dos centros urbanos.
Contudo, fazemos restrição ao conteúdo do art.

40 da proposição e ao do art. 11 do Substitutivo aprova
do pela CDCMAM. A criação e atribuições de órgãos e
entidades da Administração Pública, como o são o
DNER e as Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação, somente podem ser feitas por lei de iniciati
va exclusiva do Presidente da República (art. 61,11, e,
da CF ) e dos Governadores de Estados e Prefeitos, no
caso das Secretarias, razão pela qual apresentamos
as emendas, em anexo, que visam a suprimir tal dispo
sitivo inconstitucional, tendo em vista a necessidade
de respeitar-se o principio federativo.

Além disso, oferecemos emendas para erradi
car o art. 70 da proposição e oart. 14 do Substitutivo
adotado pela COCMAM, poisambos contêm cláusula
de revogação genérica, o que é vedado pela lei Com
plementar na 95, de 1998.

Assim, em vista dos argumentos expostos, vota
mos pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto
de Lei na 466-B, de 1995 e do Substitutivo adotado
pela comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, com as anexas emendas.

Sala da Comissão, em de de 2000. - Deputado
Roland lavigne, Relator.

De início, é de se frisar que nem a proposição
nem o Substitutivo da CDCMAM contêm vicio de inici
ativa, já que compete à União legislar sobre trânsito e
transporte, nos termos do art. 22, XI, da Constituição
Federal. Nem se diga que se trate aqui de interesse
local dos Municípios, ou de seu "peculiar interesse",
como fixa a doutrina no trato da questão, pois as pro
posições visam também ao transporte interestadual,
não incidindo, portanto, na espécie, o art. 30, V, da Lei
Maior.

Com efeito, visando equalizar toda uma série de
problemas relativos à prestação do serviço público re
lativo ao transporte de massa nos centros urbanos, é
que a Constituição Federal delega à União a parame
trização das concessões de tais serviços.

As proposições encontram, também, respaldo
na competência que detém a União para "instituir di
retrizes para o desenvolvimento urbano", conforme se
lê no art. 21, XX, do Diploma Básico.

Outrossim, nada há também nas proposições
que possa atentar contra qualquer preceito da Lei
Maior, o mesmo valendo para o ordenamento jurídico
como um todo.

Trata-se, isto sim, de salutar e oportuno projeto
de lei que visa a amenizar e solucionar alguns dos



SUMÁRIO

EMENDAS ADOTADAS - CCJR
N° 2

* Projeto inicial publicado no OCO de 17-11-95

Suprima-se o art. ]O do projeto.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

SUBSTITUTIVO DA CDCMAM

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR
N° 1

Suprima-se o art. 11 do substitutivo, renumeran
do-se os demais.

Sala da Comissão, em 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR
N°2

Suprima-se o art. 14 do substitutivo.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 

Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N°1.116-A, DE 1995
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Dispõe sobre a consulta sindical
para a criação de sindicato, de acordo
com o art. 8°, inciso 11, da Constituição
Federal; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela rejeição (relator: Deputado
Medeiros).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, 11)
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Sala da Comissão, em de de 2000. - Deputado Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. -
Roland Lavigne, Relator. Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

SUBSTITUTIVO APROVADO NA COMISSÃO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS AO PROJETO

DE LEI N° 466-B, DE 1995

SUBEMENDA SUPRESSIVA N° 2

Suprima-se o art. 14 do Substitutivo.

Sala da Comissão, em de de 2000. - Deputado
Roland Lavigne, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
na 466-13/95, e do Substitutivo da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
com subemendas, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Roland Lavigne.

Participaram da votação os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano Sales,
Custódio Mattos, Edmar Moreira, Eurico Miranda,
Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan
Freitas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-ackel, Jaime
Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genofno, José Roberto Batochio,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Nelson
Marchezan, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes Landim,
Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Renato
Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne, Sérgio
Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar
Rocha, Zulaiê Cobra, Átila Lira, Bispo Wanderval,
Domiciano Cabral, Neto Rodolfo, Orlando
Fantazzini, Themístocles Sampaio, Waldir Pires e
Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR
N° 1

Suprima-se o art. 4° do projeto, renumerando-se
os demais.

Parecer da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Publico

- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do relator

- parecer da Comissão



ção.
~ o relatório.

11 - Voto do Relator

Preliminarmente, julgamos oportuno tecer uma
pequena observação de cunho regimental.

~ certo que, nos termos regimentais, cabe a
esta Comissão analisar as proposições legislativas
quanto ao mérito, vale dizer, quanto ao seu conteúdo
normativo. Não nos cabe, em princípio, manifestar so
bre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade
das proposições a nós submetidas.

No entanto, no caso presente, não há como se
manifestar sobre o mérito da matéria sem uma refe
rência ao texto constitucional, uma vez que a proposi
ção visa disciplinar o exercicio de direitos constitucio
nalmente garantidos.

Em outras palavras, estamos proibidos, pelo
Regimento Interno, de nos manifestar quanto à cons
titucionalidade, formalmente considerada. Não nos
cabe, por exemplo, analisar a legitimidade de iniciati
va; a capacidade legislativa da União etc.

Por outro lado, se nos termos regimentais,
cabe-nos analisar o presente projeto quanto ao seu
mérito, devemos, obviamente, proceder a essa
análise de forma ampla, perscrutando todos os
ângulos da matéria em estudo, inclusive e
principalmente sob o aspecto de sua
constitucionalidade material que, no caso presente,
se confunde com o próprio mérito da proposição.

Isto posto, entendemos que o projeto de lei sob
exame não merece acolhida, uma vez que fere de
morte a liberdade de organização dos trabalhadores,
constitucionalmente garantida pelo inciso I do próprio
art. ao da Constituição Federal, cujo inciso 11 o projeto
propõe normatizar, além de caracterizar inegável
interferência do poder público na criação de
sindicatos. O projeto, na realidade, reintroduz, pela
porta dos fundos, a figura do enquadramento sindical
institucional, em boa hora extirpada de nosso
ordenamento juridico pela atual Carta Magna.

Somos, portanto, pela rejeição do Projeto de Lei
n° 1.116/95.

PROJETO DE LEI N"1.116/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 5-12-95, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1995. 
Talita Veda de Almeida, Secretária.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE Justificando a medida, o Autor argumenta que a
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO proposição em tela procura resolver o problema (da

representação sindical) instituindo a figura da consul-
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS ta sindical (... ), conforme a exigência constitucional,

que diz explicitamente que o problema deverá ser de
finido pelos trabalhadores ou empregadores interes
sados..."Acredita o ilustre Parlamentar que, dessa for
ma, é afastado o risco de o conflito pela representa
ção sindical ser resolvido pelo Poder Público".

Não foram apresentadas emendas à proposi-

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N°1.116/95

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, c/c o art.
166, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, o Sr. Presidente determinou a reabertura - e di
vulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas, a partir de 9-9-99,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram rece
bidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1999. 
Anamélia. Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O ilustre Deputado Bonifácio de Andrada apre
senta a Proposição em epigrafe, com o objetivo de
fornecer solução adequada para a disputa entre enti
dades sindicais em tomo da representação da cate
goria profissional numa mesma base territorial.

O art. 10 do projeto estabelece que, quando
mais de uma entidade disputar a representação sindi
cal na mesma base territorial, a autoridade regional
competente do Ministério do Trabalho convocará,
quando solicitada por qualquer das partes, consulta
sindical para definir qual organização deverá se trans
formar em sindicato.

O art. 20 determina que a consulta sindical será
realizada em caráter plebiscitário, podendo o Ministé
rio do Trabalho estabelecer as regras e os procedi
mentos a serem adotados. A votação será secreta,
podendo ser realizada nos locais de trabalho, e só
será válida com o comparecimento minimo de 30%
dos membros da categoria.

O art. 3° estipula que, proclamado o resultado
da consulta sindical, o representante do Ministério do
Trabalho dará posse aos dirigentes da associação vi
toriosa como membros da Diretoria do Sindicato.



PROJETO DE LEI N° 1.959, DE 1996
(Do Sr. Paulo Paim)

Fixa o dia 1° de maio como data-base
dos servidores públicos.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11. Apense-se ao
PL. n° 1.955/96).

Art. 1° A revisão geral da remuneração dos
servidores públicos, sem distinção de índices entre
servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre
no mês de maio de cada ano.

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3° Esta lei entra em vigor a partir da data de

sua promulgação.

Justificação

Nossa proposta tem por escopo preencher uma
lacuna normativa e instituir, de forma inequívoca, a
data-base dos servidores públicos civis e militares em
1° de maio de cada ano.

Aos servidores públicos civis é garantido o direi
to à livre associação sindical, conforme o art. 37, inci
so VI, da Constituição Federal. Esse mesmo artigo,
em seu inciso X garante a discussão dos vencimentos
dos servidores públicos civis e militares, na mesma
data. É importante lembrar o disposto no caput do art.
8° da CF: "É Livre a associação profissional ou sindi
cal". O inciso I desse artigo, dispõe: "a lei não poderá
exigir autorização do Estado para fundação de sindi
cato ressalvado o registro no órgão competente, ve
dadas ao poder público a interferência e intervenção
na organização sindical". O inciso 111 desse mesmo ar
tigo dispõe: "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclu
sive em gestões judiciais ou administrativas". O inciso
VI desse artigo estabelece: "é obrigatória a participa-

Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 1.955-A, DE 1996
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Estabelece o dia 1° de janeiro como
data-base dos servidores públicos civis e
militares; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela rejeição deste e dos de nOs
1.959/96 e 552199, apensados, contra os
votos dos Deputados Avenzoar Arruda,
Jair Meneguelli e Evandro Milhomen (re
lator: Deputado Pedro Henry).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) 
Art. 24, 11)).

SUMÁRIO
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Sala da Comissão, 8 de maio de 2001. - Depu- Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
tado Medeiros, Relator. blicação.

Art ~ Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Com efeito, cumpre adotar todas as medidas
possíveis, a fim de preservar o poder aquisitivo dos
servidores públicos, alijados que foram, pelo Poder
Executivo, do justo e necessário reajuste salarial no
consagrado dia 1° de janeiro, tradicional data-base
dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996. - Depu
tado Jair Bolsonaro, PPB/RJ.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n° 1.116/95,
nos termos do parecer do relator, Deputado Medeiros.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire ,Júnior, Presidente; Luiz Antonio Fleury e

Herculano Anghinetti, Vice-Presidentes; Avenzoar
Arruda, Candinho Mattos, Evandro Milhomen, Fátima
Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Meneguelli, João Tota,
José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Laire Rosado,
Luciano Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso,
Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbosa, titula
res; Almerinda de Carvalho, Damião Feliciano e
Osvaldo Biolchi, suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

1- Projeto Inicial
11 - Projetos apensados PL. nOs 1.959/96 e 552199
111- Na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É estabelecido o dia 10 de janeiro como a

data-base dos servidores públicos civis e militares,
para o fim de concessão de reajuste salarial.



CAPíTULO VII
Da Administração Pública

TíTULO 111
Da Organização do Estado

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obede
cerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

VI - é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII- o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei complementar;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

X - a revisão geral da remuneração dos servido
res públicos, sem distinção de fndices entre servido
res públicos civis e militares, far-se-á sempre na mes
ma data;

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de
valores entre a maior e a menor remuneração dos
servidores públicos, observados, como limites máxi
mos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qual
quer título, por membros do Congresso Nacional, Mi
nistros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal
Federal e seus correspondentes nos Estados, no Dis
trito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os
valores percebidos como remuneração, em espécie,
pelo Prefeito;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder le
gislativo e do Poder Judiciário não poderão ser supe
riores aos pagos pelo Poder Executivo;

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988
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ção dos sindicatos nas negociações coletivas de tra- 111- ao sindicato cabe a defesa dos direitos e in-
balho". Somente com a fixação da data-base será res- teresses coletivos ou individuais da categoria, inclusi-
peitado também o inciso XV do art. 37 que proíbe a ve em questões judiciais ou administrativas;
redução dos vencimentos dos servidores públicos ci- IV - a assembléia geral fixará a contribuição
vis e militares. que, em se tratando de categoria profissional, será

Os servidores públicos encontram-se a 19 me- descontada em folha, para custeio do sistema confe-
ses sem reajuste salarial em virtude, justamente, de derativo-darepresentação sindical respectiva, inde-
não haver estipulação de sua data-base. Os servido- pendentemente da contribuição prevista em lei;
res inativos tiveram uma redução real e nominal em .
seus vencimentos em virtude da edição da Medida
Provisória n° 1.415/96.

Não há como negar a importância da fixação da
data-base dos servidores públicos para que o sindica-
to da categoria. mediante o não acordo com o seu
empregador, possa instalar dissfdio coletivo. Opta
mos pelo dia primeiro de maio porque ele representa
uma data simbólica para todos os trabalhadores e a
maioria dos sindicatos já a escolheu como data-base;
mais do que justo que a estendêssemos aos servido
res públicos.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. - Depu
tado Paulo Paim, PT/RS.

Art. 8° É livre a associação profissional ou sindi
cal, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no
órgão competente, vedadas ao poder público a inter
ferência e a intervenção na organização sindical;

11 - é vedada a criação de mais de uma organi
zação sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior
à área de umtmi Municfpio;



"Art. 21. A alíquota de contribuição dos
segurados empresários, facultativo, traba
lhador autônomo e equiparados é de vinte
por cento, incidente sobre o respectivo salá
rio-de-contribuição mensal, observado o dis
posto no inciso /11 do art. 28.

Parágrafo único. Os valores do salá
rio-de-contribuição serão reajustados, a partir
da data de entrada em vigor desta lei, na
mesma época e com os mesmos índices que
os do reajustamento dos benefícios de pres
tação continuada da Previdência Social."

Art. 7° O art. 231 da Lei n° 8.112, de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 231. O Plano de Seguridade Soci
al do servidor será custeado com o produto
da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos
dos três Poderes da União, das autarquias e
das fundações públicas.

§ 3° A partir da referência maio de 1996, o fndice
Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI,
apurado pela Fundação Getúlio Vargas, substitui o
INPC para os fins previstos no § 6° do art. 20 e no § 2°
do art. 21, ambos da Lei n° 8.880, de 1994."

Art. 9° Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

§ 3° A contribuição mensal incidente
sobre os proventos será apurada conside
rando-se as mesmas alíquotas e faixas de
remuneração estabelecidas para os servido
res em atividade."

Art. 8° O art. 8° da Medida Provisória n° 1.398,
de 11 de abril de 1996, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 8° ..

Dispõe sobre o reajuste do salário
mínimo e dos benefícios da Previdência
Social, altera alíquotas de contribuição
para a Seguridade Social e institui contri
buição para os servidores inativos da
União.

MEDJDA PROVISÓRJA
N° 1.415, DE 29 DE ABRIL DE 1996
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XIII .~ é vedada a vinculação ou equiparação de Art 4° Os beneffcios mantidos pela Previdência
vencimentos, para o efeito de remuneração de pesso- Social serão reajustados, a partir de 1997, inclusive,
ai do serviço público, ressalvado o disposto no inciso em junho de cada ano.
anterior e no art. 39, § 1°;

XIV _ os acréscimos pecuniários percebidos por Art. 5° A título de aumento real, na data de vi-
servidor público não serão computados nem acumu- gência das disposições constantes dos arts. 6° e ]O
lados, para fins de concessão de acréscimos ulterio- desta Medida Provisória, os benefícios mantidos pela
res, sob o mesmo título ou idêntico fundamento; Previdência Social serão majorados de forma a totali-

XV - os vencimentos dos servidores públicos, zar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30
civis e militares, são irredutfveis e a remuneração ob- de abril de 1996, incluído nesse percentual o reajuste
servará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, 11, 153, de que trata o art. 2°.
111, e 153, § 2°, I; Art. 6° O art. 21 da Lei n08.212, de 1991, passa a

XVI - é vedada a acumulação 'remunerada de vigorar com a seguinte redação:
cargos públicos, exceto quando houver compatibilida-
de de horários: '

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico
ou científico.

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° O salário mínimo será de R$112,00 (cen
to e doze reais), a partir de 1° de maio de 1996.

Parágrafo único. Em virtude do disposto no
caput deste artigo, o valor diário do salário mínimo
corresponderá a R$3,73 (três reais e setenta e três
centavos) e o seu valor horário a R$O,51 (cinqüenta e
um centavos).

Art. 2° Os benefícios mantidos peja Previdência
Social serão reajustados, em 1° de maio de 1996,
pela variação acumulada do índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna-IGP-DJ, apurado pela Fun
dação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamen
te anteriores.

Art. 3° Para os benefícios mantidos pela Previ
dência Social com data de início posterior a 31 de
maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anteri
or, será calculado com base na variação acumulada
do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês
imediatamente anterior ao do reajuste. '



PROJETO DE LEI NO 552, DE 1999
(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Dispõe sobre a data e o índice para
revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos e dá outras provi
dências.

(Apense-se ao Projeto de lei N° 1.955,
de 1996)
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Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n° 8.880, de que por ocasião da primeira revisão geral da remune-
27 do maio de 1994. ração dos servidores lhes seja assegurada a revisão

Brasrlia, 29 de abril de 1996; 175° da Indepen- da remuneração desde o infcio do primeiro Governo
dência e 108° da República. - Fernando Henrique do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Cardoso. Sala de Sessões, 6 de abril de 1999. - Deputado

Agnelo Queiroz, PCdoB/DF.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBUCA FEDERATNAOO BRASIL
1988

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A revisão geral anual da remuneração

dos servidores públicos e o subsfdio de que trata o §
4° do art. 39 da Constituição Federal OCorrerá sempre
no dia 5 de junho de cada ano.

Art. 2° O fndice a ser adotado na revisão geral
da remune'ração de que trata o artigo anterior será o
fndice do Custo de Vida, calculado pelo Departamen
to Intersindical de Estudos e Estatísticas Só
cio-Econômicas - DIEESE.

Art. 3° A primeira revisão geral da remuneração
de que trata o art. 1° desta lei deverá incorporar a revi
são no percentual de 53,18%, referente à variação
dos índices do Custo de Vida de janeiro de 1995 à fe
vereiro de 1999, sem prejufzo da incorporação dos fn
dices apurados posteriormente a este perfodo.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

JustificaÇão.

Com a promulgação da Emenda Constitucional
n° 19 de 1998, o disposto no inciso X do art. 37 foi ahe
rado no sentido de prever que "a remuneração dos
servidores públicos e o subsfdio de que trata o § 4° do
art. 39 somente poderão ser fixados ou aherados por
lei especffica, observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre
na mesma data e sem distinção de fndices".

Como é do conhecimento de todos, a remuneração
dos servidores públicos não foi revista no curso do atual
Governo Federal. Considerando que a EC nO 19/98 ino
vou ao fixar a periodicidade anual para que esta revisão
ocorra, entendo oportuno que o Poder Legislativo fixe pa
râmetros adequados para que esta revisão geral ocorra.

Para tanto sugiro a normatização da matéria no
sentido de que seja fixada a data em que ocorrerá e o
fndice a ser aplicado, bem como que se estabeleça

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

• Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constitucional n°
19, de 4-6-1998.

X - a remuneração dos servidores públicos e o
subsfdio de que trata o § 40 do art. 39 somente pode
rão ser fixados ou alterados por lei especffica, obser
vada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de fndices;

• Inciso X com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19,
de 4-6-1998 .

Seção 11
Dos Servidores Públicos

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municrpios instituirão conselho de polftica de admi
nistração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes.

• Artigo, caput, com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

§ 4° O membro de Poder, o detentor de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Esta
duais e Municipais serão remunerados exclusivamen
te por subsídio fixado em parcela única, vedado o
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acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, do em parcela única, vedado o acréscimo de
prêmio, ve.rba de rep.resentação ou outra espé~ie re- qualquer gratificação, adicional, abono, prê-
muneratóna, obedecido, em qualquer caso, o dlspos- mio, verba de representação ou outra espé-
to no art. 37, X e XI. cie remuneratória, obedecido, em qualquer
• § 4 0 acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998. caso, O disposto no art. 37, X e XI.

EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998

Modifica o regime e dispõe sobre
princípios e normas da administração
pública, servidores e agentes políticos,
controle de despesas e finanças públicas
e custeio de atividades a cargo do Distri
to Federal, e dá outras providências'

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam esta Emenda ao texto
constitucional:

Art. 3° O caput, os incisos I, li, V, VII, X, XI, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII e XIX e o § 3° do art. 37 da Constitu
ição Federal passam a vigorar com a seguinte reda
ção, acrescendo-se ao artigo os §§ 7° a 9°;

"Art. 37. A administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cfpios obedecerá aos prindpios de legalida
de, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores pú
blicos e o subsidio de que trata o § 4° do art.
39 somente poderão ser fixados ou altera
dos por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de fndices;

Art 5° O art. 39 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão conselho
de polftica de administração e remuneração
de pessoal, integrado por servidores desig
nados pelos respectivos Poderes.

§ 4° O membro de Poder, o detentor de
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os
Secretários Estaduais e Munidpais serão re
munerados exclusivamente por subsfdio fixa-

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.955/96

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento in
terno 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 9-8-96, por cinco sessões. Esgota
do o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 1996. - TaUta
Veda de Almeida, Secretária.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

O nobre Deputado Paulo Paim formulou, em 10
de fevereiro do corrente ano, requerimento de desar
quivamento de proposições de sua autoria, com fulcro
no art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno.

No tocante à matéria, defiro, presentes os requisi
tos constantes do art. 105, RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL n° 1.009/88; PL n°
3.535/89; PL n° 3.814/89; PL n° 4.101/89;PL n°
4.676/90; PL n° 5.237/90: PL n° 5.919/90; PL n°
5.948/90: PL n° 5.958/90; PL n° 505/91; PL n° 660/91;
PL n° 984/91; PL nO 2.704/92; PL nO 2.878/92; PL n°
3.406/92; PL n° 3.814/93; PL n° 4.565/94; PL n°
4.567/94; PL n° 4.573/94; PL n° 4.585/94; PL n°
4.594/94; PL n° 4.653/94; PL n° 4.710/94; PL nO
4.853/94; PL n° 2195; PL n° 124/95; PL n° 139/95; PL
n° 380/95; PL n° 403/95; PL n° 552/95; PL n° 661/95;
PL n° 671/95; PL n° 759/95; PL n° 853/95; PL n°
871/95; PL n° 1.032195; PL n° 1.239/95; PL n°
1.361/95; PL n° 367/95; PL n° 1.847/96; PL n°
1.959/96; PL n° 2.256/96; PL n° 2.286/96; PL n°
2.287/96; PL n° 2.320/96; PL n° 2.334/96; PRC n°
109/96; PDC n° 380/97; PDC n° 385/97; PEC n°
529/97; PL n° 3.658/97; PL n° 3.718/97; PL nO
3.724/97; PL n° 3.725/97; PL n° 3.794/97; PRC
118/97; PRC 123/97; PRC 135/97; PEC n° 540/97; PL
n° 2.708/97; PL n° 2.713/97; PL n° 2.746/97; PL n°
2.864/97; PL n° 3.129/97; PL n° 3.333/97; PL n°



Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei n° 1.955/96 e os Projetos de
Lei nas 1.959/96 e 552/99, apensados, contra os vo
tos dos Deputados Avenzoar Arruda, Jair Meneguelli
e Evandro Milhomen, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Pedro Henry.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente - Luiz Antonio Fleury e

Herculano Anghinetti, Vice-Presidentes - Avenzoar
Arruda - Candinho Mattos - Evandro Milhomen - Fá-

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 1.955/96
(Apensados: PL nOs 1.959/96 e 552199)

Nos termos do art. 24, § 1°, combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 28-6-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto e a
seus apensados.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 1999. - Sueli
de Souza, Secretária Substituta.

I - Relatório

O Projeto de Lei na 1.955, de 1996, visa a esta
belecer o dia 1° de janeiro como data-base dos servi
dores públicos civis e militares, para o fim de conces
são de revisão e reajuste de remuneração.

Foram apensados ao projeto sob comento o
PL n° 1.959/96, de autoria do nobre Deputado Pau
lo Paim, e o PL n° 552/99, de autoria do ilustre De
putado Agnelo Queiroz, ambos com fim idêntico ao
do primeiro, porém estabelecendo datas diferen
tes, quais sejam, respectivamente, o mês de maio
e o dia 5 de junho.
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3.334/97; PL n° 3.407/97; PL n° 3.413/97; PL n° Esgotado o prazo regimental para apresentação
3.474/97; PL nO 3.475/97; PL n° 3.657/97; PRC n° de emendas aos projetos, nenhuma foi recebida.
140/97; PRC n° 156/97; PL n° 4.043/97; PL n° Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
4.042197; PL n° 4.041/97; PL 4.040/97; PL n° Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
4.039/97; PL nO 4.038/97; PL n° 4.037/97; PL nO proposição principal e das apensadas, conforme dis-
3.798/97; PL n° 3.868/97; PL n° 3.875/97; PL n° posto no art. 32, inciso XIII, do Regimento Interno da
3.910/97; PL n° 3.921/97; PL nO 4.024/97; PL nO Câmara dos Deputados.
4.025/97; PL n° 4.026/97; PL n° 4.027/97 PL n° É o relatório.
4.028/97; PL nO 4.029/97; PL nO 4.030/97; PL nO 11 _ Voto do Relator

4.031/97: PL n: 4.032197: PL n: 4.033/97: PL n: Com o projeto de lei sob comento, bem como
4.034/97: PL no 4.035/97: PL no 4.036/97: PL no com seusapensados,oque se pretende é definir uma
4.178/98, PL n 4.179/98, PL n 4.322198, PL n data para revisão anual da remuneração dos servido-
4.361/98; PL n° 4.370/98; PL n° 4.420198; PL n° res públicos, estabelecendo, para tanto, uma data em
4.507/98; PL n° 4.603/98; PL n° 4.644/98; PL n° que se daria tal fato, com o estabelecido no art. 37, X,
4.645/98; PL n° 4.652198; PL n° 4.697/98; PL n° da Constituição Federal.
4.699/98; PL n° 4.700/98; PL n° 4.701/98; PL n° Em que pese concordarmos que os servidores
4.713/98; PL na 4.714/98; PL n° 4.755/98; PL na necessitam de um mecanismo que lhes assegure re-
4.829/98; PL n° 4.833/98; e PL n° 4.639/98. posição de perdas remuneratórias devido ao efeito in-

Indefiro quanto às demais proposições, em vir- flacioná.rio, não e~tendemos que sejam as propost~s
tude de não restarem presentes os requisitos do art. d~s proJet~s ?e lei sob exame a melhor forma de atln-
105 do RICD. 91r este obJetivo: . . . _ •

, .. . O mesmo InCISO da ConstltUlçao que preve a re-
o Oficie-se ao R~querente e, após, publique-se. - visão geral anual, também estabelece que isto s6 po-

Michel Temer, Presidente. derá ser feito por lei especifica, observada a iniciativa
em cada caso. A iniciativa, neste caso, seria do Presi
dente da República, tendo em vista o disposto no art.
61, § 1°, 11, a e c, também da Carta Magna. Esse as
sunto, porém, fica a cargo da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação desta Casa.

A necessidade de lei específica para revisão da
remuneração, no entanto, torna inócuos os projetos
em tela, tendo em vista que são projetos de lei ordiná
ria e, aquele que viesse a dispor sobre a revisão da
remuneração também o seria, podendo, a qualquer
tempo, a nova lei revogar ou derrogar as anteriores,
motivo pelo qual estas não teriam qualquer efeito.

Assim, em vista do exposto, só nos resta votar
pela rejeição, no mérito, do Projeto de Lei nO 1.955, de
1996, bem como de seus apensados, o Projeto de Lei
n° 1.959, de 1996, e o Projeto de Lei n0552, de 1999.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2000. 
Deputado Pedro Henry, Relator.
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tima Pelae~ - J,ai~ Bolson~ro - Jair ~eneguelli - Jo~o determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Tota - Jose ~UCIO Monteiro - Jo~alr Arantes - L.alre Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Rosado - Luciano Castro - Medeiros - Paulo Paim - . .
Pedro Celso - Pedro Corrêa - Pedro Henry - Ricardo Emendas, a partir de 26 de março de 2001, por CinCO

Barros - Flicado Rique - Vanessa Grazziotin e Vival- sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
do Barbotoa - titulares; Almerinda de Carvalho - Da- emendas ao projeto e nem aos seus apensados.
mião Feliciano e Osvaldo Biolchi, suplentes. S I d C . - 2 d b '1 d 2001 G d

Sala da Comissão 22 de agosto de 2001. _ a~ a omls~o, ea ,ri. e .- ar ene
Deputado Freire Junior, Presidente. M. Ferreira de AgUiar, Secretana.

*PROJETO DE LEI N° 2.053-B, DE 1996
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Dispõe sobre a gratuidade de in
gresso de aposentados a espetáculos
públicos; tendo pareceres: da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, pela
rejeição deste, e dos de nOs. 1.895/99 e
2.42212000, apensados (relator: Dep. Wal
frido Mares Guia); e da Comissão de Se
guridade Social e Família, pela aprova
ção deste, e de nOs 1.895/99 e 2.422100,
apensados, com substitutivo, contra o
voto do Deputado Salomão Gurgel (rela
tora: Dep. Teté Bezerra).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Seguridade Social e Família;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - Art. 24,11 g)

* Projeto inicial pUblicado no OCO de 20-7-96.
- Projetos apensados (PL nO 1.895/99 e 2.422/00) e parecer
Comissão de Educação. Cultura e Oesporlo publicados no OCO
de 14-12-00.

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

- termo de recebimento de emendas

- parecer da relatora

- substitutivo oferecido pela relatora

- termo de recebimento de emendas ao substi-
tutivo

- complementação de voto

- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~2.053/95

Nos termos do art. 119, caput, " do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sr Presidente

I - Relatório

Trata-se de três iniciativas no sentido da conces
são de gratuidade ou desconto no ingresso para es
petáculos públicos de caráter cultural, artfstico ou
desportivo, para aposentados ou idosos.

O Projeto de Lei nO 2.053, de 1996, do Deputado
Arnaldo Faria de Sá, defende a gratuidade, para os
aposentados, nos espetáculos públicos de qualquer
natureza, propondo a apresentação do carnê do Insti
tuto Nacional de Seguridade Social, a par da Carteira
de Identidade, como prova da condição de aposenta
do e facultando aos organizadores de eventos a reali
zação de espetáculos especfficos para os aposenta
dos.

O Projeto de Lei n° 1.895, de 1999, do Depu
tado Luiz Bittencourt, propõe um desconto, sem
especificar o percentual, nos ingressos para espetá
culos cinematográficos, teatrais, musicais, culturais e
desportivos, para os maiores de 65 anos.

O Projeto de Lei n° 2.422, de 2000, do Deputado
Lamartine Posella ,propõe a inclusão do desconto de
50% nos ingressos para idosos, em eventos esporti
vos, artísticos e culturais, alterando a Lei n° 8.842, de
1994, que instituiu a Polftica Nacional do Idoso.

Os Projetos já receberam Parecer da primeira
Comissão de Mérito - Educação, Cultura e Desporto
- pela rejeição, acompanhando o Relator, Deputado
Walfrido Mares Guia, que considera já haver
facilidades para os idosos no campo cultural,
oferecidas, espontaneamente, pelo setores públicos
e privado. Em reforço da argumentação, afirma que
diversas Capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo,
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba,
Porto Alegre e Brasília, já patrocinam espetáculos
gratuitos, de qualidade, para o público em geral, bem
assim instituições, como o Museu de Arte de São
Paulo, oferecem diariamente atividades culturais, tais
como exposições, palestras, concertos e recitais,
para pessoas com 60 anos ou mais de idade.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas aos Projetos.

É o Relatório.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
ND 2.053, DE 1996 e aos apensos

Pls nOs 1.895/99 e 2.422/00

Dispõe sobre a gratuidade do in
gresso de idosos, maiores de sessenta e
cinco anos, em espetáculos artísticos,
culturais e desportivos.

O Congresso Nacional decreta:

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N°2.053/96

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sra. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 28 de maio de 2001 , por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, em 4 de maio de 2001. 
Gardene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Tendo sido submetido à discussão, nesta Co
missão, parecer pela aprovação do Projeto de lei n°
2.053-A/96, e dos de n° 1.895/99 e 2.422/00, apensa
dos, com substitutivo, entendeu o plenário ser neces
sário suprimir o parágrafo único do art. 1° do substitu
tivo apresentado por esta relatoria.

Desta forma, acato a referida sugestão manten
do o parecer pela aprovação dos Projetos, na forma
do substitutivo, com a supressão do dispositivo supra
citado.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Teté Bezerra, Relatora

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, contra o
voto do Deputado Salomão Gurgel, o Projeto de Lei nO
2.0S3-A/96, e os de nOs 1.895/99 e 2.422/00, apensa
dos, com substitutivo, nos termos do parecer da Rela
tora, Deputada Teté Bezerra, que apresentou Com
plementação de Voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
A Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,
Angela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco-

11- Voto da Relatora Art. 1° Fica assegurada a gratuidade de ingres-
so, para os idosos maiores de sessenta e cinco anos,
em espetáculos artlsticos, culturais e desportivos.

Parágrafo único. Os organizadores de eventos
previstos no caput deste artigo poderão estipular dias
espec fficos.para apresentação gratuita dos espetácu
los para os idosos.

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

sala da Comissão, 24 de maio de 2001. 
Deputada Teté Bezerra, Relatora

Agosto de 2001

Discordamos do posicionamento da Comissão
de Educação, Cuhura e Desporto. Não enxergamos
inadequação dos Projetos em face do argumento de
que os setores público e privado já oferecem esponta
neamente·espetáculos gratuitos de qualidade para o
público em geral. Por tal medida, resta apenas de
monstrado o despertar do Poder Público e da socie
dade para a adoção de polfticas que em pafses de
senvolvidos, é prática corriqueira.

A matéria é oportuna e necessária, por refletir
os anseios dos aposentados e idosos do PaIs, no
sentido da criação de oportunidades para o exercfcio
desse importante direito de cidadania.

Encontra amparo no art. 215 da Constituição
Federal, que prescreve ser dever do estado garantir a
todos os cidadãos o pleno exercfcio dos direitos cultu
rais e o acesso às fontes da cultura nacional, apoian
do e incentivando as manifestações nesse sentido.

Com efeito, há que se ponderar as distinções
observadas nas propostas, vez que o Projeto princi
pal defende a gratuidade do ingresso para os aposen
tados, enquanto que os demais propõem um descon
to para os idosos.

Entendemos mais coerente a concessão da gra
tuidade, de acordo com o Projeto de Lei n° 2.053/96,
do Deputado Arnaldo Faria de Sá, em vista do propó
sito da concessão, de estimular a integração do idoso
ao ambiente social, fato que se depara com as dificul
dades financeiras que afligem os aposentados, so
bretudo com queda de renda decorrente da aposen
tadoria.

No que tange aos beneficiários, julgamos não
se deva restringir aos aposentados, mas alcançar to
dos os idosos maiores de 65 anos, guardando coe
rência com o dispositivo constitucional que concedeu
a gratuidade no transporte coletivo urbano.

Em vista do exposto, votamos pela a provação
dos Projetos de Lei nOs 2.053, de 1996, 1895, de
1999, e 2.422, de 2000, na forma do substitutivo em
anexo.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2001. - Depu
tada Teté Bezerra, Relatora.
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ni, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darcísio Perondi,
Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa,
Eduardo Seabra, Elias Murad, Eni Voltolini, Euler Mo
rais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Pai
xão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jorge Alberto,
Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Marcondes Gadelha,
Oliveira Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmânio Pereira, Osmar Terra, Pimentel Gomes, Ra
fael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Reinaldo
Gripp, Renildo Leal, Rita Camata, Salomão Gurgel,
Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, em 22 de agosto de 2001 . 
Deputada Laura Carneiro, Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre a gratuidade do in
gresso de idosos, maiores de sessenta e
cinco anos, em espetáculos artísticos,
culturais e desportivos.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1° Fica assegurada a gratuidade de

ingresso, para idosos maiores de sessenta e cinco
anos, em espetáculos artísticos, culturais e
desportivos.

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

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001 . 
Deputada Laura Cardoso,Presidente.

*PROJETO DE LEI N°3.133-B, DE 1997
(Da Sra. Teté Bezerra)

Dispõe sobre· a dispensa, para o
beneficiário do projeto de assentamento
para reforma agrária, do pàgamento de
taxas pertinentes a projetos de
desmatamento a serem eXéCutados em sua
área; tendo pareceres: da Comissão de
Agricultura e Política Rural, pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Deputado Moacir
Micheletto); e da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela rejeição (Relator: Deputado Ricarte de
Freitas).

(Às Comissões de Agricultura e Política
Rural; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
JusUça e de Redação (art. 54) - art: 24, li, g)

'Projeto inicial publicado no OCO de 27-5-97.
(Parecer da Comissão de Agricultura e Polftica Rural publicado
no OCO de 24-8-00)

Agosto de 2001

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator

- parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 3.133-B, DE1997
(Da Sra. Tetê Bezerra)

Dispõe sobre a dispensa, para o
beneficiário do projeto de assentamento
para reforma agrária, do pagamento de
taxas pertinentes a projetos de
desmatamento a serem executados em
sua área; tendo pareceres: da Comissão
de Agricultura e Política Rural, pela
aprovação, com substitutivo (Relator:
Deputado Moacir Micheletto); eda
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, pela rejeição
(Relator: Deputado Ricarte de Freitas).

(Às Comissões de Agricultura e Política
Rural; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art; 24, li, "g")

'Projeto inicial publicado no OCO de 27-5-97.
(Parecer da Comissão de Agricultura e Pol/tica Rural publicado
no OCO de 24-8-00)

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

OFTP N° 224/2000

Brasília, 1° de setembro de 2000

A Sua Excelência
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solic~o a V. Exa seja

concedido novo despacho ao PL. n° 3.1 W1997 - da S~
Teté Bezerra - que "dispõe sobre a dispensa, para o
beneficiário do projeto de assentamento para reforma
agrária, do pagamento de taxas pertinentes a projetos de
desmatamento a serem executados em sua área", para
inclusão desta Comissão Técnica, tendo em vista tratar
de matéria atinente a seu campo temático.



11 - Voto do Relator

No dia 12 de agosto de 1998, a Comissão Exter
na Destinada a Averiguar a Aquisição de Madeireiras,
Serrarias e Extensas Porções de Terras Brasileiras
por Grupos Asiáticos, comandada pelo ilustre Depu
tado Gilney Viana, aprovava o seu relatório final. Uma
das conclusões da Comissão é da máxima relevância
para o nosso tema, razão pela qual transcrevemos na
íntegra o trecho que nos interessa. Diz o relatório:

"A ocupação desordenada do solo da Amazônia
tem três vetores fundamentais: a iniciativa oficial via re
forma agrária; os projetos de colonização privados, le
gais e ilegais; e a ocupação anárquica (espontânea).

"Os projetos de colonização e assentamento do
Governo Federal ocuparam até 31-12-97, 26,1 mio
Ihões de hectares na Amazônia Legal, corresponde a
88,41% de toda a área destinada aos programas,
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Atenciosamente, - Deputado Salatiel Carvalho, lorização negativa das áreas florestadas da
Presidente, (PMDB - PE). propriedade, cuja existência pode simples-

_ mente determinar classificação de proprie-
COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, dade como "improdutiva" para efeitos de de-

MEIO AMBIENTE E MINORIAS sapropriação para reforma agrária.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS É a polftica de baixo custo financeiro e
alto custo ambiental; que além de expor os

PROJETO DE LEI N°3.133-A/1997 assentados a condições penosas de sobre-

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento vivência, constitui fonte de matéria-prima
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente para a indústria madeireira."
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na Os dados não deixam dúvidas, portanto, sobre o
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi- impacto ambiental dos assentamentos de reforma

agrária, em função dos desmatamentos. Em que
mento de emendas (5 sessões), no período de pese a meritória intenção da nobre autora da
11-12-2000 a 15-12-2000. Esgotado o prazo, não fo- proposição em análise, isentar os assentados, bem
ram apresentadas emendas ao projeto. como os pequenos produtores, como quer a

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2000. - Comissão de Agricultura e Política Rural, do
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário. pagamento das taxas exigidas pelo órgão

competente para autorizar o desmatamento,
representaria um estfmulo a mais em favor da
derrubada das nossas florestas. Não se pode
esquecer que a taxa atual de desmatamento da
Amazônia é da ordem de 16 mil quilômetros
quadrados por ano e, em que pesem os esforços do
Governo, não há sinais de arrefecimento. De modo
que, embora reconhecendo ser necessário assegurar
aos assentados recursos para que possam se fixar
efetivamente no campo e retirar da terra o seu
sustento, entendemos que esses recursos devem vir
de fontes que não representem um estimulo a mais
em favor do desmatamento.

Nosso voto, portanto, é pela rejeição do Projeto
de Lei n° 3.133, de 1997.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001. 
Deputado Ricarte de Freitas, Relator.

É o Relatório.

I - Relatório

A nobre Deputada Teté Bezerra propõe,
mediante o projeto em epígrafe, que os beneficiários
de projeto de assentamento para reforma agrária
sejam dispensados do pagamento de taxa referente á
elaboração e análise de projetos de desmatamento a
serem executados em sua área, devida a quaisquer
órgãos públicos.

Na sua justificativa, a ilustre autora lembra que,
no momento em que são assentados, os
trabalhadores rurais carecem de recursos para dar
início à atividade agrícola na nova terra. O objetivo da
proposição seria diminuir os custos e aumentar as
chances de sucesso do assentamento.

O projeto foi aprovado na Comissão de Agricul
tura e Política Rural, na forma do substitutivo apre
sentado pelo relator, Deputado Moacir Micheletto.
Entendeu justa o insigne relator a proposta, por con
cordar com a tese da autora de que para o assentado
dos programas de reforma agrária a necessidade de
pagar ao Ibama para obter uma autorização de des
matamento constitui um ônus economicamente insu
portável. O Deputado Micheletto vai além, argumen
tando que na mesma situação encontra-se o pequeno
proprietário. De sorte que propõe que o benefício con
cedido àquele seja também a este estendido.

Embora não tivesse sido originalmente incluída
entre as Comissões de mérito designadas para profe
rir parecer sobre a matéria, à CDCMM foi assegurada
pela Mesa, em resposta a uma solicitação do seu ilus
tre Presidente, Deputado Salatiel Carvalho, a oportu
nidade de se pronunciar sobre o tema, haja vista as
evidentes repercussões ambientais da proposição.

Aberto o devido prazo regimental não
foram apresentadas emendas, preços de
mercado das terras da Amazônia e pela va-



*PROJETO DE LEI N° 4.074-8, DE 1998
(Sr. Chico da Princesa)

Dispõe sobre a publicidade dos ser
viços de valor adicionado prestados me
diante o uso da rede pública de teleco
municações; tendo pareceres: da Comis
são de Seguridade Social e Família, pela
aprovação, com emenda (Relator: Depu
tado Remi Trinta); e da Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela aprovação, com adoção da
emenda da Comissão de Seguridade So
cial e Família (Relator: Deputado Paulo
Gouvêa).

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião extraordinária reali
zada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n°
3.133-A/1997, nos termos do parecer do Relator, De
putado Ricarte de Freitas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Ana Catarina, Presidente; Tilden Santiago, Glycon
Terra Pinto e Luciano Pizzatto, Vice-Presidentes; Aní
bal Gomes, Badu Picanço, Celso Russomanno, Clo
vis Volpi, João Paulo, José Borba, José Carlos Couti
nho, Luiz Alberto, Luiz Bittencourt, Luiz Ribeiro, Milton
Barbosa, Pedro Bittencourt, Regis Cavalcante, Ro
naldo Vasconcellos, Salatiel Carvalho, Welinton Fa
gundes, Elias Murad, Jaime Fernandes, Ricardo Izar,
Sérgio Novais, Laura Carneiro, Paulo Gouvêa, Silas
Brasileiro, Fernando Gabeira e Manoel Vitório.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. - Ana
Catarina, Presidente.
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com capacidade nominal para alocar 272,2 mil famíli- esquecer que a taxa atual de desmatamento da Ama-
as, ou seja, 70,77% da capacidade de alocação de ta- zônia é da ordem de 16 mil quilômetros sianis de arre-
mílias acumulada para todo o País. Se acrescentar- fecimento. DE modo que, embora reconhecendo ser
mos os programas estaduais de colonização e assen- necessário assegurar aos assentados recursos para
tamento (6 milhões de hectares e 123,1 mil famílias) que possam se fixar efetivamento no campo e retivar
c~ega-~~ à soma de 32,1 milh?~s de hectares e 40~ da terra o seu sustento, entendemos que esses recur-
mil famlhas, quase todas nos ultlmos 30 anos, co~f1- sos devem virde fontes que não representem um estr-
gurando um programa de longo prazo de transferen- mulo a mais em favor do desmatamento.
cia de por 'ula.ção empobrecida das regiões Sul e Su- . . _ .
deste do País para a Amazônia. A colonização priva- ~oosso voto, portanto, é pela reJelçao do Projeto
da, incentivada política e economicamente durante o de Lei n 3.133, de 1997.
regime militar, talvez duplique este número. Sala da Comissão, 25 de junho de 2001. -

"O impacto ambiental da reforma agrária na Deputado Ricarte de Freitas, Relator.

Amazô.nia - a~ém .da urbanização acelera~a, pre.ssio- 111 _ Parecer da Comissão
nando Igarapes, nos e matas - pode ser dimensIona
do por 15 milhões de hectares de florestas expostas
ao desmatamento de curto prazo, e mais 15 milhões
alterados por perda de integridade, segmentação, ex
ploração seletiva e a médio e longo prazo expostos ao
desmatamento.

"No Governo atual (1995-1997), 6,39 milhões de
hectares foram ocupados pela Reforma Agrária na
Amazônia, dos quais 5 milhões em áreas f1orestadas,
resultando em 2,5 milhões de hectares desmatados
ou legalmente autorizados ao desmate, e outros 2,5
milhões de hectares alterados, pela segmentação ou
pela exploração sem critérios, condenados ao des
matamento.

"Esta preferência pelo assentamento dos traba
lhadores rurais sem-terra na Amazônia é função da
estratégia de aliviar tensões sociais nas regiões do
Sul e Sudeste (e até Nordeste) por meio de imigração
incentivada, mas em parte se explica pelos baixos
preços de mercado das terras da Amazônia e pela va
lorização negativa das áreas florestadas da proprie
dade, cuja existência pode simplesmente determinar
classificação de propriedade como "improdutiva" para
efeitos de desapropriação para reforma agrária.

"É a política de baixo custo financeiro e alto cus
to ambiental; que além d expor os assentados e con
dições penosas de sobrevivência, constitui fonte de
matéria-prima para a indústria madeireira."

Os dados não deixam dúvidas, portanto, sobre o
mpacto ambiental dos assentamentos de reforma
agrária, em função dos desmatamentos. Em que
pese a meritória intenção da nobre autora da proposi
ção em análise, isentar os assentados, bem como os
pequenos produtores, como quer a Comissão de
Agricultura e Poítica Rural, do pagamento das taxas
exigidas pelo órgão competente para autorizar o des
matamento, representaria um estímulo a mais em fa
vor da derrubada das nossas florestas. Não se pode
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(Às Comissões de Seguridade Social e de comunicação que divulgar publicidade em desa-
Famnia- de Defesa do Consumidor Meio cordo com a norma a multas de até R$ 2.000.000,00.

A b- 't M" d C t't '. - Neste Órgão Técnico a proposição não recebeum len e e monas; e e ons I ulçao e d . t I
emen as, no prazo reglmen a .

Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 16-1-98
(parecer da Comissão de Seguridade Social e Famflia publicado
no OCO de 9-11-00)

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.074-A/1998

Nos termos do Art_ 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi

mento de emendas (5 sessões), no perfodo de

7-12-2000 a 13-12-2000. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2000.

Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Encontra-se nesta Comissão, para ser aprecia
do quanto ao mérito, o projeto em epígrafe. Determina
que a publicidade dos serviços do tipo "disque amiza
de", "disque zodíaco", '1ele sexo" enfatize o custo de
cada ligação e a proibição para menores, quando for
o caso, com o mesmo destaque dado ao número a ser
conectado para prestação do serviço. A justificação
do Autor é evitar a propaganda enganosa desses ser
viços, que encobrem o valor cobrado e as eventuais
proibições ao uso do serviço.

O projeto de lei em pauta foi aprovado por unani
midade, com emenda, pela Douta Comissão de Segu
ridade Social e Família. A emenda apresentada sujeita
a empresa prestadora do serviço, bem como o veículo

11 - Voto do Relator

Estabelece o Código de Defesa do Consumidor,
em seu art. 37, ser enganosa a publicidade que por
qualquer modo, inclusive por omissão, seja capaz de
induzir em erro o consumidor a respeito das caracte
rísticas, do preço ou de quaisquer outros dados sobre
produtos e serviços. Portanto, a proposição em análi
se encontra-se perfeitamente sintonizada com o Có
digo, na medida em que disciplina a informação sobre
o preço e as restrições de uso do serviço de valor adi
cionado vinculado ao serviço de telecomunicações.

Atualmente, em nosso Pafs, a facilidade em se
obter uma linha telefônica permite o acesso de um nú
mero imenso de consumidores aos serviços de tele
comunicações, ocasionando o surgimento de empre
sas que oferecem serviços vinculados do tipo "disque
amizade", ''tele sexo", "disque zodíaco". Ocorre que
essas empresas, por vezes, utilizam-se da publicida
de enganosa para aumentar seu faturamento.

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
disponha a respeito da publicidade enganosa, devido
ao imenso número de consumidores atingidos por
práticas condenáveis por parte das empresas que
prestam os serviços acima referidos, surge a necessi
dade de se regiJlamentar a matéria em lei específica.

Dessa forma, consideramos a proposição alta
mente oportuna e meritória, assim como considera
mos oportuna a emenda apresentada pelo ilustre Re
lator da matéria na Comissão de Seguridade Social e
Família, propondo a aplicação de multa pecuniária
aos infratores.

Pelas razões expostas acima, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei n° 4.074-A, de 1998, com
a emenda aprovada pela Comissão de Seguridade
Social e Família.

Sala da Comissão, 21 de fevereiro de 2001. 
Deputado Paulo Gouvêa, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião extraordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO
4.074-A/1998, com adoção da emenda da Comissão
de Seguridade Social e Família, nos termos do pare
cer do relator, Deputado Paulo Gouvêa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Ana Catarina, Presidente; Tilden Santiago, Glycon



O projeto em exame, de autoria do ilustre Depu
tado Feu Rosa, acrescenta parágrafo ao art. 35 da Lei
n° 8.080 de 1990, no intuito de vincular parte dos re
cursos do Sistema Único de Saúde - SUS, destina
dos aos Estados e Municípios, a programas de com
bate à desnutrição materno-infantil. Nos termos da
proposição, serão destinados dez por cento, no míni
mo, dos recursos a que se refere o § 1° a programas
de captação e atendimento alimentar de crianças
com até seis anos de idade, gestantes e nutrizes con
sideradas de risco por deficiência nutricional.

O § 1° do art. 35, a que se refere a proposição,
estabelece que metade dos recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde destinados a Estados e
Municípios será distribuída segundo o quociente de
sua divisão pelo número de habitantes, independen
temente de qualquer procedimento prévio.

Em sua justificação, argumenta o Autor que "à
destinação de recursos públicos para a melhoria da
alimentação de crianças, nutrizes egestantes traz re- .
flexos diretos e imediatos na melhoria da saúde da
população, com conseqüente redução dos gastos em
atendimento hospitalar e ambulatorial"

Examinada no mérito, a proposição foi unanime
mente aprovada pela Comissão de Seguridade Social
e Família.

Nesta Comissão, não foram apresentadas emen
das ao projeto em questão, no prazo regulamentar.

É o relatório.

* PROJETO DE LEIN°4.146-B, DE 1998
(Do Sr. Feu Rosa)

Acrescenta parágrafo ao art. 35 da
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que "Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção. e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação (relator: Deputado
Osmânio Pereira); e da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela inadequação
financeira e orçamentária, contra os vo
tos dos Deputados José Pimentel, Ricar
do Berzoini, Carlito Merss e João Coser
(relator: Deputado Félix Mendonça).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (Art. 54)
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11)

~ Projeto inicial publicado no OCO de 18-2-1998
(Parecer da Comissão de Seguridade Social e Famflia publicado
no OCO de 24-8-00)
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Terra Pinto e Luciano Pizzatto, Vice-Presidentes; Aní- partir de 27-9-00, por cinco sessões. Esgotado o pra-
bal Gomes, Badu Picanço, Celso Russomanno, Clo- zo, não foram recebidas emendas ao projeto.
vis Volpi, João Paulo, José Borba, José Carlos Couti- Sala da Comissão 11 de outubro de 2000. _
nho, Luiz Alberto, Luiz Bittencourt, Luiz Ribeiro, Milton Maria Linda Magalhães' Secretária.
Barbosa, Pedro Bittencourt, Regis Cavalcante, Ro- '
naldo Vasconcellos, Salatiel Carvalho, Welinton Fa- Relatório
gundes, Elias Murad, Jaime Fernandes, Ricardo Izar,
Sérgio Novais, Laura Carneiro, Paulo Gouvêa, Silas
Brasileiro, Fernando Gabeira e Manoel Vitória.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Ana Catarina, Presidente.

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.146-A/98

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a

Voto
Cabe a esta Comissão de Finanças e Tributação

examinar a proposição quanto a sua adequação fi
nanceira e orçamentária, nos termos do art. 54 do Re
gimento Interno desta Casa.

O projeto, conforme relatado, vincula ao financi
amento de ações de combate à desnutrição de crian
ças, gestantes e nutrizes, no mínimo, 10% (dez por
cento) da metade dos recursos distribuídos peio Fun
do Nacional de Saúde aos Estados e Municípios.

Do exame da proposição, verifica-se que a mes
ma é compatível com o Plano Plurianual em vigor' e
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercí
cio de 2001 2

, porquanto se apresenta em conformida
de com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos
nos referidos instrumentos legais.
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Contudo, no ~ue diz respeito ao Orçamento
aprovado para 2001 , a proposição mostra-se inade
quada por implicar aumento de despesa com as refe
ridas ações sem que se disponha de dotação sufici
ente para suportar o acréscimo.

Ao contrário do que possa parecer à primeira
vista, não se trata de mera modificação do perfil de
alocação dos recursos transferidos pelo Fundo Naci
onal de Saúde. Na realidade, haveria necessidade de
aporte adicional além do que prevê o orçamento vi
gente, em face de a vinculação incidir sobre recursos
que financiam despesas de ditrcíl compressão. Basta
verificar que, dos R$15,2 bilhões a serem transferidos
para Estados e Municfpios em 2001 , cerca de R$10,9
bilhões (72%) destinam-se ao custeio do SUS, ou
seja, ao pagamento dos serviços ambulatoriais,
emergenciais e hospitalares prestados pela rede cre
denciada e conveniada, e R$3,7 bilhões (24%), ao
Piso de Atenção Básica - PAB, no qual se inserem os
programas Saúde da Famflia (PSF) e Agentes Comu
nitárias de Saúde (PACSt Ambas as ações - que
consomem cerca de 96% do total dos recursos que
compõem o universo sobre o qual incidiria o percentu
al de vinculação - haveriam de ter preservadas suas
datações, sob o risco de quebra de contratos e acor
dos previamente firmados e incorporados aos progra
mas de trabalho dos entes federados. Ademais,
sabe-se que a tendência é de se elevar - e não de se
reduzir - tais datações, especialmente no que diz res
peito ao custeio do SUS, em face da notória defasa
gem dos valores pagos em diversos de seus procedi
mentos médico-hospitalares.

1 PPA 2000-2003: Lei na 9.989, de 21 de julho de 2000.
2 LDO 2001: Lei na 9.995, de 25 de julho de 2000.
3 LOA 2001: Lei na 10.171, de 5 de janeiro de 2001.
• Registre-se que, dos recursos do PAB, cerca de R$166 milhões
destina-se a ações de combate às carências nutricionais.

Tendo por base o orçamento aprovado para
2001, estima-se que a aprovação da medida aumen
taria as despesas do orçamento da Saúde em cerca
de R$ 595 milhões, haja vista que para ações de com
bate às carências nutricionais deveriam ser carrea
dos, no mfnimo, R$761 milhões, enquanto no orça
mento a dotação aprovada é de R$166 milhões.

Não se pode também ignorar que a vinculação
pretendida aumentaria o custo futuro dos demais pro
gramas e ações concorrentes. De fato, qualquer
acréscimo que viesse ampliar o total transferido aos
Estados e Municfpios por conta desses outros progra
mas e ações haveria também de se refletir na ação de
combate às carências nutricionais, mesmo que essa
não fosse a necessidade primeira.

Por outro lado, há implicações com a Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRP. Da forma como

ocorre hoje, as ações voltadas ao combate às carên
cias nutricionàis são realizadas, sem que ostentem o
caráter de execução obrigatória. Tais ações são exe
cutadas de acordo com metas e recursos previamen
te estabelecidos no plano plurianual, na lei de diretri
zes orçamentárias e no orçamento anual, que são
instrumentos autorizativos e não obrigam necessaria
mente a execução da despesa. A medida proposta, se
aprovada, além de expandir os gastos dessas ações
dariam a elas o caráter de despesas obrigatórias.
Nesse sentido, a proposição fica sujeita à observân
cia do disposto no art. 17, §§ 1° e 2°, da Lei de Res
ponsabilidade Fiscal- LRF. Segundo o § 1° do referi
do diploma legal, o ato que criar ou aumentar despe
sa de caráter continuados deverá ser instrufdo com
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercfcio em que deva entrar em vigor e nos dois sub
seqüentes. O § 2°, por sua vez, determina que tal ato
deverá ser acompanhado de comprovação de que a
despesa criada ou aumentada não afetará as metas
de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, devendo seus e financeiros,
nos perfodos seguintes, ser compensados pelo au
mento permanente de receita ou pela redução per
manente de despesa. Ambas as exigências não estão
sendo atendidas pela proposição em comento.

Em face do exposto, Voto pela Inadequação Orça
mentária e Financeira do Projeto de Lei nO 4.146-a, de
1998.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2001. 
Deputado Félix Mendonça, Relator.

S Lei Complementar na 101, de 4 de maio de 2000.
6 Na definição do art. 17 da LR F, "considera-se obrigatória de caráter
continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou
ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal
de sua execução por um perlodo superior a dois exercido."

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu pela inadequa
ção financeira e orçamentária do Projeto de Lei n°
4.146-A/98, nos termos do parecer do relator, Depu
tado Félix Mendonça, contra os votos dos Deputados
José Pimentel, Ricardo Berzoini, Carlito Merss e João
Coser.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi
dentes; Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Militão,
Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Sil
vio Torres, Veda Crusius, Chico Sardelli, Deusdeth
Pantoja, João Carlos Bacelar, Jorge Khoury, Mussa
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Demes, Pauderney Avelino, Armando Monteiro, Ger
mano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti, Pe
dro Novais, Carlito Merss, João Coser, Ricardo Ber
zoini, Fetter Júnior, João Mendes, Miro Teixeira, Pe
dro Eugênio, Roberto Argenta, Basílio Villani, Luiz
Carlos Hauly, Darci Coelho, Delfim Netto, Eni Voltolini
e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI ~ 4.550-B, DE 1998
(Do Senado Federal)

PLS N° 241/95

Agosto de 2001

Altera o art. 389 do Decreto-Lei n°
5.452, de r de maio de 1943 (Consolida
ção das Leis do Trabalho - CLn; tendo
pareceres: da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com substitutivo, contra o
voto do Deputado Pedro Henry (Relator:
Deputado Paulo Paim); e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela incompatibi
lidade e inadequação financeira e orça
mentária do substitutivo adotado pela
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público e pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentá~ia deste
(Relator: Deputado João Eduardo Dado)

(Às Comissões de Trabalho de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (em Audiência); e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 616198

SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do Relator

- 1° substitutivo oferecido pelo Relator

- termo de recebimento de emendas ao substi-
tutivo

- complementaç.ão de voto

- 2° substitutivo oferecido pelo Relator

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a reabertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comisões - de prazo para apreentação de
emendas, a partit de 12-4-99, por cinco sesõees.
Esgotado o prazo, nao foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 1998. 
Talita Veda de Almeida, Secretária.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.550/98

Nos termos so art. 24, § 1°, combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a reabertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 12-4-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

Sala da Comissão, 19 de abril de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O presente projeto de lei, de origem do Senado
Federal, pretende alterar os §§ 1° e 3° e acrescentar §
3° ao art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho
para obrigar as empresas com mais de trinta empre
gados a oferecerem local apropriado em que os filhos
desses trabalhadores possam permanecer desde o
período de amamentação até os seis anos de idade,
com a devida assistência técnica e educacional.

No prazo regimental, nenhuma emenda foi
apresentada ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto Relator



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° LEI N° 4.550/98

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 24-10-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 31 de maio de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

I - Relatório

O PL na 4.550/98, originário do Senado Federal
é submetido à revisão da Câmara dos Deputados.

A proposição altera os §§ 1°e 20 e acrescenta o §
3° ao art. 389 da Consolidação das leis do Trabalho, a
fim de obrigar as empresas com mais de trinta empre
gados a disporem de local apropriado em que os filhos
desses trabalhadores possam permanecer desde o
perfodo de amamentação até aos seis anos de idade,
com a devida assistência técnica e educacional.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

Foi elaborado o parecer de fls., que aprovava o
projeto nos termos do substitutivo apresentado.

O Deputado Augusto Nardes apresentou voto
em separado, que concluía pela rejeição do projeto.

É o relatório.

" Art. 389 .
.--. --§ 10 Os estabelecímentos em que tra

balhem pelo menos trinta empregados terão
local apropriado onde seja permitido aos tra
balhadores guardar, sob vigilância e assis
tência, seus filhos menores de quatro anos
de idade. (NR)

§ 20 A exigência do § 1° poderá ser
cumprida mediante convênios mantidos pela
empresa com entidades públicas ou priva
das, ou com sindicatos, ou a cargo do Servi
ço Social Autônomo correspondente a sua
atividade econômica)" (NR)

§ 30 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de maio de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 4.550, DE 1998

Altera os §§ 1° e 2° da Consolidação
das Leis do Trabalho-CLT, para ampliar o
direito à creche, mantida pela empresa,
para os filhos de seus trabalhadores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Esta lei amplia o direito à creche, para as

crianças de até quatro anos de idade, filhos dos em
pregados de empresas com trinta trabalhadores, no
mínimo.
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O art. 389 da CLT, em seus §§ 1°e 20
, obriga as Art. 20 Os §§ 1°e 20 do art. 389 da Consolidação

empresas em ~ue trabalhe~ pelo me~os trinta mu- das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei na
Iheres com ,:"als de deze~selsa~,?sde Idade a terem 5.452, de 1°de maio de 1943, passam a vigorar com a
local apropn~do onde ~e)~ p~rmltldo~s .empregadas seguinte redação:
guardar os filhos sob vlgllancla e asslstencla, no pe
ríodo da amamentação.

O projeto em tela pretende estender esse direito
também aos pais, o que é digno de louvor e apoio.
Não podemos, todavia, concordar com a proposta de
que essa obrigatoriedade seja axnpiianda até que a
criança complete seis anos de idade. A partir dos qua
tro anos, a criança esta apta a freqüentar a pré-esco
la, cuja manutenção é de responsabilidade dos ór
gãos governamentais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio
nal- LDB, (Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1996),
afirma que a educação infantil será oferecida em
pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos
de idade art. 30

, inciso 11). A Emenda Constitucional n°
14, de 20 de dezembro de 1996, em seu art. 211, § 20

,

diz que "Os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil (grifa
mos)". Claro esta, portanto, que; dos quatro aos seis
anos de idade, a educação pré-escolar e um direito
da criança, constitucionalmente consagrado, e com
pete prioritariamente ao município.

Entendemos, portanto, que exigir a manutenção
de pré-escola para os filhos de empregados carreará
um excessivo õnus à empresa e, ratificamos, desfoca
a responsabilidade pela educação infantil que é do
âmbito governamental.

O § 3° da proposta nos parecer desnecessário.
Seu disposto já está inserido na exigência contida no
§ 1°da mesma iniciativa que não deixa qualquer dúvi
da acerca da isenção das empresas com menos de
trinta trabalhadores.

Por essas razões e para adaptar o texto às nor
mas da Lei Complementar na 95, de 20 de fevereiro
de 1998, somos pela aprovação do Projeto de Lei na
4.550, de 1998, nos termos do substitutivo que ora
apresentamos.

Deputado Paulo Paim, Relator.



SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera os §§ 10 e 20 do art. 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT para ampliar o direito à creche, man
tida pela empresa. para os filhos de seus
trabalhadores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei amplia o direito á creche para as

crianças de até quatro anos de idade, filho dos em
pregados de empresas com trinta trabalhadores, no
mínimo.

Art. 2° Os §§ 1° e 2° do art. 389 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, passam a vigorar com a
segUinte redação, acrescentando-se § 3° ao art. citado:

"Art. 389 .
§ 1° Os estabelecimentos em que tra

balhem pelo menos trinta empregados terão
local apropriado onde seja permitido aos tra
balhadores guardar, sob sua vigilância e as-

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 4.550, DE 1998

Altera os §§ 1° e 20 do art. 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, para ampliar o direito à creche,
mantida pela empresa, para os filhos de
seus trabalhadores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei amplia o direito à creche para as

crianças de até quatro anos de idade, filhos dos em
pregados de empresas com trinta trabalhadores, no
mínimo.

Art. 2° Os §§ 1° e 2° do art. 389 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, passam a vigorar com a
seguinte redação, acrescentando-se § 3° ao art. citado:

Art .. 389 .. ; .
§ 1° Os estabelecimentos em que tra

balhem pelo menos trinta empregados terão
local apropriado onde seja permitido aos tra
balhadores guardar, sob sua vigilância e as
sistência, seus filhos menores de quatro
anos de idade. (NR)

§ 2° A exigência do § 1° poderá ser
cumprida mediante convênios mantidos pela
empresa com entidades públic~s ou priva-
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11 - Voto do Relator das ou com sindicatos, ou a cargo do Servi-

a art. 389 da CLT, que se pretende alterar, em ç~ ~ocial Aut~no~o correspondente a sua
seus §§ 1° e 2° dispõe sobre a obrigarão de as empre- atividade economlca. (NR)
sas manterem local apropriado para a guarda dos fi- § 3° Os valores dispendidos para aten-
lhos durante o período de amamentação. Tal obrigação der a ob~ig~ç~o do ~ .1 ° serão deduzidos
se restringe às empresas com, no mínimo trinta mulhe- das contnbUlçoes SOCiaiS sobre o lucro e o
res empregadas com mais de 16 anos de idade. faturamento devidas pelo estabelecimento. "

O projeto em análise garante que tal medida Art. 3° Esta lei entra em vigor na data
seja adotada por empresas com mais de trinta empre- de sua publicação.
gados, independente de gênero, e estende o período Sala da Comissão 1° de dezembro 1999. _
até que a criança complete seis anos de idade. Deputado Paulo Paim Relator.

Durante a discussão do projeto, e do substitutivo '
apresentado, o nobre Deputado Roberto Argenta Parecer da Comissão
apresentou sugestão de que houvesse a dedução A Comissão de Trabalho, de Administração e
dos valores dispendidos nas contribuições sociais so- Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
bre o Iucro e o faturamento devidas pelos estabeleci- aprovou, com substitutivo, o Projeto de Lei n° 4.550/98,
mentos. contra o voto do Deputado Pedro Henry, nos termos do

Assim, complementamos o nosso voto, incluin- parecer do Relator, D~putado Paulo Paim, que apre-
do a sugestão mencionada tornando possível a dedu- sentou complementaçao de voto. O Deputado Augusto
ção que, certamente, estimulará a observância da lei. Nardes ~presentou voto em separado.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL n0 Estl~er~n: present~s os s~nhores D~putados:
4.550/98 nos termos do substitutivo ora apresentado. . Jose Muc!o Monteiro, ~resldent~; Lalre ~osado,

, . _ ° Jair Meneguelh e Marcus Vicente, Vlce~Presldentes;
Sala da Comlssao, 1 de dezembro de 1999. - Paulo Rocha Medeiros Avenzoar Arruda Eunício

Deputado Paulo Paim, Relator. Oliveira, José Carlos Vi~ira, Pedro Henry, 'Vanessa
Grazziotin, Zaire Rezende João Tota, Pedro Eugênio,
Alex Canziani, Júlio Delgado, Paulo Paim, Vivaldo
Barbosa, Jovair Arantes, Luiz Antônio Fleury e Eduar
do Campos.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado José Múcio Monteiro, Presidente.
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11- Voto

O dispositivo constante do inciso XXV do art. 70 da
Constituição Federal não deve ser analisado
isoladamente, mas sim, em consonância direta com o
disposto no art. 208, inciso IV, da mesma Carta. O
primeiro pretende garantir aos trabalhadores urbanos e
rurais a "assistência gratuita aos filhos e dependentes
desde o nascimento até os seis anos de idade em
creches e pré-escolas", o segundo prevê que o deverdo
Estado com a educação será efetivando mediante
garantia de "atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade".

Há que se ter em conta sempre, a necessária
harmonia entre as normas constitucionais. Do exame
dos referidos dispositivos emerge que a
responsabilidade pela assistência em creches e
pré-escolas cabe primeiramente ao Estado. A
alteração pretendida pelo projeto vem em sentido
contrário, transferindo para as empresas uma parcela
significativa dessa responsabilidade.

É de se ressaltar, ainda, que, em sendo
aprovado o projeto, a grande maioria dos
estabelecimentos não teria condições técnicas ou
econômicas para fornecer uma educação pré-escolar
de bom nível.

Ademais, outro grave inconveniente é o que diz
com o aumento dos encargos sociais. Em todo o
mundo desenvolvem-se iniciativas no sentido de
flexibilizar ou desregulamentar as relações de
trabalho, visando a um aumento da competitividade,
com redução de custos, melhoria nos fndices de
crescimento econômico e criação de novos postos de
trabalho. Dentro deste contexto não podemos deixar
de reconhecer a necessidade de reduzir o chamado
"Custo Brasil".

Uma norma com o conteúdo proposto
representaria, sem dúvida, um peso a mais para as
empresas cumpridoras de suas obrigações
trabalhistas, e mais um estfmulo à precarização das
relações de emprego, com terceirizações e
contratações informais.

Uma creche mantida por empresa e voltada
para atender muitas vezes, a um pequeno número
de crianças, traz consigo custo per capita excessivo
se comparada com o mesmo tipo de custo em
creches e pré-escolas mantidas por entes públicos.
Nestas a mão-de-obra e as instalações podem ser
mais bem aproveitadas, atendendo a um número
maior de crianças.

Não nos parece razoável a nova ordem que o
projeto pretende instituir. Com efeito, o § 10 do art. 389
da CLT tem em mira proteger, como bem jurídico, a
necessidade de um mais estreito relacionamento
mãe-filho na fase de amamentação, perfodo este
fundamental para o desenvolvimento saudável da
criança.

menores de quatrosistência, seus filhos
anos de idade.(NR)

§ 2° A exigência do § 10 poderá ser
cumprida mediante convênios mantidos pela
empresa com entidades publicas ou priva
das ou com sindicatos, ou a cargo do Servi
ço Social Autônomo correspondente a sua
atividade econômica. (NR)

§ 3° Os valores dispendidos para aten
der a obrigação d § 1° serão deduzidos das
contribuições sociais sobre o lucro e o fatu
ramento devidas pelo estabelecimento."

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado José Múcio Monteiro, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO AUGUSTO NARDES

I - Relatório

Tramita nesta Comissão, oriundo do Senado Fe
deral, o Projeto de Lei n° 4.550/98, apresentado na
quela Casa pela Senadora Benedita da Silva, que
pretende alterar o texto do art. 389 da Consolidação
das Leis do trabalho. A proposta pretende estabelecer
que as empresas em que trabalhem pelo menos 30
(trinta) empregados ae ambos os sexos e idade supe
rior a 16 anos deverão manter local apropriado para a
permanência dos filhos desses durante o período de
amamentação e até os 6 (seis) anos de idade, garan
tindo, ainda, assistência técnica e educacional,

A norma atual beneficia apenas as empregadas
e restringe a aplicação da norma ao perfodo de ama
mentação.

A maternidade, como função social é o funda
mento da proposição, pois esta preconiza a educação
infantil como deverdo Estado e obrigação dos empre
gadores de atender aos filhos de seus empregados
de ambos os sexos, não apenas das trabalhadores,
como disposto na Consolidação das Leis do Trabalho.
Ainda, a proposta se fundamenta no princípio de
igualdade entre os sexos.

Ao justificar, a autora, sua proposição, afirma
que "a proposta vem ao encontro a antiga aspiração
que é a ampliação, por meio de lei, do direito de cre
che extensivo a iodos os trabalhadores, sejam mulhe
res ou homens".

A mudança inscreve-se entre as medidas desti
nadas a dar cumprimento ao inciso XXV do ad. 7° da
Constituição, que prevê, entre os direitos dos traba
lhadores urbanos e rurais, "assistência gratuita aos fi
lhos e dependentes desde o nascimento até seis
anos de idade em creches e pré-escolas".

É o relatório
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Alongar o período até os 6 (seis) anos de idade,
extrapola qualquer limite razoável de assunção coati
va por parte do empregador de encargos sociais que
efetivamente não lhe competem, mas sim ao Estado,
nos termos do art. 208, IV, da Constituição Federal.
Esta transferência de ônus que o projeto busca lançar
afigura-se inconcebível, não se podendo legitimar a
omissão estatal em suas funções impostas pela Lei
Fundamental.

Desarrazoada, ainda, a alteração preconizada,
quando fixa o limite em pelo menos 30 (trinta)
trabalhadores. Pelas mesmas razões antes referidas,
melhor é a orientação atual, que tem como referência o
número de trabalhadoras e não trabalhadores em geral.

De todo o exposto, entendo inconveniente o PL
n° 4.550/98 fazendo-se necessário rejeitar o parecer
do relator.

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Deputado
Augusto Nardes.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Of. P. N° 195/2001

Brasrlia, 27 de março de 2001

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

Senhor Presidente,
Venho, mui respeitosamente, solicitar a Vossa

Excelência a revisão do despacho inicial dado ao
Projeto de Lei n° 4.550-A/1998, de autoria do Senado
Federal (PLS n° 241/95), que "altera o art. 389 do
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT)", no
sentido de que seja incluída a Comissão de Finanças
e Tributação antes do nome desta Comissão, nos
termos do art. 41, inciso XX do Regimento Interno.

Outrossim, informo que tal pedido se faz
necessário tendo em vista que a proposição acima
referida foi aprovada na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, com substitutivo,
oportunidade em que se acrescentou ao texto a
determinação de que os valores dispendidos para
atender a obrigação ali tratada "serão deduzidos das
contribuições sociais sobre o lucro e o faturamento
devidas pelo estabelecimento".

Certo de contar com a atenção de Vossa Exce
lência, aproveito a oportunidade para renovar meus
protestos de consideração e apreço.

Deputado Inaldo leitão, Presidente.

Ret. Of.P 195/2001- CCJR

"Encaminhe-se o PL. n° 4.550-A/1998
à Comissão de Finanças e Tributação, em
Audiência, nos termos do art. 140, do RICO,
esclarecendo que o seu pronunciamento de
verá cingir-se à questão específica indicada
no Requerimento da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação. Oficie-se à
Comissão e, após, publique-se.

Em 10-4-01. - Aécio Neves, Presidente.

I - Relatório

De iniciativa do Senado Federal, o projeto de lei em
análise visa alterar o art. 389 do Decreto Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho)
para obrigar. que as empresas com mais de trinta
empregados disponham de lugar apropriado onde
pennaneçam os filhos desses empregados durante o
período de amamentação até os seis anos de idade.

Ao analisar o projeto, o Relator da matéria na
Comissão de Trabalho. Administração e Serviço
Público desta Câmara propôs substitutivo, com
vistas a alterar a idade de 6 anos para 4 anos.
Entendendo que o projeto deveria ser rejeitado, o
Deputado Augusto Nardes apresentou voto em
separado. Oferecido novo substitutivo, incluiu-se
dispositivo com vistas a autorizar as empresas a
deduzirem das contribuições sociais sobre o lucro e
o faturamento as despesas incorridas, fls. 37. Em
razão desta última alteração. o projeto foi
encaminhado a esta Comissão de Finanças e
Tributação para emissão de parecer.

É o relatório

11 - Voto do Relator

A dedução prevista no substitutivo configura
benefício tributário. Nesses casos o artigo 66 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2001 (Lei nO 9.995, de
25-7-00), condiciona a aprovação de lei ao cumprimento
do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

"Art. 66. A lei ou medida provisória que
conceda ou amplie incentivo ou benefício de
natureza tributária só será aprovada ou edi
tada se atendidas as exigências do art. 14
da Lei Complementar n° 101, de 2000.

Parágrafo único. Aplicam-se à lei ou
medida provisória que conceda ou amplie
incentivo ou beneficio de natureza finan
ceira as mesmas exigências referidas no
caput, podendo a compensação, alternati
vamente, dar-se mediante o cancelamento,
pelo mesmo período, de despesas em valor
equivalente."
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Sobre o assunto, o art. 14 da Lei de Respon- ao substitutivo votado e aprovado pela Comissão a fls.
sabiIidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 37, nossa manifestação se aterá exclusivamente a
4-5-00), determina: ele.·

"Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou beneffcio de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orcamentário-financeiro no exercício· em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a reto menos uma das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na escritura
de receita da lei orçamentária, na forma do
art. 12, e de que não afetará as meras de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas
de compensação, no período mencionado;
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia· compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros
benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.

§ 2° Se o ato de concessão ou amplia
ção do incentivo ou beneffcio de que traia o
caput deste artigo decorrer da condição
contida no inciso 11, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medi
das referidas no mencionado inciso.

o substitutivo em tela não apresenta estimativa do
valor da renúncia em questão, bem como a satisfação
dos demais requisitos exigidos pelo art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, fundamental para que possa
ser considerado adequado e compatrvel orçamentária e
financeiramente. Logo, em que pese os beneffcios que
a matéria possa vir a trazer, o substitutivo aprovado a fls.
37 é incompatível e inadequado financeira e
orçamentariamente. Ressaltamos que o primeiro
substitutivo apresentado a fls. 27 não causa impacto
orçamentário ou financeiro, entretanto, como o objetivo
deste parecer é a emissão de pronunciamento quanto

Pelo exposto, voto pela incompatibilidade e pela
inadequação orçamentária e financeira do
substitutivo apresentado a fls. 37 e pela não
implicação-orçamentária e financeira do Projeto de
Lei n° 4.550 A-1998.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2001. 
Deputado João Eduardo Dado, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Rnanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Substitutivo adotado pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação inanceira e
orçamentária do Projeto de Lei n° 4.55D-Al98, nos termos
do parecer do relator, Deputado João Eduardo Dado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu

Mudalen, José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Félix Mendonça,
José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia,
Sampaio Dória, Sílvio Torres, Veda Crusius, Chico
Sardelli, Deusdeth Pantoja, João Carlos Bacelar,
Jorge Khoury, Mussa Demes, Paudemey Avelino,
Armando Monteiro, Germano Rigotto, João Eduardo
Dado, Milton Monti, Pedro Novais, Carlito Merss, João
Coser, Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, João Mendes,
Miro Teixeira, Pedro Eugênio, Roberto Argenta.
Basílio Villani, Luiz Carlos Hauly, Darci Coelho, Delfim
Netto, Eni Voltolini e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI ~4.577-A, DE 1998
(Do Sr. Serafim Venzon)

Torna dedutível no cálculo da Co
fins e da CSSL, a despesa com a contri
buição previdenciária; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela rejeição (Relatora: Deputada
Jandira Feghali).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (mérito e
art. 54); e de Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54) - Art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 26-8-98
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PROJETO DE LEI N° 4.577/98

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Famnia

- termo de recebimento de emendas - 1998

- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer vencedor

- parecer da Comissão

voto em separado

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

000000

Excelentfssimo Senhor
DEPUTADO MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA / DF

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 25 de junho de 1998, por cinco

sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto.

Saia da Comissão, 4 de agosto de 1998. - Eloízio

Neves Guimarães, Secretário.

Brasilia, 11 de março de 1999.

Com os meus cordiais cumprimentos. em conformidade com o
artigo 105, Parágrafo Único do Regimento Interno da Câmara d()ll Deputados.
solicito. a Vossa Excelência, o desarquivamento dos Projetos de Leis.
Propostas de Emendas à Constituição de minha autoria, confonne relação
abaixo.

PEC 415/1996
PEC 42211996
PEC 42]/19'J6
PEC 424/1996
PEC 42S{I996
PEC 46711997
PEC 490/1997
PEC 507/1997
PL 195011996
PL 2451/1996
PL 2459/1996

PL 2496/1996
PL 249711996
PL 250011996
PL 2530/1996
PL 253111996
PL 253211996
PL 2534/1996
PL 254211996
PL 2569/1996
PL 2570/1996
PL 2705/1997

PL 2739/1997
PL 3033/1997
PL 3153/1991
PL 320011997
PL 3250/1997
PL 3453/1997
Pl 362111997
PL 371311997
PL 387111997
PL 3968/1997
PL 4059/1998

PL 4123/1998
PL 4297/1998
PL 429911998
PL 432811998
PL 4SS6(1998
PL 457711998
PL 4nl/1998
PL 486611998
PLP 256/1999

Certo do acolhimento, esperando contar com o apoio de Vossa
Senhoria ao pleito, externo votos de elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente.

SER ZON
utado Federal



1- Voto

A presente proposição pretende tornar dedutr
vel no cálculo da Cofins e da CSSL a despesa com a
contribuição previdenciária. O Relator desta Comis
são, Deputado Remi Trinta, apresenta parecer favorá
vel à proposição, o que me leva a um posicionamento
acerca da matéria, pela importância de que se reves
te e pelas conseqüências que poderão advir de sua
aprovação.

Argumenta o nobre Relator em seu parecer que
trata-se de "medida justa que visa elevar o nfvel de in
vestimento interno com vistas à aceleração do retor
no de desenvolvimento humano do País". Ressalta
que, com a aprovação do projeto de lei aumentar-se-á
o volume de recursos disponfveis para investimentos,
fortalecendo assim as finanças das empresas com
balidas, principalmente, com a obrigatoriedade de pa
gamento das contribuições sociais".

Em que pese a boa intenção manifesta, tanto
pelo autor quanto pelo Relator, sob o prisma do méri
to desta Comissão devemos nos deter numa avalia
ção mais cuidadosa do impacto da proposição na
execução das polfticas públicas no âmbito da Seguri
dade Social. O próprio Relator reconhece que tal me
dida, se aprovada, reduzirá a arrecadação da Seguri
dade Social. É importante destacar a disposição dos
membros desta Comissão pela ampliação desses re
cursos. Nossa luta sempre se pautou pela busca de
maiores recursos e investimentos para a Saúde,
Assistência e Previdência Social. Não foram poucos
os debates aqui travados no sentido de respeitar o
texto constitucional que garante as fontes que man
têm o sistema.

O ilustre Relator alega que, se por um lado, redu
zimos a arrecadação da Seguridade Social, por outro
estaremos compensando esta mesma redução pela
"dinamização da economia e pela manutenção do nf
vel de emprego". É sabido, no entanto, que a polrtica de

O nobre Deputado Serafim Venzon formulou,
em 11 de março do corrente ano, requerimento de de
sarquivamento de proposições de sua autoria, com
fulcro no art. 105, parágrafo único do Regimento
Interno.

No tocante à matéria, defiro, presente os requi
sitos constantes do art. 105 do RICO, o desarquiva
mento das seguintes proposições: PEC n° n° 415/96;
PEC n° n° 422196; PEC n° 423/96; PEC nO n° 424/96:
PEC n° 425/96; PEC n° 467/97 PEC n° 490/97; PEC
n° 507/97; PL nO 1.950/96; PL n° 2.451/96; PL n°
2.459/96: PL n° 2.496/96: PL n° 24.971; PL n°
2.500/96; PL n° 2.530/96; PL n° 2.531/96; PL nO
2.532196; PL n° 2.534/96; PL n° 2.542196; PL n°
2.569/96; PL n° 2.570/96; PL n° 2.705/97; PL nO
2.739/97: PL n° 3.083/97; PL n° 3.153/97; PL n°
3.200/97; PL n° 3.250/97; PL n° 3.453/97; PL nO
3.621/97; PL n° 3.713/97; PL nO 3.871/97; PL n°
3.968/97; PL n° 4.059/98; PL n° 4.123/98; PL n°
4.297/98; PL n° 4.299/98; PL n° 4.328/98; PL n°
4.556/98; PL n° 4.577/98; PL n° 4721/98; PL n°
4.866/98; PLP 256/99. Publique-se.

Brasnia, 11 de março de 1999. - Michel Temer,
Presidente.
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DESPACHO DO PRESIDENTE contribuições mencionadas, podendo, no entanto, a
dedução dividir-se entre ambas as bases de cálculo.

O autor justifica a sua proposição alegando que
a permissão para que se deduza a contribuição previ
denciária das outras duas contribuições sociais per
mitirá aumentar o capital de giro das empresas, ao
mesmo tempo em que permitirá um aumento de em
pregos, haja vista que a contribuição previdenciária
incide sobre os salários dos empregados.

A proposição foi distribuída às Comissões de
Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributa
ção e de Constituição e Justiça e de Redação.

É o relatório.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.577198

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 1999. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.577, de 1998, de autoria do
nobre Deputado Serafim Venzon, permite a dedução
da despesa com a contribuição previdenciária, inci
dente sobre a folha de pagamentos, da base de cálcu
lo da Contribuição para o Financiamento da Seguri
dade Social- COFINS, ou da Contribuição Social so
bre o Lucro Uquido - CSLL. Essa dedução não será
cumulativa, ou seja, o contribuinte deverá optar pela
dedução na formação da base de cálculo de uma das
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isenção fiscal não tem necessariamente reflexos na
geração ou manutenção de empregos e, quando ocor
rem, incidem de forma não proporcional. O que se dá é
uma política de ampliação da margem de lucros, por
parte das empresas beneficidas pela dedução, sem
qualquer contrapartida no âmbito social.

Há que se reconhecer o processo de ampliação
das receitas tributárias pela União frelite a economia
(PIS), em especial o crescimento das receitas de con
tribuições sociais, ocorrido principalmente após o
ajuste fiscal de 1998.
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Essa associação entre as receitas de contribui
ções sociais e a programação de despesas do Orça
mento da Seguridade Social permite ao Estado aten
der e assegurar direitos sociais em ações de saúde,
previdência e assistência social. Somente o vínculo a
um fim tão nobre torna aceitável pela sociedade esse
processo de arrecadação, sabidamente de alto custo
e grande impacto sobre o processo produtivo, que
afeta o faturamento, a receita, o lucro e a folha de sa
lários das empresas. os rendimentos do trabalho e a
movimentação financeira de pessoas e empresas.
São normalmente em cascata e de difícil desonera
ção. Assim, essas receitas deveriam estar adstritas
ao financiamento das ações da Seguridade Social.

É público e notório que isto não condiz com a re
alidade. Os dados demonstram que o orçamento da
Seguridade Social, constitucionalmente previsto para
financiar ações em saúde, assistência e previdência,
foi utilizado e ainda está sendo para que o governo fe
deral alcance as metas de superávit. Esse processo
se intensifica a partir de 2000, quando os efeitos do
aumento da arrecadação em contribuições sociais e
também as implicações das contenções das despe
sas nos diversos programas já se fazem sentir. Em
2000, 40% do superávit da União foi produzido por
desvios no Orçamento da Seguridade; para 2001, o
governo pretende caminhar no mesmo sentido, reti
rando outros R$14 bilhões, que representam 48% da
meta de resultado primário.

Em grande parte, esse superávit é desviado
para o orçamento fiscal através da DRU - Desvincula
ção das Receitas da União. Receitas cobradas da so
ciedade com finalidade definida são disponibilizadas
para que o governo faça qualquer uso, sem critérios,
sem sequer prestação de contas específica para es
ses recursos. Tal superávit já foi reafirmado em diver
sas ocasiões e, recentemente, foi reconhecido pelo
Tribunal de Contas da União - TCU (Decisão
266/2001 - Plenário).

Aparentemente, proposições como esta trazem
o mérito de insurgir contra essa política de aumento
de arrecadação das contribuições sociais e diminuem

a grotesca carga fiscal que recai sobre a sociedade
brasileira, sem, contudo assegurar qualquer retorno
na prestação de serviços públicos ou na garantia de

direitos sociais. É importante, no entanto ressaltar
dois aspectos. Primeiro a urgente necessidade de tra
zermos para esta Casa a discussão sobre a reforma
tributária. Tal reforma deve se dar de maneira ampla e
não por intermédio de projetos de lei pontuais que, se
somados, não trarão o resultado esperado. Em se
gundo lugar reafirmar que, mesmo que o projeto pro
porcione aumento na geração de emprego, esta gera
ção se traduz tão somente em alíquotas previdenciá

rias sem qualquer retorno para os cofres da Segurida

de Social.

Outro agravante é que o projeto é anterior à pro
mulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal não ten-



I - Relatório

11- Voto

O Projeto de Lei n° 4.577, de 1998, objetiva per
mitir que os empresários deduzam da base de cálculo
das contribuições sociais incidentes sobre o fatura
mento ou sobre o lucro Uquido a contribuição previ
denciária incidente sobre a folha de pagamentos.
Esta dedução poderá ser efetuada sobre ambas as
bases, neste caso dividindo-se o valor da contribuição
previdenciárias, ou apenas sobre uma das bases de
cálculo das mencionadas contribuições sobre o fatu
ramento ou lucro lIquido.

Trata-se, no nosso entendimento, de uma medi
da justa, que visa elevar o nlvel de investimento inter
no com vistas à aceleração do ritmo de desenvolvi
mento econômico do PaIs. De fato, ao fortalecer as fi
nanças das empresas, hoje combalidas, principal
mente, com a obrigatoriedade do pagamento das
contribuições sociais incidentes sobre folha de paga-

O Projeto de Lei n° 4.577, de 1998, de autoria do
nobre Deputado Serafim Venzon, permite a dedução
da despesa com a contribuição previdenciária, inci
dente sobre a folha de pagamentos, da base de cálcu
lo da contribuição para o financiamento da segurida
de social ou da contribuição social sobre o lucro Hqui
do. Esta dedução não será cumulativa, ou seja, o con
tribuinte deverá optar pela dedução na formação da
base de cálculo de uma das contribuições menciona
das, podendo, no entanto, a dedução dividir-se entre
ambas as bases de cálculo.

O Autor justifica a sua proposição alegando que
a permissão para que se deduza a contribuição previ
denciária das outras duas contribuições sociais per
mitirá aumentar o capital de giro das empresas, ao
mesmo tempo em que permitirá um aumento de em
pregos, haja vista que a contribuição previdenciária
incide sobre os salários dos empregados.

A Proposição foi distribufda às Comissões de
Seguridade Social e Famflia, de Finanças e Tributa
ção e de Constituição e Justiça e de Redação.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas nessa Comissão de Seguridade
Social e Famflia.

~ o relatório.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei n° 4.577, de 1998, nos termos do parecer vence
dor da Relatora, Deputada Jandira Feghali. O parecer
do Deputado Remi Trinta passou a constituir Voto em
Separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro, Presidente; José Unhares,
Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso, Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darclsio Perondi,
Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa,
Eduardo Seabra, Elias Murad, Eni Voltolini, Euler Mo
rais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Pai
xão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jorge Alberto,
Lavoisier Maia, Udia Quinan, Marcondes Gadelha,
Oliveira Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmânio Pereira, Osmar Terra, Pimentel Gomes, Ra
fael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Reinaldo
Gripp, Renildo Leal, Rita Camata, Salomão Gurgel,
Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.
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do O relator feito qualquer menção em respeito a ela VOTO EM SEPARADO DO
no sentido de adequá-Ia à legislação vigente. Se ob- DEPUTADO REMI TRINTA
servado este detalhe terlamos um duplo assalto aos
cofres da Seguridade.

Por fim, se esse fosse um debate eminentemen
te tributário e fiscal por que estaria em discussão na
Comissão de Seguridade Social? Naturalmente por
que não o é. Os membros desta comissão estão cien
tes da importância da avaliação de mérito que nos
cabe. As necessidades e carências nas programa
ções da seguridade e a ampliação das despesas é
nosso compromisso, e não reduzir as receitas.

Pelo exposto vemos que a proposição não con
tribui para o fortalecimento da Seguridade Social ou
para o reconhecimento do trabalho desta Comissão
em prol de um sistema solidário, igualitário e univer
sal, motivo pelo qual voto pela rejeição do Projeto de
Lei n° 4.577, de 1998.

~ o voto.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2001. 
Deputada Jandira Feghali, PCdoB-RJ.



I - Relatório

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 206/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 20 de abril de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de abril de 1999. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

11 - Voto do Relator

Apesar da meritória preocupação do Autor da
proposição com a prevenção do acidente de trabalho,
entendemos incabível a alteração proposta.

Assim, pretende-se atribuir ao Ministério Públi
co, por meio da Ação Civil Pública, competência ex
clusiva para a adoção de medidas judiciais que objeti
vem a prevenção do acidente de trabalho.

À evidência, o caráter restritivo da medida desa
conselha que se abrace a sugestão, por não consultar
os interesses dos segurados, da sociedade e da
Administração.

Outrossim, igualmente, rejeita-se a exclusão da
obrigatoriedade de apresentação da CAT - Comuni
cação de Acidente do Trabalho, em vista da importân
cia desse documento para efeitos previdenciário, es
tatístico, epidemiológico, trabalhista e social. Ainda,
contribui para a identificação da responsabilidade do
empregador, possibilitando ao INSS o ajuizamento de
ação regressiva.

Por fim, a imperatividade de sua apresentação
não traz qualquer prejuízo ao segurado, pois na falta da
comunicação da empresa, poderá ser feita pelo próprio

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Ilustre
Deputado Jacques Wagner, altera a redação do inci
so 11 do art. 129 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências", para de
terminar a competência jurisdicional para a proposi
ção da Ação Civil Pública para prevenção de acidente
do trabalho.

Também suprime a exigência de juntada da CAT
- Comunicação de Acidente do Trabalho.

Não foram oferecidas emendas.
É o relatório.

PROJETO DE LEI N° 206-A, DE 1999
(Do Sr. Jaques Wagner)

Altera a redação do inciso 11 do art.
129 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá ou
tras providências"; tendo parecer da Co
missão de Seguridade Social e Família,
pela rejeição, contra os votos dos Depu
tados Dr. Rosinha e Ivan Paixão (Relator:
Deputado Vicente Caropreso).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação, 24, 11)

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
- voto em separado

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

'Projeto inicial publicado no DCD de 20-3-99
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mentos, faturamento e lucro, aumenta-se o volume de COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
recursos disponíveis para investimento. E, mais im
portante, ao se permitir que a contribuição previden
ciária seja deduzida da base de cálculo da COFINS e
da CSSL estaríamos, no mínimo, evitando a despedi
da arbitrária de muitos trabalhadores, e, eventual
mente, incentivando a contratação de novos empre
gados, haja vista que esta contribuição social sabida
mente desestimula a contratação de trabalhadores,
uma vez que incide diretamente sobre a folha de pa
gamentos da empresa.

De ressaltar, finalmente, que, se em um primeiro
momento a arrecadação da Seguridade Social torna
da em seu conjunto deverá ser reduzida, em um se
gundo momento esta queda deverá ser compensada
pela dinamização da economia e pela manutenção do
nível de emprego, em ambos os casos com reflexos
positivos sobre a arrecadação futura da Seguridade
Social.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 4.577, de 1998.

sala da comissão, 23 de agosto de 1999. 
Deputado Remi Trinta, Relator.



VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO DR. ROSINHA

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família. em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei n° 206, de 1999, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Vicente Caropreso, contra os votos dos
Deputados Dr. Rosinha e Ivan Paixão. O Deputado Dr.
Rosinha apresentou voto em separado.

Participaram da votação nominal os seguintes
Senhores Deputados: Laura Carneiro - Presidente;
José Unhares e Vicente Caropreso - Vice-Presiden
tes; Antônio Joaquim Araújo, Armando Abílio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi. Cleuber Carneiro, Dar
císio Perondi, Dr. Rosinha, Itamar Serpa, Ivan Paixão.
Jorge Alberto, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Marcon
des Gadelha, Osmar Terra, Rafael Guerra, Raimundo
Gomes de Matos, Reinaldo Gripp, Renildo Leal, Rita
Camata, Teté Bezerra e Waldemir Moka.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

o Projeto de Lei n° 206/99, de autoria do nobre
Deputado Jeques Wagner, trata de alterar o art. 129
da Lei n° 8.213/91, que "dispõe sobre os Planos de
Beneffcios de Previdência Social, e dá outras provi
dências".

O art. 129 da Lei n° 8.213/91 trata das ações ju
diciais e administrativas que têm, como objeto, aci
dentes de trabalho. O PL prevê duas alterações na lei:
a primeira retira uma condição para se encaminhar
petição. em processo judicial ou administrativo, que é
seu acompanhamento por prova de efetiva notifica
ção do evento à Previdência Social, por meio de Co
municado de Acidente de Trabalho - CAl". A segunda
alteração permite que o Ministério Público ajurze
Ação Civil Pública contra empresas, para os casos
previstos nos §§ 1° e 3° do art. 19 daquela mesma lei,
a saber:

- a adoção e o uso das medidas coletivas e indi
viduais de proteção e segurança da saúde do traba
lhador; e

- a coleta de informações pormenorizadas so
bre os riscos da operação a executar e do produto a
manipular.

.... - - ~ -........~..~--
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segurado, ou por seus dependentes, ou pelo sindicato As duas alterações mostram-se necessárias a
da categoria, ou pelo médico que o atendeu, ou, ainda, fim de se atualizar a lei dos benefícios previdenciários.
por qualquer autoridade pública, como disposto no art. A CAl, importante instrumento de notificação
22, § 2° da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. dos casos de acidente~de tr.abalho, e obrigação de

Diante do exposto votamos pela rejeição do !azer da empresa. tem Sido relter~damente des~es'pe-
. . o' _ itada pelo patronato, como tentativa de anular direitos

Projeto de L~I n 206, de 1999, nos termos das razoes previdenciários e os trabalhistas dai decorrentes,
retro expendldas. como aquele previsto na própria Lei n° 8.213/91, em

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. - seu art. 118 (estabilidade para o trabalhador aciden-
Deputada Laura Carneiro, Presidente. tado, após o retomo do afastamento com pagamento

de benefício). Na busca da desoneração e desobriga
ção em face dos dispositivos legais, o empregador
acaba por estimular-se a não registrar o acidente, o
que deve ser feito exatamente pela CAl.

Um outro triste aspecto a ser mencionado, é que
a CAT vem sendo objeto de desdém pelo próprio
INSS, órgão público competente para receber o docu
mento e periciar o trabalhador. Comunicados de Aci
dentes de Trabalho sequer têm sido conhecidos pelo
INSS, e às vezes, após o seu recebimento, são sim
plesmente negados os procedimentos que se consti
tuem como obrigações legais. Ora, tendo em vista tais
atos, que tendem a desmoralizar a notificação do aci
dente e a CAT, toma-se prejudicada também a condi
ção de se apresentar a CAT em processos judiciais ou
administrativos.

Ao propor a sua dispensa como condição nes
ses processos. o PL tende, na realidade, a recuperar
a importância da CAl. A comprovação do acidente de
trabalho, seja o processo judicial ou administrativo,
deve ser valorizada ao máximo. Se o demandante
apresenta a CAl, mais significativa é a prova de exis
tência do infortúnio; de outro lado, a sua não apresen
tação não deve anular o pedido, que pode ser forte
mente embasado com outras provas, como perícias
técnicas, e documentos, como históricos e receituári
os médicos.

Já no tocante à competência do Ministério Públi
co para o ajuizamento de Ação Civil Pública nas ques
tões que a proposta específica, vise plena coerência
em relação às atribuições constitucionais e legais
deste órgão, que se constitui como o defensor dos in
teresses públicos, inclusive os difusos e coletivos. Ao
omitir-se na adoção de medidas preventivas de aci
dentes de trabalho, a empresa provoca um prejuízo à
toda a coletividade de empregados e, em geral, de
seus familiares.

Enfim. são duas alterações importantes e que
atualizam a lei em relação às suas intenções.

São essas as razões que nos levam a sugerir
aos nobres pares desta Comissão a rejeição do Pare
cer do Relator, Deputado Vicente Caropreso, e a con
seqüente aprovação do Projeto de Lei nO 206. de
1999.

Sala das Comissões, 26 de Junho de 2000. 
Dr. Rosinha, Deputado Federal (PT/PR)



Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes;
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,

dos:

11 - Voto do Relator

Em relação aos aspectos sobre os quais deve
esta Comissão se manifestar, estão obedecidos, no
projeto original, os requisitos constitucionais relativos
à competência legislativa da União (art. 22, XXIII,
C.F.) às atribuições do Congresso Nacional (art. 48,
caput, C.F.) e à iniciativa, neste caso, ampla e não re·
servada (art. 61, caput). Entretanto, há uma inconsti
tucionalidade escapa aos pontos já referidos: é a dis
posição do art. 30, assinalando ao Poder Executivo
prazo para praticar ato de sua exclusiva competência.
Tal inconstitucionalidade é marcada não só por esta
Comissão (Súmula de Jurisprudência n° 1) como tam
bém pelo Supremo Tribunal Federal (ADln 5466-4/RS).
Faz-se portanto, necessária emenda para retirar aque
le artigo do projeto.

Quanto à juridicidade nada há a opor.
Diante do exposto votamos pela constitucionali

dade, jurídico idade e boa técnica legislativa do Proje
to de Lei nO 1.297, de 1999, desde que com a emenda
em anexo.

Sala da Comissão, 5 de janeiro de 2001. 
Deputado Nelson Marchezan, Relator.

EMENDA SUPRESSIVA N° 1

Suprima-se o art 3° do projeto.
Sala da Comissão, 5 de janeiro de 2001. 

Deputado Nelson Marchezan, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
nO 1.297-B/99, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Nelson Marchezan.

Participaram da votação os Senhores Deputa-

SUMÁRIO

Determina a exibição, nas peças pu
blicitárias veiculadas em todos os meios
de comunicação, do número de registro
dos produtos sujeitos ao regime de vigi
lância sanitária, alterando o art. 23 do De
creto-Lei n° 986, de 21 de outubro de
1969, e o art. 58 da Lei n° 6.360, de 23 de
setembro de 1976; tendo pareceres: da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela rejeição
(Relator: Deputado Badu Picanço); de
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação (Relator: Deputado
Serafim Venzon); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda (Relator:
Deputado Nelson Marchezan).

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; de Segurida
de Social e Família; e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (art. 54) - art. 24, li, g)

·Projeto inic. ai PlJblicado no oco de 10-9-99
(pareceres das Comissões de Oefesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias e de Seguridade Social e Famflia, publica
dos, respectivamente nos OCO de 8-12-99 e 25-5-00)
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PROJETO DE LEI N° 1.297-C, DE 1999 ço. Foi, em seguida, encaminhado à Comissão de Se-
(Do Senado Federal) guridade Social e Famula, onde recebeu parecer fa-

PLS N° 174/99 vorável, nos termos do relator, Deputado Serafim
Venzon.

A matéria foi, então, distribuída para a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, que deve
dar parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, como dispõe o Regimento Inter
no, art. 139,11, c.

É o relatório.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator

- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do Senado
Federal, visa exigir a exibição, nas peças publicitárias
veiculadas em todos os meios de comunicação, do
número de registro dos produtos sujeitos ao regime
de vigilância sanitária, para o que altera o art. 23 do
decreto-lei n° 986, de 21 de outubro de 1969 e o art.
58 da Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Enviado à Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, dela recebeu parecer fa
vorável, nos termos do relator, Deputado Badu Pican-



Justificação

A tatuagem e a colocação de brincos, argolas,
alfinetes e similares, são atividades que implicam em
riscos à saúde, não somente dos indivlduos que a
elas se submetem, mas também à saúde pública.

A transmissão de doenças, principalmente por
meio de vlrus e bactérias é um fato que não podemos
desconsiderar notadamente nos tempos atuais em

Regulamenta o licenciamento e o
funcionamento de ateliês que realizam
tatuagem e colocação de brincos, argo
las, alfinetes e similares, com perfuração
da epiderme; tendo parecer da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (Relatora: Deputada Ângela
Guadagilin).

(As Comissões de Seguridade Social e
FamHia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, li}

SUMÁRIO

PROJETO DE LEI NO 1.395-A, DE 1999
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°O licenciamento e o funcionamento dos
realizam tatuagem e colocação de brincos, ar-

golas, alfinetes e similares na perfuração da epider
me, ficam regidos pela presente lei.

Art. 2° Para efeitos desta lei, entende-se como
tatuagem o processo de introduzir sob a epiderme
substâncias corantes a fim de apresentar na pele de
senhos, marcas, sinais ou pinturas.

Suprima-se o art. 3° do projeto.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 

Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

I - Projeto Inicial
11- Na Comissão de Seguridade Social e Familia:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relatora
- parecer da Comissão
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Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo Art. 3° A tatuagem e a colocação de brincos, ar-
Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Custó- golas, alfinetes e similares, com perfuração da epi-
dio Mattos, Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fernando derme, somente pode ser realizadas por pessoas de
Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Ger- estabelecimentos licenciados pejo órgão da vigilância
son Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jaime Martins, Jarbas sanitária municipal ou estadual.
Lima, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Geno- Art. 4° o pedido de licenciamento fica condicio-
Ino, José Roberto Batochio, Mendes Ribeiro Filho, nado por:
Moroni Torgan, Nel~on Marchezan, N:lson Tra~, Ney l-local conveniente sob o aspecto sanitário;
Lopes, Paes Landlr~, Paulo .Magalhaes, Regmaldo 11 _ cuidados nos procedimentos relacienados
Ger~nano, Re~ato Vianna, Rlca~do ~erraço, ~oland com criação ou transmissão de danos à saúde'
Lavlgne, SérgiO Carvalho, SérgiO Miranda, Vicente ... ' .
Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Átila Lira, Bispo 111 ,- escla!eclmentos s~f!cle.ntes aos usuános
Wanderval, Dorniciano Cabral, Nelo Rodolfo, Orlando quanto as reaçoe~ e consequencl~s ao fa~e~ tatua-
Fantazzini, Themlstocles Sampaio, Waldir Pires e gens ou colocar brincos, ~~golas, alf~netes e ~Imllares;
Wolney Queiroz. IV - uso de mate~lals estér~l~ e egUlpamentos

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. _ adequados, ~escartávels ou este~!lzáv_els;
Deputado Inaldo Leitão Presidente. V - equipamento para estenhzaçao, quando for

, o caso.
EMENDA ADOTADA - CCJR Art. 5° Compete aos árgãos de fiscalização sani-

tária aos Municlpios, Estados ou do Distrito Federal, a
fiscalização dos estabelecimentos ou dos artesãos
tatuadores e colocadores de brincos, argolas, alfine
tes e similares, para verificação das condições de li
cenciamento e funcionamento.

Parágrafo único. As licenças poderão ser sus
pensas ou cassadas, temporárias ou definitivamente,
pela autoridade sanitária competente, no interesse da
saúde pública.

Art. 6° A tatuagem e a colocação de brincos, ar
golas, alfinetes e similares, em menores de 18 anos,
somente pode ser feita com autorização expressa dos
pais ou responsáveis.

Art. 7° Sem prejulzo das sanções de natureza
civil e penas cablveis, aos infratores da presente lei
serão aplicadas, alternativa ou cumulativamente as
penalidades de:

I - advertência;
11 - multa;
111- apreensão de material e equipamento;
IV - interdição do ateliê ou do artesão;
V - suspensão do licenciamento;
VI - cassação do licenciamento.
Art. ao O Poder Executivo regulamentará a presen

te lei em prazo de sessenta dias após sua publicação.
Art. 9° Esta lei entra em vigor na data da sua pu

blicação.
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que a Aids e outras doenças graves seguem sua cur
va ascendente de contaminação.

É necessária uma regulamentação que defina
os requisitos sanitários mínimos que os estabeleci
mentos ou artesãos que realizam tais atividades de
vam obedecer.

Por outro lado, a tatuagem é irreversível, dura
para toda a vida, e os que submetem sua pele a este
procedimento devem ter plena consciência do que es
tão fazendo e de suas conseqüências. Raciocínio se
melhante aplica-se à colocação de brincos, argolas,
alfinetes e similares, nas mais diversas partes do cor
po como a língua, os mamilos e os lábios.

Um dos objetivos deste projeto de lei é definir os
requisitos sanitários mínimos para a realização des
tas atividades, submetendo-as à fiscalização sanitá
ria assim como outros serviços similares que já estão
nela enquadrados como os salões de beleza, as far
mácias, drogarias e os consultórios.

Outro objetivo é o de conscientizar o indivíduo
que se submete à tatuagem ou à colocação de artefa
tos no corpo com perfuração da epiderme e mucosas,
sobre os riscos e as conseqüências possíveis do seu
ato, e responsabilizar os pais para autorizarem seus
filhos menores de 18 anos sobre a perenidade e os
riscos envolvidos nestes procedimentos.

Cremos que, assim, estaremos contribuindo
para a diminuição dos riscos envolvidos nestas práti
cas, trio em voga atualmente, que têm significado
grande preocupação dos pais e responsáveis, princi
palmente dos adolescentes. Estaremos contribuindo,
também, para a elevação da consciência sobre este
problemas e para a melhoria da qualidade destes ti
pos de serviços oferecidos à população em geral.

Estes motivos nos levam a apresentar este pro
jeto de lei para o qual contamos com a consideração
dos nossos Pares desta Casa para a sua análise e
aprovação.

sala das Sessões, 4 de agosto de 1999. - Deputado
Bispo Rodrigues.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.395/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões -'- de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 6 de Outubro de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de Outubro de 1999. 
EloízioNeves Guimarães, Secretário.

Agosto de 2001

I - Relatório

A proposição em tela disciplina a licença e o fun
cionamento de ateliês que fazem tatuagem e colocam
brincos, argolas e similares, com perfuração da epi
derme.

Condiciona o desenvolvimento dessas atividades
ao licenciamento prévio junto aos órgãos de vigilância
sanitária, que têm, também, a obrigação de fiscalizar o
trabalho dos estabelecimentos e dos artesãos.

Exige a autorização dos pais ou responsáveis
para a realização de qualquer um desses serviços em
menores de 18 anos.

Relaciona uma série de penalidades aos infrato
res desta lei, que variam desde uma simples adver
tência até a cassação do licenciamento.

Destina o prazo de sessenta dias para o Poder
Executivo regulamentar a presente lei.

A sua justificativa centra-se, principalmente, na
necessidade de prevenir a transmissão de doenças
entre os jovens, que são os grandes usuários dessa
modalidade de serviço.

Destaca a importância de se conscientizar es
ses jovens sobre os riscos e a possível perenidade
desses procedimentos e, ainda, a de responsabilizar
os pais sobre os menores de 18 anos.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

Esta Comissão tem poder conclusivo sobre a ma
téria, nos termos do art. 24, li, do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei sob apreciação, de autoria do
Deputado Bispo Rodrigues, merece ser louvado, pela
sua consistência, oportunidade e adequação.

A disseminação, especialmente junto à juventu
de, da prática de tatuagens, de aplicação de brincos,
argolas e um sem número de adereços é uma forte
realidade, e praticamente caracteriza um comporta
mento universal dos jovens.

Nada a opor, a princípio, a esta opção dos ado
lescentes de nossa época. Em todos os tempos, das
mais variadas maneiras a juventude se manifestou,
criando seus próprios símbolos.

Preocupa-nos, entretanto, os meios utilizados
para esses fins. Nessa era marcada pela AIDS e inú
meras doenças transmissíveis, é inadmissível que em
qualquer esquina artesão ou lojas realizem procedi
mentos que possam colocar em risco a nossa juven
tude.

Assim, nada mais oportuno do que a iniciativa
ora em análise, que exige o licenciamento prévio de
quem pretende realizar tais atividades e estabelece



1- Projeto Inicial
11- Na Comissão de Seguridade Social e Famnia:

- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Ficamexclufdos excluidos dos efeitos da

intervenção ou liquidação extrajudicial, previstos na
Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974, os depósitos
bancários e aplicações financeiras em geral de que
sejam titulares entidades filantrópicas e de assistên
cia social reconhecidas como de utilidade pública.

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

Art 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A proposição que ora levamos à apreciação da
Câmara dos Deputados, exclui dos efeitos da inter
venção ou liquidação extrajudicial, previstos na Lei n°
6.024, de 13 de março de 1974, os depósitos bancári
os e aplicações financeiras em gemi, de entidades fi
lantrópicas ou de assistência social reconhecidas
como de utilidade pública. Pelas suas caracterfsticas
e finalidades, tais entidades merecem um tratamento
diferenciado em relação aos demais depositantes, já
que seus recursos destinam-se a atividades assiten
ciais que não podem ser descontinuadas sob pena de
graves danos à clientela da instituição.

A proposta baseou-se em sugestão do Grupo
de Apoio à Prevenção à Aids da Baixada Santista,
que teve seus recursos financeiros indisponibilizados
com a liquidação extrajudicial do Banco Crefisul. Está

111 - Parecer da Comissão
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critérios essenciais para preservar a integridade dos *PROJETO DE LEI NO 1.66G-A, DE 1999
usuários. (Do Sr. Alberto Mourão)

Merece destaque a exigência de que os jovens Exclui dos efeitos da intervenção ou
sejam esclarecidos sobre as conseqüências de fazer liquidação extrajudicial de instituição fi-
tatuagens ou aplicar brincos. nanceira os depósitos e aplicações de

Prever a autorização dos pais para os menores entidades filantrópicas e assistenciais;
de 18 anos foi outro aspecto da atual situação corrigi- tdendso ~alreceFr d~l~omisl são de se_gurdida-

. . . e oCla e aml la, pe a aprovaçao es-
do. Verdadeiras cnanças se submeter~m a proc.edl- te, com emenda, e pela rejeição da emen-
mentos, como a ta!uagem: qu~ é.praticamente Irre- da apresentada na Comissão (Relator:
versfvel, sem a deVida aqUlescencla de seus respon- Deputado José Unhares).
sáveis. (Às Comissões de Seguridade Social e

O Projeto cuidou também de estabelecer penali- Família; de Finanças e Tributação (mérito);
dades aos infratores, abrindo a perspectiva de gran- e de Constituição e Justiça e de Redação
des mudanças na prática de tatuagem ou aplicação (Art. 54) - Art. 24,11)
de adereços com perfuração da epiderme. SUMÁRIO

Nesse sentido, é fundamental o papel fiscalizador
das vigilâncias sanitárias dos estados e municfpios.

Diante do exposto, por se constituir em uma im
portante contribuição à saúde pública, manifestamos
nosso voto favorável ao PL n° 1.395, de 1999.

sala da Comissão, 30 de maio de 2001. - Deputada
Ângela Guadagnin, Relatora.

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 1.395, de 1999, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Ângela Gadagnin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,
Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darcfsio Perondi,
Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa,
Eduardo Seabra, Elias Murad, Eni Voltolini, Euler Mo
rais, Henrique Fontana, lidefonço Cordeiro, Ivan Pai
xão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jorge Alberto,
Lavoisier Maia, Udia Quinan, Marcondes Gadelha, Li
veira Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmânio Pereira, Osmar Terra, Pimentel Gomes, Ra
fael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Reinaldo
Gripp, Renildo Leal, Rita Camata, Salomão Gurgel,
Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.



JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1999.
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Deputado MILTO~ MON

Concordamos com a grande importância e
oportunidade do Projeto de Lei proposto em excluir dos efeitos da
intervençio ou liquidação extrajudicia~ os depósitos eaplicações
financeil1s das cntidades filantrópicas.

No enlanto, entendemos que lal iniciativa deva ser
estendida. também, aos Pooms Públicos Federal, Estaduais,
Municipais, bem como suas Autarquias, Fundações cEmprts85
CODtroladas,

Portanto, apresentamos apresente emenda esptl1ndo
contar tom oapoio dos ilustres Pares

"Arf 1 • Ficam mluídos dos deitos da
intervençio ou liquidação eItrajudicial, prev~to na /ti n° 6Il24 de
13 de março de 1974, os depósitos banClÍrws e aplicações
finaDceil1s em geral de que sejam titulares, os Poderes Públicos
Federal, Estaduah, Municipais, suas Autarquias, Fundações,
Empresas Controbdas eas cutidades filantrópicas t de assistêoei.t
social rel:onbec:idas como de utilidade pública. 1I
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N°G.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974

Dispõe sobre a intervenção e a liqüi
dação Extrajudicial de Instituições Finan
ceiras e dá outras providê"ncias.

O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:
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a instituição impossibilitada de levar adiante o atendi-
mento de 200 pacientes por mês, além de crianças vi
timadas direta ou indiretamente pela AIDS.

Trata-se de hipótese onde o caráter das institui
ções beneficiadas, e o pequeno valor de seus depósi
tos no montante global, justificam a diferenciação de
tratamento que ora propomos.

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1999. 
Deputado Alberto Mourão.

CAPíTULO I
Disposição Preliminar

Art. 1° As instituições financeiras privadas e as
públicas não federais, assim como as cooperativas de
crédito, estão sujeitas, nos termos desta lei, à inter
venção ou à liquidaçãoextrajudicial, em ambos os ca
sos efetuada e decretado pelo Banco Central do Bra
sil, sem prejuízo do disposto nos arts. 137 e 138 do
Decreto-l ~i r·.o 2.627, de 26 de setembro de 1940, ou
à falência, nos termos da legislação vigente.

CAPíTULO 11
Da Intervenção e Seu Processo

SEÇÃO I
Da Intervenção

Art. 2° Far-se-á a intervenção quando se verifi
carem as seguintes anormalidades nos negócios so
ciais da instituição:

1- a entidade sofrer prejuízo, decorrente de má
administração, que sujeite a riscos os seus credores;

11 - forem verificadas reiteradas infrações a dis
positivos da legislação bancária não regularizadas
após as determinações do Banco Central do Brasil,
no uso das suas atribuições de fiscalização;

111 - na hipótese de ocorrer qualquer dos fatos
mencionados nos arts. 10 e 20 do Decreto-Lei n°
7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências),
houver possibilidade de evitar-se a liqüidação extraju
dicial.



EMENDA ADITIVA N°

Acrescente-se ao art. 1° do projeto a seguinte
expressão:

"Art. 1° ... e portadoras do Certificado de Entida
de de Fins Filantrópicos fornecido pelo Conselho Na
cional de Assistência Social:'

Sala da Comissão, 3 de março de 2000. 
Deputado José Unhares.

1- Relatório

11 - Voto do Relator

PROJETO DE LEI tr1.660/99

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11 de novembro de 1999, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foi recebida uma
emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA destinação certa para o custeio de serviços do mais
alto significado social.

Nesse sentido, a Lei n° 6.024, de 1994, determi
nando, sem qualquer exceção, a indisponibilidade dos
recursos em conta corrente e aplicações financeiras,
nas instit!Jiçõ.es bancárias submetidas a liquidação ex
trajudicial, desconhece as nefastas conseqüências
para a vulnerável contabilidade dessas entidades, do
que resulta grave risco para a manutenção da vida e da
saúde de considerável parcela da população.

Entendemos, todavia, que se deva estabelecer
mecanismos de controle, impeditivos da ação de or
ganizações de fachada, que queiram tirar vantagem
em decorrência da abertura da lei.

Tais procedimentos poderão efetivar-se, primei
ro por meio do reconhecimento de utilidade pública
pelo Ministério da Justiça, já constante do projeto e,
adicionalmente, pela exigência do Certificado de Enti
dade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social.

Como este órgão tem sido bastante rigoroso na
avaliação do caráter filantrópico das entidades a se
rem beneficiadas com a isenção da contribuição pre
videnciária, julgamos que a exigência do referido cer
tificado trará segurança necessária sobre a finalidade
filantrópica da entidade.

No que tange à Emenda n01/99, apresentada
nesta Comissão pelo nobre Deputado Milton Monti,
sem demérito do alcance social da medida proposta,
tememos que venha a trazer enormes dificuldades
para a aprovação do projeto, vez que a ampliação da
excepcionalidade para alcançar todos os entes públi
cos, nos níveis federal, estadual e municipal, envolve
rá a liberação de grande monta de recursos.

Desse modo, poderá restar descaracterizado o
aspecto emergencial da liberação de recursos preten
dida, em detrimento da continuidade dos trabalhos
para grande número de entidades indiscutivelmente
voltadas para o bem comum.

Isto posto, votamos pela aprovação do Projeto
de Lei n° 1.660, de 1999, com a emenda aditiva em
anexo, e rejeição da Emenda n° 1/99, apresentada
nesta Comissão.

sala da Comissão, 3 de março de 2000. - Deputado
José Unhares, Relator.

O Projeto de Lei nO 1.660, de 1999, tem por objetivo
excepcionar as entidades filantrópicas e assistenciais,
reconhecidas corno de utilidade pública, dos efe~os da li
quidação extrajudicial de instituições financeiras, de que
trata a Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974, pelos quais
ficam indisponibilizados os depós~os em conta corrente
e as aplicações financeiras da clientela da entidade.

Na justificação, o nobre autor, Deputado Alberto
Mourão, reporta-se a sugestão do Grupo de Apoio à
Prevenção da AIDS na Baixada Santista, que teve
seus recursos financeiros indisponibilizados com a li
quidação extrajudicial do Banco Crefisul, do que re
sultou a impossibilidade de atendimento de cerca de
200 pacientes por mês, dentre os quais crianças viti
madas pela doença.

No prazo regimental, foi apresentada urna emen
da ao projeto, pelo Deputado Milton Monti, que pretende
sejam também excluídos dos efe~os da c~ada lei os Po
deres Públicos das três esferas de governo, assim
como as autarquias, fundações e empresas públicas.

~ o Relatório.

Importante o mérito deste projeto de lei para as
entidades que prestam assistência às pessoas caren
tes, com destaque para as da área de saúde.

Dispensável dizer da relevância do trabalho de
senvolvido por organizações beneficentes como as
Santas Casas de Misericórdia ou Associações dos
Pais e Amigos de Excepcionais - APAE -, dentre ou
tras, que em parceria com o Poder Público prestam
extraordinário apoio à saúde no País.

Mostra-se assim incompreensível que normas
restritivas de caráter financeiro sejam editadas, sem a
consideração da peculiaridade dos recursos que têm
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 1.660/1999, com emenda, e
reje~ou a emenda apresentada na Comissão, nos te
mos do parecer do Relator, Deputado José Unhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,
Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vice-Pre
sidentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mos
coni, Cleuber Carneiro, Darei Coelho, Darcísio Pe
rondi, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Bar
bosa, Eduardo Seabra, Elias Murad, Eni Voltolini,
Euler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordei
ro, Ivan Paixão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jor
ge Alberto, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Marcon
des Gadelha, Oliveira Filho, Orlando Desconsi,
Orlando Fantazzini, Osmânio Pereira, Osmar Terra,
Pimentel Gomes, Rafael Guerra, Raimundo Gomes
de Matos, Reinaldo Gripp, Renildo Leal, Rita Cama
ta, Salomão Gurgel, Serafim Venzon, Teté Bezerra
e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001 .- Laura
Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Acrescente-se ao art. 10 do projeto a seguinte
expressão:

"Art. 1° ... e portadoras do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social."

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. - Laura
Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N°1.854-A, DE 1999
(Do Senado Federal)

PlS W206/99

Institui o Programa de Comple
mentação Alimentar para Famílias Ca
rentes - Proalimentar; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social. e Famí
lia, pela rejeição (Relatora:. Deputada
Angela Guadagnin).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11.)

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° É instituído o Programa de Complementa

ção Alimentar para Famílias Carentes (Proalimentar).
Art. 2° As famílias carentes, assim entendidas

aquelas cuja renda mensal seja inferior a meio salário
mfnimo, poderão se habilitar ao recebimento mensal
de uma cesta básica de alimentação.

Parágrafo único. Crianças com idade entre seis
meses e seis anos, gestantes e nutrizes, desde que fa
çam parte de famílias carentes, receberão, subsidiaria
mente, do Programa, uma cota diária de leite e pão,
conforme estabelecer a regulamentação desta lei.

Art. 3° É a União autorizada a celebrar convêni
os para o gerenciamento do Programa e distribuição
dos alimentos, com Estados, Municípios e entidades
portadoras de atestado de registro e certificado de
fins filantrópicos de que trata o art. 18, inciso IV, da Lei
n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 4° O Poder Executivo fará constar da lei or
çamentária as dotações necessárias à execução do
Programa.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 6 de outubro de 1999. - Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TlVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

T(TUlO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo
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Subseção 11I
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

LEI N° 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a Organização da Assis
tência Social, e dá outras providências.

LEI ORGÂNICA DA ASSIST~NCIASOCIAL

CAPiTULO 111
Da Organização e da Gestão

Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de
Assistência Social:

I - aprovar a Polftica Nacional de Assistência
Social;

11 - normatizar as ações e regular a prestação
de serviços de natureza pública e privada no campo
da assistência social;

111- fixar normas para a concessão de registro e
certificado de fins filantrópicos às entidades privadas
prestadoras de serviços e assessoramento de assis
tência social;

IV - conceder atestado de registro e certificado
de entidades de fins filantrópicos, na forma do regula
mento a ser fixado, observado o disposto no art. 9
desta lei;

SINOPSE
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23 09 1999 (SE) COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIAIS (CAS)

REUNIDA A COMISSÃO EM 150999, FOI
APROVADO O PROJETO

EM DECISÃO TERMINATIVA, COM A
EMENDA1-CAS

(SUBSTITUTIVO). (FLS. 05 A 10).
23 09 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS

SOCIAIS (CAS)

A MATÉRIA E SUBMETIDA EM TURNO
SUPLEMENTAR, NÃO TENDO

SIDO OFERECIDAS EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO, O PROJETO FOI

DADO COMO DEFINITIVAMENTE APROVADO.
(ART. 284 - RISF).

23 09 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIAIS (CAS) ANEXEI TEXTO FINAL NO
PARECER. FLS. 11.

23 09 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIAIS (CAS)

ENCAMINHADO AO SACP.
23 09 1999 (SE) SERViÇO DE APOIO

COMISSÕES PERMANENTES ENCAMINHADO A
SSCLS.

23 09 1999 (SE) SUBSEC. COORD.
LEGISLATIVA (SE) (SSCLS)

ANEXEI LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER,
FLS. 12.

23 09 1999 (SE) SUBSEC. COORD.
LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

ENCAMINHADO AO PLENÁRIO PARA
LEITURA DO PARECER.

27 O·~ 1.,)99 (SE) PLENÁRIO (PLEN)
LEITURA PARECER 670 -CAS, FAVoRAvEL, NOS

TERMOS DA EMENDA 1 - CAS (SUBSTITUTIVO).
DSF 2809 PAG 25270 A 25272,
27 09 1999 (SF) PLENÁRIO (PLEN)
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COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
(EMENDA 1 - CAS), SENDO ABERTO O

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
UTEIS PARA INTERPOSiÇÃO DE RECURSO,

POR UM DECIMO DA .
COMPOSiÇÃO DA CASA, PARA QUE A

MATÉRIA SEJA APRECIADA
PELO PLENÁRIO.
DSF 28 09 PAG 25327.

27 09 1999 (SE) SUBSEC. COORD.
LEGISLATIVA (SE) (SSCLS)

PRAZO PARA INTERPOSiÇÃO DE
RECURSOS: 2809 A 041099.

04 10 1999 (SE) SUBSEC. COORD.
LEGISLATIVA (SE) (SSCLS)

ENCAMINHADO AO PLENÁRIO PARA
COMUNICAÇÃO TERMINO PRAZO. 05 10 1999
(SE) PLENÁRIO (PLEN)

COMUNICAÇÃO PRESID~NCIA TERMINO
PRAZO SEM INTERPOSiÇÃO DE

RECURSO, PREVISTO NO ART. 91,
PARAGRAFO TERCEIRO, DO

REGIMENTO INTERNO. 05 10 1999 (SE)
MESA DIRETORA

DESPACHO A CÂMARA DOS DEPUTADOS.
DSF0610PAG
05 10 1999 À CÂMARA DOS DEPUTADOS

COM O OF/SF N°

Oficio n° (SF)

Brasflia, 6 de outubro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
ess!.

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° 206. de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "institui o Programa de Com
plementação Alimentar para Famílias Carentes- Pro
alimentar".

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

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 1.854199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11 de novembro de 1999, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 1999. 
Elorzio Neves Guimarães, Secretário.
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I - Relatório

O Projeto de Lei n° 1.854, de 1999, encaminha
do pelo Senado Federal, tem por suposto a instituição
do "Programa de Complementação Alimentar para
Famflias Carentes - Pro-alimentar", que consiste na
distribuição de uma cesta básica de alimentos às fa
mílias com renda mensal inferior a meio salário míni
mo e, subsidiariamente, na concessão de uma cota
diária de pão e leite às crianças com idade de seis
meses a seis anos, gestantes e nutrizes.

Na implementação do Programa, é prevista a
celebração de convênios, pela União, com Estados,
Municípios e entidades filantrópicas.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

É o Relatório.

11- Voto Da Relatora

A Proposição traduz uma visão da Assistência
Social já superada, sobretudo a partir dos novos pos
tulados constitucionais, pautados na descentraliza
ção das ações para os Estados e Munidpios, com vis
tas à participação da sociedade, por meio dos Conse
lhos de Assistência Social, na definição das priorida
des locais e regionais.

A distribuição de alimentos, como regra, não se
dissocia do assistencialismo e clientelismo praticados
no País, de longa data, sem efetivamente encarar o
problema da pobreza por suas raízes, que são as de
sigualdades econômicas regionais e a má distribui
ção de renda.

Com efeito, vimos aprovada recentemente a
Emenda Constítucional nO 31, de 2000, que cria o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, tendo
por pressuposto a complementação de renda para as
familias carentes, associada aos programas educaci- I

onais.

A implementação desse Fundo está a depender
somente da aprovação da lei complementar prevista
pela emenda, para o que foi apresentado nesta Casa
o Projeto de Lei Complementar n° 177, de 2001, pelo
nobre Deputado Jorge Bittar, ao qual veio juntar-se o
Projeto do Poder Executivo, sob n° 187, de 2001, es
tando em fase final, para votação em Plenário.

O Projeto do Deputado Jorge Bittar se pauta na
necessidade de vinculação da maioria dos recursos
do Fundo (75%) para programa de renda mínima às
popu lações que estejam abaixo da linha da pobreza.

Já o Projeto de Lei do Governo difere por não
adotar um percentual fixo para as ações substantivas,
mas traz a previsão de que os recursos do Fundo se-

rão destinados a reforço de renda familiar, a par de
outras medidas no âmbito das poUticas de saúde, nu
trição, habitação e educação.

Cumpre notar a criação do Programa Nacional
de Renda Mínima vinculada à educação - "Bol
sa-Escola", pela Medida Provisória n° 2.140, de 13 de
fevereiro de 2001, do que se depreende a adoção,
pelo Governo Federal, da concepção de que o com
bate à pobreza só se efetivará por meio da promoção
mínima de renda às famflias carentes, de sorte a que
possam, elas mesmas, adquirir os produtos básicos
para a sobrevivência no próprio Município, incremen
tando a produção local, ao tempo em que devem ob
servar o compromisso de manutenção dos filhos me
nores na escola.

Somente ações assistenciais dessa natureza
poderão restituir aos brasileiros em estado de pobre
za a esperança de superação da exclusão social que
solapa a sua dignidade humana.

Estamos confiantes de que o Governo se empe
nhará no combate à miséria no Pais, não permitindo o
desvio de recursos para outras ações alheias aos ob
jetivos do Fundo de Combate e Erradicação da Po
breza de que cuida a nossa Constituição Federal.

Pelas razões expendidas, votamos pela rejeição
do Projeto de Lei n° 1.854, de 1999.

sala da Comissão, 30 de maio de 2001. - Deputada
Ângela Guadagnin, Relatora.

11/- Parecer Da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famrlia, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 1.854, de 1999, nos termos
da Relatora, Deputada Ângela Guadagnin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro, Presidente; José Unhares,

Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso, Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darcfsio Perondi,
Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa,
Eduardo Seabra, Elias Murad, Eni Voltolini, Euler Mo
rais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Pai
xão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jorge Alberto,
Lavoisier Maia, Udia Quinan, Marcondes Gadelha,
Oliveira Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmânio Pereira, Osmar Terra, Pimentel Gomes, Ra
fael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Reinaldo
Gripp, Renildo Leal, Rita Camata, Salomão Gurgel,
Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.



Dispõe sobre a remoção de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano para
fins de transplante e tratamento, e dá
outras providências.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CAPiTULO 11
Da disposição "post-mortem" de tecidos,

órgãos e partes do corpo humano
para fins de transplante

LEI N° 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997

Art. 8° Após a retirada de partes do corpo, o ca
dáver será condignamente recomposto e entregue
aos parentes do morto ou seus responsáveis legais
para sepultamento.

CAPiTULO 111
Da disposição de tecidos, órgãos e partes do

corpo humano vivo para fins de
transplante ou tratamento

Art. 9° É permitida à pessoa juridicamente ca
paz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos ou partes
do próprio corpo vivo para fins de transplante ou tera
pêuticos.

§ 1° (VETADO)
§ 2° (VETADO)
§ 3° Só é permitida a doação referida neste arti

go quando se tratar de órgãos duplos, de partes de
órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não
impeça o organismo do doador de continuar vivendo
sem risco para a sua integridade e não represente
grave comprometimento de suas aptidões vitais e sa
úde mental e não cause mutilação ou deformação
inaceitável, e corresponda a uma necessidade tera
pêutica comprovadamente indispensável à pessoa
receptora.
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PROJETO DE LEI N° 1.863-A, DE 1999 É necessário o reconhecimento da dificuldade
(Do Sr. Dr. Hélio) econômica de familiares de pacientes considerados

Acrescenta § 1° ao art. 8° da Lei n0 com morte cerebral e potenciais doadores de órgãos.
9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para dis- Assim, tal proposição se justifica, como um ges-
por sobre o custeio das despesas funerá- to de reconhecimento que se presta post-mortem, a
rias do doador em potencial de órgãos esse verdadeiro gesto de solidariedade.
para transplante; tendo parecer da Co- Sala das Sessões, 14 de outubro de 1999. -
missão de Seguridade Social e Famflia, Deputado Dr. Hélio, PDT/SP.
pela rejeição deste, e dos de n~.618 e
3.922/2000, apensados (Relator: Deputa
do Jorge Alberto).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Projetos apensados: PL n° 2.618/00 e PL n°
3.922/00
111 - Na Comissão de Seguridade Social e Família:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Acrescente-se o § 1° ao artigo 8° da Lei n°

9.434, de 4 de fevereiro de 1997, com a seguinte re
dação:

"Art. 8° .
§ 1° O Sistema Único de Saúde - SUS, custeará

as despesas funerárias do potencial doador de ór
gãos para transplante.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da sua publicação.

Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Apesar de uma legislação extremamente mo
derna no que diz respeito à doação de órgãos para
transplante, esta mesma legislação deixou uma lacu
na no que diz respeito ao amparo ao doador potenci
al, cuja família não conta com possibilidades de cus
teio do funeral.

A presente propositura se reveste de máxima
importância, na medida em que se reconhece a digni
dade e o elevado espírito de solidariedade humana
dos familiares de todo aquele que, embora morto, ve
nha a contribuir para salvar a vida de seu semelhante.



O Congresso Nacional decreta,

Art. 10 O familiar do doador de órgãos
ou tecidos para transplantes, post mortem,
ou pessoa por ele responsável que realizar
seu funeral será beneficiado com a conces
são de auxilio-funeral, em valor equivalente
a 3 (três) salários mfnimos.

Art. 2° As despesas decorrentes do
contido no artigo anterior serão custeadas
por dotações orçamentárias próprias, à car
go do Ministério da Saúde, destinadas ao
Sistema Nacional de Transplantes, suple
mentadas se necessário.

Art. 3° Caso o doador tenha sido funci
onário público, cujo regime jurfdico já o te
nha contemplado com o auxilio-funeral, será
este pago acrescido do valor corresponden
te ao estabelecido nesta lei, cada qual sub
vencionada pelos recursos orçamentários
próprios.

Art. 4° Para concessão do presente
benefício, será dispensável a comprovação
do efetivo aproveitamento dos órgãos e teci
dos doados.

Art. 5° É obrigatória a comunicação
do beneHcio de que trata a presente lei ao
familiar ou responsável pelo corpo do do
ador, cabendo ao Médico que expedir o
atestado de óbito fazê-lo por escrito, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, con
correndo em multa de um salário mfnimo
nele seu descumprimento.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

É inquestionável o avanço que houve no cenário
nacional a partir da evolução da consciência coletiva
referente à necessidade do transplante de órgãos e
tecidos, com séria preocupação das instituições Go
vernamentais e conseqüente normatização dos pro
cedimentos afetos.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Serão custeados pelo Poder Público as

despesas de sepultamento de pessoas que em vida,
tenham autorizado a doação de órgãos.

Parágrafo primeiro. poderão usufruir dos beneff
cios da presente lei, os doadores cujas famflias confir
marem seu desejo, a tempo de que seus órgãos pos
sam ser reaproveitados.

Parágrafo segundo. O Governo Federal fará
convênios com Estados e Municfpios para a plena
aplicação desta lei.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei
no que couber para efetivar a sua aplicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
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PROJETO DE LEI ~ 2.618, DE 2000 PROJETO LEI N° 3.922, DE 2000
(Do Sr. Enio Bacci) (Do Sr. Roberto Argenta)

Cria auxflio funeral para os doado- Dispõe sobre a concessão das do-
res de órgãos, e dá outras providências. ações auxílio-funeral para famílias de

(Às Comissões de Seguridade Social e doadores ou pessoas por elas respon-
Família; e de Constituição e Justiça e de sáveis nas doações de órgãos destina-
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11) dos a transplantes.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 1.863,
de 1999)

rio.
Art. 4° Esta lei entrará em vigor cento e vinte

(120) dias após a data de sua publicação.

Justificação

A doação de órgãos, que se constitui em uma de
claração de amor ao semelhante, tem sido fator relevan
te no salvamento de vidas. São milhares de pessoas
que aguardam na chamada ''fila dos transplantes".

Tem o Poder Público incentivado a doação medi
ante campanhas publicitárias, mesmo assim não tem
essas surtido efe~o e as filas aumentam cada vez mais.

Cabe ao "Estado" a tarefa de contrdJuir de forma
mais eficaz, e neste sentido acred~amos que o presente
projeto de lei, se aplica ao, será de incentivo à doação.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Enio
Bacci, PDT/RS.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM(UA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N°2.618/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de Emendas, a partir de 12 de maio de
2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto e nem aos
seus apensados.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. - Elolzio
Neves Guimarães, Secretário.



DECRETO N°2.268, DE 30 DE JULHO DE 1997

Dispõe sobre a remoção de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano para
fins de transplante e tratamento dá ou
tras providências.

Regulamenta o Disposto na Lei N°
9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dis
põe sobre a remoção de órgãos, tecidos
e partes do corpo humano para fins de
transplante e tratamento, e dá outras pro
vidências.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

lEI N° 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado Roberto .Argenta, Partido do Humanista
da Solidariedade.

CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1°A disposição gratuita de tecidos, órgãos e
partes do corpo humano, em vida ou post mortem,
para fins de transplante e tratamento, é permitida na
forma desta lei

Parágrafo Único. Para os efeitos desta lei, não
estão compreendidos entre os tecidos a que se refere
este artigo o sangue, o esperma e o óvulo.

Art. 2° A realização de transplantes ou enxertos
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só po
derá ser realizada por estabelecimento de saúde, pú
blico ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de
remoção e transplante previamente autorizados pelo
órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo Único. A realização de transplantes
ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo hu
mano só poderá ser autorizada após a realização, no
doador, de todos os testes de triagem para diagnósti
co de infecção e infestação exigidos para a triagem de
sangue para doação. segundo dispõem a Lei n°
7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamentos do
Poder Executivo.
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O direito à vida não pode se resumir à uma mentos, já que os benefícios decorrentes podem se
lenta e gradual espera da morte. A vida deve ser estender além das fronteiras de municípios e até
celebrada e oportunizada como um presente da mesmo de estados.
natureza, e cabe àqueles que velam pela organiza- São nossas justificações ao presente Projeto de
ção social. em todos os seus níveis, propiciar as lei.
condições máximas onde o indivíduo, célula mater
de qualquer corpo social, possa se fazer represen
tar junto à própria vida.

A estatística mostra um significativo crescimen
to dos registros em banco de dados de doadores de
órgãos e tecidos, todavia ainda representa somente
um passo diante da longa caminhada a ser empreen-
dida pela nossa sociedade no sentido de tornar a doa-
ção de órgãos e tecidos um fato usual.

Daí nossa iniciativa, que se justifica na necessi
dade de se criar um estfmulo para os doadores, que
por certo sentir-se-ão mais confortáveis em saber que
pessoas do seu círculo familiar receberão o benefício
previsto nesta lei.

Dispomos já do conhecimento tecnológico
para que todos os passos que envolvem o trans-
plante de órgãos e tecidos se desenvolvam com
adequação e segurança. O sentimento quanto à
sua necessidade já se firma no seio da sociedade
como parte do exercício da cidadania, a que todos
somos incentivados a colaborar, sentimento este
que cabe ao Estado reforçar, no sentido de estar
mos todos abertos à vida, que transcende um fim
determinado e se estende aos confins do conheci
mento imaginável. A aprovação do PL reforçará
sem sombra de dúvida esse sentimento de frater
nidade coletiva.

Incentivando a doação de órgãos e tecidos por
meio do projeto ora proposto, colaboramos para que o
Estado oportunize uma maior dignidade para seus in
tegrantes, consoante a estrutura já existente.

O Ministério da Saúde, com o encargo de apli
cação da Política Nacional de Transplante de Órgãos
e Tecidos P<lítica esta aprimorada a partir da publi
cação da Lei n°9.434, de 4 de fevereiro de 1997, regu
lamentada pelo Decreto n° 2.268, de 30 de junho de
1997, tem sob sua égide a coordenação de todos os
órgãos federais, estaduais e municipais que se inse-
rem no Sistema.

Dentro do Sistema Nacional de Transplantes,
agem coordenadorias para cadastramento, classifi
cação e priorização do atendimento àqueles que se-
rão sujeitos ativos e passivos dessa política, sendo,
dentro da atual estrutura estatal, aquele órgão que
melhor poderá atender a proposta aq!Ji. formulada,
equacionando as diferenças porventura existentes
para aplicação prática, com unificação de procedi-



CAP[TULO I
Do Sistema Nacional de Transplante

Art. 1° A remoção de órgãos, tecidos e partes do
corpo humano e sua aplicação em transplantes, en
xertos ou outra finalidade terapêutica, nos termos da
Lei n° 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, observará o
disposto neste decreto.

Parágrafo Único. Não estão compreendidos en
tre os tecidos a que se refere este decreto o sangue, o
esperma e o óvulo.
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DISPOSiÇÕES PRELIMINARES mília não conta com possibilidades de custeio do fu
neral. Assim escreve uÉ necessário o reconhecimento
da dificuldade econômica de familiares de pacientes
considerados com morte cerebral e potenciais doado
res de órgãos:'

Foram apensados os PL n° 2.618, de 2000 do
Senhor Deputado Enio Bacci e PL n° 3.922, de 2000
do Senhor Deputado Roberto Argenta, ambos com
proposta de criação de auxflio funeral para os doado
res de órgãos.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi
das emendas ao projeto.

Seção I
Da Estrutura

Art.2° Fica organizado o Sistema Nacional de
Transplante - SNT, que desenvolverá o processo de
captação e distribuição de tecidos, órgãos e partes re
tirados do corpo humano para finalidades terapêuticas.

Parágrafo Único. O SNT tem como âmbito de in
tervenção as atividades de conhecimento de morte
encefálica verificada em qualquer parte do território
nacional e a determinação do destino dos tecidos, ór
gãos e partes retirados.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMrUA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 1.863/99

Nos termos do art. 119, caput, I , do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 01 de dezembro de 1999, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das Emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999.
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto apresentado propõe que o Sistema
Único de Saúde -SUS, seja o responsável pelo paga
mento das despesas funerárias do potencial doador
de órgãos para transplante, a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.

Na justificação do projeto o autor, reconhece a
importância e modernidade da legislação referente a
doação de órgãos para transplante, entretanto aponta
como lacuna o amparo ao doador potencial, cuja fa-

11 - Análise e Voto do Relator

A doação de órgãos no Brasil tem sido caracteri
zada como um ato de amor, de generosidade e de so
lidariedade humana, independente de qualquer ca
mada social. Portanto, a doação deve acontecer de
forma espontânea e sem pressão dos segmentos en
volvidos no processo de captação. Custear as despe
sas funerárias de prováveis doadores é criar meca
nismos de pressão para que a doação ocorra e prova
velmente algumas famílias seriam induzidas ao bene
ficio proposto sem a clareza necessária do ato que
estariam a realizar.

O § 4° do art. 199 da Constituição Federal profbe
qualquer tipo de comercialização de órgãos, tecidos e
substâncias humanas para fins de transplante, pes
quisa e tratamento. O benefício proposto no presente
Projeto de Lei, custeio do funeral, pode ser caracteri
zado uma forma de comércio.

Sabiamente, o Deputado Dr. Hélio não relacio
nou dentre as justificativas de seu projeto o aumento
do número de doações, o que provavelmente ocorre
ria nas camadas menos privilegiadas da sociedade,
pois, neste aumento estaria o interesse pelo custeio
do funeral, inclusive com Possibilidade de fraudes.

A criação de auxflio funeral, como proposto nos
projetos apensados (nOs 2.618 e 3.922. de 2000),
além de contrariar o proposto no ? 4? do art. 199 da
Constituição Federal, também não resolve o principal
problema existente, que é o estrmulo à doação volun
tária.

Entendendo que as propostas apresentadas
vêm de encontro com o proposto pela Lei n° 9.434, de
1997, que é a doação espontânea de órgãos, apre
sento Voto Contrário ao Projeto de Lei 1.863, de
1999, e aos dois projetos apensados nOs 2.618, de
2000 e 3.922, de 2000.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2001. 
Deputado Jorge Alberto, Relator.



PROJETO DE LEI N°2.065-A/1999

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
5-6-2001 a 13-6-2001. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2001. 
Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n02.065, de 1999, de autoria do
nobre Deputado Silas Brasileiro, propõe a introdução,
na Lei n° 8.723, de 28 de outubro de 1993, de dois no
vos artigos 15-A e 15-B.

Segundo o artigo 15-A, a medição da poluição
emitida por veículos movidos a óleo diesel, para efeitos
de aplicação da legislação ambiental e do Código da
Trânsito, só poderia ser feita por meio de opacímetros,
vedada a utilização de Outros métodos ou equipamen
tos. O artigo 15-B determina que o auto de infração de
corrente da desobediência às normas de qualidade do
ar deverá ser assinado pelo condutor do veículo infrator.

O projeto propõe, em resumo, que, para ter sua
emissão de poluentes avaliada, o veículo deverá ser
parado, ter um equipamento de medição acoplado ao
cano de escapamento e, ao final, ter um laudo assina
do pelo seu condutor. Pretende ele impedir, portanto,
o controle dos veículos em movimento, como é feito
atualmente.

O projeto já passou pela avaliação daComissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
onde foi rejeitado. Não foram, nos prazos regimentais,
apresentadas emendas em ambas as comissões de
mérito.

Cabe a esta Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias pronunciar-se sobre o
mérito do projeto, nos termos do inciso IV do art. 32
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

/I - Voto do Relator

A redução da poluição do ar constitui, atualmen
te, em um dos principais desafios da humanidade.
Isto porque seus efeitos se fazem sentir tanto em nfvel
local como global, influindo diretamente na qualidade

*PROJETO DE LEI N° 2.065-B, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Altera a Lei nO 8.723, de 28 de outu
bro de 1993, no que se refere ao'controle
da poluição emitida por veículos a diesel;
tendo: da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela rejeição
(relatora: Dep. Fátima Pelaes); e da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, pela rejeição (relator: Dep.
Manoel Vitório).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - Art. 24,11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 29-3-01
- parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público publicado no OCO de 29-3-01

SUMÁRIO
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11I- Parecer da Comissão COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,

MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 1.863, de 1999, e os de nOs
2.618 e 3.92212000, apensados, nos termos do Rela
tor, Deputado Jorge Alberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro, Presidente; José Unhares,

Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso, Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sã, Carlos Mosco
ni, Cleuber Carneiro, Darei Coelho, Darcísio Perondi,
Dr.Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa,
Eduardo Seabra, Elias Murad, Eni Voltolini, Euler Mo
rais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Pai
xão, Ivânio Guerra, Jandira Feghati, Jorge Alberto,
Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Marcondes Gadelha,
Oliveira Filho, Orlando Desconsi, arfando Fantazzini,
Osmânio Pereira, Osmar Terra, Pimentel Comes, Ra
fael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Reinaldo
Gripp, Renildo Leal, Rita Camata, Salomão Gurgel,
Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.
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de vida das pessoas e contribuindo para alterações Para controlar a poluição do ar é fundamental a
climáticas que afetam a Terra como uni todo. fiscalização das emissões dos veiculas automotores.

~ poluiç~o do ar, tão sentida nas médias e gran- Para. fiscali~ar ? cumprimento das no!mé.is, é preciso
. des Cidades, e causa de graves danos à saúde públi- medl~ ~ emlssao ~os veiculas em transIto, em suas

ca, afetando em particular o sistema respiratório das condlçoes normais de tráfego, sem perturbar o já
pessoas, causando reações alérgicas e doenças cu- complexo e congestionado movimento das cidades.
tâneas. Em São Paulo, o caso tipico e mais complexo Isto só é posslvel com métodos e equipamentos de
do Brasil, em determinados perlodos do ano, centros operação simples e que ofereçam resultados rápidos
de saúde e hospitais ficam lotados de vitimas de in- e suficientemente confiáveis. Os processos atuais,
fecções respiratórias e alérgicas decorrentes do efei- empregados principalmente em São Paulo pela Ce-
tos da poluição do ar. Os efeitos são mais sentidos por tesb, baseados na densidade e na coloração da fu-
crianças e idosos, cujos organismos são mais sensl- maça emitida pelos veículos, atendem a esses requi-
veis aos poluentes. sitos. Como os veículos cujos motores fogem aos pa-

Estudo recentes realizados em seis cidades do drões de controle são multados, ou, em alguns casos,
Meio Oeste dos Estados Unidos, mostraram que as são retirados de circulação, são óbvios os desconten-
altas concentrações de poluentes na atmosfera são tamentos e as contestações à fiscalização. Afinal, nin-
capazes de reduzir em até um ano e meio a expectati- guém gosta de s.er multado e, muito menos, de ter seu
va de vida ao nascer de seus habitantes. Pesquisado- veiculo apreendido.
re~ da Faculdé.ide de Medicin~ da Universidade de A alteração dos métodos e processos de fiscali-
Sao Paulo avaliam que nessa CIdade as conseqüênci- zação e de medição das emissões dos veículos nos
as são a.inda maiores, já que a co~centração de polu- moldes propostos pelo projeto, simplesmente jn~iabi-
entes. alr é quas~ duas,vezes maior do que ~ média lizará qualquer fiscalização. Primeiramente, porque
das Cidades mais polUldas .d~s Estados Unidos. ,Os i~plicará na substituição de todos os equipamentos
c~st?S dec?rrentes da. poIUIÇ~O do ar ~ara a sau~de utilizados e em novos processos de treinamento do
p~bhca, alem .do sofr!m~nto Imposto a populaçao, pessoal empregado na fiscalização, com custos evi-
sao, portanto, Incalculavels. dentemente altos e fora das possibilidades de nosso

Ainda no nível local, a poluição do ar é causa poder público. Em segundo lugar, porque tornará obri-
das chuvas ácidas, provoca a deterioração de edifica- gatória a parada dos veículos a serem fiscalizados,
ções e monumentos construidos em pedra ou concre- causando transtornos no trânsito que, com certeza,
to, causa a corrosão de equipamentos metálicos, au- tomarão im~raticáveis as aferições. ~or último, obri-
menta os custos de limpeza pública e degrada a pai- g~rá a ad?çao d~ ~~ processo e equipamento deter-
sagem urbana, para citar apenas alguns de seus in- ml~ados, Impo.s~lbllrtando o emprego de ~~~as tecno-
convenientes. loglas ~e medlçao, engessando as POSSibIlidades de

., evoluçao desse setor.
Em nível global, é reconhecido o efeito dos ga- .., .

ses emitidos pelo uso de combustlveis fósseis, princi- Em resumo, ? projeto, se con~e~ldo em la!, s~m-
palmente de derivados de petróleo, na formação do plesmente tomará Imposslvel a afen9ao d~s emlssoes
efeito estufa, causa do aquecimento global que põe de gases poluen!es pelos velculos a dlese~, Interrompen-
em risco todo o conjunto de ecossistemas terrestres. do t~~ urna séne de esfo"!os para reduZIr e controlar a

É, portanto, plenamente justificável a necessá- ~IUlçao do é.ir em ~ossas area~ u~~s. Além dos ~re-
rio todo o esforço do poder públ ico e da sociedade em JUIZOS ao meio ambiente eà saude publica, corno ~SSI~-
geral para controlar a poluição do ar. Como os veícu- lamos, ~stare~s perdendo t~o o esf~rço e o Investl-
los automotores, incluindo aqueles movidos por mo- mento Ja realr~ado d~e ~ final da decada ~e 1970,
tores a óleo diesel, contribuem com uma parcela con- quando os.órgaos ambIentaIS federal e estaduaiS come-
siderável, em muitos casos, como no de São Paulo, çaram efetivamente a atuar nesse setor.
com a maiorpar~ela das emissões, a legislação ambi- Em que pesem as justas motivações do ilustre
e~!al e de transito naturé.il~en!e tornam-se mais res- Autor, no sentido de prevenir posslveis injustiças, per-
tntlvas, controlando ~ eflclencla dos motores ~e ver- feitamente evitáveis mediante, por exemplo, o treina-
cuias novos e. o func~onam~nt~ e a manutençao dos mento e aperfeiçoamento do pessoal envolvido na fis-
veículos em c'rcu.!a9a~ A lei n 8.723, ~e 28 de ?u~u- calização, a necessidades de controle da poluição do
bro de 1993, que dlspoe sobre a reduçao de emlssao é d .. .
de poluentes por veículos automotores e dá outras ar e Intere~se Incomp~.ra:velmente maIs ampl?
prov~~ências:', cujo teor o projeto em análise propõe para toda a SOCiedade bras~I~lr~. Isto posto, enca~TlI-
modificar, é Justamente um dos instrumentos legais nhamo.s nosso V?to pela reJelçao, quanto ao ménto,
que mais vêm contribuindo para o aperfeiçoamento do Projeto de Lei n° 2.065, de 1999.
do~ !TI0tores v?iculares e para o controle da poluição Sala da Comissão, 1° de agosto de 2001. -
emitida por velculos. Deputado Manoel Vitõrio, Relator.



I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 2.097-A/99

O presente projeto de lei complementar cria o
Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Re
pressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas.

A ser integrado por órgãos que exercem essas
atribuições, esse Sistema deverá gerar e implementar
mecanismos de cooperação entre a União, os Esta
dos e o Distrito Federal para o desenvolvimento de
ações conjuntas de combate ao furto e roubo de veí
culos e cargas. O Registro Nacional de Veículos auto
motores - RENAVAM, passa a compor também esse
Sistema.

Para atender ao que se destina o Sistema Naci
onal de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Fur
to e Roubo de Veículos, a União, os Estados e o Dis
trito Federal estabelecerão, conjuntamente, planos
programas e estratégias de ação voltados para o
combate ao furto e roubo de veículos e de cargas em
todo o temtóno nacional. A implementação das ações
propostas poderá ser feita mediante a celebração de
convênios entre os participantes do sistema.

O projeto de lei em pauta também institui, no
âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo Nacional de
Combate ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas,
destinado à implantação e manutenção do referido
Sistema, bem como à estruturação, aparelhamento,
modernização e adequação tecnológica dos meios
utilizados pelos órgãos que o compõem. Em continu
ação, discrimina as receitas que constituirão o menci
onado Fundo.

A proposição determina expressamente que to
dos os bens utilizados para a prática de furto ou roubo
de veículos e cargas, ou para assegurar a impunidade
do crime ou a detenção da coisa, ficam sujeitos à pena
de perdimento em favor do Fundo Nacional de Comba
te ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, mediante
sentença condenatória transitada em julgado.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da âmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura -e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 2-5-01, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

·PROJETO DE LEI N°2.097-B, DE 1999
(Do Sr. Mário Negromonte)

Cria o Sistema Nacional de Preven
ção, Fiscalização e Repressão ao Furto e
Roubo de Veículos e Cargas, e dá outras
providências; tenes: da Comissão de Re
lações Exteriores e de Defesa Nacional,
pela aprovação (relator: Dep. Airton
Dipp); e da Comissão de Viação e Trans
portes, pela aprovação, com emenda (re
lator: Dep. Mauro Lopes).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Viação e Trans
portes: e de Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54) - Art. 24,11) .

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

-Projeto inicial publicado no OCO de 5-4-01
- parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional publicado no OCO de 5-4-01
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111- Parecer da ComissaoCOMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDA
Ambiente e Minorias, em reunião extraordinária realiza
da hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nO
2.065-A/1999, nos termos do relator, Deputado Manoel
Vitório.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Ana Catarina, Presidente - Tilden Santiago - Glycon
Terra Pinto e Luciano Pizzatto, Vice-Presidentes 
Aníbal Gomes - Badu Picanço - Celso Russomanno
- Clovis Volpi - João Paulo - José Barba - José Car
los Coutinho - Luiz Alberto - Luiz Bittencourt - Luiz
Ribeiro - Milton Barbosa - Pedro Bittencourt - Regis
Cavalcante - Ronaldo Vasconcellos - Salatiel Carva
lho - Welinton Fagundes - Elias Murad - Jaime Fer
nandes - Ricardo Izar - Sérgio Novais - Laura Carne
iro - Paulo Gouvêa - Suas Brasileiro - Fernando Ga
beira e Manoel Vitório.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Ana Catarina, Presidente.



11 - Voto do Relator
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Altera o art. 240 da Lei n09.503, de 23 de setem- contra o furto e roubo de veículos, com mecanismos
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasilei- de cooperação entre a União os Estados e o Distrito
ro, transfomando em infração gravíssima o fato de de- Federal, e a capacitação e articulação de órgãos
ixar o responsável de promover a baixa do registro de federais, estaduais e do Distrito Federal.
veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Estamos convencidos de que somente após a

Determina que o Contran estabelecerá: vigência desse Sistema será possível acreditar na efi-
- os dispositivos antifurto obrigatórios nos veí- cácia do combate ao furto e roubo de veículos no

culos produzidos no País, e nos importados; País, pois isso passará a ser empreendido com o apo-
II - os sinais obrigatórios de identificação dos io de_uma ~stru~ura !ridimensional ~ue engloba a pre-

veículos suas características técnicas e o local exato vençao, a flscallzaçao, e a repressao., ,
em que devem ser colocados nos veículos; Dentro dessa estrutura, vemos a participação

111 - os requisitos técnicos e atributos de segu- importantíssima do Renavam que, sendo uma base
rança obrigatórios nos documentos de propriedade e de dados de cobertura nacional, permitirá com maior
transferência de propriedade de veículo. rapid~z a identificação do ilícito e facilitará a ação re-

O projeto dispõe que as empresas transporta- presslva.
doras e os transportadores autonomos ficam obriga- Todas as medidas que o projeto torna obrigatóri-
dos a utilizar manifesto de carga como medida pre- as, como o uso de equipamentos antifurto, o cumpri-
ventiva contra o furto e roubo de veículos de carga. O mento de normas relacionadas a desmonte de veícu-
descumprimento a essa obrigação constitui infração los, a utilização de manifesto de cargas, atuarão
punível com multa. como mecanismos complementares preventivos, ca-

Estabelece que as companhias seguradoras re- pazes de proporcionar a maior eficácia do Sistema
duzirão o valor do prêmio do seguro contratado para ora pr~posto. . . ._
os veículos dotados de dispositivo opcional de pre- Fmalf!lente, a proposta da mstltulçaO de um
venção contra furtos e roubos. Fundo Naclon~1 de ~omb~te ao Furto e Roubo d~ Ve-

. . . ículos é providenciai, poiS certamente garantirá a
. Det:rmlna que ~s autorl~a?es fazendárias en- adequada implantação, a manutenção, o devido apa-

c~mlnharao, a aut?nda~e poliCiai competente, có- relhamento e a modernização dos meios para a efici-
pia dos autos de Infraçao referentes a veículos e ente operacionalização de toda a estrutura de susten-
mercadorias encontrados, durante qualquer ação tação do Sistema ora concebido.
fisc~l~ ~esacompanhados de documento regular de Há, porém, uma medida importante, não
aqulslçao. contemplada, que consideramos necessária

Dispõe, finalmente, que o Poder Executivo regu- acrescentar ao projeto. Ela tem por objetivo identificar
lamentará esta lei complementar no prazo de noventa o produto roubado, dificultando a sua colocação no
dias a contar de sua publicação. mercado receptador. Assim, ela está sendo por nós

Cabe a esta Comissão de Viação e Transportes proposta em forma de emenda ao projeto.
emitir parecer sobre o mérito dessa proposta. Este De qualquer maneira, por todas as vantagens que
projeto foi apreciado pela Comissão de Relações a proposição apresenta, somos pela aprovação do PL
Exteriores e Defesa Nacional, que emitiu parecer pela n° 2.097, de 1999, com a emenda que apresentamos.
sua aprovação. Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. -

Deputado Mauro Lopes, Relator.

Diante das constantes ocorrências de furtos e
roubos de veículos no País, e o conseqüente
desaparecimento de cargas, culminando até com a
morte dos condutores desses veículos, a Criação de
um sistema integrado capaz de prevenir, fiscalizar e

. reprimir essas ações sinistras, é iniciativa das mais
importantes.

O presente projeto cria os fundamentos
necessários para o funcionamento desse sistema,
permitindo que o combate a essas ações criminosas
não fique apenas limitado à atuação da iniciativa
privada, mas homologado por uma política nacional

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 1° do projeto o seguinte
inciso IX:

"Art. 1° ..
"
"IX - promover e implantar o uso, pelos fabri

cantes, de códigos que identifiquem, na nota fis
cal, o lote e a unidade do produto que está sendo
transportado ."

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Mauro Lopes.
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PROJETO DE LEI N° 2.097-8, DE 1999

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 2.097-AJ99, com emenda, nos ter
mos do relator, Deputado Mauro Lopes..

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Philemon Rodrigues, Presidente - Robério Ara
újo Ary Kara e Mauro Lopes, Vice-Presidentes - Ba
silio Villani - Chico da Princesa - Haroldo Bezerra
Márcio Matos .- Mário Negromonte - Roberto Ro
cha - Romeu Queiroz - Sérgio Reis - Aracely de
Paula - IIdefonço Cordeiro - Neuton Lima - Paulo
Gouvêa - Pedro Fernandes - Raimundo Santos 
Damião Feliciano - Marcelo Teixeira - Norberto Tei
xeira. Pedro Chaves - Carlos Santana - Manoel Vi
tório - Teima de Souza - Albérico Filho - Asdrúbal
Bentes - Gonzaga Patriota - Wanderley Martins 
Aírton Cascavel e Lael Varella, titulares e Candinho
Mattos - Carlos Dunga - Vittório Medioli - ígor AVe
Iino - Marcos Lima - Pedro Celso - Hugo Biehl- Si
mão Sessim e João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente. .

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Acrescente-se ao art. 1° do projeto e seguinte
inciso IX: .

"Art. 1° .

IX - promover e implantar o uso, pelos
fabricantes, de códigos que identifiquem, na
nota fiscal, o lote e a unidade do produto
que está sendo transportado."(NR)

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

*PROJETO DE LEI N°2.133-A, DE 1999
(Da SI"" AlcioneAthayde)

Torna obrigatória a vacinação con
tra a rubéola de mulheres em idade fértil;
tendo parecer da Comissão de Segurida
de Social e Família, pela aprovação, com
emenda (relatora: Dep. Lídia Quinan).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família:

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- emenda oferecida pela relatora
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É obrigatória a vacinação das mulheres

na faixa etária de 12 a 49 contra a Rubéola.
Parágrafo único. São dispensadas de recebe

rem a vacina a que se refere o caput as mulheres da
quela faixa etária que comprovarem, por meio de ca
demeta de vacinação, terem recebido dose de vacina
congênere.

Art. 2° O Sistema Único de Saúde - SUS, dispo
nibilizará os meios necessários à consecução do dis
posto nessa lei.

Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de 90
dias de sua publicação.

Justificação
É sabido de há muito que a infecção pelo vírus

da Rubéola, mormente quando contraída nos 3 pri
meiros meses de gravidez, causa seqüelas, muitas
vezes graves, nas crianças: é a chamada Síndrome
da Rubéola Congênita.

Esse conjunto de sinais e sintomas caracteri
za-se por crianças com baixo peso, retardo mental,
retardo do crescimento, acometimento cardíaco, ocu
lar ou lesões auditivas, havendo uma altíssima taxa
de mortalidade entre esses conceptos.

Durante muitos anos, a ocorrência dessa Sín
drome teve que ser aceita como uma fatalidade e fa
zia parte do rol de recomendações dadas às gestan
tes que se afastassem de crianças nos 3 primeiros
meses de gravidez.

Era comum também que as famflias mais escla
recidas tentassem por todos os meios viabilizar o con
tágio de suas filhas quando novas, pois era conside
rado bom contrair a doença e adquirir a imunidade na
infância ou adolescência com vistas a se evitar pro
blemas durante a gestação.

Desde meados da década dá 60, entretanto, a
humanidade já dispõe de imunizante capaz de provo
car a proteção contra a doença em cerca de 95% dos
vacinados.

Já há algum tempo, o Ministério da Saúde inclu
iu a vacina tríplice viral (contra Sarampo, Rubéola e
Caxumba) no calendário de imunizações e pode-se
prever que, dentro em pouco, a população feminina
em idade fértil não correrá risco - ou correrá em pro-



EMENDA ADITIVA N° 1

111 - Parecer da Comissão

Acrescente-se ao parágrafo único do art. 1° do
projeto a seguinte expressão:

li ... ou que apresentem exames sorológicos que
demonstrem a existência de imunidade."

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2000. 
Deputada Udia Quinan, Relatora.

A nobre Deputada Alcione Athayde expressa,
com esta iniciativa, uma enorme preocupação de pre
venir males gravíssimos e evidentemente fáceis de
evitar. A vacina está disponível e tem custo bastante
acessível. Como a própria justificação aponta, em
breve não existirão mais mulheres em idade fértil não
vacinadas. Esta conquista certamente significará ma
ior tranqüilidade para as próximas gerações.

No entanto, achamos que deve ser incluída a
menção à dispensa da vacina para as pessoas que
apresentarem exames sorológicos que apontem a
existência de imunidade por terem tido a doença.

O Sistema Único de Saúde deve considerar a in
corporação desta vacina ao esquema disponível para
a população brasileira. Por este motivo, não resta se
não louvar a iniciativa e recomendar o voto favorável
ao Projeto de Lei n° 2.133, de 1999, com a emenda
acima mencionada.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2000. 
Deputada Udia Quinan, Relatora.

A Comissão de Seguridade Sociàl e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 2.133/1999, com emenda,
nos termos do parecer da relatora, Deputada Lfdia
Quinan.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
~ Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,
Angela Guadagnin e Vicente Caropreso - Vice-Presi
dentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston Andrade,
Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosco
ni, Cleuber Carneiro, Darci Coelho, Darcísio Perondi,
Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa,
Eduardo Seabra, Elias Murad, Eni Voltoliní, Euler Mo
rais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Ivan Pai
xão, Ivânio Guerra, Jandira Feghali, Jorge Alberto,
Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Marcondes Gadelha,
Oliveira Filho, Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini,
Osmânio Pereira, Osmar Terra, Pimentel Gomes, Ra
fael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Reinaldo
Gripp, Renildo Leal, Rita Camata, Salomão Gurgel,
Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.
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porções muito baixas -, de dar a luz a crianças com a 11 - Voto do Relator
citada síndrome.

Há, contudo, um estoque de mulheres que não
alcançou os beneffcios da expansão do novo calen
dário de vacinação e que ainda permanece sob risco
de contrair a enfermidade durante a gravidez. Para
essas, existe a possibilidade de administração da va
cina monovalente ou dupla viral (Rubéola e Saram
po), de baixo custo e que, indubitavelmente, repre
sentará um grande passo no aumento nos nlveis de
sanidade de nossa população.

Nossa iniciativa, portanto, é simples: estabelece
a obrigatoriedade de vacinação das mulheres no in
tervalo etário refendo, deixando a cargo da Pasta da
Saúde as formas de operacionalização da determina
ção legal. Essa.poderá ser feita sob a forma de cam
panhas, no período de pós-parto ou de pós-aborta
mento ou outra que se configure eficaz.

Desse modo, esperamos contar com o apoia
mento de nossos ilustres Pares em ambas as Casa
do Congresso Nacional para a aprovação dessa im
portante medida.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1999. 
Deputada Alcione Athayde.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 2.133/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 24 de abril de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apreséntadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Elorzio
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O projeto a ser analisado obriga a vacinação de
.mulheres entre 12 e 49 anos contra a rubéola. Ficam
dispensadas da vacina as que comprovem, com a
carteira de vacinação, j~ terem sido imunizadas. De
termina que o Sistema Unico de Saúde disponibilize
os meios necessários para cumprir o disposto.

A justificação chama a atenção para as conse
qüências graves da rubéola na gestação, podendo levar
não apenas à morte do concepto, como ao baixo peso,
retardo mental, lesões auditivas ou oculares, dentre ou
tras. Lembra que esta vacina foi incluída recentemente
no calendário de vacinas, mas que existem mulheres
em idade fértil que ainda não a receberam.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental. Em seguida a este órgão técnico, a Comis
são de Constituição e Justiça apreciará esta iniciativa.
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EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO I - Relatório

Agosto de 2001

Acrescente-se ao parágrafo único do art. 1° do
projeto a seguinte expressão:

"... ou que apresentem exames sorológicos que
demonstrem a existência de imunidade."

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.250-A, DE 2000
(Do Sr. Adolfo Marinho)

Dispõe sobre a jornada de trabalho
do odontólogo (cirurgião-dentista) da ad
ministração pública federal direta, das
autarquias e das fundações públicas fe
derais e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com substitutivo (relator: De
putado Pedro Henry).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, 11))

* Projeto inicial publicado no OCO de 27-6-2000.

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público

- 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

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 3.250/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentaçãode emendas, a partir de 14-11-2000, por
cinco sesr:ões. Esgotado o prazo, não foram apresen
tadas emendas ao projeto.

Safa da Comissão, 23 de novembro de 2000.
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

O projeto em exame visa alterar a jornada de
trabalho dos ocupantes de cargos da categoria funci
onai de odontólogo, pertencentes à administração pú
blica federal, reduzindo a atual carga de seis para
quatro horas diárias.

Justificando a iniciativa, o autor argumenta que
a legislação em vigor está em desacordo com o prin
cípio da isonomia, uma vez que aos médicos é asse
gurada jornada de quatro horas diárias (Lei n°
9.436/97).

Não foram apresentadas emendas ao projeto no
prazo aberto para tal fim.

11- Voto do Relator

A exclusão dos ocupantes do cargo de odontó
logo das disposições da Lei n°9.436/97 , que fixa a jor
nada de trabalho dos médicos, servidores civis, da
administração pública federal, contraria o princípio
constitucional da isonomia. De se lembrar, por oportu
no, que, de acordo com o art. 22 da Lei n03.999, de 15
de dezembro de 1961, são extensivas aos cirur
giões-dentistas as disposições legais pertinentes a
piso salarial profissional e jornada de trabalho dos
médicos.

O projeto em exame procura reparar esse equí
voco, assegurando aos ocupantes do cargo de odon
tól090 jornada de trabalho de quatro horas diárias.

Essas disposições, todavia, não devem alcan
çar os dentistas castrenses, já que os militares são re
gidos por comandos normativos próprios (Estatuto
dos Militares e Lei de Remuneração dos Militares).
Para que não pairem dúvidas sobre essa distinção e,
ainda, com o intuito de aperfeiçoar a redação original,
este relator oferece substitutivo à proposição.

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
projeto, na forma do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 4 de abril de 2001. - Deputado
Pedro Henry, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 3.250, DE 2000

Dispõe sobre a jornada de trabalho
dos ocupantes de cargos da categoria
funcional de odontológo da administra
ção pública federal direta, autárquica e
fundacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A jornada de trabalho dos ocupantes de

cargos da categoria funcional de odontólogo, no âm
bito da administração pública federal direta, autárqui
ca e fundacional, será de quatro horas diárias e vinte
horas semanais.



SUMÁRIO

Dispõe sobre a colocação de infor
mes publicitários ao longo das rodovias
de todo o Território Nacional; tendo pare
cer da Comissão de Viação e Transpor
tes, pela aprovação, contra os votos dos
Deputados Basílio Villani, Romeu Quei
roz e Pedro Chaves (Relator: Deputado
Raimundo Santos).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 29-6-00

Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 3.296/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 23-10-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2000. 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.250/00

Nos termos do art. 119, caput, 11 e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 9-4-2001 , por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao substitutivo oferecido pelo relator.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2001. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
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Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput Art. 1° A jornada de trabalho dos ocupantes de
aos atuais ocupantes de cargos da categoria funcio- c~rgos da c~t~gori~ fun?i~nal de odon~610go, no â~-
nal de OOont610go, sem prejuízo dos respectivos ven- bito da adm.lnlstraçao publica federal dlr~ta~ autár~ul-
cimentos e vantagens. ca e fundaclo~al, será de quatro horas diárias e vinte

Art 20 O d' t rt 1° - I' f' horas semanais.. ISpOS o noa. nao se ap Ica aos o 1- I I • • •

ciais dentistas das Forças Armadas regidos por esta- Pa~grafo unlco. Aplica-se o disposto ~o cap,ut
. ' aos atuais ocupantes de cargos da categona funclo-

tutos espe~fflcos... nal de odontólogo, sem prejufzo dos respectivos ven-
Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- cimentos e vantagens,

blicação. Art. 2° O disposto no art. 1° não se aplica aos ofi-
Sala da Comissão, 4 de abril de 2001. - Deputado ciais dentistas das Forças Armadas, regidos por esta-

Pedro Henry, Relator. tutos especfficos.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 

Deputado Freire Júnior, Presidente'.

*PROJETO DE LEI N° 3.296-A, DE 2000
(Do Sr. Neuton Lima)

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto
de Lei n° 3.250/00, nos termos do parecer do relator,
Deputado Pedro Henry.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior - Presidente; Luiz Antonio Fleury e Her
culano Anghinetti - Vice-Presidentes; Avenzoar Arru
da, Candinho Mattos, Evandro Milhomen, Fátima Pe
laes, Jair Bolsonaro, Jair Meneguelli, João Tota, José
Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Lafre Rosado, Lucia
no Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro
Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Barros, Ricardo Rique,
Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbosa - titulares;
Almerinda de Carvalho, Damião Feliciano e Osvaldo
Biolchi - suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre a jornada de trabalho
dos ocupantes de cargos da categoria
funcional de OOontólogo da administra
ção pública federal direta, autárquica e
fundacional.

O Congresso Nacional decreta:



VOTO EM SEPARADO

Encontra-se sob exame desta Comissão o Proje
to de Lei n° 3.296, de 2000, de autoria do Deputado
Neuton Lima. A proposição proíbe a afixação de qual
quer tipo de publicidade, inscrição, legenda ou símbolo
junto à sinalização de trâns~o, nas rodovias. Proíbe,
ainda, que nas faixas de domínio sejam colocados in
formes publicITários que possam interferir na visibilida
de da sinalização de trâns~o. Determina que a coloca
ção de publicidade, legenda ou símbolo ao longo de ro
dovia condiciona-se à aprovação do órgão rodoviário.
Acrescenta que as receitas oriundas das publicidades
serão aplicadas na redução das tarifas de pedágio.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto. É o relatório.

Apesar da boa intenção do autor da proposta,
quer nos parecer que o Código de Trânsito Brasileiro já
trata adequadamente a matéria que se pretende regu
lar. Vejamos o que dizem os arts. 81,82,83 e 84 da lei:

"Art. 81. Nas vias públicas e nos imó
veis é proibido colocar luzes, publicidade,
inscrições, vegetação e mobiliário que pos
sam gerar confusão, interferir na visibilidade
da sinalização e comprometer a segurança
do trânsito.

Art. 82. É proibido afixar sobre a sinali
zação de trânsito e respectivos suportes, ou
junto a ambos, qualquer tipo de publicidade,
inscrições, legendas e símbolos que não se
relacionem com a mensagem da sinalização.

Art. 83. A afixação de publicidade ou
de quaisquer legendas ou símbolos ao lon
go das vias condiciona-se à prévia aprova
ção do órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via.

Art. 84 O órgão ou entidade de trânsito
com circunscrição sobre a via poderá retirar
ou determinar a imediata retirada de qual
quer elemento que prejudique a visibilidade
da sinalização viária e a segurança do trânsi
to, com ônus para quem o tenha colocado".
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Parecer Vencedor nandes, Raimundo Santos, Damião Feliciano, Marce
lo Teixeira, Norberto Teixeira, Pedro Chaves, Carlos
Santana, Manoel Vitório, Teima de Souza, Albérico
Filho, Asdrúbal Bentes, Gonzaga Patriota, Wanderley
Martins Aírton Cascavel e Lael Varella - titulares, e
Candinho Mattos, Carlos Dunga, Vittório Medioli, ígor

Avelino, Marcos Lima, Pedro Celso, Hugo Biehl,
Simão Sessim e João lota -suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

o Projeto de Lei n° 2.539/00, do Deputado Neu
ton Lima, propõe disciplinar a colocação de informes
publicitários ao longo das rodovias de todo o Território
Nacional.

Assim, o PL proíbe afixar sobre a sinalização de
trânsito e respectivos suportes ou junto a ambos,
qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas ou
símbolos alheios à mensagem da sinalização. Proíbe,
também, colocar informes publicitários que possam
confundir a compreensão e interferir na visibilidade
da sinalização, comprometendo a segurança do trân
s~o. Para controle dos desígnios estabelecidos, a pro
posta condiciona a colocação dos elementos citados
ao longo das rodovias à aprovação prévia do órgão
executivo, rodoviário ou do seu preposto. Estabelece,
ainda, que a receita arrecadada com a publicidade
seja aplicada na redução dos valores dos pedágios.

No parecer para esta Comissão, o Deputado Pe
dro Chaves rejeitou o PL em foco, motivo da presente
manifestação de voto contrário à posição do eminente
Relator.

De fato, nos alinhamos com o autor do PL na de
fesa da necessidade de disciplinar a matéria, sob
pena da ocorrência de sinistros em razão da superpo
sição de mensagens ao longo dos terrenos lindeiros
às rodovias, notadamente nas proximidades das áre
as urbanas. A grande quantidade de anúncios,
out-doors convencionais e eletrônicos podem com
prometer a visibilidade das placas de trânsito, além
de expor o condutor à desconcentração e confusão,
induzindo-o a erros no comando da direção, dos qua
is resultam acidentes.

Desse modo, manifestamos nosso voto favorá
vel ao PL n° 3.296/00, do Deputado Neuton Lima.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2001 . - Depu
tado Raimundo Santos, Relator do Vencedor.

Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei
nO 3.296/00, nos termos do parecer vencedor do De
putado Raimundo Santos, contra os votos dos Depu
tados Basílio Villani, Romeu Queiroz e Pedro Chaves,
cujo parecer passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério Ara

újo Ary Kara e Mauro Lopes - Vice-Presidentes, Basí
lio Villani, Chico da Princesa, Haroldo Bezerra, Már
cio Matos, Mário Negromonte, Roberto Rocha, Ro
meu Queiroz, Sérgio Reis, Aracely de Paula, IIdefon
ço Cordeiro, Neuton Lima, Paulo Gouvêa, Pedro Fer-
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A simples leitura desses dispositivos nos dá a
garantia de que é desnecessária a aprovação do texto
em exame, por reproduzir mandamentos já contem
plados na lei.

Quanto ao emprego da receita oriunda da loca
ção de espaço para publicidade nas rodovias para a
redução dos valores das tarifas de pedágio (art. 30

, §
10

, do projeto), cabe-nos salientar que essa previsão
já encontra-se abrigada, de forma mais apropriada,
diga-se, no Projeto de Lei na 2.246/99, de autoria des
ta própria Comissão, cuja finalidade é normatizar a
cobrança de pedágio.

Em razão do exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei na 3.296, de 2000.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Pedro Chaves

·PROJETO DE LEI N° 2.943-A, DE 2000
(Do Sr. Neuton Lima)

Dispõe sobre a produção de apare
lhos de DVD; tendo parecer da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação, com emenda (relatora:
Deputado Marisa Serrano).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24,11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 23-5-00

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.943/00
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 2-8-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2000 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei sob análise, de iniciativa do ilus
tre Deputado Neuton Lima, tem por objetivo assegu
rar que os aparelhos reprodutores de Digital Video
Disc - DVD comercializados em território nacional se
jam capazes de operar, indistintamente, com DVD's
gravados em qualquer região do mundo.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas ao projeto de lei.

11 - Voto do Relator

Os fabricantes de aparelhos eletrônicos para re
produção de DVD entenderam, quando do desenvol
vimento da tecnologia necessária para sua produção,
que a única maneira de evitar a cópia ilegal de discos
gravados seria a codificação dos aparelhos de forma
a segmentar o mercado, fazendo com que o mesmo
disco não pudesse ser reproduzido em aparelhos
com codificação distinta.

Assim, decidiram dividir o mundo em seis áreas,
cada uma produzindo aparelhos com codificação pró
pria e, portanto, capazes de tocar apenas os discos
especialmente fabricados para eles.

A obrigatoriedade prevista nesta proposição con
traria os objetivos da indústria e, talvez, pudesse ser
imposta se todos os fabricantes fossem instalados no
Brasil e, portanto, estivessem sujeitos às nossas leis.
Entretanto, como quase todos os fabricantes são es
trangeiros e a imposição dessa restrição não pode al
cançá-los, ela traria, na verdade, prejuízos para o con
sumidor nacional, que veria a oferta de aparelhos de
DVD no mercado doméstico drasticamente reduzida.

Dessa forma, entendemos que a melhor forma
de proteger o consumidor é garantindo que ele saiba
o tipo de produto que está adquirindo, razão porque
estamos propondo emenda que substitui o art. 10 do
projeto.

Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei n° 2.943, de 2000, com a adoção da
emenda anexa.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. 
Deputada Marisa Serrano, Relatora.

EMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR

Substitua-se o art. 1° do projeto pelo seguinte:
"Art. 1° Todo aparelho DVD comercializado em

território nacional deverá conter rotulagem visível,
conforme dispuser a regulamentação técnica."

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Marisa Serrano.



PROJETO DE LEI N° 2.969/00

"Art. 40 .
Parágrafo único. Para efeitos da rela

ção trabalhista e dos direitos previdenciári
os, as anotações apostas na Carteira de
Trabalho e Previdência Social reputar-se-ão
verdadeiras até que se prove em contrário,
sendo vedada a exigência ao trabalhador de
outra prova de seu tempo de trabalho."

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.
Cabe-nos apreciar a matéria de acordo com os

limites da competência regimental desta Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Assim sendo, a nossa análise deverá ficar restrita aos
aspectos relativos à relação trabalhista.

Sob a ótica trabalhista, o projeto não representa
novidade, pois a Carteira de Trabalho e Previdência
Social já tem a presunção juris tantum, ou seja, as
suas anotações presumem-se verdadeiras até que
haja a apresentação de prova em contrário. Esse en
tendimento decorre do próprio art. 40 que se pretende
alterar e, também, do dispositivo que determina ser
obrigatória a anotação da carteira para o exercício de
qualquer emprego, urbano ou rural.

Tanto é assim que a justificação do projeto res
tringe-se às dificuldades encontradas pelos trabalha
dores em provar a veracidade das anotações da car
teira para obtenção de aposentadoria.

ria.

I - Relatório

O projeto de lei em análise propõe a inserção de
um parágrafo único ao artigo 40 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT com o seguinte teor:

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-6-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2000.

Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretá-

·Projeto inicial publicado no OCO de 24-5-00

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- pa 'ec ~r da Comissão

39226 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 200\

111- Parecer da Comissão COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Substitua-se o art. 1° do projeto pelo seguinte:

"Art. 1° Todo aparelho OVO comercializado em
território nacional deverá conter rotulagem visível,
conforme dispuser a regulamentação técnica."

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Marcos Cintra, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.969-A, DE 2000
(Do Sr. Milton Temer)

Acrescenta parágrafo único ao art.
40 da Consolidação das Leis do Traba
lho; tendo parecer da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Públi
co, pela rejeição, contra os votos dos De
putados Avenzoar Arruda, Jair Meneguel
li e Evandro Milhomen (relator: Dep. Pe
dro Henry).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimemente, com emenda, o Projeto de Lei n°
2.943/00, nos termos 'do Parecr da Relatora, Deputa
da Marisa Serrano.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Marcos Cintra, Presidente; Sérgio Barros,
Vice-Presidente; Alex Canziani, Almeida de Jesus,
Antônio do Valle, Delfim Netto, Edison Andrino, Emer
son Kapaz, Enio Bacci, Givaldo Carimbão, Jairo Car
neiro, João Pizzolatti, Jurandil Juarez, Léo Alcântara,
Mareio Fortes, Múcio Sá, Rubem Medina e Virgílio
Guimarães,Titulares: Aloizio Mercadante, Chico Sar
delli, Francisco Garcia, Udia Quinan, Paulo Octávio,
Ricardo Berzoini e Ricardo Ferraço, Suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Marcos Cintra, Presidente.



PROJETO DE LEI N° 3.452-A/OO

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 30-3-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2001.- Ruy
Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

Sob exame desta Comissão encontra-se o Pro
jeto de Lei nO 3.452, de 2000, que dispõe sobre a per
missão para a realização do transporte de combustf
veis por transportadores individuais para regiões ínvi
as ou de diffcil acesso, que não sejam atingidas por
serviços de abastecimento regular de combustlveis.

De acordo com a iniciativa, proposta pelo Depu
tado Pedro Pedrossian, a permissão deverá ser con
cedida pela ANP, sendo beneficiários transportadores
individuais que necessitem dos combustfveis para
seu próprio consumo. Dando diretrizes para a permis
são, o projeto fixa os combustlveis capazes de serem
transportados sob a modalidade em questão, bem
como os volumes máximos de transporte.

Analisada inicialmente na Comissão de Minas e
Energia, a proposição recebeu parecer favorável do
relator, Deputado Lincoln Portela. Em votação plená
ria, aquele Colegiado apoiou, por unanimidade, o re
ferido parecer, aprovando, portanto, a matéria.

Encaminhado a esta Comissão, o projeto não re
cebeu emendas enquanto aberto o prazo regimental.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição visa à legalização de atividade
que, na prática, já ocorre nos rincões do país, todavia,
sem os cuidados necessários que a norma ora pro
posta procura implementar.

De fato, em lugares mais afastados dos centros
urbanos, é muito difícil a chegada de combustíveis
sem que para isso concorra a própria mobilização dos
interessados. Como bem salientou o autor do projeto,
é por intermédio de tratores ou de cavalos mecânicos
de caminhões particulares que o combustível é trans
portado para pequenos núcleos, fazendas, centros de
pesquisa, abastecendo-os por um período razoável
de tempo mediante estoque em tanques ou depósitos
ali colocados ou construídos.

SUMÁRIO

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei n° 2.969/00, contra os votos
dos Deputados Avenzoar Arruda, Jair Meneguelli e
Evandro Milhomen, nos termos do parecer do relator,
Deputado Pedro Henry.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente; Luiz Antonio Fleury e

Herculano Anghinetti, Vice-Presidentes; Avenzoar
Arruda, Candinho Mattos, Evandro Milhomen, Fátima
Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Meneguelli, João Lota,
José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Laíre Rosado,
Luciano Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso,
Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbosa, titula
res; Almerinda de Carvalho, Damião Feliciano e
Osvaldo Biolchi, suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

*PROJETO DE LEI tr 3.452-B, DE 2000
(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Permite a realização de transporte
de combusUveis por transportadores in
dividuais para regiões ínvias ou de difícil
acesso; tendo pareceres: da Comissão
de Minas e Energia, pela aprovação (rela
tor: Dep. Lincoln Portela); e da Comissão
de Viação e Transportes, pela rejeição
(relator: Dep. Lael Varella).

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Viação e Transportes; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11, "g")

.. Projeto inicial publicado no OCO de 16-8-00
- Parecer da Comissão de Minas e Energia publicado no OCO de
15-12-00
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No âmbito da competência desta Comissão, a COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

proposta visa regulamentar uma matéria que já se en- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
contra devidamente sedimentada na legislação, na
doutrina e na jurisprudência, razão pela qual manifes
tamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei n° 2.969, de
2000, do ilustre Deputado Milton Temer.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 2000. 
Deputado Pedro Henry, Relator.

Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer reformulado
- parecer da Comissão
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Apesar da iniciativa não ignorar essa realidade,
tratando. de adequar a referida modalidade aos dita
mes da norma citada, deve-se observar que sua fina
lidade - autorizar o transporte de combustrveis por
transportadores individuais para o atendimento de re
giões remotas - carece de sentido na medida em que,
primeiro, a norma não faz restrição ao tipo de trans
portador, se pessoa física ou jurídica, mas ao modo e
aos procedimento de transporte, e, segundo, o proje
to não cria qualquer atenuante para o transporte que
pretende autorizar, o que significa dizer que viria para
permitir algo já possível se preenchidas todas as con
dições legais hoje postas.

Em suma, parece soar redundante a proposta
que aqui se analisa: cria autorização desnecessária,
de um lado, e manda que se obedeça normas de ca
ráter já obrigatório, de outro.

Em que pese a boa intenção do autor, assim,
não nos resta outra alternativa que não ir contra a ini
ciativa. Voto, portanto, pela rejeição do Projeto de Lei
n° 3.452, de 2000.

A proposição visa à legalização de atividade
que, na prática, ocorre nos rincões do país.

De fato, em lugares mais afastados dos centros
urbanos, é muito difícil a chegada de combustrveis
sem que para isso concorra a própria mobilização dos
interessados. Como bem salientou o autor do projeto,
é por intermédio de tratores ou de cavalos mecânicos
de caminhões particulares que o combustível é trans
portado para pequenos núcleos, fazendas, centros de
pesquisa, abastecendo-os por um período razoável
de tempo mediante estoque em tanques ou depósitos
ali colocados ou construídos.

Conquanto compreensível esse transporte pali
ativo, não se pode ignorar sua periculosidade. Qual
quer tolerância com respeito ao cumprimento das
normas de transporte de produtos perigosos pode re
presentar um aumento substancial do risco de aci
dentes, envolvendo não apenas o transportador,
como também outros veículos, comunidades Iindeiras
e o próprio meio ambiente. A regularização do trans
porte precário de combustíveis, como visto acima,
passa necessariamente pela observância das regras
já expedidas em norma legal para o transporte de pro
dutos perigosos - Decreto n° 96.044, de 18 de maio
de 1988.

PARECER REFORMULADO

I - Relatório

Sob exame desta Comissão encontra-se o Pro
jeto de Lei n° 3.452, de 2000, que dispõe sobre a per
missão para a realização do transporte de combustf
veis por transportadores individuais para regiões ínvi
as ou de diffcil acesso, que não sejam atingidas por
serviços de abastecimento regular de combustíveis.

De acordo com a iniciativa, proposta pelo Depu
tado Pedro Pedrossian, a permissão deverá ser con
cedida pela ANP, sendo beneficiários transportadores
individuais que necessitem dos combustíveis para
seu próprio consumo. Dando diretrizes para a permis
são, o projeto fixa os combustíveis capazes de serem
transportados sob a modalidade em questão, bem
como os volumes máximos de transporte.

Analisada inicialmente na Comissão de Minas e
Energia, a proposição recebeu parecer favorável do
relator, Deputado Lincoln Portela. Em votação plená
ria, aquele Colegiado apoiou, por unanimidade, o re
ferido parecer, aprovando, portanto, a matéria.

Encaminhado a esta Comissão, o projeto não
recebeu emendas enquanto aberto o prazo regimen
tal. É o relatório.

Sabiamente, o projeto não ignora essa realida- 11- Voto do Relator
de, tratando de adequar a referida modalidade de
transporte, indispensável- haveremos de concordar,
aos ditames das normas de segurança relativas ao
transporte de cargas perigosas. Observa também, a
iniciativa, ser necessária a análise do pedido de trans
porte, caso a caso, pela ANP, evitando permissões
genéricas que poderiam descaracterizar a gravidade
do transporte em questão.

Por fim, e talvez mais importante, a iniciativa exi
ge a fiscalização do transporte pela ANP e pelos ór
gãos competentes da área de transportes. Aqui, natu
ralmente, reside o calcanhar-de-aquiles da propositu
ra, já que a precária fiscalização dos entes públicos,
não apenas nesse aspecto, como em quase qualquer
outro sujeito ao controle da lei, pode pôr a perder a
eficácia do projeto.

De toda sorte, a proposta é meritória, não nos
restando outra alternativa que não apoiá-Ia. Voto, ase

sim, pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.452, de
2000.

Sala da Comissão,2 de maio de 2001.- Deputado
Lael Varela, Relator.
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*PROJETO DE LEI N° 3.508-A, DE 2000
(Do Sr. Vicente Caropreso)

Altera a Lei n° 7.565, de 19 de dezem
bro de 1986, que "dispõe sobre o Código
Brasileiro de Aeronáutica", para prever
forma de encaminhamento das reclama
ções dos usuários do serviço de trans
porte aéreo e dá outras providências; ten
do parecer da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação, com emen
das (relatora: Dep. Teima de Souza).

(As Comissões de Viação e Transpor
tes; de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias; e de Constituição e Justiça
e de Redação(Art. 54)-Art. 24,11)
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111 - Parecer da Comissão COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDA

PROJETO DE LEI N° 3.508/00

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 30-3-01 , por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, nãoforam recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2001. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva,Secretário.

I - Relatório

A proposição em epígrafe acrescenta dispositi
vos ao Código Brasileiro de Aeronáutica para estabe
lecer a obrigatoriedade, para o responsável pela ad
ministração dos aeródromos civis públicos, de colo
car à disposição dos usuários formulário para o regis
tro de eventuais reclamações e sugestões. Ademais,
o usuário deve ser informado, por meio de avisos afi
xados de modo facilmente legível, o local onde esses
formulários podem ser encontrados.

O texto estabelece, ainda, que o bilhete de pas
sagem emitido pelo transportador deve conter uma
folha específica para o registro de eventuais reclama
ções e sugestões dos usuários do serviço de trans
porte aéreo. Da mesma forma que no caso anterior, o
transportador deve informar o adquirente do bilhete
de passagem sobre a forma de encaminhamento de
eventuais reclamações e sugestões.

Complementarmente, o texto confere à autori
dade aeronáutica responsável pela concessão do
serviço de transporte aéreo a obrigação de colocar à
disposição dos usuários nos aeroportos urnas apro
priadas onde possam ser depositados o formulário e
a folha de reclamações e sugestões mencionados, os
quais devem ser recolhidos diariamente. Determina
prazos para a que o responsável pela administração
aeroportuária ou o transportador, conforme for o
caso, respondam à interpelação dos usuários e to
mem as providências cabíveis.

Finalmente, a proposta define multa a ser apli
cada em caso de descumprimento das obrigações
estabelecidas. O prazo para entrada em vigor da lei
que vier originar-se do projeto em exame é de 60 dias
a contar da data da publicação.

O ilustre Autor justifica sua iniciativa com o argu
mento de que é necessário criar mecanismos para
que, de um lado, os usuários do serviço de transporte
aéreo possam encaminhar eventuais sugestões e re
clamações e, de outro, essas manifestações tenham
rápido atendimento por parte dos responsáveis.

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao projeto.

É o relatório.

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei n03.452-A/00, nos termos do parecer
reformulado do relator, Deputado Lael Varella.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Philemon Rodrigues - Presidente, Robério Ara
újo, Ary Kara e Mauro Lopes - Vice-Presidentes, Ba
silio Villani, Chico da Princesa, Haroldo Bezerra, Már
cio Matos, Mário Negromonte, Roberto Rocha, Ro
meu Queiroz, Sérgio Reis, Aracely de Paula, IIdefon
ço Cordeiro, Neuton Lima, Paulo Gouvêa, Pedro Fer
nandes, Raimundo Santos, Damião Feliciano, Marce
lo Teixeira, Norberto Teixeira, Pedro Chaves, Carlos
Santana, Manoei Vitório, Teima de Souza, Albérico
Filho, Asdrúbal Bentes, Gonzaga Patriota, Wanderley
Martins, Aírton Cascavel e Lael Varella - titulares, e
Candinho Mattos, Carlos Dunga, Vittório Medioli, ígor
Avelino, Marcos Lima, Pedro Celso, Hugo Biehi, Si
mão Sessim e João Tota suplentes.

Saia da Comissão, 22 de agosto de 2001.
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.



EMENDA

Substitua-se na alínea u-A acrescida pela pro
posição em epígrafe ao inciso 111 do art. 302 da Lei na
7.565, de 19 de dezembro de 1986, que "Dispõe so
bre o Código Brasileiro de Aeronáutica", a expressão
"art. 228-A" por "art. 226-A".

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2001. 
Deputada Teima de Souza, Relatora.

Dê-se ao art 20 da proposição em epígrafe a se
guinte redação:

"Art. 10 A Lei na 7.565, de 19 de dezembro de
1986, que "dispõe sobre o Código Brasileiro de Aero
náutica", passa a vigorar acrescida dos seguintes
arts. 36-A, 226-A e 290-A:

"Art. 36-A. O responsável pela administração
dos aeródromos civis públicos deve colocar à disposi
ção dos usuários formulário próprio para o registro de
eventuais reclamações e sugestões, informando, por
meio de avisos afixados de modo facilmente legível, o
local onde esses formulários podem ser encontrados
e a forma do seu encaminhamento."

"Art. 226-A. O transportador deve fornecer aos
usuários do serviço de transporte aéreo formulário
próprio para o registro de eventuais reclamações e
sugestões, afixando, nos locais de venda de bilhetes
de passagem e no interior das aeronaves, avisos fa
cilmente legíveis sobre o local onde esses formulários
podem ser encontrados e a forma de seu encaminha
mento."

"Art. 290-A. A autoridade aeronáutica responsá
vel pela concessão do serviço de transporte aéreo
deve colocar à disposição dos usuários nos aeropor
tos urnas apropriadas onde possam ser depositados
os formulários de reclamações e sugestões de que
tratam os arts. 36-A e 226-A.

"§ 1o Os formulários depositados devem ser re- .
colhidos diariamente pela autoridade aeronáutica,
que interpelará o responsável pela administração ou
o transportador acerca das reclamações e sugestões
encaminhadas pelos usuários.

"§ 20 O responsável pela administração e os
transportadores terão prazo de quinze dias para res
ponderem à interpelação e de sessenta dias para to
marem as providências consideradas cabíveis. li

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2001. 
Deputada Teima de Souza,Relatora.

EMENDA
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11- Voto do Relator aplicar no caso do transportador a mesma sistemáti
ca prevista a administração aeroportuária.

Diante do exposto, naquilo que compete a esta
comissão analisar, somos pela aprovação do Projeto
de Lei na 3.508/00, com as emendas aqui oferecidas.

A preocupação com a proteção dos direitos do
consumidor tornou-se mais forte entre nós a partir da
Constituição de 1988, que estabelece, entre os direitos
e garantias fundamentais, a obrigação do Estado em
promover, na forma da lei, a defesa do consumidor (art.
50, XXXII). Complementarmente, no art. 48 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias encontra-se a
exigência de elaboração de um código de defesa do
consumidor, determinação que foi atendida com a edi
ção da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990..

À época da edição do Código Brasileiro de Aero
náutica, portanto, não houve, por parte do legislador, o
cuidado de incluir dispositivos qUe reconhecessem o di
reito do consumidor de se fazer ouvir perante o presta
dor doserviço. Embora os preceitos do Código de Defe
sa do Consumidor apliquem-se também aos usuários
do transporte aéreo, a previsão de mecanismos para fa
cilitar as manifestações dos usuários, bem como a ga
rantia de que essas manifestações serão levadas em
consideração, é medida que parece oportuna. Esses
aspectos, no entanto, serão melhor analisados por oca
sião da análise da proposição pela Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

No que se refere ao serviço de transporte aéreo,
competência deste órgão técnico nos termos do inci
so XIV do art. 32 do Regimento Interno, a proposta
apresenta-se como um meio interessante para a me
lhoria de qualidade do serviço prestado. Isso por que,
na medida que as sugestões e reclamações dos
usuários passem a ter um canal de tramitação que
lhes assegure resposta, os prestadores do serviço,
tanto a administração dos aeródromos, como as em
presas aéreas, irão com certeza corrigir os problemas
apontados e implantar medidas para melhor atender
os passageiros.

Acrescente-se que as medidas preconizadas
são de fácil implementação e não devem gerar custos
incontornáveis. Por outro lado, o prazo para entrada
em vigor da lei que vier a originar-se da proposta é su
ficiente para que sejam tomadas as providências ne
cessárias.

Um aperfeiçoamento apenas se faz necessário
e diz respeito à previsão de uma folha especffica para
o registro de eventuais reclamações e sugestões dos
usuários, a ser incluída no bilhete de passagem do
transporte aéreo. Ora, o bilhete utilizado pelas com
panhias é padronizado em nível internacional, o que
poderia significar algumas dificuldades para o cum
primento da medida proposta. Ademais, com o avan
ço da informática, cresce a tendência de emitirem-se
bilhetes de passagem virtuais. Melhor seria, portanto,



·Projeto inicial publicado no OCO de 26-10-00

SUMÁRIO

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

EMENDA N° 2 ADOTADA PELA COMISSÃO

Substitua-se na alínea u-A acrescida pela pro
posição em epígrafe ao inciso 111 do art. 302 da Lei n°
7.565, de 19 de dezembro de 1986, que "Dispõe so
bre o Código Brasileiro de Aeronáutica", a expressão
"art. 228-A" por "art. 226-A".

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.674-A,
(Do Senado Federal)

PLS W 248/99

Altera a Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 para regulamentar a
nomeação de ocupantes de cargo em
comissão; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela rejeição (Relator: Deputado
Osvaldo Biolchi).

(As Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24,11)

Parecer da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te o Projeto de Lei n° 3.508/00, com emendas, nos
termos do parecer da relatora, Deputada Teima de
Souza.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente; Robério Ara

újo, Ary Kara e Mauro Lopes - Vice-Presidentes; Ba
sílio Villani, Chico da Princesa, Haroldo Bezerra, Már
cio Matos, Mário Negromonte, .Roberto Rocha, Ro
meu Queiroz, Sérgio Reis, Aracely de Paula, IIdefon
ço Cordeiro, Neuton Lima, Paulo Gouvêa, Pedro Fer
nandes, Raimundo Santos, Damião Feliciano, Marce
lo Teixeira, Norberto Teixeira, Pedro Chaves, Carlos
Santana, Manoel Vitório, Teima de Souza, Albérico
Filho, Asdrúbal Bentes, Gonzaga Patriota, Wanderley
Martins, Airton Cascavel e Lael Varella - titulares, e
Candinho Matos, Carlos Dunga, Vittório Medioli, fgor
Avelino, Marcos Lima, Pedro Celso, Hugo Biehl, Si
mão Sessim e João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

EMENDA N° 1 ADOTADA PELA COMISSÃO
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111 - Parecer da Comissão transporte aéreo deve colocar à disposição
dos usuários nos aeroportos urnas apropria
das onde possam ser depositados os formu
lários de reclamações e sugestões de que
tratam os arts. 36-A e 226-A.

§ 1° Os formulários depositados de
vem ser recolhidos diariamente pela autori
dade aeronáutica, que interpelará o respon
sável pela administração ou o transportador
acerca das reclamações e sugestões enca
minhadas pelos usuários.

§ 2° O responsável pela administração
e os transportadores terão prazo de quinze
dias para responderem à interpelação e de
sessenta dias para tomarem as providênci
as consideradas cabíveis.' (NR)

Dê-se ao art. 2° da proposição em epígrafe a se
guinte redação:

"Art. 2° A Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de
1986, que 'Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aero
náutica', passa a vigorar acrescida dos seguintes
arts. 36-A, 226-A e 290-A:

'Art. 36-A. O responsável pela adminis
tração dos aeródromos civis públicos deve
colocar à disposição dos usuários formulário
próprio para o registro de eventuais recla
mações e sugestões, informando, por meio
de avisos afixados de modo facilmente legí
vel, o local onde esses formulários podem
ser encontrados e a forma do seu encami
nhamento.' (NR)

'Art 226-A. O transportador deve forne
cer aos usuários do serviço de transporte
aéreo formulário próprio para o registro de
eventuais reclamações e sugestões, afixan
do, nos locais de venda de bilhetes de pas
sagem e no interior das aeronaves, avisos
facilmente legíveis sobre o local onde esses
formulários podem ser encontrados e a for
ma de seu encaminhamento.' (NR)

'Art. 290-A. A autoridade aeronáutica
responsável pela concessão do serviço de



I - Relatório

11 - Voto do Relator

o nepotismo é vfcio antigo na administração pú
blica brasileira. A justificada liberdade conferida aos
que ocupam os mais altos graus da hierarquia do ser
viço público para nomearem ou indicarem pessoas de
sua confiança para o exercício de cargo em comissão,

o Projeto de Lei n° 3.674, de 2000, busca atenu
ar a vigente vedação imposta aos ser,vidores públicos
federais quanto a manutenção de cônjuge, compa
nheiro ou parente até o segundo grau civil em cargo
ou função de confiança, sob sua chefia imediata. Tal
vedação, estabelecida nos termos do art. 117, VIII, da
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que "dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas fe
derais", deixaria de existir, caso aprovado o projeto
sob exame, com a condição de que o ato de nomea
ção seja publicado "acompanhado de exposição de
motivos justificando a nomeação e demonstrando,
pormenorizadamente, a adequação da formação e
experiência profissional do nomeado com as atribui
ções do cargo em comissão".

Aprovado pelo Senado Federal, o Projeto de Lei
n° 3.674, de 2000, vem à Câmara dos Deputados, a
fim de ser submetido à revisão exigida pelo art. 65 da
Constituição. A proposição foi distribufda a esta Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, que deverá manifestar-se quanto a seu mérito.

Por ter sido aprovada no Senado Federal com
dispensa da apreciação em Plenário, a matéria trami
ta em caráter conclusivo nas Comissões desta Casa,
em obediência ao disposto no art. 24,11, do Regimen
to Interno. Nessa condição a norma regimental deter
mina a abertura de prazo para apresentação de
emendas nas Comissões, o que foi feito nesta Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Esgotado o prazo, nenhuma emenda foi recebida.

39232 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2001

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS transforma-se em abuso odioso quando, na nomea-

PROJETO DE LEI N0 3 674/00 ção, .~s cr~térios de parent~sco sobrepõem-se aos de
. quahflcaçao para o exercCclo do cargo.

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi- Cabe ao legislador, sempre que possível, impor
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi- limites e obstáculos a essa condenável prática. Den-
dente determinou a abertura - e divulgação na tre os dispositivos legais vigentes nesse sentido, en-
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre- contra-se o art. 117, VIII, da Lei n° 8.112, de 1990. Ao
sentação de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco vedar aos sérvidores a manutenção sob sua chefia
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas imediata, em cargo ou função de confiança, de cônju-
emendas ao Projeto. ge, companheiro ou parente até o segundo grau civil,

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001.- a lei foi merecedora de elogios por parte dos mais res-
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária. peitados especialistas na matéria, como Ivan Barbo

sa Rigolin, que assim se manifesta:

"Este dispositivo visa proibir o denominado ne
potismo no serviço público, que se traduz pela nome
ação de parente ou afim, com evidente vista apenas
ao engordamento da economia doméstica, à custa do
erário. A chancela de 'parente' costuma significar a
pior qualificação dentro do que se observa no serviço
público.

Este dispositivo deve estar se dirigindo apenas
às mais altas autoridades na organização do serviço
público federal, pois só estes detêm a livre nomeação
de cidadãos para cargos ou funções de confiança.
Não équalquer servidor que terá à sua disposição
cargos ou funções abertas, para que indique o esco
lhido. Trata-se de um dispositivo moralizador, que pre
cisa ter a aplicação estreitamente vigiada." (em Co
mentários ao Regime Único dos Servidores Públicos
Civis. Ed. Saraiva, São Paulo, 2° ed., 1993, pp.
210-211). Nos termos do projeto sob exame, o Sena
do pretende alterar esse dispositivo, tomando a inicia
tiva de modificar norma de provimento de cargo em
comissão, integrante do regime jurídico dos servido
res públicos. Nesse particular, caberá à Comissão de
Constituição e Justiça, e de Redação manifestar-se
sobre a admissibilidade constitucional de iniciativa le
giferante de Parlamentar nessa matéria.

A este colegiado, que deve manifestar-se quan
to ao mérito da proposição, o que importa é o teor da
modificação proposta pelo Senado. Ela significa, na
prática, a eliminação da referida vedação, que passa
ria a admitir exceção mediante a mera publicação,
junto ao ato de nomeação, das supostas qualifica
ções profissionais do cônjuge ou parente.

Na condição de Relator, não posso aceitar tal
proposta. Os princfpios da administração pública, es
tatufdos pelo art. 37 da Carta Magna, devem ser ob
servados sempre simultaneamente. O respeito ao
princCpio da publicidade não torna conforme à morali
dade administrativa um ato que não o seja por sua
própria natureza. A publicação do currículo de um pa-



PROJETO DE LEI N° 3.731/00

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determirou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas ao projeto, a partir de 6 de abril de 2001,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram rece
bidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2001.- Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretaria.

I - Relatório

O Projeto de Lei em exame, de autoria do nobre
Deputado Jorge Pinheiro, visa a divulgação do núme
ro de vagas e matriculas efetuadas, valores apurados
com matriculas e mensalidades e despesas de pes
soal e custeio realizados pelas instituições do ensino.

A tramitação dá-se, conforme o art. 24, 11 do Re
gimento Interno da Casa, sendo conclusiva a aprecia
ção por parte da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidos emendas no
Projeto.

É o relatório.

11 - Voto Relator
A proposição em exame revela uma legítima

preocupação com a transparência. Entretanto, é ne
cessário buscá-Ia sem a excessiva burocratização da
gestão escolar.

O art. 2° da Lei n° 9.870/99 já garante a divulga
ção do valor apurado com as anuidades ou semestra
lidades, nos seguintes termos:

"Art. 2° O estabelecimento de ensino
deverá divulgar, em local de fácil acesso ao
público, o texto da proposta de contrato, o
valor apurado na forma do art. 1° e o núme
ro de vagas por sala-classe, no periodo mí
nimo de quarenta e cinco dias antes da data
final para matrícula, conforme calendário e
crono grama da instituição de ensino. "

Desta forma parece-nos que a lei já prevê que
se dê o "conhecimento real da receita e da despesa
de cada estabelecimento de ensino", como quer o no
bre autor.

Diante do exposto, votamos contrariamente ao
PL n° 3.731, de 2000.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001.
Deputado Nelo Rodolfo, Relator.

SUMÁRIO

'Projeto inicial publicado no OCO de 10-11-00

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n° 3.674/00,
nos termos do parecer do relator, Deputado Osvaldo
Biolchi.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente; Luiz Antonio Fleury e

Herculano Anghinetti, Vice-Presidentes; Avenzoar
Arruda, Candinho Mattos, Evandro Milhomen, Fátima
Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Meneguelli, João Tota,
José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Laire Rosado,
Luciano Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso,
Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbosa,
titulares; Almerinda de Carvalho, Damião Feliciano e
Osvaldo Biolchi, suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Freire Junior, Presidente.

·PROJETO DE LEI tf> 3.731-A, DE 2000
(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Acrescenta parágrafo ao art. 2° da
Lei n° 9.870, de 23 de novembro de 1999,
que "dispõe sobre o valor total das anui
dades escolares e dá outras providênci
as"; tendo parecer da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, pela rejeição,
contra os votos dos Deputados Profes
sor Luizinho e Ivan Valente (Relator:
Deputado Nelo Rodolfo).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; 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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rente não toma mais aceitável sua nomeação, nem COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
elimina a indesejável suspeição de favorecimento que CULTURA E DESPORTO
sempre contribuí para aviltar o serviço público.

Voto, em conseqüência, pela rejeição do Projeto
de Lei n° 3.674, de 2000.

Sala da Comissão 5 de junho de 2001. 
Deputado Osvaldo Biolchi, Relator.

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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11I- Parecer da Comissão I - Relatório

Agosto de 2001

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, contra
os votos dos Deputados Professor Luizinho e Ivan Va
lente, o Projeto de Lei n° 3.731/2000, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Nelo Rodolfo.

Estiveram presentes os Senhor.es Deputados:

Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira,
Vice-Presidente; Bonifácio de Andrada, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Esther Grossi, Flávio Arns, Gas
tão Vieira, Ivan Valente,Jonival Lucas Júnior, Luís
Barbosa, Míriam Reid, NeJo Aodolfo, Osvaldo Biolchi,
Pastor Amarildo, Paulo Lima, Paulo José Gouvêa,
Professor Luizinho, Tânia Soares e Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001 .- De
putado Walfrido Mares Guia, Presidente.

*PAOJETO DE LEI ~ 3.875-A, DE 2000
(Do Sr. Edison Andrino)

Dispõe sobre a impressão de letras
musicais em encartes de produtos fono
gráficos; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação (Relatora: Dep.Marisa Serrano).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 10/03/01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

- termo de recebimento de emendas

- parecer da relatora

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.87512000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 3 de abril
de 2001, por cinco sessões. Esgotado o pr~zo, não fo
ram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2001.- Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

o presente projeto de autoria do Deputado Edi
son Andrino "dispõe sobre a impressão de letras mu
sicais em encartes de produtos fonográficos". Enten
de por produto fonográfico, a gravação de som musi
cai, com ou sem imagem, em discos, fitas ou asseme
lhados.

Na justificação destaca o Autor:

'~ presente proposta legislativa pre
tende corrigir a tendência atual da indústria
fonográfica que, - apesar dos enormes in
vestimentos na impressão dos encartes que
acompanham seus produtos, com textos e
fotografias sobre autores e artistas -, vem
deixando paulatinamente de incluir as letras
musicais, empobrecendo, assim, não ape
nas o produto fonográ fico, mas sobretudo a
cultura musical nacíonal"

Nesta Comissão foi aberto o prazo para recebi
mento de emendas a partir de 3 de abril de 2001.
Esgotado o prazo regimental, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

É o Relatório.

11- Voto da Relatora

A música é urna das manifestações culturais
como a pintura, o teatro, a dança. Cada povo tem sua
própria música e é possível identificar pela música
seus momentos de alegria, de vitória, de sofrimento,
de conquista, de desespero. A musicalidade é encon
trada em todos os seres humanos.

O brasileiro canta a sua história. Podemos afir
mar que a música é uma das expressões mais espon
tâneas da alma brasileira. Daí as tradições que nos
são tão caras: das cantigas de roda ao sofisticado
carnaval de hoje. temos a música como elemento de
base, às vezes aliada à dança.

Além disso, há que se destacar a musicalidade
do nosso povo no folclore musical, na música erudita
como nos exemplos de Carlos Gomes e Heitor Vil
la-Lobos, na bossa nova, no chorinho, e em tantos ou
tros gêneros musicais que tão bem representam a
nossa diversidade cultural.

Para preservar toda essa riqueza há que se dis
ciplinar a produção e edição fonográfica.

Sabemos, por exemplo, que aos poucos a in
dústria fonográfica foi deixando de publicar as letras
de obras musicais gravadas. Ora, as letras comple-
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mentam amúsica, e muitas vezes são tão ou mais
marcantes do que a própria melodia.

Dar ter razão o ilustre Autor da proposição em
epigrafe, quando afirma: "quando se tem música com
letra, esta também precisa ser divulgada; do contrá
rio, a peça musical fica incompleta, e perde-se um
elemento fundamental da arte e da cultura musical".

A letra traduz a mensagem de cada compositor.
Ela permite a identificação do ouvinte com o cantor.
Eterniza o criador e o intérprete. ~ a memória do povo
e do pars.

Vejo, portanto, grande mérito cultural na propo
sição em apreço.

Diante do exposto, voto pela aprovação do PL n°
3.875, de 2000.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputada Marisa Serrano, Relatora.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 3.875/2000, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Mansa Serrano.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walf rido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Vice-Pre
sidente; Bonifácio de Andrada, Costa Ferreira, Eduar
do Seabra, Esther Grossi, Flávio Arns, Gastão Vieira,
Ivan Valente, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbosa, Mí
riam Reid, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Pastor
Amarildo, Paulo Lima, Paulo José Gouvêa, Professor
Luizinho, Tânia Soares e Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.

*PROJETO DE LEI NO 3.882-A, DE 2000
(Do Sr. Salatiel Carvalho)

Estipula valor correspondente a
30% do Salário Minimo para inscrições a
vestibulares de Instituições de Educação
Superior; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela rejei
ção deste e dos de nOs 4.51712001,
4.439/2001 e 4.606/2001, apensados (Re
lator: Dep. Nelo Rodolfo).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto: e de Constituição e Justiça e de
Redação(Art. 54) - Art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-01
- Projeto apensados: PL n° 4.517/01 (OCO 21-4-01). PL n°
4.439/01 (OCO 7-4-01) e PL n° 4.606/01 (OCO 11-5-01)

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Educação, Cultura· e
Desporto

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.882/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre~

sentação de emendas ao projeto, a partir de 6 de abril
de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe busca estabelecer
um parâmetro para a cobrança de taxas de inscrição
em concurso vestibular.

De igual conteúdo é o PL n° 4.439/01, que limita
a 30% do salário mínimo o valor das taxas de inscri
ção em concurso vestibular. Já com o PL n° 4.517/01
pretende-se conceder a gratuidade das taxas de ins
crição em processos seletivos para admissão à insti
tuições públicas de ensino superior aos alunos egres
sos de escolas públicas.

Aberto o prazo regimental, não foram recebidas
emendas.

Quanto ao mérito, é conclusivo o parecer desta
Comissão Permanente.

~ o relatório.

11- Voto do Relator

Pela leitura da Justificação, fica claro que o Pro
jeto de Lei nO 3.882, de 2000, está fundamentado em
alguns pressupostos que, no mínimo, mereceriam um
exame mais detalhado. Assim, por exemplo, o de que
um mesmo candidato se submete ao vestibular várias
vezes, no mesmo ano ou em anos subseqüentes, uni
camente em razão do número restrito de vagas, ou o
de que o montante arrecada com as taxas de inscri
ção ao vestibular é necessariamente abusivo, ou, ain
da, o de que precisamente 30% (e não 20%,40%,
etc.) do salário-mínimo é o preço justo.



39236 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2001

Demais, nenhuma das proposições leva em
consideração o principio da autonomia financeira,
que o art. 207 da Constituição Federal assegura às
universidades em geral, nem o princípio da livre inici
ativa, que o art. 209 do mesmo diploma legal reconhe
ce às instituições privadas.

Enfim, trata-se de propostas de tabelamento de
preços e de isenção de taxas legitimamente cobradas
por serviço prestado, de escasso ou nenhum mérito
educacional.

Pelo exposto, o voto é pela rejeição do PL n°
3.882, de 2000, e aos PL nOs 4.439/2001, 4.517/2001
e 4.6061/2001, apensados.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Nelo Rodolfo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje; rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 3.882/2000, e os Proje
tos de Lei n° 4.517/2001, 4.439/2001 e 4.606/2001,
apensados, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Nelo Rodolfo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Vice-Pre
sidente; Bonifácio de Andrada, Costa Ferreira, Eduar
do Seabra, Esther Grossi, Flávio Arns, Gastão Vieira,
Ivan Valente, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbosa, Mf
riam Reid, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Pastor
Amarildo, Paulo Lima, Paulo José Gouvêa, Professor
Luizinho, Tânia Soares e Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 3.915-A, DE 2000
(Do Sr. João Coser)

Institui Programa de Alimentação
para os Trabalhadores da Construção Ci
vil; tendo parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço P.úblic~,

pela rejeição deste, contra os votos
dosDeputados Avenzoar Arruda e Evan
dro Milhomen (Relator: Deputado Pedro
Henry).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço PÚblico; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça
e de Redação ( Art. 54) - Art. 24, 11)

-Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.915/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. 
Anamélia Ribeiro Correia Araújo, Secretária.

I - Relatório

A iniciativa em epígrafe tem por escopo assegu
rar aos trabalhadores da construção civil o direito ao
café da manhã e almoço, custeado pelas empresas
do setor.

Não foram recebidas emendas ao projeto.
É o relatório.

1/- Voto do Relator

Em sua justificativa, o ilustre Deputado João Co
ser, autor da matéria, alega que os trabalhadores da
Construção Civil, "além de salários baixos, regra geral
não conseguem manter uma alimentação substancial",

Por isso, pleiteia, através deste projeto de lei,
que as empresas da Construção Civil fiquem obriga
das a fornecer o café da manhã e o almoço aos seus
trabalhadores.

Ocorre que tal proposição vai de encontro à pró
pria Lei n° 6.231, de 14 de abril de 1976, que é citada
como um de seus fundamentos.

Tal disposição legal cria uma faculdade para os
empresários que optem por fornecer alimentos aos seus
trabalhadores, assim dispondo o caput do seu art. 1°:

"Art. 1° As pessoas jurfdicas poderão
deduzir, do lucro tributável para fins do
Imposto sobre a Renda, o dobro das despe
sas comprovadamente realizadas no perfo
do-base, em programas de alimentação do
trabalhador, prevíamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho na forma em que dis
puser o Regulamento desta lei."



SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
- termo de recebimento de emenda
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- complementação de voto
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 3.926/00

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 18-4-01, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2001 . - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O projeto em análise de autoria do Deputado Mi
chel Temer, visa a alterar dispositivos da Lei n° 9.718,
de 27 novembro de 1998, no capítulo que trata das
contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins, com a fi
nalidade de definir, de forma mais apropriada e corre
ta, os conceitos de faturamento e de receita, e para
eliminar a cumulatividade das contribuições, permitin
do-se a compensação dos valores cobrados nas ope"
rações anteriores de aquisição de mercadorias e ser
viços.

Parecer da Comissão
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Aos empresários que optem por fornecer ali- "PROJETO DE LEI N° 3.926-A, DE 2000
mentos aos seus trabalhadores, permite-se o incenti- (Do Sr. Michel Temer e Outros)

vo fiscal. Altera dispositivos da Lei n° 9.718,
Essa disposição legal é mais razoável, na justa de 27 de novembro de 1998, eliminando a

medida em que permite que a empresa que queira e cumulatividade das contribuições sociais
possa fornecer alimentação a seus empregados tenha PISlPa~ep e Confins, incidentes sob.re as
um incentivo para tanto, de ordem fiscal, deduzível do oper~çoes de venda de merca~or~as e
seu lucro tributável para fins do Imposto sobre a Ren- sF~rvlços; tenTd~bPat re~er da Icomdlssao ~e

. manças e ri u açao, pe a a equaçao
da, com as despesas efetuadas sobre essa rubnca. financeira e orçamentária deste e do de

Não se pode obrigar toda e qualquer empresa n° 4.061/01, apensado, e, no mérito, pela
da Construção Civil a fornecer alimentos a seus tra- aprovação deste, com emenda, e pela re-
balhadores. Tal empreitada deve ser ajustada em ne- jeição do de n° 4.061/01, apensado (rela-
gociações coletivas, foro mais apropriado para discu- tor: Dep. José Militão).
tir temas como esse. (Às . Comissões de Finanças e

. . . Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Onerar? contrato de tr~~alho, pela via leglslatl- Reda ão (Art. 54) - Art. 24 11)

va, pode, ao Invés de beneficiar o trabalhador, gerar ç ,
mais desemprego. ·Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-01

- Projeto apensado: PL 4.061/01 (OCO 10-3-01)
O momento exige discutir a redução do chama-

do Custo Brasil, com reduções de encargos trabalhis
tas e previdenciários, como alternativa para manuten
ção dos atuais postos de trabalho e geração de novos
empregos.

Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto
de Lei n° 3.915, de 2000.

Sala. da Comissão, 10 de julho de 2001. - Deputado
Pedro Henry, Relator.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei nO 3.915/00, contra os votos
dos Deputados Avenzoar Arruda e Evandro Milho
men, nos termos do parecer do relator, Deputado Pe
dro Henry.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Freire Júnior, Presidente; Luiz Antonio Fleury e
Herculano Arighinetti, Vice-Presidentes; Avenzoar
Arruda, Candinho Mattos, Evandro Milhomen, Fátima
Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair Meneguelli, João Tota,
José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Lafre Rosado,
Luciano Castro, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso,
Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Barros, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbosa, titula
res; Almerinda de Carvalho, Damião Feliciano e
Osvaldo Biolchi, suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.



"§ 1° A renúncia compreende anistia,
remissão, subsIdio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina
da de tributos ou contribuições, e outros be
nefícios que correspondam a tratamento di
ferenciado." (grifo nosso)

Dessa forma, vemos que, para efeito de aplica
ção da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode-se inter
pretar, no nosso entendimento, que somente se con
sidera renúncia de receita aquela que implique redu
ção discriminada de tributos ou contribuições, ou que
corresponda a tratamento diferenciado.

Assim, tendo em vista os novos conceitos esta
belecidos pelo Projeto de Lei nO 3.926, de 2000,
tem-se como resultado a eliminação da cumulativida
de de ambas as contribuições e também a redução da
base de cálculo desses tributos. Apesar desse aspec
to negativo às receitas federais, a mudança represen
ta, em contrapartida, forte estímulo ao incremento
das exportações, já que permite aos produtores naci
onais excluírem os encargos fiscais dos produtos co
mercializados nos mercados estrangeiros, ampliando
a competitividade das mercadorias e dos serviços
brasileiros no mercado internacional e evitando-se a
exportação de tributos, fato que lamentavelmente
ocorre nos dias atuais.

Para efeitos de cumprimento do artigo 66 da
LDO 2001, vemos que o § 1° do artigo 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal determina que a renúncia
fiscal e o benefício tributário abrangidos por tais dis
positivos legais são somente aqueles que impliquem
a redução discriminada de tributos e contribuições ou
que correspondam a tratamento fiscal diferenciado.
Dessa forma, considerando que as alterações pro
postas são de caráter geral e indiscriminado, enten
demos que as exigências contidas no artigo 14 da Lei
Complementar n° 101 /2000, cuja aplicação é determi
nada pelo artigo 66 da LDO 2001 , não são aplicáveis
ao Projeto de Lei em tela.

Já o Projeto de Lei n04.061, de2001, que dispõe
sobre a Cofins e o PIS/Pasep, promove a exclusão na
base de cálculo desses tributos do montante relativo
ao ICMS. Na justificação do referido Projeto de Lei,
estima-se a perda de receita em aproximadamente
R$1,8 bilhão. Conforme disciplinado pela Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, ofereceu o nobre autor da Pro
posição, Deputado Ronaldo Vasconcellos, o aumento
da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa
Física, mediante a eliminação do benefício tributário

".. A lei ou medida provisória que con
ceda ou amplie incentivo ou benefício de
natureza tributária só será aprovada ou edi
tada se atendidas as exigências do art. 14
da Lei Complementar n° 101, de 2000. "

A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), por seu turno,
que trata de normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelece
em seu artigo 14 que:

"A concessão ou ampliação de incenti
vo ou beneffcio de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá es
tar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguin
tes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das se
guintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

/I - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição."

11- Voto do Relator

O artigo 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2001 (Lei n° 9.995, de 25-7-2000), determina
que:
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O apensado Projeto de Lei n° 4.061, de 2001 ,do O parágrafo 1° do artigo 14 da referida lei fis-
Deputado Ronaldo Vasconcehlos, exclui da base de cal, entretanto, fornece o conceito de renúncia de
cálculo da Cofins e do PIS/Pasep o montante do receita para efeitos de aplicação da citada lei:
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
- ICMS cobrado nas operações de venda de merca
dorias e serviços. Para compensar a perda de arreca
dação com a referida exclusão, a proposta prevê a re
vogação, na legislação do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas -IRPF, da dedução de quantias rela
tivas aos dependentes.

Os projetos chegam a esta Comissão para exa
me do mérito e da adequação orçamentária e finan
ceira. Não foram apresentadas emendas, no prazo re
gimental.

É o relatório.



"Como se nota, os termos "receita" e
"faturamento" estão apartados pela conjun
ção "ou". Embora equiparados para o efeito
de servir como bases de incidência, retra
tam conceitos diferentes, isto é, não passf
veis de ser unidos para constituírem um
"tertium genus", como o fez a citada Lei
9.718/98. Ao definir "faturamento", essa lei
fê-lo de forma inadequada, por contrariar o
que a legislação comum já conceituara e a
doutrina e jurisprudência sancionaram. Ve
jamos o que dizem os arts. 2°, 3° e respecti
vo § 1°da mencionada lei:
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relativo à dedução por dependente, que se acha cal- "Art. 2° As contribuições para o
culado .pela Secretaria da Receita Federal em PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
R$1.866,8 milhões. (Fonte: Mensagem n° 821, de pessoas jurfdicas de direito privado, serão
2000-CN, que encaminha as informações comple- calculados com base no seu faturamento,
mentares ao Projeto de Lei n° 17/2000-CN - Orça- observadas a legislação vigente e as altera-
mento da União para 2001). Dessa forma, entende- ções introduzidas por esta Lei.
mos que a aprovação do referido Projeto de Lei ~m
sua Integra não traz prejulzos às receitas federais, Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo
nem tampouco contraria o disposto no Plano Pluria- anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurf-
nual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orça- dica. (grifamos)
mento Anual. § 1°. Entende-se por receita bruta a totalidade

No tocante ao mérito, deve-se destacar que o das receitas auferidas pela pessoa jurfdica, sendo ir-
objetivo do projeto é adotar uma nova técnica de apu- relevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
ração das referidas contribuições sociais, visando a classificação contábil adotada para as receitas." (gri-
retirar-lhes a cumulatividade. Com efeno, o princIpio famos)
da não cumulatividade, já existente no âmbito do IPI e É sabido e reiterado pela doutrina do direno tri-
do ICMS (arts. 153, IV, § 30 ,11 e 155,11, § 2°, I, da
Constituição Federal), é hoje elemento fundamental butário que não compete ao legislador ordinário alte-
de todos os sistemas tributários mais aprimorados, rar as matrizes constitucionais dos tributos que cabe
porque a incidência "em cascata" de tributos, especi- a ela, Constituição, fixar. Quando esta elencou os ter-
almente sobre a cadeia produtiva, onera demasiada- mos "receita" e "faturamento", não quis dar à lei co-
mente os bens e serviços postos no mercado domés- mum a possibilidade de deformá-los, como o fez o §
tico e inviabiJiza a retirada de tais encargos quando os 1° do art. 3° acima citado. Ao dizer que "receita bruta"
mesmos são exportados. Neste aspecto, o Brasil con- é lia totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurf-
tinua sendo um exportador de tributos, distorção que dica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
nos foi legada desde o período colonial e sem similar exercida e a classificação contábiladotada para as re-
em qualquer paIs civilizado. ceitas", esse parágrafo desnaturou o conceito de "re-

Com o propósito de introduzir aquele princIpio ceita bruta" constante da Lei Complementar n° 70/91,
na esfera das contribuições sociais, especialmente em seu art. 2°, que o trata como sinônimo de "fatura-
recaem sobre a venda de mercadorias e serviços, a mento"...
proposta busca separar as respectivas bases de cál-
culo, hoje jungidas em uma só, conforme se depreen- Não é outro o entendimento do Supremo Tribu-
de do § 1° do art. 3° da Lei n.o 9.718/98. nal Federal, quando declara:

Na esteira do que dispõe o art. 195 da Constitui- De efeito, o conceito de "receita bruta"
ção Federal, o projeto trata, individualizadamente, do não discrepa do "faturamento': na acepção
conceito de "receita" e de "faturamento", consoante que este termo é utilizado para efeitos fisca-
previstos na alfnea b, do inciso I, do referido art. 195, is, seja. o que corresponde ao produto de
que prescreve, como base de cálculo para as citadas todas as vendas, não havendo qualquer ra-
contribuições "a receita ou o faturamento". Por isso, zão para que lhe seja restringida a compre-
na justificativa apresentada pelos autores do projeto ensão, estreitando-o nos limites do significa-
lê-se: do que o termo possui em direito comercial),

seja, aquele que abrange tão-somente as
vendas a prazo (art. 1° da Lei n° 187/68),
em que a emissão de uma "fatura" constitui
formalidade indispensável ao saque da cor
respondente duplicata. "

(texto extrafdo do voto proferido pelo
Ministro limar Galvão, quando da aprecia
ção pelo STF da Ação Declaratória de
Constitucionalidade n° 1-1/DF).

'Sem dúvida, não é diffcil constatar que a Lei
nO 9.718/98 extrapolou dos parâmetros constantes
da Constituição Federal, ao adotar uma base de cál
culo nela não prevista e ao veicular tal inovação por



O PL nO 4.061, de 2001, em nosso modo de ver,
não deve ser aprovado tendo em vista que permite a
exclusão de um imposto estadual (ICMS) da base de
cálculo de contribuições que se destinam ao financia
mento de ações sociais (COFINS e PIS/PASEP), e
que são de competência federal. Deve-se ponderar
também que as bases de cálculo dos tributos são dife-
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meio de instrumento legal inadequado. Contudo, o tude dos naturais problemas concernentes aos entes
grande problema trazido pela lei referida, e que ora federados, julgamos que este projeto, por cuidar so-
se procura alterar, foi, como se disse, impedir a ado- mente das contribuições devidas à União, poderá ser
ção do princípio da não cumulatividade, por tratar o início de uma reforma mais ampla, envolvendo tam-

o bases de cálculo diferentes de uma mesma forma. bém os Estados e Municípios.
Como as receitas brutas de tais bases têm caracte- O fato de podermos desonerar nossos produtos
rísticas diversas, bem andou o projeto ao distin- exportáveis e contribuir para desatar o nó imposto
gui-Ias, para introduzir-se a não cumulatividade, no pela legislação atual, já será um grande passo nessa
que respeita à incidência das contribuições sobre a direção. Por isso, entendemos que esta proposta re-
receita advinda "da venda ou alienação de mercado- flete o anseio de toda a classe produtora do País, que
rias ou serviços". se vê na iminência de enfrentar desafios mais com-

Justifica-se, portanto, essa separação, de forma plexos e estará, certamente, inferiorizada perante
a ensejar a não cumulatividade das contribuições de- nossos parceiros e competidores se, ao menos, as o

vidas sobre vendas de mercadorias e serviços, cujas modificações aqui propostas não obtiverem êxito.
razões se acham bem assinaladas pelos autores do Por outro lado, não tendo o projeto apontado no-
projeto, verbis: vas alíquotas para as contribuições em tela e como

"Com efeito, em assim procedendo, a será necessária a sua fixação, para que se implemen-
Lei n° 9.718/98 inviabilizou a introdução do te sua não-cumulatividade, propomos a inclusão de
princípio da não cumulatividade das cont,;- mais um artigo ao texto, para que o Poder Executivo
buições referidas, quando incidentes sobre venha a sugerir a alteração delas, a fim de que não
a "receita bruta" ou "faturamento': corres- haja perda de arrecadação, nem eventuais danos ao
pondentes à venda de mercadorias e servi- Erário público, em face das exigências da lei de res-
ços. Por isso é que este projeto busca sepa- ponsabilidade fiscal.
rar adequadamente os conceitos, dispondo: Em verdade, o Poder Executivo apenas revelará

receita - aquela (receita bruta) deriva- quais são as alfquotas reais, isto é, as que, efetiva-
da de todas as operações não provenientes mente, oneram as mercadorias e serviços. Como se
de vendas de mercadorias e serviços. Neste sabe, a cumulatividade esconde, mascara tais alfquo-
âmbito incluem-se as receitas de institui- tas. Quando há a incidência, nas diversas etapas de
ções financeiras, ou a elas equiparadas, e comercialização de mercadorias e serviços, de uma
todas as receitas de instituições não finan- alíquota nominal de 3,65%, estamos, de fato, a reco-
ceiras, quando não decorrentes de suas ali- Iher ao tesouro da União três, quatro ou cinco vezes
vidades típicas; mais, em virtude do disfarce que a cumulatividade

faturamento - a receita bruta advinda propicia. Portanto, o que se pede é a revelação das
da venda ou alienação de mercadorias ou alíquotas verdadeiras, cujo ônus a sociedade já su-
serviços. porta sem perceber.

Procedendo-se a esta divisão concei- Assim sendo, propomos a inclusão de um novo
tual, se parando-se as bases de cálculo que artigo 4°, numerando-se o atual art. 4° para 5°, com a
são, por sua natureza, heterogêneas, cre- seguinte redação:
mos poder inserir a não cumulatividade das "0" •

contribuições sociais em relação à receita }l~. 4 Em virtude ~o d/~posto no artl-
bruta ou faturamento das empresas em ge- go antenor.e n~ pr~zo ali assmalado, o Po-
ral, conforme descritas na alínea b acima. der Executivo fixara novas alíquotas para a

. . COFINS e o PIS/PASEP, de sorte a manter
Devemos le~brar, ainda, q~e ~osso. pais se o mesmo nível médio de arrecadação obtido

verá, em breve, diante de negoclaçoes Visando à durante o referido prazo. U

formação da Alca, à sobrevivência do Mercosul e ao
aprofundamento de nossas relações comerciais com
a União Européia. É preciso, pois, que, para este
efeito, nos preparemos, desde já, tendo em mira os
demais aspectos inerentes a uma refo~ma tributária
mais ampla.

No entanto, em razão das dificuldades até agora
encontradas para que essa reforma se realize, em vir-



EMENDA DO RELATOR

"Art. 4° Em virtude do disposto no arti
go anterior e no prazo ali assinalado, o Con
gresso Nacional fixará novas alíquotas para
a Cofins e o PIS/Pasep, de sorte a manter o
mesmo nível médio de arrecadação obtido
durante o referido prazo."

Inclua-se o seguinte art. 4°, renumerando-se o
atual art. 4° para art. 5°:

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. 
Deputado José Militão, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto de Lei n° 3.926/00 e do PL n° 4.061/01, apensa
do, e, no mérito, pela aprovação do Projeto, com
emenda, e pela rejeição do apensado, nos termos do
parecer do relator, Deputado José Militão.

Foi apresentado um destaque, tendo sido rejei
tado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
José Carlos Fonseca Jr., Presidente em exercício;
Jorge Tadeu Mudalen e José Pimentel, Vice-Presi
dentes; Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Militão,
Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio D6ria, Sil
vio Torres, Veda Crusius, Chico Sardelli, Deusdeth
Pantoja, João Carlos Bacelar, Jorge Khoury, Mussa
Demes, Paudemey Avelino, Armando Monteiro, Ger
mano Rigotto, João Eduardo Dado, Michel Temer, Mil
ton Monti, Pedro Novais, Carli10 Merss, João Cóser,
Ricardo Berzoini, Fétter Júnior, João Mendes, Miro
Teixeira, Pedro Eugênio, Roberto Argenta, Basílio Vil
lani, Luiz Carlos Hauly, Darci Coelho, Delfim Netto,
Eni Voltolini e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Carlos Fonseca Jr., Presidente em exercício.

EMENDA DO RELATOR
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rentes. As das contribuições são a receita ou o fatura- Sugeriu, então, que a prerrogativa seja exercida
mento e a do ICMS é o preço da operação de venda pelo próprio Congresso Nacional na conformidade
de mercadorias ou serviços. com as suas próprias atribuições legislativas.

Além disso, parece-nos inoportuna e injusta a Em face do consenso formado entre os parla-
revogação da dedução dos valores relativos aos de- mentares presentes à discussão e com fundamento
pendentes, no IRPF, ainda mais se se considerar que no inciso XI do art. 57 do Regimento Interno, resolvi
a tabela de incidência do imposto e os valores das de- acatar a sugestão para modificar o art. 4° do projeto,
duções estão congelados há muitos anos. decorrente da emenda anexa.

Por todas estas razões, somos pela adequação Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. -
orçamentária e financeira dos projetos e, no mérito, Deputado José Militão, Relator.
pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.926, de 2000,
com a emenda sugerida, e pela rejeição do Projeto de
lei nQ 4.061, de 2001.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2001. 
Deputado José Militão, Relator.

Inclua-se o seguinte art. 4°, renumerando-se o
atual art. 4° para art. 5°: .

"Art. 4° Em virtude do disposto no arti
go anterior e no prazo ali assinalado, o Po
der Executivo fixará novas alíquotas para a
COFINS e o PIS/Pasep, de sorte a manter o
mesmo nível médio de arrecadação obtido
durante o referido prazo."

Sala da Comissão, 21 de junho de 2001. 
Deputado José Militão.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião ordinária desta Comissão, realizada
no dia 8 de agosto de 2001, tive a oportunidade de
apresentar parecer pela adequação orçamentária e
financeira do projeto de lei principal e de seu apensa
do; no méri1o, sugeri a aprovação do PL n° 3.926, de
2000 (principal) com a emenda que ofereci na oportu
nidade, votando pela rejeição do projeto apensado.

Durante a discussão, ocorreu amplo debate so
bre a matéria, com manifestações unânimes de sua
aprovação, em face de sua oportunidade e mérito no
contexto do aperfeiçoamento de nossa legislação tri
butária.

Coube ao nobre Deputado Miro Teixeira criticar
a redação dada ao art. 4° do projeto de lei, cuja inclu
são no texto original decorreu de emenda de minha
autoria, através de emenda própria.

É que aquele ilustre parlamentar manifestou sua
discordância com a delegação de competência confe
rida ao Poder Executivo para fixar ''novas alíquotas
para a Cofins e o PIS/Pasep, de sorte a manter o mes
mo nível de arrecadação obtido durante o referido
prazo."
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Inclua-se o seguinte art. 4°, renumerando-se o
atual art. 4° para art. 5°:

"Art. 4° Em virtude do disposto no arti
go anterior e no prazo ali assinalado, o Con
gresso Nacional fixará novas alíquotas para
a Cofins e o PIS/Pasep, de sorte a manter o
mesmo nível médio de arrecadação obtido
durante o referido prazo."

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado José Carlos Fonseca Jr., Presidente em
exercfcio.

*PROJETO DE LEI N° 3.932-A, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre o limite máximo do va
Iar das taxas de inscrição em concursos
públicos; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico pela rejeição, contra os votos dos
Deputados Avenzoar Arruda e Evandro
Milhomen (relator: Dep. Ricardo Rique).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação .(Art. 54) - Art.
24,11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.932/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 7-5-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

O Projeto de Lei 1'1°3.932, de 2000, pretende es
tabelecer limite máximo para o valor da taxa de inscri
ção em concursos públicos, fixando-a em 2% (dois
por cento) do valor da remuneração inicial do cargo
para o qual o certame é realizado.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Constituição Federal preceitua que a investi
dura em cargo público depende de prévia aprovação
em concurso público de provas ou de provas e Utulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego.

Para que a Administração cumpra esse preceito
constitucional e garanta a lisura do certame, um signi
ficativo dispêndio de recursos é necessário. A taxa de
inscrição nos concursos públicos destina-se, portan
to, a cobrir as despesas operacionais para realização
das provas.

É digna de louvor a intenção prevista no projeto,
porém, a Administração precisa cobrir as despesas
realizadas no processo seletivo, que vão desde a di
vulgação do concurso até a contratação de profissio
nais ou de instituições para elaboração e aplicação
das provas. Além disso, ainda existem os gastos com
aluguel de salas para realização das provas e com
materiais de consumo indispensáveis (papéis, cane
tas, envelopes, formulários, manuais, etc.).

Adicionalmente, é importante destacar que a
matéria já está devidamente regulada num valor bem
próximo ao pretendido pela presente proposição. O
Decreto 1'10 88.376/83 limita a taxa de inscrição em
2,5% da remuneração fixada para o padrão inicial do
respectivo cargo. É possfvel constatar que, em gran
de parte dos concursos, o valor das taxas não cobrem
todas as despesas realizadas, pesando sobre a admi
nistração tal ônus.

O projeto pode ainda estar incorrendo em vício'
de iniciativa em face do que prevê o mandamento
contido no art. 61, § 1°, 11, alínea c da Constituição,
porém este tema deverá ser objeto de apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Pelo exposto votamos pela rejeição do Projeto
de Lei 1'10 3.932, de 2000.

Sala da Comissão, 7de junho de 2001. - Deputado
Ricardo Rique, Relator.
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Parecer da Comissão - substitutivo adotado pela Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei n° 3.932/00, contra os votos
dos Deputados Avenzoar Arruda e Evandro Milho
men, nos termos do parecer do relator, Deputado Ri
cardo Rique.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Freire Júnior, Presidente; Luiz Antonio Fleury

e Herculano Anghinetti, Vice-Presidentes;
Avenzoar Arruda, Candinho Mattos, Evandro
Milhomen, Fátima Pelaes, Jair Bolsonaro, Jair
Meneguelli, João Tota, José Múcio Monteiro,
Jovair Arantes, Laíre Rosado, Luciano Castro,
Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro Corrêa,
Pedro Henry, Ricardo Barros, Ricardo Rique,
Vanessa Grazziotin e Vivaldo Barbosa, titulares;
Almerinda de Carvalho, Damião Feliciano e
Osvaldo Biolchi, suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Freire Júnior, Presidente.

*PROJETO DE LEI ~ 3.972-A, DE 2000
(Do Sr. Ary Kara)

Cria um novo inciso 11 no
parágrafo único do art. 281 da Lei n°
9.503/97, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, renumera o atual
Inciso 11 para inciso 111 e dá nova
redação ao § 3° do art. 282; tendo
parecer da Comissão de Viação e
Transportes pela aprovação deste,
com substitutivo, e pela rejeição do de
n° 4.221/01, apensado (Relator:
Deputado Nelson Pellegrino).

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

• Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-01

- Projeto apensado: PL 4.221/01 (publicado no OCO de 30-3-01)

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao

substitutivo
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 3.972/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 2-5-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

Chega para apreciação desta Comissão o PL n°
3.972/00, de autoria do Deputado Ary Kara, que
modifica, na redação e ordem, o art. 281 do Código de
Trânsito Brasileiro, pela introdução do prazo máximo de
sete dias para cadastramento da multa, mediante o
acréscimo do inciso 11 e renumeração do atual inciso \I
para 111. Adernais, o PL modifica a redação do § 3° do
art. 282, que responsabiliza o proprietário do veículo
pelo pagamento de muna, independente do condutor.
De fato, a modificação anula a redação original,
propondo em seu lugar a utilização do prazo de
cadastramento previsto no art. 281 como data limite
para a emissão de certidões negativas de multa ou de
qualquer informação relativa à transferência de registro
da propriedade do veículo.

Ao projeto principal foi apensado o PL n°4.221/01,
do Deputado Gonzaga Patriota, revogando o § 3° do art.
282 do Código de Trânsito Brasileiro. Quer o PL que a
multa seja impetrada ao condutor independente da sua
condição de ser ou não proprietário do veículo.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas aos projetos.

É o relatório.

11 - Voto Do Relator

O Código Civil estipula no art. 1.056 que o
devedor responde por perdas e danos em razão do
descumprimento de obrigação pelo modo e no tempo
devidos. Trata-se de princípio geral das obrigações, que
regula os contratos de compra e venda no País. Esse
preceito fundamenta, de um lado, a não aceitação pelo
Direito de enriquecimento ilícito do devedor, que se
locupleta com o não pagamento da dívida e, de outro
lado, assegura ao Estado o direito de receber a dfvida,



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 3.972, DE 2000

Altera o art. 281 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro,
introduzindo prazo de cadastramento da
multa.

" 11- .
" 111- .
" § 2° Considerar-se-á o prazo de cadastramento

de que trata o inciso 11 do parágrafo anterior como
data-limite para a emissão de certidão negativa de multa

"11 - se não for cadastrado no prazo máximo de
sete dias, contados da data da infração; (AC)

"111- .
11 - acréscimo do § 2°, com a renumeração do

parágrafo único para § 1°, na seguinte forma:
Art. 281 .
" § 1° O auto de infração será arquivado e seu

registro julgado insubsistente:
"/- ~ .

Considerando os argumentos expostos, somos
pela APROVAÇÃO do PL n° 3.972/00 na forma do
Substitutivo em anexo e pela REJEiÇÃO do PL n°
4.221/01, apenso.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2001. 
Deputado Nelson Pellegrino, Relator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera a redação do art. 281 da Lei

n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro, introduzindo prazo de
cadastramento de multa.

Art. 2° O art. 281 da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - acréscimo do inciso 11 ao parágrafo único
existente, com a renumeração do atual inciso 11 para
inciso 111, na seguinte forma:

"Art. 281 .
"Parágrafo único. O auto de infração será

arquivado e seu registro julgado insubsistente:
"1- .

39244 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2001

desonerando-o de grande volume de multas, encargos de um veículo. Atualmente, essas informações são
e impostos não recebidos. prestadas com trinta dias de desatualização.

Em respe~o à essa concepção, o Código de Do ponto de vista da redação verifica-se que o
Trânsito Brasileiro, de acordo com o disposto no art. acréscimo do inciso 11 ao art. 281 mostra-se pertinente,
124, inciso VIII, condiciona a expedição de novo ao contrário da proposta de nova redação para o § 3° do
Certificado de Registro do Veículo, nas snuações de art. 282, cujo teor melhor se posiciona no mesmo art.
transferência de propriedade, à qu~ação de débitos 281.
relativos a tributos, encargos e multas de trânsito
vinculados ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas. A
condição referida vale também para a renovação anual
do Certificado de Licenciamento do Veículo, segundo o
art. 131, § 2° do Código.

A dívida fica associada à propriedade do bem, no
caso ao veículo, razão da quitação do débno ser da
responsabilidade do proprietário, independente de
quem cometeu a infração.

Por outro lado, a garantia da efetividade da ação
administrativa ficaria prejudicada com a medida de
punir o condutor do veículo pelas infrações de trâns~o

cometidas ao volante, dada a dificuldade operacional da
obtenção de dados do motorista nas situações de
infrações com o veículo em movimento. A impunidade,
então, propiciaria o descrédito do Código, além de
contribuir negativamente para a segurança no trânsito.

Vale ressaltar que o § 3° do art. 257, que atribui ao
condutor "a responsabilidade pelas infrações
decorrentes de atos praticados na direção do veículo",
c~ado na justificação de ambos os projetos, refere-se ao
caput, que determina a imposição de penalidades "ao
condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e
ao transportador, salvo os casos de descumprimento de
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou
jurídicas expressamente mencionados neste Código",
do qual subtende-se tratar de transporte de carga. Esse
parágrafo tem por objetivo desobrigar o proprietário do
veículo, o embarcador e o transportador das possíveis
penalidades impostas ao motorista do veículo de carga,
cujo trabalho tem especificidades distintas de um
motorista amador, a exemplo de grandes períodos de
tempo na direção percorrendo trajetos distintos.

Por sua vez, o PL principal de n° 3.972/00 propõe
a introdução do período de sete dias para cadastrar a
multa, sob pena do seu arquivamento. Além disso,
considera este prazo como data limite a ser utilizada na
apuração da existência de multas de trânsito ou de
qualquer outra informação para subsidiar a
transferência de registro da propriedade do veículo.

Assim, os dispositivos do PL n° 3.972/00
demonstram pertinácia e oportunidade, por ensejarem
maior garantia ao usuário do trânsito ou ao comprador
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ou de qualquer outra informação para fins de
transferência de registro da propriedade do vefculo. (AC)"

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Comissão, 7 de junho de 2001. 
Deputado Nelson Pellegrino, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3.972, DE 2000
(Apensado os PL nOs 4.221/01)

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 ao substitutivo oferecido
pelo relator, a partir de 12-06-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas.

sala da Comissão, 21 de junho de 2001. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei n03.972100, com substitutivo, e rejeitou o
de n° 4.221/01, apensado, nos termos do parecer do
relator, Deputado Nelson Pellegrino.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados:

Philemon Rodrigues - Presidente, Robério
Araújo Ary Kara e Mauro Lopes - Vice-Presidentes,
Basflio Villani, Chico da Princesa, Haroldo
Bezerra, Márcio Matos, Mário Negromonte,
Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio Reis,
Aracely de Paula, IIdelfonço Cordeiro, Neuton
Lima, Paulo Gouvêa, Pedro Fernandes, Raimundo
Santos, Damião Feliciano, Marcelo Teixeira,
Norberto Teixeira, Pedro Chaves, Carlos Santana,
Manoel Vitório, Teima de Souza, Albérico Filho,
Asdrúbal Bentes, Gonzaga Patriota, Wanderley
Martins, Afrton Cascavel e Lael Varella - titulares,
e Candinho Mattos, Carlos Dunga, Vittório Medioli,
Igor Avelfno, Marcos Lima, Pedro Celso, Hugo
Biehl, Simão Sessim e João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE LEI N" 3.972-A, DE 2000
(Substitutivo Adotado pela Comissão)

Altera o art. 281 da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código

de Trânsito Brasileiro, introduzindo
prazo de cadastramento da multa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei a~era a redação do art. 281 da Lei

n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, introduzindo prazo de
cadastramento de mu~a.

Art. 2° O art. 281 da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituí o Código de Trânsito
Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes a~erações:

I - acréscimo do inciso II ao parágrafo único
existente, com a renumeração do atual inciso \I para
inciso 111, na seguinte forma:

Art. 281 .
Parágrafo único. O auto de infração será

arquivado e seu registro julgado insubsistente:
1- .
11 - se não for cadastrado no prazo

máximo de sete dias, contados da data da
infração;(AC)

111- .
11 - acréscimo do § 2", com a renumeração do

parágrafo único para § 1°, na seguinte forma:
"Art. 281 .
§ 1° O auto de infração será arquivado e

seu registro julgado insubsistente:
1- .
11- .
111- .

§ ~ Considerar-se-á o prazo de cadastramento
de que trata o inciso 11 do parágrafo anterior corno
data-limite para a emissão de certidão negativa de
mu~a ou de qualquer outra informação para fins de
transferência de registro da propriedade do
vefculo."(AC)

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001.
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

·PROJETO DE LEI N" 4.014-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MSC-28101

Concede pensão especial a Luiz
Felippe Monteiro Dias; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Família,
pela aprovação (Relatora: Deputada
Jandira Feghali).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famflia; de Rnanças e Tributação (Art. 54); e
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du Constituição e Justiça e de Redação (Art. Esgotado o prazo
54) - Art. 24,li) apresentadas emendas.

É o Relatório.

Agosto de 200\

regimental, não foram

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI t(l4.014101

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, a Sra. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 23 de abril de 2001, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de abril de 2001. 
Gardene Maria de Aguiar, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Poder
Executivo, propõe a concessão de pensão especial,
mensal e v~alícia, no valor de R$500,00 (quinhentos
reais), a Luiz Felippe Monteiro Dias, filho de Lydia
Monteiro da Silva, falecida em função de atentado
político ocorrido em 27 de agosto de 1980 no Estado do
Rio de Janeiro.

Essa pensão, personalíssima, não se
transmite aos herdeiros dos beneficiários e as
importâncias pagas serão deduzidas de qualquer
indenização posterior da União em razão do
acontecimento.

O valor da pensão será atualizado nos mesmos
índices e critérios estabelecidos para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social e suas despesas
correrão à conta do programa orçamentário
"Indenizações e Pensões Especiais de
Responsabilidade da União".

Os Srs. Ministros de Estado da Justiça e da
Previdência e Assistência Social justificam a
concessão dessa pensão alegando que a mãe do
beneficiário, Lydia Monteiro da Silva, morreu ao abrir
uma carta-bomba endereçada ao presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, onde
trabalhava como secretária por quarenta e quatro
anos.

11 - Voto Do Relator

O benefício em pauta tem por finalidade indenizar
o filho cuja mãe faleceu vítima direta de atentado
político por agente do Estado praticado no seu local de
trabalho: a sede da Ordem dos Advogados do Brasil 
OAB.

Dessa forma, a motivação da pensão
especial em pauta enquadra-se no princípio que
deve nortear a concessão desse benefício pelo
Estado: indenização ou substituição do
rendimento do cidadão vítima de danos, da perda
parcial ou total de sua capacidade laborativa ou de
morte, situações essas que apresentem como
condicionantes, entre outros correlatos: tenham
ocorrido em dependências de responsabilidade da
União ou sido causadas por atentados políticos ou
agentes públicos.

Esta pensão simboliza uma reparação e o
reconhecimento da responsabilidade do Estado pela
morte de D. Lydia.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n· 4.014, de 2001.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 2001. 
Deputada Jandira Feghali.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 4.014, de 2001, nos
termos do parecer da Relatora, Deputada Jandira
Feghali.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Laura Carneiro - Presidente; José Unhares,
Ângela Guadagnin e Vicente Caropreso 
Vice-Presidentes; Antônio Joaquim Araújo, Ariston
Andrade, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Mosconi, Cleuber Carneiro, Darci Coelho,
Darcísio Perondi, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha,
Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Elias Murad,
Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique Fontana,
IIdefonço Cordeiro, Ivan Paixão, Ivânio Guerra,
Jandira Feghali, Jorge Alberto, Lavoisier Maia,
Lídia Quinan, Marcondes Gadelha, Oliveira Filho,
Orlando Desconsi, Orlando Fantazzini, Osmânio
Pereira, Osmar Terra, Pimentel Gomes, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Reinaldo
Gripp, Renildo Leal, Rita Camata, Salomão



11 - Voto Do Relator

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
dedica três artigos à educação dos portadores de
necessidades especiais. No que interessa ao caso sob
exame, o art. 58 preconiza o atendimento preferencial
desses alunos. na rede regular de ensino,
recomendando que, neste caso, haja serviços de apoio
especializado para atender às peculiaridades da
clientela. Já o art. 59 estabelece que os sistemas de
ensino deverão assegurar aos educandos com
necessidades especiais, entre outros itens, 'currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos e organização
especfficos", bem como 'Professores com
especialização adequada em nfvel médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como
professores de ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns".
Corno se vê, se os educandos portadores de
necessidades especiais até hoje são exclufdos da
prática desportiva escolar não é por falta de provisão
legal, mas, sim, porque os sistemas de ensino e as
escolas ainda não quiseram assumir o problema".

Aliás, cumpre lembrar que grande parte do que
está proposto no Projeto de Lei n° 4.157, de 2001, já
encontra guarida no Decreto n° 3. 298, de 20 de
dezembro de 1989, que regulamenta a Lei n° 7.853, de
1989, que, por sua vez, dispõe sobre o apoio às
pessoas portadoras de deficiência e sua integração
social. De fato, por força do art. 46 do Decreto, cabe aos
órgãos e às entidades da Administração Pública
Federal assegurar amplo acesso às instalações
desportivas dos estabelecimentos de ensino e
promover a inclusão de atividades desportivas para
pessoas portadoras de deficiência na prática da
educação ffsica ministrada nas instituições de ensino
públicas e privadas. Demais, por força do art. 48, cabe
aos órgãos e às entidades da Administração Pública
Federal direta e indireta, promotores ou financiadores
de atividades desportivas, concorrer técnica e
financeiramente para o atendimento das pessoas
portadoras de deficiência, com prioridade para o
investimento no desenvolvimento de recursos humanos
especializados, pesquisa cientffica, promoção de
eventos desportivos e construção, ampliação,

Dispõe sobre a criação, no âmbito do
Desporto Educacional, da categoria
adaptada às pessoas portadoras de
deficiência; tendo parecer da Comissão de
Educação, Culturá e Desporto pela
aprovação (Relator: Deputado Ivan
Paixão).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto'; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,li)

*PROJETO DE LEI ~4.157-A, DE 2001
(Do Sr. Jaques Wagner e Outros)

·Projeto inicial publicado no OCO de 30-3-01

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO
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Gurgel, Serafim Venzon, Teté Bezerra e Ursicino clima de respeito às limitações e peculiaridades de
Queiroz. cada estudante.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. - Aberto o prazo regimental, não foram recebidas
Deputada Laura Carneiro, Presidente. emendas. Cabe-nos a apreciação do mérito, em caráter

conclusivo.

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~4.157, DE 2001

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de
prazo para apresentação de emendas ao projeto, a
partir de 1° de junho de 2001, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas
ao Projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

1- Relatório

Com o Projeto de Lei em epígrafe propõe-se
conseguir que os estudantes portadores de deficiência
participem normalmente das atividades desportivas
promovidas no âmbito dos estabelecimentos de ensino.
Entendem os autores que, para tanto, é preciso que
sejam abandonadas as formas exacerbadas de
competição e valorizada a participação em si, num



EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

Art. 1° A partir de 1° de janeiro de 2002, a renda e
os proventos de qualquer natureza, inclusive os
rendimentos e ganhos de capital, percebidos por
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil,
serão tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente, com as mod~icações introduzidas
por esta Lei.

Art. 2° O caput do art. 3°, os incisos 111 e VI, do art.
4° as alíneas b e c, do inciso li, do art. 80 e o art. 11, da
Lei n09.250, de 26 de dezembro de 1995, passam a ter
a seguinte redação:

"Art. 3° O imposto de renda incidente sobre os

rendimentos de que tratam os arts. 7° 8° e 12 da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de
acordo com a seguinte tabela progressiva em reais:

- emenda apresentada na Comissão

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- emendas apresentadas ao substitutivo (2)
- termo de recebimento de emendas ao

substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

BASE DE AL[QUOTA PARCELA A
CÁLCULO EM % DEDUZIR DO
R$ IMPOSTO EM R$

Até 1.20000 Isento -

Acima de 15 180,00
1.200,00 Até
2.400,00

Dispõe sobre a atualização monetária
dos valores expressos em reais na Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
altera a legislação do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Físicas, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Finanças e Tributação, pela adequação
financeira e orçamentária deste, da emenda
apresentada na Comissão e dos de nOs
3.236/00, 4.240101 e 4.622/01 apensados, e,
no mérito, pela aprovação deste, da
emenda apresentada na Comissão e dos de
nOs 3.236/00, 4.240100 e 4.622101,

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 4.157/2001 , nos
termos do parecer do Relator, Deputado Ivan
Paixão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira,
Vice-Presidente; Bon~ácio de Andrada, Costa Ferreira,
Eduardo Seabra, Esther Grossi, Rávio Arns, Gastão
Vieira, Ivan Valente, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbosa,
Míriam Reid, Nela Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Pastor
Amarildo, Paulo Lima, Paulo José Gouvêa, Professor
Luizinho, Tânia Soares e Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.

*PROJETO DE LEI N'l4.1n-A, DE 2001
(DO SENADO FEDERAL)

PLS N° 175/00
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recuperação e adaptação de instalações desportivas e apensados, com substitutivo (Relator:
de lazer. Deputada Mussa Demes),

É claro que, se, com relação aos portadores de (Às Comissões de Finanças e
necessidades especiais, nem a Lei n° 9.394/96 nem a Tributa2ão; e de Constituição e Justiça e de
Lei n'7.853r'9 conseguiram eliminara preconce~oe a Redaçao (Art. 54) - Art. 24, 11. Apense-Se a
visão el~ista, é legítimo duvidar da eficácia da norma Este o PL 3.236/00)
jurídica ora submetida a nossa análise. De qualquer ·Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-01

forma, não deixa de ser mais uma tentativa de chamar a - Projeto apensado: PL 3.236/00 (OCO 17-6-00); PL 4.240/01 (OCO

atenção das autoridades educacionais e das escola 16-3-01) 9 PL 4.622/01 (OCO 12-5-01)

para o direito à inclusão nas atividades desportivas dos PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
alunos portadores de necessidades especiais. TRIBUTAÇÃO

Neste sentido, o voto é pela aprovação do PL n° SUMÁRIO
4.157, de 2001.

É o voto.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Ivan Paixão, Relator.

111 - Parecer Da Comissão



" ç p
outros constantes da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, serão corrigidos anualmente pelo Indice
Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 4° O art. 260, da Lei n°8.069, de 13de julho de
1990, fica acrescido do seguinte parágrafo:

u§ 1°A - Poderão ser deduzidas no ano base da
declaração de ajuste anual do imposto de renda, as
doações em favor dos Fundos de que trata o caput,
efetuadas até a data da entrega da respectiva
declaração."

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

Art. 6° Revogam-se as disposições ao contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Há exatos 5 anos os valores da tabela progressiva
do imposto de renda da pessoa física e os valores das
deduções da base de cálculo do imposto estão
congelados. Ou seja, há 5 anos, a faixa de isenção
continua no mesmo patamar dos R$900, a alíquota de
15% tem sido aplicada sobre os rendimentos acima de
R$9oo até R$1.800,OO e o teto para despesa com
educação, por exemplo, foi fixada em R$1.700. O
curioso é que, ao longo desse período, a inflação
acumulada medida pelo INPC já atingiu a casa dos
31%.

Esse aspecto se constitui em um elemento que
contribui para exacerbar o já elevadíssimo grau de
injustiça do nosso sistema tributário, pois representa um
grande aumento da carga tributária justamente sobre os
segmentos de renda baixa e média, ainda que o valor
real dos rendimentos dessa faixa de contribuintes tenha
sofrido corrosão.

Por outro lado, do ponto de vista formal, o
congelamento dos valores da tabela e das deduções
implica em que o Poder Executivo vem promovendo, ao
longo dos anos, um aumento velado da carga tributária
real, sem a necessária autorização do Congresso
Nacional, conforme preconiza a Constituição Federal.

A correção da tabela do IRPF tem sido uma
bandeira defendida por inúmeros especialistas da área
tributária e, durante a recente greve dos auditores
fiscais chegou a ser um dos itens da pauta de
reivindicações da categoria.

Á

Art. 8° ..

Art. 4° .

111 - a quantia de R$120,OO (cento e vinte reais)
por dependente;

VI- a quantia de R$1.220,00 (mil duzentos e vinte
reais), correspondente à parcela isenta dos
vencimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva 'remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ou por qualquer
pessoa jurldica de direito público interno, a partir do mês
em que o contribuinte completar 65 anos de idade.

11- ..
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos

de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1°,
2° e 3° graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de
R$2.6oo,OO (dois mil e seiscentos reais);

c) à quantia de R$1.440,OO (mi quatrocentos e
quarenta reais) por dependente.

Art. 11. O imposto de renda devido na declaração
será calculado mediante utilização da seguinte tabela:

I
IBASE DE ALlauOTA % PARCELA A
I CÁLCULO EM DEDUZIR DO
R$ IMPOSTO EM

-_.._.._----------_._---- ----._--_._---------- -'3$__._..______________.._

,A~~t14AºQ&Q___ ---------------_..---- -----.-._._--------------

I Acima de 15 2.160,00
14.400,00 Até
28.80000

Acima de 27,5 5.760,00
128.800,00 Até
li 115.200 00
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I

1Acima de 27,5 480,00 Acima de 35 " 14.400,00
I

até 115.200 0012.400,00
19.60000

~
de 35 1.200,00

Art. 3° Os valores das tabelas progressivas
~Acima mensal e anual do Imposto de Renda das Pessoas
19.60000 Frsicas,' bem"como os das dedu ões ermitidas e



I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 4.177/01

O Projeto em epígrafe é de autoria do Senador
Paulo Hartung, e atualiza, a partir do ano-calendário de

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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Nossa emenda substitutiva global, busca, em 2000, os valores das tabelas progressivas mensal e
grandes linhas, resguardar a consecução dos anual do Imposto de Renda das pessoas ffsicas, bem
objetivos traçados no Projeto de Lei n° 4.177, como das deduções previstas na Lei n° 9.250, de 26 de
contudo, efntuamos algumas correções com o dezembro de 1995, com as alterações da Lei nO 9.887,
intuito de aprimorar o texto legal. De fato, o projeto de 7 de dezembro de 1999, além de outros valores
em tela contém algumas impropriedades como a expressos em reais. O fator de correção utilizado foi a
que define a correção da tabela a partir do UFIR, com base na qual, para 2000, os valores em tela
exercício de 2000, com base na UFIR extinta seriam corrigidos em 1,284059.
naquele mesmo ano. Por outro lado, entendemos Em sua justificação, o autor salienta que a fa~a de
que a proposta não pode prever a correção da atualização resulta numa tributação disfarçada, por
tabela de forma retroativa ao exercício de 2000, omissão legislativa, equivalente à perda de poder
em razão. do impacto imediato que isso aquisitivo da moeda, ocorrida no período. Enquanto
representará nas contas públicas. Assim, julgamos isso, os débitos fiscais são reajustados com base na
conveniente definir a correção da tabela a partir do variação da UFIR. Como agravante desta distorção
exercício fiscal de 2002, especificando claramente acentua o autor a injustiça decorrente do efeito
os valores da tabela progressiva, os quais refletem regressivo do congelamento das tabelas: são atingidos
a variação da UFIR até o exercício fiscal de 1999 mais fortemente os contribuintes de menores rendas, o
acrescido da variação do INPC no ano de 2000 e que fere o princípio da progressividade, além da
sua projeção para 2001. Para os exercícios igualdade, capacidade contributiva, estrita legalidade e
seguintes, a tabela será atualizada vedação ao confisco.
automaticamente com base na variação do INPC. Assim resumem-se os efeitos da seguinte
Ressalte-se que a iniciativa também reintroduz a maneira ~o tocante à aplicação das tabelas
alíquota de 35% para os rendimentos líquidos progre~ivas:

acima de R$9.600, reforçando o conceito de 10) t se decla t (e contrl'bu,'ntes)
. 'd d I' - d . t" f' I A ornam- ran es

progr.e~slvl. ~ e para amp laça0 a JUs Iça Is~a. aqueles que deveriam continuar isentos'
propOSlto, e Importante lembrar que a correçao da o..' . '.
tabela, justamente por implicar em queda de 2 ) os Ja contnbUlntes passam de uma faixa para
arrecadação decorrente da desoneração tributária outra;
para um significativo número de contribuintes, 3°) mesmo permanecend~ n~ mesma faixa, têm o
deve necessariamente estar associada ao encargo acrescido os contribUintes que apenas
aumento da alíquota sobre os rendimentos mais obtiveram ganhos nominais de salários e outros
elevados, a fim de compensar as perdas. rendimentos.

Sala da Comissão 25. de abril de 2001. - Alega, por fim, que várias categorias de
Deputado Ricardo Berz~ini. contribuintes já foram contempladas em mandados de

segurança coletivos, até a segunda instância da Justiça
Federal.

Foram apensados ao PL n° 4.177, de 2001, as
seguintes proposições:

1°) PL n° 3.236, de 2000, do Deputado Airton
Dipp, que se restringe à atualização das tabelas
progressivas;

2°) PL n° 4.240, de 2001, do Deputado Fernando
Zuppo, que atualiza apenas as tabelas, porém pelo
INPC;

3°) PL n° 4.662, de 2001, do Deputado Itamar
Serpa e outros - 195 assinaturas _, do mesmo teor do
PL n° 4.240, de 2001.

Somente o Projeto original - proveniente do
Senado Federal - recebeu uma emenda substitutiva
global, do Deputado Ricardo Berzoini. Por essa
emenda, as modificações se aplicam a partir de 1° de
janeiro de 2002. O autor não se limita à revisão dos

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou
a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 18-4-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
tendo ao seu término, este órgão técnico recebido 1
emenda.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2001. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.



11 - Voto Do Relator

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito,
inicialmente apreciar as proposições quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianual,
a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual,
nos termos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados (RI, arts. 32, IX, h, e 53, 11) e de Norma
Interna desta Comissão, que "estabelece
procedimentos para o exame de compatibilidade ou
adequação orçamentária e financeira", de 29 de maio
de 1996.

Evidentemente, o Projeto, assim como seus
apensados, trarão alguma redução de receita para a
União e, por extensão, para Estados e Municípios,
embora geralmente se atribua ao alfvio na tributação
um efeito de incorporação de maior número de
contribuintes e de acréscimo de valores declarados. De
toda a maneira, é preciso verificar se podem ser
considerados compatfveis e adequados orçamentária e
financeiramente.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal
- LC n° 101, de 4-5-00 _, em seu art. 14, impõem-se
vários requisitos para a concessão ou ampliação de
incentivo ou benetrcio de natureza tributária de que
decorra renúncia de receita. Observa-se, entretanto,
que, nos termos do § 10, "a renúncia compreende
anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não-geral, alteração
de alíquota ou modificação de base de cálculo que
implique redução discriminada de tributos ou
contribuições e outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado".

A alteração que se pretende introduzir com os
Projetos em exame não se enquadra em nenhuma das
situações ali previstas, já que não se trata de redução
discriminada de tributos, nem de qualquer outro tipo de
tratamento diferenciado a contribuintes. A alteração da
alfquota média de incidência do imposto - que é o efeito
final da modificação dos valores constantes da tabelas
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valores das tabelas progressivas, mas também à sua progressiva (mensal e anual) - atinge todos os
reestruturação, inclusive mediante a criação de mais contribuintes do Imposto de Renda.
uma faixa (tributada a 35%). A correção anual das Haveria, então, que se perquirir se existem óbices

. tabelas, das deduções e demais valores constantes no tocante ao plano plurianual, à lei de diretrizes
da Lei n° 9.250, de 1995, passaria a ser feita com orçamentánas e à lei orçamentária, o que, do mesmo
base no INPC (IBGE). E, por fim, as doações em valor modo, não foi identificado.
dos Fundos da Criança e do Adolescente poderiam Mas o mais relevante a destacar é que, na
ser efetuadas até a data de entrega das respectivas verdade, não se está a propor uma redução stricto
declarações. sensu da tributação e, sim, o restabelecimento da

Após exame desta Comissão, os Projetos em tela situação anterior ao congelamento da tabela. Na
se submeterão ao crivo da CCJR. prática, o que ocorreu, a partir de 1996 foi um aumento

sistemático do imposto devido, sem que lei o aprovasse.
Só para que se tenha uma idéia do "efeito-tabela", o
número de declarantes, que se situou na primeira
metade da década de 90 em tomo de 6,5 milhões, e, em
1996, foi de 7,6 milhões, elevou-se para 8,7 milhões em
1997,10,8 milhões em 1998, 11,6 milhões em 1999 e
12,3 milhões em 2000. Mesmo com muito esforço, não
se identifica nenhum indicador ou conjunto de
indicadores de ordem econômica ou administrativa que
pudesse justificar essa incrível variação num intervalo
tão curto de tempo. Além do mais, nesse período
elevou-se a alíquota de 25% para 27,5%, e as
deduções para educação se tornaram mais estritas.

Com base em dados de 1996, a própria Receita
Federal já reconhecia uma carga fiscal sobre a renda de
salários da ordem de 31 %. A carga tributária bruta
referente ao Imposto de Renda das pessoas trsicas
dobrou, em relação ao PIB, entre 1991 e 2000. E a
carga tributária bruta global não pára de crescer, tendo
passado de 25,2 % do PIB, em 1.991, para mais de
33,18%, no ano passado. Todo este agravamento,
ademais, se verifica num período de redução acelerada
do nível de atividade econômica, com aumento do
desemprego e queda da renda pessoal. Os aumentos
salariais, com exceções, não acompanham a inflação,
e, no caso dos servidores públicos, a grande maioria 
cerca de 80%, segundo o DIEESE - não tem reajuste
de remuneração há quase 7 anos. Ademais, é bom
lembrar que em declaração recente afirmou o próprio
Secretário da Receita Federal que a carga tributária
está realmente muito elevada, que a equipe econômica
foi além do desejável.

Alegar-se que a atualização dos valores da tabela
do Imposto de Renda atua como um acelerador, um
realimentador da inflação é admitir que apenas esse
mecanismo exerce essa função. Ignora o fato de que a
própria taxa SELlC, utilizada pelo Fisco, embute uma
correção, uma expectativa, sobretudo quando
comparada às demais taxas de remuneração das
aplicações financeiras vigentes no mercado. Não
reconhecer o efeito corrosivo de outras variações dos
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níveis de preços sobre os salários é omitir
deliberadamente o fato de que, em muitos casos, isto se
dá automaticamente, e por índices ainda mais
especfficos e gravosos, como no caso dos serviços
públicos concedidos. Pior ainda é constatar que,
embora a inflação atinja hoje patamares civilizados, o
efeito acumulado de vários anos destas distorções se
fez sentir mais pesadamente sobre os contribuintes
situados nas faixas inferiores da pirâmide das
remunerações e sobre aqueles que não têm como
evadir-se, nem podem sonegar: os assalariados, por
excelência.

Mais curioso ainda é perceber-se a incoerência no
tratamento tributário entre as pessoas ffsicas e jurídicas
- especificamente em benefício das grandes empresas,
que fazem declaração com base no lucro real _, ao se
instituir e reforçar o privilégio consistente na permissão
para dedução, como despesa operacional, dos juros
pagos ou creditados aos sócios, calculados sobre o
patrimônio líquido da sociedade, e limitados à variação
da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. Projeto de
nossa autoria, em tramitação nesta Casa - PL n° 1.034,
de 1.999 - se aprovado, seguramente mais do que
compensaria a suposta "perda" de árrecadação
decorrente da atualização da tabela progressiva do
Imposto de Renda das pessoas ffsicas. Referido
dispositivo, introduzido pela Lei n° 9.249/95, na
realidade, é uma espécie de compensação pela (faija
de) correção do patrimônio líquido. Tão inusitada
prática, sem similar em qualquer outro país, permite
remunerar o capital investido no próprio negócio, como
se os sócios e acionistas estivessem fazendo
empréstimo à própria empresa. Em vez de se tributar o
lucro pelo Imposto de Renda e pela Contribuição Social
sobre o Lucro LIquido, na pessoa jurídica, algo em torno
de 34%, tributa-se a 15% na fonte, a sua retirada; em
lugar de se estimular a capitalização, incentiva-se a
distribuição: a Lei n° 9.430/96 revogou a permissão para
capitalização dos juros. Paralelamente, os lucros e
dividendos, bonificações em dinheiro e outros
interesses, distribuídos pelas pessoas jurídicas,
inclusive as residentes ou domiciliados no exterior, não
sofrem a incidência da tributação, que o citado PL n°
1.034, de 1999, pretende restabelecer.

É certo que a tabela do Imposto de Renda requer
uma reestruturação mais profunda. Mas isto poderá
ocorrer num momento mais oportuno, pois é preciso
buscar uma solução a curto prazo para as distorções e
injustiças anteriormente apontadas. Neste sentido, é
provável até que tais correções dependam muito menos
de eventuais aumentos de alíquotas do que de sua
maior gradação, com aumento do número de faixas,
mas, sobretudo, da implementação efetiva dos critérios
de universalização e generalização, que promovam, em
definitivo, um aumento substancial no, ,número de

declarantes e contribuintes - hoje omissos ou,
simplesmente, subdedarando - e a incorporação de
diferentes espécies de rendimentos à tabela
progressiva, visando alcançar maior eqüidade
horizontal, uma vez que as alfquotas marginais
superiores praticamente só incidem sobre rendimentos
do trabalho, em particular do assalariado.

O Projeto n° 4.177, de 2001, requer certos
aperfeiçoamentos, em virtude de sua aplicação
tornar-se possível somente a partir do próximo ano,
precisamente para não afetar o orçamento em
execução, e, por outro lado, adotar um índice mais
compatível com o atual momento. A UFIR foi extinta; por
isso, adotamos o IPCA, calculado pelo IBGE desde
1980, hoje o índice oficioso de inflação. É utilizado pelo
Banco Central no acompanhamento dos objetivos
estabelecidos no sistema de metas da inflação, a partir
de julho de 1999, para o balizamento da política
monetária. Tem sido levado em conta nos acordos
firmados com o FMI. O IPCA mede as variações de
preços ao consumidor ocorridas nas regiões
metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife,. Salvador,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e
Porto Alegre, além de Brasflia e Goiânia (neste caso, só
o Município). Reflete a variação dos preços das cestas
de consumo das famflias com renda mensal de1 a 40
salários mínimos, qualquer que seja a fonte, sendo,
portanto, compatível com a tributação da renda.

Diante do exposto, voto pela adequação
orçamentária e financeira do PL n° 4.177, de 2001, da
Emenda Substitutiva Global do Deputado Ricardo
Berzoini, bem como de seus apensos, PL 3.236, de
2000, e 4.240 e 4.622, de 2001, e, no mérito, pela
aprovação dos PL n's 4.177, de 2.001, 3.236, de 2.000,
4.240, de 2.001, 4.622, de 2001, e da Emenda
Substitutiva Global do Deputado Ricardo Berzoini, na
forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2001. 
Deputado Mussa Demes, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
NO 4.1n, de 2.001

Dispõe sobre a atualização monetária
dos valores expressos em Reais na Lei nO
9.250, de 26 de dezembro de 1.995, que
altera a legislação do Imposto sobre a
Renda das pessoas jurídicas, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art.11° Esta Lei, na forma do art. 2°, atualiza, a

partir do ano-calendário de 2002, os valores das tabelas
progressivas mensal e anual do Imposto sobre a Renda
das pessoas físicas, bem como os das deduções
permitidas e outros constantes da Lei n° 9.250, de 26 de



Agosto de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 39253

dezembro de 1995, além de estabelecer critério de dezembro de 1999, relativa à aplicação da
correção anual desses valores. alíquota de 27,5% até o ano-calendário de

Art. 2° O art. 20 da Lei nO 9.250, de 1995, passa a 2002, e nos arts. 4~ 8~ 18,22,23 e 25. (AC)
vigorar acrescido dos §§ 1° e 2°, com a seguinte § 2° Em relação aos fatos geradores
redação: ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2002, os

'}1rl. 2°,................................................... valgres a que se refere o § 10 e quaisquer
§ 1° Relativamente aos fatos geradores outros expressos em Reais nesta Lei, ou em

ocorridos durante o ano-calendário de 2001, suas aherações, serão atualizados
serão atualizados monetariamente pela. monetariamente pela variação do IPCA, a
variação do fndice Nacional de Preços ao cada ano. (AC)"
Consumidor Amplo - IPCA, mediante a Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
aplicação do coeficiente de 1,352916, os publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1°
valores expressos em Reais de que trata esta de janeiro de 2002.
Lei nos arls. 3° e 11, com a alteração Sala da Comissão, 21 de agosto de 2001. -
introduzida pela Lei n° 9.887, de 7 de Deputado Mussa Damas, Relator.

PROJETO DE LEI N° 4.177, DE 2001

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

Art. 1° A partir de 10 de janeiro de 2002, a renda e os proventos de qualquer
natureza, inclusive os rendimentos e ganhos de capital, percebidos por pessoas fisicas
residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na fonna
da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.

Art.2° O caput do ano 30, os incisos III e VI, do ano 4°, as alíneas "b" e "c",
do inciso 11, do ano 8° e o ano lI, da Lei nQ 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passam a
ter a seguinte redação:

"Art. 3° O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os
arts. 7", 8° e 12 da Lei· nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo
com a seguinte tabela p'rogressiva em Reais:

BASE DE CÁLCULO
EMRS

Até 1.200,00
Acima de 1.200,00 Até 2.400,00
Acima de 2.400,00 até 7.200,00

Acima de 7.200,00

ALÍQUOTA
%

Isento
15
27
35

PARCELA A DEDUZIR
DO fMPOSTO EM R$

180,00
468,00

1.044,77

Art. 4° .

III - a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por dependente;

VI - a quantia de R$ 1.200,00 (mil duzentos e dezesseis reais), correspondente
à parcela isenta dos vencimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou refonna, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de idade.
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b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1°, 2° e 3° graus, cursos de especialização ou
profk,sionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de R~) 2.200,00 (dois mil e duzentos reais);

c) à quantia de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) por dependente.

Art. 11 O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela:

BASE DE CÁLCULO
EMR$

Até 14.400,00
Acima de 14.400,00 Até 28.800,00
Acima de 28.800,00 até 86.400,00

Acima de 86.400,00

ALÍQUOTA
%

15
27
35

PARCELA A DEDUZIR
DO llvfPOSrO EM R$

2.160,00
5.616,00

12.528,00

Art. 3° Os valores das tabelas progressivas mensal e anual do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas, bem como os das deduções pennitidase outros constantes da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, serão corrigidos anualmente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - lBGE.

Art. 40 O art. 260, da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, fica acrescido do
seguinte parágrafo:

,.. § 10 A - Poderão ser deduzidas no ano base da declaração de aj uste anual do
imposto de renda, as doações em favor dos Fundos de que trata o "caput", efetuadas até
a data da entrega da respectiva declaração."

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

Art. 60 Revogam-se as disposições ao contrário.
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demonstrado o anseio da população por essa
medida de justiça.

Há exatos 5 anos os valores da tabela
progressiva do imposto de renda da pessoa trsica
e os valores das deduções da base de cálculo do
imposto estão congelados. Ou seja, há 5 anos, a
faixa de isenção continua no mesmo patamar dos
R$ 900, a aHquota de 15% tem sido aplicada
sobre os rendimentos acima de R$ 900 até
R$1.800,OO e o teto para despesa com educação,
por exemplo, foi fixada em R$ 1.700. O curioso é
que, ao longo desse perlodo, a inflação
acumulada medida pelo IN PC já atingiu a casa
dos31%.

Esse aspecto se constitui em um elemento que
contribui para exacerbar o já elevadlssimo grau de
injustiça do nosso sistema tributário, pois representa
um grande aumento da carga tributária justamente

. sobre os segmentos de renda baixa e média, ainda
que o valor real dos rendimentos dessa faixa de
contribuintes tenha sofrido corrosão.

Por outro lado, do ponto de vista formal, o
congelamento dos valores da tabela e das
deduções implica em que o Poder Executivo vem
promovendo, ao longo dos anos, um aumento
velado da carga tributária real, sem a necessária
autorização do Congresso Nacional, conforme
preconiza a Constituição Federal. ~ importante
ressaltar que milhões de assalariados, que eram
isentos em 1996, passaram a ser tributados,
apenas por terem obtido reposição, ainda que
parcial; da inflação que corroeu seus salários.
Esse é a principal demonstração da ilegalidade e
injustiça do congelamento da tabela.

A correção da tabela do IRPF tem sido uma
bandeira defendida por inúmeros especialistas da
área tributária e; durante a recente greve dos
auditores fiscais chegou a ser um dos itens da
pauta de reivindicações da categoria. Além disso,
os principais meios de comunicação tem

Nossa emenda substitutiva global, busca, em
grandes linhas, resguardar a consecução dos
objetivos traçados no Projeto de Lei n° 4.177,
contudo, efetuamos algumas correções com o
intuito de aprimorar o texto legal. De fato, o projeto
em tela contém algumas impropriedades como a
que define a correção da tabela a partir do
exercfcio de 2000, com base na UFIR extinta
naquele mesmo ano. Por outro lado, entendemos
que a proposta não pode prever a correção da
tabela de forma retroativa ao exerclcio de 2000,
em razão do impacto imediato que isso
representará nas contas públicas. Assim, julgamos
conveniente definir a correção da tabela a partir do
exerclcio fiscal de 2001, especificando claramente
os valores da tabela progressiva, os quais refletem
a variação da UFIR até o exerclcio fiscal de 1999
acrescido da variação do INPC no ano de 2000.
Para os exerclcios seguintes, a tabela será
atualizada automaticamente com base na
variação do IN PC. Ressalte-se que a iniciativa
também reintroduz a aHquota de 35% para os
rendimentos Hquidos acima de R$ 7.200,
reforçando o conceito de progressividade para
ampliação da justiça fiscal. A propósito, é
importante lembrar que a correção da tabela,
justamente por implicar em queda de arrecadação
decorrente da desoneração tributária para um
significativo número de contribuintes, deve
necessariamente estar associada ao aumento da
aHquota sobre os rendimentos mais elevados, a
fim de compensar, mesmo que parcialmente, as
perdas. ~ importante ressaltar que já houve uma
relevante evolução no debate da Comissão,
refletido na justificativa do substitutivo do
Deputado Pedro Novais, que esclarece de maneira
cristalina que a correção da tabela não afronta a
Lei da Responsabilidade Fiscal.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2001. 
Ricardo Berzoini, Deputado Federal.
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO AO

PROJETO DE LEI N o 4.177, DE ~OO1

(do Sr. PEDRO EUGÊNIO)

Altera os valores expressos em Reais das tabelas
progressivas de incidência do Imposto de Renda das
pessoas físicas, bem como de deduções pennitidas
constantes da Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que altera a legislação do Imposto de renda da~

pessoas físicas, e dá ourras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 o Esta Lei. na fonna do arr. 2 0, altera. para o ano-calendário de 2002, os valores
expressos em Reais das tabelas progressivas mensal e anual do Imposto sobre a Renda das
pessoas físicas, bem como de deduções permitidas constantes da Lei n o 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e dá outras providências.

Art. 2 o O caput do art. 3°, os incísos III e VI do art. 4 0, o incíso rdo § 2 o do art. 7°, a alínea
"b" e "c" do inciso II do àrt. 8 o e o art. 11 da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passam
a vigorar com a seguinte red.~ção:

"Art. 3 o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts. 7 o,

8 o e 12 da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo com a
seguinte tabela progressiva em Reais:

Base de Cálculo em R$ Alíquota (%}) Parcela a Deduzir do
Imposto em R$

Até R$1.200,00 Isento ~

De R$I.201,OO até R$I.400,00 5 180,00

De R$ 1.400,00 até R$ 2.400,00 15 320,00

De R$2.401,00 até R$6.000,00 25 440,00

De R$6.001,00 até R$12.000,00 30 740,00

De R$12.00 1,00 até R$23.000,OO 35 1.340,00

Art. 4 <> .

UI - a quantia de R$120,80 (cento e vÍnte reais e oitenta centavos) por dependente;
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V[ - a quantia de RSl.207,96 (um mil, duzentos e sete reais e noventa e seis
centavos), correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão. transferência para a reserva remunerada ou reforma. pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência
privada, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de
idade.
..........................................................

Art.7° .

§ 2 o .

r - as pessoas físicas cujos rendimentos tributáveis, exceto os tributados
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, sejam iguais ou
inferiores a R$14.400,OO (quatorze mil e quatrocentos reais), desde que não
enquadradas em outras condições de obrigatoriedade de sua apresentação;

Art. 8 (I ..

rI - ..

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1 a, 2 o e 3 o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$2.28 1,70 (dois
I1Úl, duzentos e oitenta e um reais e setenta centavos);

c) à quantia de R$1.449,5j (um mil. quatrocentos e quarenta e nove reais e cinqüenta
e cinco centavos) por dependente:

Alt. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante a utilização
da seguinte tabela:

Base de Cálculo em R$ Alíquota (%)
Parcela a Deduzir do

Imposto em RS

Até R$14.400,OO Isento -
De RSI4.401,OO a R$16.800,00 5 2.160,00

De RSI6.80l,00 a R$28.800,OO 15 3.480,00

De RS28.80l,00 a R$72.000,00 25 5.280,00

De R$72.001 ,00 a R$ l44.000,OO 30 8.880,00

Acima de R$144.000,OO 35 16.080,00



SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT

Dispõe sobre a atualização monetária
dos valores expressos em Reais na Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
altera a legislação do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei, na forma do art. 2°, atualiza, a

partir do ano-calendário de 2.002, os valores das
tabelas progressivas mensal e anual do Imposto
sobre a Renda das pessoas físicas, bem como os
das deduções permitidas e outros constantes da
Lei nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995, além de
estabelecer critério de correção anual desses
valores.

Art. 2° O art. 2° da Lei n° 9.250, de 1995, passa a
vigorar acrescido dos §§ 1° e 2°, com a seguinte
redação:

"Art. 2° .
§ 1° Relativamente aos fatos

geradores ocorridos durante o
ano-calendário de 2001 , serão
atualizados monetariamente pela
variação do índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, mediante a
aplicação do coeficiente de 1,352916, os
valores expressos em Reais de que trata
esta Lei nos arts. 3° e 11 , com a alteração
introduzida pela Lei n° 9.887, de 7 de
dezembro de 1999, relativa à aplicação
da alíquota de 27,5% até o
ano-calendário de 2002, e nos arts. 4°,
8°,18,22,23 e 25. (AC)

§ 2° Em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de janeiro de
2002, os valores a que se refere o § 1° e
quaisquer outros expressos em Reais
nesta Lei, ou em suas alterações, serão
atualizados monetariamente pela
variação do IPCA, a cada ano. (AC)"

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1°
de janeiro de 2002.

Sala da Comissão, em 22 de agosto de 2001. 
Deputado Michel Temer, Presidente.
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Art. 3° É assegurado revisão geral anual, sem Coelho, Delfim Netto, Eni Voltolini e Gonzaga
distinção de índices, dos valores a que se refere esta Patriota.
Lei, ou qualquer outros expressos em Reais nesta, ou Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001 -
em suas alterações, a fim de manter a capacidade Deputado Michel Temer, Presidente.
econômica do contribuinte, conforme dispõe a
Constituição Federal, em seu art. 145. § 10.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1°
de janeiro de 2002.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2001 - Pedro
Eugênio, Deputado Federal.

COM:S8 ÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N° 4.177/01

Nos termos do art. 119, 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 19-06-01 ,por cinco sessões. Esgotado o prazo
foram recebidas 2 emendas ao substitutivo oferecido
pelo relator.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2001 . - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei
n° 4.177/01, da emenda apresentada na Comissão e
dos PLS nOs 3.236/00, 4.240/01 e 4.622/01, apensados,
e, no mérito, pela aprovação do Projeto, da emenda
apresentada na Comissão e dos PLS nOs 3.236/00,
4.240/01 e 4.622/01, apensados, nos termos do
parecer do relator, Deputado Mussa Demes, com
Substitutivo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Félix Mendonça,
José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia,
Sampaio Dória, Sílvio Torres, Yeda.Crusius, Chico
Sardelli, Deusdeth Pantoja, João Carlos Bacelar,
Jorge Khoury, Mussa Demes, Pauderney Avelino,
Armando Monteiro, Germano Rigotto, João Eduardo
Dado, Milton Monti, Pedro Novais, Carlito Merss,
João Coser, Ricardo Berzoirii, Fetter Júnior, João
Mendes, Miro Teixeira, Pedro Eugênio, Roberto
Argenta, Basílio Villani, Luiz Carlos Hauly, Darci
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Acrescenta dispositivos à Lei n°
9.766, de 18 de dezembro de 1998, que
altera legislação que rege o
salário-educação e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto pela
aprovação (Relator: Deputado Gastão
Vieira).

(Às Comissões de Educação, Cunura e
Desporto; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)
- Art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no DCD de 17-3-2001.

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- tenro de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO OE LEI"'" 4.285, DE 2001

Nos termos do art. 119, caput, 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 ao projeto, a partir de 1° de
junho de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

1- Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do nobre
Deputado Osmar Serraglio, visa tornar imediato o
critério de distribuição da cota-estadual do
saláricreducação, previsto pela Lei n° 9.766198, como
critério obrigatório a constar de lei estadual.

A tramitação dá-se conforme o art. 24, li, do
Regimento Interno da Casa, sendo conclusiva a
apreciação por parte desta Comissão.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
projeto.

O Fundef, mecanismo de financiamento que
trouxe uma série de alterações positivas - mas que
merece aperfeiçoamentos -, é sem dúvida um indutor
da municipalização do ensino fundamental.

Com o aumento dos encargos dos municípios é
razoável que os recursos disponíveis para o
financiamento da qualidade de ensino, lhes sejam
disponibilizados. A própria lei do Fundef já continha esta
idéia, em dispositivo vetado pelo Executivo, ante a
ausência de consenso entre os entes federados.

A Lei n° 9.766198 estabeleceu um critério
obrigatório de distribuição de 50% dos recursos,
deixando aos estados ampla liberdade para estabelecer
outros critérios.

Decorridos três anos da vigência da citada lei,
constata-se que apenas onze estados (Ceará,
Maranhão, Pernambuco, Pará, Rondônia, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Santa Catarina) aprovaram lei estadual.

Com o advento da MP n° 2.100-32, os estados
ganharam no programa de apoio à expansão do ensino
médio (art. 19, 11). Desta maneira, não há justificativa
para a não distribuição da cota estadual do
salário-educação.

Desta forma, em homenagem aos estados que já
editaram suas leis, e aos municípios dos estados que
ainda não o fizeram, voto favoravelmente ao Projeto de
Lei nO 4.285, de 2001.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Gastáo Vieira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cunura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 4.28512001, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Gastão Vieira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira,
Vice-Presidente; Bonifácio de Andrada, Costa
Ferreira, Eduardo Seabra, Esther Grossi, Flávio
Arns, Gastão Vieira, Ivan Valente, Jonival Lucas
Júnior, Luis Barbosa, Mlriam Reid, Nelo Rodolfo,
Osvaldo Biolchi, Pastor Amarildo, Paulo Lima, Paulo
José Gouvêa, Professor Luizinho, Tânia Soares e
Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.



SUMÁRIO

I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 4.306/01

-Projeto inicial publicado no OCO de 20/03/01

Altera o art. 1° da Lei nO 9.531, de 10
de dezembro de 1997, que "Cria0 Fundo
de Garantia para Promoção da
Competitividade • FGPC, e dá outras
providências"; tendo parecer da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação (relator: Dep. Enio Bacci).

(As Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)
- Art. 24,11)

-termo de recebimento de emendas
-parecer do relator
-parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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·PROJETO DE LEI ~ 4.306-A, DE 2001 nações desenvolvidas já conferem atenção especial ao
(Da S~ Nair Xavier Lobo) setor, mercê da sua elevada capacidade de geração de

emprego e renda. Assim, em sua opinião é de
fundamental interesse para o Brasil que se promova a
plena expansão da indústria turística, dado que temos
todas as condições necessárias para que logremos
alcançar posição de liderança mundial nesse campo.
Para a eminente Parlamentar, no entanto, os que lidam
com o turismo sabem que é necessário que se
favoreçam as inversões públicas e privadas voltadas
para a implantação de infra-estrutura e de
equipamentos turísticos em condições de atender com
eficiência a uma demanda cada vez mais exigente e
diversificada. Neste sentido, em suas palavras, cabe ao
Estado oferecer os meios para que se abram os
caminhos em direção ao integral aproveitamento de
nosso enorme potencial nesse campo.

De acordo com a insigne Deputada, a iniciativa
em tela busca, justamente, contribuir para que
diminuam os empecilhos que afligem as empresas
turísticas nacionais. Em seu ponto-de-vista, parcela
substancial dos entraves aos investimentos nessa área
decorre das dificuldades encontradas pelos
empresários no fornecimento das garantias
necessárias à concessão de financiamentos. A
propósito, a augusta Parlamentar lembra' que parte
desses óbices foi removida com a instituição do FGPC,
pela Lei n° 9.531, de 10-12-97, dotado da finalidade de
garantir parte do risco de crédito das operações de
financiamento realizadas pelo BNDES e pela FINAME.
diretamente ou através de seus agentes financeiros.
Um exemplo da utilidade de tal mecanismo para o setor
turístico, na visão da autora, está associado ao fato de o
BNDES dispor do chamado Programa de Turismo, com
o objetivo específico de apoiar projetos de implantação,
modernização e expansão de empreendimentos do
setor turístico nas localidades que apresentem
potencial para a atividade, utilizando as linhas de
financiamento BNDES Automático e FINEM. Registra,
além disso, que os empreendimentos turísticos podem
contar com a linha FINAME para o financiamento de
máquinas e equipamentos nacionais. Aponta a nobre
Deputada, no entanto, que, em qualquer das
alternativas, só se permite a utilização do FGPC,
avalizando de 70% a 80% do valor total financiado,
pelas microempresas e empresas de pequeno porte. A
seu ver, então, como as médias empresas do setor
turístico nacional também estão incorporadas ao
esforço de expansão do turismo nacional, justifica-se a
inclusão destes empreendimentos no rol dos
destinatários das operações de financiamento cujo

o Projeto de Lei n° 4.306/01, de autoria da nobre
Deputada Nair Xavier Lobo, attera o art. 1° da Lei n°
9.531, de 10 de dezembro de 1997, que "Cria o Fundo
de Garantia para Promoção da Competitividade 
FGPC, e dá outras providencias", de modo a incluir as
médias empresas do setor turístico dentre os
destinatários das operações de financiamento cujo
risco seja garantido pelos recursos proyidos pelo
referido Fundo.

Em sua justificação, a ilustre autora argumenta
que o turismo é um dos principais ramos de atividade da
economia mundial, razão pela qual os governos das

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 11-5-01, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2001. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei n° 4.306/01, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Enio Bacci.

Participaram da votação os Senhores
Deputados Marcos Cintra, Presidente; Sérgio
Barros, Vice-presidente; Alex Canziani, Almeida
de Jesus, Antônio do Valle, Delfim Netto, Edison
Andrino, Emerson Kapaz, Enio Bacci, Givaldo
Carimbão, Jairo Carneiro, João Pizzolatti, Jurandil
Juarez, Léo Alcântara, Mareio Fortes, Múcio Sá,
Rubem Medina e Virgflio Guimarães, Titulares;
Aloizio Mercadante, Chico Sardelli, Francisco
Garcia, Lidia Quinan, Paulo Octávio, Ricardo
Berzoini e Ricardo Ferraço, Suplentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Marcos Cintra, Presidente.

recursos providos pelo mais elevado que o observado em outros campos
da economia. Ademais, a própria legislação vigente
já permite aquele benefício às médias empresas
exportadoras ou fabricantes de insumos que
integrem o processo produtivo, ou de montagem e
de embalagem de mercadorias destinadas à
exportação, muitas vezes, com reduzidos reflexos
do ponto-de-vista social.

Assim, cremos ser necessário rever os critérios
de acesso das empresas turisticas aos recursos do
FGPC, permitindo que essa facilidade seja
estendida aos empreendimentos de médio porte. Os
dados disponiveis têm mostrado que a expansão do
turismo pode significar a redenção econômica e
social de regiões inteiras de nosso pais.
Lamentavelmente, porém, muitas outras
oportunidades serão perdidas por conta das
dificuldades enfrentadas por empresas que já não
podem ser consideradas micro ou pequenas na
busca por recursos garantidores do risco das
operações de financiamento realizadas pelo BNDES
e pela FINAME. Desnecessário dizer, os que mais
sofrem com esse estranho estado de coisas são,
como sempre, os menos bafejados pela sorte, os
mais despossuidos. Cabe a nós contribuir para a
correção de rumos, por meio do acolhimento desta
proposição..

Por todos estes motivos, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei n° 4.306, de 2001 .

É o voto, salvo melhor juizo.

Sala da Comissão,9 de agosto 2001. - Deputado
Tenio Bacci, Relator

11 - Voto do Relator

risco seja garantido pelos
FGPC.

O Projeto de Lei n° 4.306/01 foi distribuido em
19-3-01, pela ordem, às Comissões de Economia,
Indústria e Comércio, de Finanças e Tributação e de
Const~uição e Justiça e de Redação, em regime de
tramitação ordinária. Encaminhada a matéria em tela à
Comissão de Economia, Indústria e Comércio em
2-5-01, fomos honrados com a missão de relatá-Ia Não
se apresentaram emendas à proposição até o final do
prazo regimental para tanto destinado, em 18-5-01.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto ao
mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.

A matéria submetida ao nosso exame apresenta o
mérito de buscar o fortalecimento da indústria turistica
nacional por meio do aperfeiçoamento de uma
sistemática já existente de apoio ao setor. Cumpre
lembrar que o lançamento pelo BNDES do Programa
de Turismo em um contexto de vigência do Fundo de
Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC
representou considerável estimulo para a expansão dos
empreendimentos turísticos. Tal decisão resuttou, sem
dúvida, do entendimento, por parte das autoridades, de
que o turismo é uma das forças-motrizes da economia
atual e de que caberia, portanto, a ação governamental
para seu desenvolvimento em noSso pais.

Não obstante os aspectos positivos de
iniciativa tão ousada para os padrões brasileiros, o
setor turistico viu-se presa de uma situação pouco
compreensivel, em que algumas empresas
passavam a enfrentar obstáculos maiores que

. outras, mercê da impossibilidade de acesso ao
FGPC por parte das firmas de médio porte. Uma
análise mais apressada poderia justificar essa
assimetria no tratamento dos empreendimentos
turisticos com base na atenção preferencial que
deve ser devotada às micro e pequenas empresas,
de um modo geral. Não se pode esquecer, porém,
que as atividades turisticas apresentam
caracteristicas muito especiais, dentre elas o fato
de que todo o universo do setor mostra enorme
capacidade de absorção de mão-de-obra e de
geração de renda, independentemente da escala
do empreendimento. Desta forma, deve-se
entender que o retorno social do apoio público a
empresas de médio porte do setor turistico é muito



11- Voto do relator

A proposição pretende alterar o § 5° do art. 1° da
Lei n° 9.703, de 17 de novembro de 1998, a qual
determina que os depósitos judiciais e extrajudiciais,
feitos em dinheiro, referentes a tributos e contribuições
federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria da Rece~a Federal, serão efetuados junto à
Caixa Econômica Federal. Tal alteração proposta pelo
ilustre Deputado Ricardo Berzoini, autor do PL n°
4.586/01 sob exame, obriga a Caixa Econômica
Federal a remeter extratos desses depósitos
diretamente ao endereço do depositante, observando a
periodicidade mínima de três meses,

Como observa, com muita propriedade o autor da
proposição, "a Lei em questão é omissa sobre a
emissão de extratos': demonstrando uma lacuna
injustificada na desejável transparência do controle
sobre os saldos desses depósitos, por parte de seus
titulares. Assim, é verdade que há, de fato, uma
dificuldade para o depositante conhecer e acompanhar
as movimentações que ocorrem no saldo desses
depósitos, como, por exemplo, os eventuais acréscimos
decorrentes de juros, conforme é determinado pelo § 4°
do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995.

Deste modo, também acreditamos que a
proposição em apreço somente irá aperfeiçoar a Lei n°
9.703/98, assegurando ao depositante o mesmo
tratamento que a regulamentação do Banco Central do
Brasil, por meio de resoluções, confere aos titulares de
contas de depósito à vista e de poupança, no tocante à
transparência e à publicidade que esses titulares
necessitam ter sobre a movimentação de seus valores,
então entregues à guarda das instituições bancárias.

Outrossim, nos termos do despacho original, cabe
ainda à Comissão de Finanças e Tributação, além do
exame de mérito, apreciar a proposta quanto à sua
adequação orçamentária e financeira, na forma dos arts.
32, IX, 'h': e 53,11, do Regimento Interno desta Casa.

No que se refere ao exame de adequação,
adotamos o entendimento, já consolidado no âmbito
desta Comissão, de que tal exame, em relação ao
Plano Plurianual (PPA) e à Lei de Diretrizes
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*PROJETO DE LEI ~ 4.586-A, DE 2001 Federal, mediante a alteração no § 5°, do art. 1° da Lei
(Do sr. Ricardo Berzoini) n° 9.703, de 17 de novembro de 1998, que 'Dispõe

Dispõe sobre a emissão de extratos sobr~ o~ ~epósitosj~dlciaise extrajudiciais de tributos e
bancários, relativamente aos depósitos contnbUlçoes federais .
judiciais e extrajudiciais de tributos e A proposição foi distribuída às Comissões de
contribuições federais, alterando a Finanças e Tributação e de Const~uição e Justiça e de
redação do § SO do art. 10 da Lei n° 9.703, Redação. No âmbito desta Comissão técnica, durante o
de 17 de novembro de 1998; tendo parecer prazo regimental de cinco sessões, não houve a
da Comissão de Finanças e Tributação, apresentação de quaisquer emendas,
pela compatibilidade . e adequação
financeira e orçamentária deste, em
relação ao PPA e à LDO, e pela não
implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e
ol'çarnentária, em relação à LOA, e, no
rr érito, pela aprovação (Relator: Deputado
J~ãoEduardoDado).

(Às Comissões de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 8-S-{)1

.PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 4.586/01

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou
a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 4-6-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2001. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

Em 3 de maio do corrente ano, o ilustre Deputado
Ricardo Berzoini apresentou a proposição sob epígrafe,
cujo propósito é o de assegurar aos titulares de
depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e
contribuições o acompanhamento dos acréscimos
efetuados em suas contas, pela Caixa Econômica
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Orçamentárias (LDO) deve ser realizado inclusive no
caso de proposições que não importem aumento ou
diminuição da receita ou da despesa pública, visto que
tais instrumentos legais contêm diretrizes, programas,
objetivos e metas de polrticas públicas que excedem o
conteúdo programático dos orçamentos da União e que
devem ser respeitados pelo Governo.

O exame do Projeto de Lei n° 4.586, de 2001,
colocou em evidência que este não possui repercussão
direta ou indireta no Orçamento da União, por. não
envolver elevação de despesas previstas na Lei
Orçamentária Anual ou redução em receitas públicas,
tendo efeitos apenas no âmbito da Caixa Econômica
Federal, onde, por certo, gerará custos adicionais,
sobretudo de meios e materiais de informática, de
administração de cadastros e de postagem.

No que se refere ao Plano Plurianual (Lei n° 9.989,
de 21-7-00) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n°
9.995, de 25-7-00), a proposição não apresenta
inadequações, já que não altera as destinações de
recursos aos programas realizadas pelo PPA, nem as
prioridades e metas fixadas pela LDO vigente. Por outro
lado, a iniciativa se apresenta consoante com várias das
diretrizes da 'Agenda de Gestão do Estado ': sobretudo
aquelas orientadas para a "Prioridade ao cidadão",
'Transparência" e "Uso das tecnologias da infonnação
para o atendimento ao público", estabelecidas pelo
PPA. Além disso, o objeto da proposição se coaduna
com as ações de "Gestão de haveres e obrigações da
União", previstas no programa 'Gestão das Polrticas de
Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno" do
Plano Plurianual.

Diante do exposto, opinamos pela compatibilidade
e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei
n° 4.586/01, em relação ao Plano Plurianual e à Lei de
Diretrizes Orçamentárias, e pela sua não implicação em
relação à Lei Orçamentária Anual; a, quanto ao mérito,
votamos pela aprovação da proposição sob exame.

Sala da Comissão,15 de agosto de 2001. 
Deputado, João Eduardo Dado, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Rnanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
compatibilidade e adequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei n° 4.586/01, em relação ao PPA e à
LDO, e pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária, em relação à LOA, e, no
mérito, pela aprovação, nos termos do parecer do
relator, Deputado João Eduardo Dado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen, José
Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes;
Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Militão, Max
Rosenmann, Rodrigo Maia, sampaio Dória, snvio
Torres, Veda Crusius, Chico sardelli, Deusdeth Pantoja,
João Carlos Bacelar, Jorge Khoury, Mussa Demes,
Paudemey Avelino, Armando Monteiro, Germano
Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti, Pedro Novais,
Garlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Fetter
Júnior, João Mendes, Miro Teixeira, Pedro Eugênio,
Roberto Argenta, Basnio Villani, Luiz Carlos Hauly, Darci
Coelho, Delfim Netto, Eni Voltolini e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 439-8, DE 1994

(Do Sr. Paes Landim)

Dispõe sobre a realização de
plebiscito para a criação do Estado do
Gurguéia; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, .
pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, contra os votos dos Srs. Régis
de Oliveira, Vicente Cascione, Jorge
Wilson, Adylson Motta, Jarbas Lima,
Danilo de Castro, Marconi Perillo, Vicente
Arruda, Zulaiê Cobra, Marcelo Déda e
Milton Mendes (relator: Deputado Nilson
Gibson); e da Comissão de Finanças e
Tributação, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária (Relator:
Deputado Milton Monti).

(Às Comissões de Finanças e
Tributação (Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Constituição 9 Justiça e de
Redação:

- parecer do relator
- parece'r da Comissão
- declaração de voto

111 - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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o Congre~L~ Naclcn~l decreta:

Art lQ - O Tri~un.l Relllcnal tlrlterlll ao PU!uÍo no

prazo de trii me.e •• ~ ,ontar aa datl dv publlça,io de.t. D.,rrto

llrllslatlvo. , ..allzarlÍ plebu.cltc nol' .unl,:iPIO. p.II.aens••• de

Corr.nt .. , CrlJtalindlD. Gllbui•. ~.rnD9u~. Curl~Dt~. Av.llna Lo-

P~r~nte, GUlldlllupe. J.ru...nha. C.nav'.lr~. Sia Ral.Undo Non~lo.

AniSlll ae Abri.'u. Caracal. São l.·ou"pn,·o. V:oárzQa 8r<ll"c". Bonfim. (,.0-

Borlll'!i. MOrro C.bt'Cl! do lv..pc. Al"or.ada do Gurllutla. Pa,l'ü. C~.,..

ra.~. Guarlba~. Rl~chc rrlO. Betanla. Jurema. Seba~tiio Lral. 8r~-

Agosto de 2001

:I part.r do

de~fI;t''"brallltr.to aR Sol;o~ ..unl:C i" I o~ do Eiot ado dO Piauí.

P...r.i~raio únuo - Realizar-13e-á o pleb.i::lcito. igua~n-

te. no muni~i~ic ~Ud v~nhe ó ~er ~riado a partir do de~bramento

de '1Ual'luer UlJI do"relac~onddo" neste artigo.

Arr.iQo :::'". -.:' lribunoll Su~erlo:- J!lleLLCr.:li expedix;á

~.c. .

Art. 20. - No ~ra=o de :ldo131 me~e~. contaJo~ da rro-

clamac~o dc resultado de plebiscito, ze favorãvsl ! ~riacao do Eo-

tado do (,urguéia, a Aes"mblela Legislativa do E::t!ldo .10 Piauí pro-

c~der~ a audiência dos ~~u~ memtr~3 ~obre a medida .:omunicando

resultado em :3( tree:J di-:t:; úteis -:'l.r"') ('ongrea:3o r~aclcnal, Fara \,:;~

Paráarafo ~nica - Efetl~ada 3 ComunlcB~~O de que trata

este ~rtjso ":.ou incorr-::llej,) 3 d~j i bp.rFJc:;." DO da A,53emblt!lõ LelillBlat.lv~.

o Consreeeo tlac iona 1 (.'iJr.::;J.derará :itendida a ex.ii~nc i a ':cnst i. tuc io-

nal.

Art. lo. - Este [-ec,..ctc L"g"d'~l\"~ entrará em vigor

data da ~Ua r~bllca.aQ.

.JUSTIFICAÇAO

na

UIr.a daa vlrt.ué"", da Con.:;t.itui.;cóv Federal de 1988 foi a

de alargar:- "trl!lVé8 de v6rio6 mecaniemoe . ..:J exercici.o da cidaoonia.



'1ão mai5 circunscrita /10 atós de votar e 5.,:- votado. próprio:s da
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Jellocracla repreeentativll. mae cum o reconhecin,ento de institut.os

>utro5 que caracteriZ'.am a democracia direta f' semi":direta. tais

·;:omo ,., prebtecito, o r .. tcrendo e· a iniciativa l'(·pular.

A audiência dae populaçõee dtretamente interes51ldac na

3ubdivisão ou deemembramento de Estados Federados. Como' está no

art. 18, parágrafo 30" da

Constituição Federal confi~)ra bem 8 extensão de tais

'necaniemos e vem ao encontro do pr1.ncJplo basilar do regime demo-

...:râtlco. comsagrado no art. lo. da Carta. Haane, in verbie:

.Drt. 10. - Todo poder emena do. ÇIOVO. que c exerce pOr

~eio de representantea eleitoo ou diretamente. noa termoe desta

Conot1tulção.

A manifestação popuLar é. paie. da eesencía do ato. com

~ Que a criação de uma nova Unidade Federativa deixa de oer impo-

sitiv4 e arbitrária. para ganhar foro~ de lldimo exerclcio do dl-

reito de autodeterminação.

A criar.ao do Estado do Gurguéia significa. de um lado

atendim~nto doa an~~lOS da eSOlasadora maioria da populaçao.

par de repreeent.ar a inteligente aplir.~cào dos princlpi05. da geo

;;,olltica. que.' ao lonso d08 séculolS e na vida da::s naçõelS moderna8.

~em recomendado a descentrali~acao político-administrativa. a de8-

.:oncentração e a redivisão territorial como inatrumentoe propulso

,e~ do prOgre~5o e do bem eetar 50cial.

Mas é no campO da coloni%ação e devassamento do Piaul

~ue vamos ~nccntrar os antecedentes que infonanm. hoje. a. decisão

'ie se criar o Estado do Guriruéia.

A conquista da antiga Capitania de São .J086 do Plaul foi

.Jbra. antes de tudo. do eertanejo obecuro. hUlllilde e anônimo do

dul do Estado. () drllJlla do povoamento. A luta nervoaa pela polSGlIJ da

terra. Os Burtos lonslnQuos de progrel5ao no ciclo do couro e da

~aniçoba sao capitulaIS da HIlIJtória do Piaui ~inda não' devidamente

reeli["ltados.
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Sob a égide doIS [t"Avile.• oriundolll da Casa da Torro. je
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Pernambuco. aqui ~ó inetal4r~ os primeiros povoadores. aCO~~d-

nhando o Pll"lSO t",rdo dafl bciadô6. pelas maraenl!l do" rio15 Gurguél".

Piaui e Canind~. vivencíando o heroismo d~ ~ luta que. na" pal~

vraó de Euclideo d~ Cunha. ninauém deecreve a insbUrreicAo da te~-

ra contra o homem.

Na solidão dos &éculos XVII e XVII I .fo1 inteneo o sUt'';.O

migrat6rio de obocuroa moradora" que aq~ chegaram para trabalhar

dSi5ae t"rl"aaCOlll o euor do ISO\Ut roatos e a forca d., eeue braco'!I.

quer na·condiçl0 d~ poaseiro" ou renddirod. que na 6pica condic~o

do vaque1ros de abwndante~' fa&endae de 8ado. Enquanto 1880. na di-

viela daI! torralll do Piaul em HBIll6rial!l. 06 tltulol!l d8 dom1nl0 eri'l.lJt
entregues co. poderoeoE senhores que viviam n.'3.a ante-E~la8 dos paU.-

cios governamentais de Oind;,. e Salvador. quando não de Lisboa. r··.·-

m~ngos Afonso Hafr~nse instalou no vale do Canindé. na r~giAo o~je

hoje se ei tuam oe; Munie 1('i05 de S impl ic io Mendes e conce i1;ão "'0

Canindé. a fazenda Po<;óes, de onde se eXi'andiu a pecuária para t'.-

do O listado.

Ao lonGO do século XVIII assistimos a epoFéia da luia

gigantesca no Curso de 80'3.noe travada entre oe moradores do Pie~i

e 08 se5llleiros. gUê nunca dei:-:aram as cidades de ~:alvador e Olip.('a

p~ra 8e fixarem naQueles s~ctões inóspitos do sul do Piauí. E hj

t i vemos o testemunho de um povo .'obre e humi lhado. mae audaz. lu-

tando pela .,ropriedade de suas terrae.. O clamor daquele!! homen~·.-

vagueiroe e posseiros - chegou ~s cortes portuguesas que. ~o fl-

~al, lhes deu ganho de causa.

Essa é UIlle1 partlculdC'idade de nollaos antepalllladoe:

Pi~u1 foi de~cuberto, desbravado e defendido pela tenacidade

seus moradores humildp.d. Numa palavra. pelo pavo. Por isso mesm'J"

escreveu BARllOSA LIMA SCBR1NHO ese8 pAgina antolÓgi,~a.

já n~o é eem tempo que se comece a escrever essa QU-

tra hist6ri~. tal.e~ :em lantejoulas e sem babados. ~em casacas ce

seda e eem chapéu~ de bico. mae hiet6ria mlJilc' mau: bumana. muit.)

mai::: e;,ata. muito moietJrasileira. Hie;tória gue se esquece oa ea

lõee de dança. 0<:> eolaree ~t1ntuoeoa. para se deter na caeinhc/'<1"l-
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po-

"oberta de ~indoba. descrevendo o hercismo s~mFles do homem que •

..ir: perto. enírentou 015 perigo!!:' dI!' L'onqui~ta e"'~"'egurou o dominio

'Ji\ terr'S:."

continua. para conclu~r:

" Que nÃo noe ~Dlpre:!lf:ione o ruldo f-:erte o'!' seco cio

·:;Ao de bota do grGo-senhor. o tilintar arrogante de suae espora:s

·le prata. Acompanhemol5_ sim. o passo VIl/iaro:so ~ incerto d~eoe

··{.:lado%- hUlllilde •. que. vive ao ['eu15 diu~~. na mai.? ~rl-i.:l-::ada d",:! "'ven-

curas. para o beneficio de ~roveito15 mesquinhos. num eertao onde

:'15. perifiloCl e ao amelSçlS::S não de15can15ovam, E:lQuf:OC ido nOI5 arquivos •

.Jmitido noe t'l!l~éi3 de Estado. desprezado nlS c::lrrespondéncia doe

governadoree. há. todavia.' na exaltaçao de ~eue eerviçoe. um dQcu-

mento ';jue ninguém poderá destruir o te::ltemunho da ;:'r6~ria terra

sue ele conquistou. com 05 rebanhos e 13.5 lavourae. oe sacrific108

t: as peleja5. ':'5 heroismo e as renúncias.

Contrariamente ~ grande maioria doe Estados braeileLro8.

o Piau1 foi colonizado. como vimos. ào sertão r·ara o litoral. o

que exem"liii~a sua çonfi~~~ção fiBiográfica ~ o isolamento geo-

gráiieo. economico e r.ultural cem qu~ vivemos ~o longo doe anos_

Em 1852 a Capital é traneferida de ("'",iIla$ para o norte

do Estado. e::lpecif iCéllI\ente' para Teresina. hoje moderni~ante e ag1-

cada. mas cu.jas Frimelcas' obraa· de :all~amerJlo, urban~~a~áo. ele-

tri~icaçáo e a própria aQuizi~io do fa16cLo d~ Kacnack. ::o e de Jo

governo. iorll/ll fruto rJ.~· economiú exu-,,,ti'lLsta da borr'!l.cha dos :ser-

tões piauienees. Que. de"conheC':~oe na Colónica. i501ados no Impé-
"'.

rlo. aportar-sm eaquec idos na Repúbl i.;a. sraça", à incúria de. :luces-
,

aivos 1I0vernos \lue cr.Jnoentr!!JD a.s obr",::: de· lni~-a-e:strut\lra no Norte

do Estado, Um ~i:m~.le!:: dado ~·rov." à eoci.edade C' que n6e afirmamos

B5~ (ai.t~nta ":: cinco) ~or r.entQ tjr" r:::115 da E:e<tado ~ arr'!lcadado ~m

Tere:S.lh'.l. Q que evidencia fortls6ima COnlJentr ...o;;!io econÔII11.ca .. 5(,)-

c.1al e po 11 t ica. O abandono do sul do Estado tem gerado uma onda

de reeflentimentos que defl8filuou natu~:llmente no movimento ::iivísio-

niata - dividir ~ara creecer - mai3 uind~ se considerarmos o imen-

eo ~otencíal doe sertões e dos .:errados piauicnsel5.
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Ni;;o b ... :;t."'d~em as grandeeocorréncia15 de ouro. niquelo
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vermiculita. ami~nLo e cal dolomltico. /li producjc intensiva de

grãos - 8oja.'~rr':·:l. milho - bUBca outros I!:stadol9 pela ausência.le

infra-eetruturs t-b'3ica. I) iuturo Estado c Gurgué ia POSf!ui. terr.'15

fértei5. va1e5 ~midcs, riU6 ~erene5. poçoe jorrante5 e o maior

1en;;o I freá t ico do mundo, mélS não tem energia e létr ica capaz ·le

8uportdr um proj"t(J de 5.UOO hectaree irrigados.

\: port"'n"_OE;U E::;tê4do de Gaiátó deve muito de seu 'prolilreel~o

a const;·u·;aocie SnJ.silia, hoje equU:'arada a Estado e ci criac;:âo :io

Est.eicio do Tocantit·.s. n.:,je um cante1.ro de úrJr.;il> no planalto çe',-

traI. u PiaUl nao rart.iclpoU. nem usutruiu por c,?ndi~óe8 Já sab .. -

das. de nenhum d!.';c ci::105 d.~ economia nacional. nem foi benefic'l.·:'-

rio de deci~oes pQliti~o-governamentaia ::;Ot\dfl francaa. ZPE,"·.

portos. divircdo t.::rritorial - que aceleraa8e seu progresso e o a:::'-

ranque de seu subdesenvolvimento.

No ];'aí8 e no mundo são, pola, incont.eetávei::; os bener .. -

cios da desçentra1i~acao do poder polít1co. Dadas sócio-económ.-

coa. que faremos ,coctar cportunamente ao presente Projeto. havô'-

rão de ajudar 'no convencimento dos Senhore Congressistas Quanto a

viab1lidade. oportunidade e conveniência de inclusão do Estado ':0

Gurguéia no conceito !eder~tivo brasileiro.

Ao concluir.ik'nd~l minhae homenB.~en5 ao um dos maL::

iludtres piauien.se de t.odo .. 08 tempos. o nobre Senador- Joaquim Pi-

rea Ferreira. Pert~'ncente ·à distinta fam1li.B. Fires..-JID Rebelo.. (!!S

norte do Estado. (/ Senador .Joaquim Pire15 rerl:'~ira teve li v1:são .:,,~

estadista. Em 1950 ''';Dl correepondencias trocadas com () Padl'e Lir'i

P·arente. out~o hOID"'.' públi",o excepcional do Dleu Estado. Joaqubl

Pir",'" Já ·defl!lndia 't. indep<mdência do Sul do E::stado. Em carta d.1ri

gida ao Padre Lira {,O dia a de abri 1 de 1950. assim e5creveu: "E,.,,::

.t.ã.cto,. Eul carta 'anU'r i.or. de 10. de janeiro de 1950. eacrité< d"

ASUüd de São .F:&Jro i Estãdo d·e São Paulo I .• í'lOn..ava em criar ante'i

Uut Território Feo.e,t'&! para :';'r'epardr o novo Estado. Hoje. Quaren\',.
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Na carta ao Padre Lira. o Senador' Joaquim Pires ja ima-

trj,nava o deeenho geogr4.fico do futuro E::st.aáà: Sào João. Conto do

B>'l"'itv. Corrente. Parnaeuá. GilbuelS. Bom .JelSul!I. Ribeiro Gonc;:alvelll.

U,,"I1SSUY. Sao RavmunPo. Santa Fl10llle1Ul e. Carac,ol.·· PortlU\to. onze

c0m imiBT~ão h~spanhol&. postos aBrope~uáriolS. culturaé de al~o

d~!q e cereailS, elll aranda escala., pistas de P<'1Ul!IO' para,~ i:randes

aviões que e~ horas co~iquem essa reaião perfeitamente eeneada,

em contato direta com o reata do ~do_ futuro EllItado da Federac;:Ão

B~a811elra. Instruçlo publica e particular disseminada por todos

J,IZ nas cidade~ com mai~ de 2 mil habitantee. f-:l:iim um Hinu8culo

I'~raiso onde o homem pOSBa viver.

Para concretizar o sonho de .Joaquim Pires exposto ao Pa-

_ r'e Lira. e de todo:" ';)5 ~·iau,iense"" que CQmporem·.Ja o futuro Estado

"G i.iurguéia. é que apresent.ei o presente pro.le':-:' de Decrlõ'to Legis-

ativo que ... :5a a crlacao do E~tadc de Gurguei.,-l.

Sala da8 Ses~óe8, ~m

JOSE FRANCISCO PAES LANDIM

De~utado Federal

''lEOI9LAÇAO CITADA ANEXADA PflA
ceoRDENAÇAO· DE ESTUDOS LEGISLÂTlVOS· CeOt

CONSTITUIÇÃO
REPúBIJCA FEDER.KrIVÁ DO BlEUWL

1988

Titulo fi

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. la A República Federativa dú Brasil. formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, cons
titui·se em Estado Democrático de Direito e tem como funda
mentos:
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I - a sc~rania;

1I - a cidadania;
lU - a éignídõde da pessoa humllnu;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o plüralismo político.

Parifigrefo. u:lico. Todoo poder emana' do' -povo, que o
exerce po~melo de representantes eleitos ou diretamente. nos
termos'desta ConstitUiçilo..

Titulo IV

DA ORGANll..I\ÇÁO DOS PODERES

Capítulo I
00 PODER LEGISLATIVO

••••• '. _ •••• " ~ • e , ••• '. •

Seç~ii"""""""""""""""""'"

Dali Atdbulçõe:; do Congl'eSso Nacional

Art. 48. Cabe d.:l Congresso Nacional, com a sanção do Presi·
dente da Republica.nãa e~{i9ida esta para o especificado nos
arts. 49. 51 e 52. dispor sobre todas as materJas de competência
da União. especiãlmente sobre:

....................................................... ".
VI - incorporação. subdivisão ou desmembramento de

áreas de TerrilôlÍos ou Estado;;, ouvidas as respectivas Assem.
o ••• Legislativas:

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

eOt4ISSÃO DE CONSTITUI~~O E JUSTIÇA E REDACAo

Trata-se de Projeto de Decreto Legi~

lativo, de autoria do nobre Deputado Pa~~ Landim IPPL-PI)

que prevê a real~zação de plebiscito Cm uma serie de Muni

c!pios do Estado do Piauí • a respeito Ô~ criação do futu

ro Fstadó do Gutcqlléia , a resultar do desmelllbramento daque 

les Municípios de seu Estado de origcr••

A proposiçao confere ao Trlbunal H~

perlor Eleitoral a IItribuiçâl.> de eJ<p",.l1r instruções ao Tri

bunal Regional do Piauí para a organização, raaliz8ção.apu

ração. fiscalização e proclamação do resu.l.tado da consulta

popular

Ainda, ~lspõe o projeto a necessida-

de de audiência dos Membros da Assenu~ldia Legislativa do

Plau! no caso deoP resultado do plebiscito aer favorável

à criação do novo Estado. devendo a tleliberBção da

Assembléia ser comunicada ao Congr~ss~ Nacional em três

IJI dias úteis, para os fins do inciso VI. do art. 48 da

Constituição Federal.

Agosto de 2001
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Finalmente, preceitua o Projeto de

Decreto Legislativo n9 439/94 que o transcurso daqueles pr~

zoe aem deliberação da Assembléia Legislativa, o Congres

BO Nacional considerará atendida a exigência conatituci~

Dal

A propociçaO foi distrIbuida à Co

miasõo de Constituição, .:Justiça e Red",ão para análise e

pronunciBmen;O quanto i constJtucionalldade, j,urid.tcidade

té<:Íl1ca legisl..tiva e também quanto "OI mérito, nos ter-

IIIOS re9tmentais.

l! o relatório.
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ll-V'JTO

1'. .....tiria é de COIIlpBtêJicia exclui '1a do

Congresso Nacional, na forma do inciso XV, art. 49 ,d.. COn!!.

tituição Fedeu,i, sendo o Projeto de Decreto Legislativo ade

quado à sua .elvindi"BÇi.o. nos termos do que dispõe o inci

80 11 • do ,,~t. 109 do Regi1l>Bnto Inteno da cãmaxa dou Depu-

taelos .

Quanto i juridicid..de, técnica legls]d

tlva e redaç;;c eJl\i>regad't, niio há quaisquer reparos 11 Sel,~1t

feitos a pruposiçÃO.

Nr> llIé:itCl, O que ae Bati a exandna" e
a convocação ~m li! mcsma , do plebiscito, ~~, (,:;0

é este o DIOt'l<:nto ..dC';lu"do á aferiJtlento da criação do c" 

tado do Gurg";;'..., o que se fará apensa por ocasião do

Projeto de Lei Complo=nt= posterior li UDlB decisão popul'-" 1

favorável, quanélo serao colccados em eXllJll<l 0& DSpectos a,hi 

lli..trativo, Cin<lJlceiro, polltico e sócio-econômico que 811 :01

,~ a ...atéria .

~ !!!!!!l!! venia, reg-iatro que ,.~

la primeira V". na nlo~rna h1atóri.. política do Brasil, o

texto 4A ~st1 tui..ão Federal , alterou a célebre fõnlUla <;1"8

..lude ii sobern.1i.. popular-- todo pOder emana do povo e .'E!

seu name será .cxsrcido - para lntrOdU:lr uma formulaçio I

que, viaando t~rnar efetiva a expressão da vontade popcJar,

preconiza o c~~rcicl0 do poder, não só através de repre&.n 

tantes eleitos, COIDO fi típico da tradição liberal ãemocrátt

ca IUals canhecl.da, mas t.ambém diretamen1:e, etravés de: me

eanismos. de partic.ipaçâo popular DOS negócios pÚbUcos, C:Jl-

mo o referendo, o plebiscito e e iniciativa popular - art,

19 da Conat1tu.iç'ií.o Peder"l- Todo o poder emana do povo, Q~,~

exerce por meio ,do representantes ele!to. ou d1.retamente, !l~

t",rmos desta Constj·tuic:ao

t uma inovação qUê, levada .. efeito •

abrirá as portau para experienclas da articulação entre

democracia representativa e expressões da democracia dir~-
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ta, como já vem o.:::arrendo em palsas con. regime democrã

t1co consoliclllclO; am v5riaa ,parte3 do r.....da.

Plebiscito é vot~,eo popular sobre a!

auntos de relevância constituc~on~l, zenào, por luso, um ins

truroento de democracl.. direta. () p.lebi.cito l!IIl si nio cria

o ~stado do Gurquél... ~ consulta plebiscitária é meramente 1

informativa daquilo que slmeja r. populeç;o, não navendo po~

tanto nenhuma explicação que justifique" negação desse d!

Agosto de 2001

reito ao povo Impedir que uma soc~edede se manifeste 1

polIticamente atraves da can5ult~ plebisr.irári .. ê um qrsvi~

simo atentado .ao . maia elementar. dlreit.o do democracia.. S.2

ne'.lar o plebiscito a um eegmenro da B"<üedade é frusrar;'

WIlà vocação democrãUca conaUbat.mciada "uma luta de muJ.toa

llIloa pela el1Jllinaçiio do r~ilUe de arbí':rio em nosso Pais.

O plbbiacito é a forma maia laqLtima

de consulta popular criada pela democrad3 e um exsrcício de

cidadania para a Bociedad8. ~ :~30 ~io ~ recente, datando

de mais de 2 mil anos, quando Rcma se constituía na lIIlIis

importante civilização humana. 'fadas a" qrsndes civil1lt!

ções souberam se valer do expediente da consulta plebis 

cltária para 3ferir as anseios popular~~ para a tomada /

da:s dec1soos m4i.s l.mportan~e5 e ebB8 i :,',Htl tuto foi cansa

grado ra' Lei Maior e temoe o dever de respeitá-lo e

praticá-lo

nifica, O atendimento dos anseiús da r.~~9.ria da p.2P.u1a 

ção, a par de reprebentsr s inteE9~nte "pllcsção doe princI-

Eios da ~~opol{tica, que dO lonso doa c#~ulos e na vida I

to .

~~ nuçõ~s rnoderna~, tem. recomend~,~ du~~ent=alização p'ol{ti

~~t~~"t=atlva.l- a des'concentr3.çà\J t:: ~ ... Tê:d.1vlsão t=rrito 

~.o!!-.~~_.1n6t4:'uIllento propulsore:!l ~ ..9!J prc.::L~?sc e do bem estaI

<>apectOF leva..tados :;elo IIUI..",· da proposiçsO.

O povo ê o .í.-::9XtiíOO ;;':\'~~.:..er:'tOJ: d.D pvüe~ na

deD\oeraci~ ., não pooemos negar. "dirci~·... 1.na11enâvel dn. po -

pulação se i>ronunc;iar através de !,lebis"i,t:o. Ele e sÓl;;;:""1t>a'

~'1.E". pode diLer da: conveniênci.a Oli nf.o .;,~ c:iação li.:! noVO

Estaáo do Gurguéi3 e por isso não podamos jamais calar 11

sua voz, nos pi:lGicionandu contra. a retlllzaçáo dCJ plebifilc.i '.

·Esclareçemos que & C01n1ssão de CQn~t!

tui~~o' e Justi~a ~ Redação, 6preciendu outras propostaB /

que Q1sciplinam ~ reali~ações de plebLscitos, a respeito

da cria~io de tuturos ~$tado&, aprovou a matéria.

~-'p-i',.'Bl.t1s , por coneiãera..r que o Pro -

jeto de Decreto 1.e\.isJativo n9 439 194 respeita a boa técnica

leqislativa te 'cc'JlLeDÍplaO~ requisitos essenciais de juridici 

dada constitucionalidade, e , ainda , no mérito, pela Gua{

aprovação " )J // '1
// ..-

1/ ,_._L/L! ..
S.. la f, ..,~~ao;~~; L~' ~rllre.. 95

I/~t--tn. / ~):~
~ Deputado I>S~ (PMN-P



11- Voto

I - Relatório

Consoante o disposto no art. 49, inciso XV, da
Constituição Federal, a matéria é de competência
exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de
decreto legislativo o instrumento adequado para
regulamentá-lo, de acordo com o estabelecido no inciso
11 do art. 103 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

O Projeto de Decreto Legislativo n° 439/94, de
autoria do Deputado Paes Landim, "Dispõe sobre a

. realização de plebiscito para a criação do Estado da
Gurguéia".

A proposição já foi suficientemente relatada no
parecer do relator.

Requeremos vistas.

É o relatório.
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PARECER DA COMISSÃO No que se refere aos aspectos
jurídico-constitucionais da proposição, bem como aos
termos em que está redigido, nada temos a opor.

Entretanto, o mérito da proposta deve ser melhor
analisado.

O art. 12 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitárias estabelece a criação de comissão de
estudos territoriais, composta por dez membros
indicados pelo Congresso Nacional e cinco pelo Poder
Executivo, com a finalidade de apresentar estudos
sobre o território nacional e anteprojeto relativo as
novas unidades territoriais. A esta comissão caberia, no
prazo de um ano, o envio, ao Congresso Nacional, do
resultado dos seus estudos para apreciação.

Pelas informações que dispomos, a referida
comissão não teria sido constituída e, se o foi, até o
momento ainda não remeteu ao Congresso Nacional os
resultados de seus estudos.

Em decorrência, entendemos que a incorporação,
subdivisão ou desmembramento de novos estados e,
por conseguinte, as propostas que disponham sobre a
realização de plebiscito para a sua criação, não podem
ser analisadas isoladamente. A apreciação
individualizada das sobreditas propostas, como tem
sido feito por esta Casa, e sem critérios técnicos isentos
que comprovem a viabilidade econômica e financeira da
nova unidade Federativa a ser criada comprometem a
viabilidade da própria Federação. Sim, pois a
Federação nada mais é do que a união de coletividades
regionais autônomas, em que a repartição de
competências entre a União e os estados-membros se
constitui na sua própria razão de ser. Em assim sendo,
pergunta-se: como os estados federados a serem
criados poderão se constituir em entes autônomos sem
a comprovada viabilidade econômica e financeira? Se a
repartição regional de poderes autônomos é a razão
mesma da existência do estado federal, corno ele, o
estado federal, poderá subsistir com entes que o
constituam e que não possam se auto-sustentar?

Mesmo que o novo ente a ser criado tenha
comprovado aporte econômico e financeiro para se
constituir em estado federado autônomo, a sua criação
ainda seria precipitada, pois realizada sem um estudo
prévio que demonstre todas as conseqüências
decorrentes de sua criação, notadamente para a
própria União e para o estado federado do qual o novo
ente se formaria.

Em realidade estamos presenciando a uma
verdadeira "entropia" da Federação, uma desordem do
sistema federativo, em que interesses regionais,
legítimos ou não, precipitam-se e competem entre si,

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos das Deputados Régis de Oliveira,
Vicente Cascione, Jorge Wilson, Adylson Malta, Jarbas
Lima, Danilo de Castra, Marconi Perillo, Vicente Arruda,
Zulaiê Cobra, Marcelo Déda e Milton Mendes, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo nO 439/94, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Nilson Gibson. O Deputado Hélio Bicudo
apresentou declaração de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nestor Duarte - Vice-Presidente no exercício da
Presidência; Zulaiê Cobra - Vice-Presidente; Benedita
de Lira, Cláudio Cajado, Jair Siqueira, Régis de Oliveira,
Rodrigues Palma, Vicente Cascíone, Edinho Araújo,
Ivandro Cunha Lima, Jorge Wilson, José Luiz Clerot,
Udson Bandeira, Adylson Motta, Gerson Peres, Ibrahim
Abi--Ackel, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana,
Danilo de Castro, Edson Soares, Marconi Perillo,
Vicente Arruda, Hélio Bicudo, José Genoíno, Milton
Mendes, Paulo Delgado, Coriolano Sales, Alexandre
Cardoso, Nilson Gibson, Aldo Arantes, Jairo Carneiro,
Ciro Nogueira, Jair Soares, Júlio Cesar, Albérico Filho,
Fernando Diniz, João Thomé Mestrinho, Alcione
Athayde, Sílvio Abreu e De Velasco.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 1995. 
Deputado Nestor Duarte, Vice-Presidente no exercício
da Presidência.



I - Relatório

Defiro.Reconsidero o despacho inicial
do PDC n° 439/94, para inclusão da
Comissão de Finanças e Tributação (art. 54).
Oficie-se ao requerente e, após, publique-se.
Em 27-5-96. Presidente.

O Projeto em exame pretende determinar que o
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí - TRElPI realize, no
prazo de três (3) meses, nos municípios enumerados no
projeto, plebiscito sobre a criação do Estado do
Gurguéia, pelo desmembramento de parte do Estado
do PiauL Prevê ainda as medidas complementares se o
plebiscito for favorável à criação do novo Estado e que o
Tribunal Superior Eleitoral instruirá o TRElPI sobre a
realização do plebiscito.

Este o relatório.
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muitas vezes como se não pertencessem a, um mesmo o Orçamento Anual, matérias afetas à área de
estado nacional. competência desta Comissão.

Em síntese, não visualizamos em todas as Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. -
iniciativas que propõem a realização de plebiscito para Deputado Benito Gama.
a criação de estado que tramitam nesta Casa a
preocupação com um projeto nacional que subordine a
criação ou não de novos entes federados ao
desenvolvimento econômico e social da Nação.
Estamos convencidos que a viabilidade e o
fortalecimento do Estado Federado depende do
fortalecimento de todos os entes que o compõe, e não
de seu esfacelamento pura e simples levado a efeito
sem critérios que viabilizem os novos entes a serem
criados.

Ante o exposto, somos pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo n° 439/94 e, no mérito, pela sua rejeição.

Éo parecer.
Sala da Comissão, 29 de junho de 1995. 

Deputado Hélio Bicudo.

OFGDPLW/98

Em 9 de fevereiro de 1999

Ao Excelentíssimo Senhor
Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, venho a

presença de Vossa Excelência solicitar a especial
gentileza I.le é.dótar as providências necessárias para o
desarquivamento do PDC n° 439, de 1994, que "Dispõe
sobre a realização de plebiscito para a criação do
Estado do Gurguéia", baseado no art. 105 parágrafo
único do regimento interno.

Sem outro objetivo, colho o ensejo para
manifestar a Vossa Excelência o meu apreço e
consideração.

Atenciosamente, - José Francisco' Paes
Landim, Deputado Federal.

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nos termos do artigo 141, do Regimento Interno,
requeremos que seja ouvida a Comissão de Finanças e
Tributação para se manifestar quanto ao Projeto de
Decreto Legislativo n° 439, de 1994, do deputado Paes
Landim, que "dispõe sobre a realização de plebiscito
para a criação do Estado do Gurguéia", tendo em vista
que o Projeto versa, também, sobre aspectos
financeiros e orçamentários públicos, relacionados com
o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e

11- Voto do Relator

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação - CFT
o exame dos "aspectos financeiros e orçamentários
públicos de quaisquer proposições que importem
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
pública, quanto à sua compatibilização ou adequação
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e o orçamento anual", conforme estabelece o art. 53,
inciso 11, combinado com o art. 32, inc. IX, letra "h", do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O Tribunal Superior Eleitoral, através da
Resolução no 13.611, de 9 de abril de 1987, entende
que é pacífica a jurisprudência daquele Tribunal no
sentido de que a realização de plebiscito não constitui
matéria eleitoral, devendo as despesas com o mesmo
serem custeadas pelos Estados envolvidos.

Em face do exposto, opinamos pela não
implicação da matéria em aumento de despesa ou
diminuição da receita da União, não cabendo a este
órgão técnico realizar exame de adequação quanto aos
aspectos financeiro e orçamentário públicos do Projeto
de Decreto Legislativo n° 439, de 1994.

Sala da Comissão, 1° de junho de 2001. 
Deputado Miltom Monti, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição



11- Voto Do Relator

"ART. 48 E da competência exclusiva
do Congresso

Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de
rádio e televisão;

XII

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

Nos termos do art. 32, 111, alínea "a", do Regimento
Intemo, compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação o exame dos aspectos constitucional,
legal, jurfdico, regimental e de técnica legislativa das
proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou de
suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, "a', da Constituição
Federal, dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou mediante

autorização, concessão ou permissão:
a) os sefVÍços de radiodifusão sonora e

de sons e imagens;
Nesta linha de raciocfnio, diz o art. 48,

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223 da
mesma Carta Polftica:

"ART. 223. Compete ao Poder
Executivo outorgar e renovar concessão,
permissão e autorização para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princfpio da complementariedade
dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1°. O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art 64, § ~ e 4~ a contar do
recebimento da mensagem.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 302-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM t-r 1.263199
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da receita ou da despesa públicas, não cabendo que renova a permissão outorgada à Rádio Itapuã de
pronunciamento quanto à adequação financeira e Rio Claro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
orçamentária do Projeto de Decreto Legislativo sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio
n0439/94, nos termos do parecer do relator, Deputado Claro, Estado de São Paulo.
Milton Monti. A matéria foi analisada, inicialmente, pela

Estiveram presentes os Senhores Deputados Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen, José Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer do
Cartos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes; Relator, o nobre Deputado Augusto Franco, nos termos
Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Militão, Max do anexo Projeto de decreto legislativo.
Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Sflvio É o relatório.
Torres, Veda Crusius, Chico Sardelli, Deusdeth Pantoja,
João Cartos Bacelar, Jorge Khoury, Mussa Demes,
Paudemey Avelino, Armando Monteiro, Germano
Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti, Pedro Novais,
Cartito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Fetter
Júnior, João Mendes, Miro Teixeira, Pedro Eugênio,
Roberto Argenta, Basflio Villani, Luiz Cartos Hauly, Darci
Coelho, De~im Netto, Eni Voltolini e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Michel Temer, Presidente.

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Itapuã de Rio Claro Uda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Rio
Claro, Estado de São Paulo; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (relator: Dep.
Robson Tuma).

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

"Projeto inicial publicado no OCO de 6-10-98

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

-parecer do relator
-parecer da Comissão

I - Relatório

Através de mensagem n01.263, de 1998,'0
Senhor Presidente da República submete ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § ~ do art. 223 da Lei Maior, o ato a
que se refere a Portaria n° 87, de 13 de março de 1998,



- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

'Projeto inicial publicado no DCD de 09/11/00

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

I - Relatório

Através da Mensagem n° 815, de 2000, o
Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, ·nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato
constante da Portaria n° 148, de 25 de abril de 2000,
que autoriza, por três anos, a execução de serviço
de rádio comunitária, sem direito de exclusividade,
na cidade de Mariópolis, Estado do Paraná, a
reger-se pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos.

2. Acompanha a mensagem presidencial a
Exposição de Motivos n° 1381MC, do Ministro de Estado
das Comunicações, que esclarece:

"2. Após exame da matéria pelas
áreas técnica e jurídica deste Ministério,
as conclusões foram no sentido de que a
mencionada entidade cumpriu as
exigências da Lei n.o 9.612; de 19 de
fevereiro de 1998, do Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto n° 2.615, de 3 de
junho de 1998 e da Norma Complementar
do mesmo serviço, aprovada pela
Portaria n° 191, de 6 de agosto de 1998."

3. A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática aprovou, por unanimidade,
o parecer favorável do Relator, Deputado ÁTILA LIRA,
elaborando o projeto de decreto legislativo que ora se
analisa.

É o relatório.
Aprova o ato que autoriza a Associação

Equipe Canal 8 a executar serviço de

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Robson Tuma. Os Deputados Waldir Pires,
José Genoíno, José Dirceu e Orlando Fantazzini
abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
Robson Turna e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, Aldir
Cabrai, Alexandre Cardoso, André Benassi, Antônio
Cartos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues,
Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Custódio Mattos,
Edrnar Moreira, Eurico Miranda, Fernando Coruja,
Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Ibrahim Abi-ackel, Jaime Martins, Jarbas Uma, José
Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno, José
Roberto Batochio, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Renato
Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne, Sérgio
Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilrnar Rocha,
Zulaiê Cobra, Atua Lira, Bispo Wanderval, Domiciano
Cabral, Nelo Rodolfo, Orlando Fantazzini, Themístocles
Sampaio, Waldir Pires e Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 701-A, DE 2000

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

MENSAGEM N° 815/00
TVR N" 10100
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§ 5° O prazo da concessão ou permissão radiodifusão comunMria, na localidade de
será de dez anos para.as emissoras de rádio e Mariópolís, Estado do Paraná; tendo parecer
de quinze para as de televisão. " da Comissão de. Constituição e Justiça e de

Como se vê, a proposição em tela está de acordo Redação, pela constitucionalidade,
com as disposições constitucionais transcritas, não juridicidade e técnica legislativa (relator: Dep.
havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade e Osmar Serraglio).
legalidade, estando também atendida a boa técnica (À Comissão de Constituição e Justiça e
legislativa, observadas, outrossim, as normas da Lei de Redação (art. 54»
Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
Decreto Legislativo nO 302, de 1999.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2001. 
Deputado Robson Tuma, Relator.
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Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Urtigão a
executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de São João da
Urtiga, Estado do Rio Grande do Sul;
tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (relator: Deputado Edir Oliveira).

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

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 794-A, DE 2000

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

MENSAGEM~ 983/00
TVR N° 119/00

'Projeto inicial publicado no DCO de O 7/12/00

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de
Decreto Legislativo n° 701/00, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Osmar Serraglio.

Participaram da votação os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio,
Vice-Presidentes, Aldir Cabral, Alexandre
Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Konder
Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Cezar
Schirmer, Coriolano Saies, Custódio Mattos,
Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fernando Coruja,
Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-ackel, Jaime Martins, Jarbas
Lima, José Antonio Almeida, José Dirceu, José
Genoíno, José Roberto Batochio, Mendes Ribeiro
Filho, Moroni Torgan, Nelson Marchezan, Nelson
Trad, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Reginaldo Germano, Renato Vianna, Ricardo
Ferraço, Roland Lavigne, Sérgio Carvalho, Sérgio
Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê
Cobra, Átila Lira, Bispo Wanderval, Domiciano
Cabral, Nelo Rodolfo, Orlando Fantazzini,
Themístocles Sampaio, Waldir Pires e Wolney
Queiroz.

Sala da Comissão,22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

XII - telecomunicações e radiodifusão;

"

"Art 48 .

Sendo da competência exclusiva do Congresso
Nacional

11 - Voto do Relator 111 - Parecer da Comissão

1. Na fonna do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação a análise dos "aspectos constitucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de
projetos,... sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas
comissões".

.2. O art. 21 da Constituição Federal dispõe que
compete a União:

"XII - explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens:

cuja disciplina é desenhada nos arts. 220 a 223,
dizendo mais de perto à hipótese o caput do art. 223 e §
1°:

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

§ 10. O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, 2° e 4°, a contar do
recebimento da mensagem."

3. Como se constata, a proposição sub
examine está conforme as disposições
constitucionais transcritas, não havendo óbice que
vulnere a sua juridicidade e legalidade, estando
também atendida a boa técnica legislativa,
observados, outrossim, os parâmetros da Lei
Complementar n° 95/98, alterada da Lei
Complementar n0107, de 2001, que dispõe sobre a
elaboração das leis, não merecendo reparos.

4. Nesta condições, manifestamos nosso
votos no sentido da constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
Decreto Legislativo n0701, de 2000, pela que
merece a sua aprovação.

Sala de Comissão, 2 de agosto de 2001. 
Deputado Osmar Serraglio, Relator.



Aprova solicitação de fazer
declaração facultativa prevista no artigo 14
da Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, reconhecendo a
competência do Comitê sobre a
Eliminação da Discriminação Racial para
receber e analisar denúncias de violações
dos direitos humanos cobertos na
Convenção; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela' constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emenda (Relator:
Deputado Reginaldo Germano).

(À Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação)

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 895-A, de 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 1.309/00

'Projeto inicial publicado no OCO de 5-4-01

A Comissão de Consttluição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela consttlucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no
794/00, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Edir Oliveira.

Participaram da votação os Senhores Deputados:

Inaldo Letlão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes Aidir
Cabral, A1exandro Cardoso, André Benassi, Antônio
Car10s Konder Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues,
Cezar Schirmer, Coriolano Saies, Custódio Mattos,
Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fernando Coruja,
Femando Gonçalves, Geovan Fretlas, Gerson Peres,
Ibrahim Abi-ackeJ, Jaime Martins, Jarbas Lima, José
Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno, José
Roberto Batochio, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Regina/do Germano, Renato
Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne, Sérgio
Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Zulaiê Cobra, Átila Lira, Bispo Wanderval, Domieiano
Cabral, Nelo Rodolfo, Oriando Fantazzini, Themístocles
Sampaio, Waldir Pires e Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E 111- Parecer da Comissão
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

I - Relatório

Trata·se de projeto de decreto legislativo de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, propondc a aorovação do
ato a que se refere a Portaria n° 21 O, de 31 de maio de
2000, que autoriza a Associação Comunitária Urtigão a
executar serviço de radiodifusão comunnária, pelo
prazo de três anos, sem diretlo de exclusividade, na
localidade de São João da Urtiga, Estado do Rio
Grande do Sul.

A proposição foi distribufda a esta Comissão
Consttluição e Justiça e de Redação, para exame dos
aspectos constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e redação, nos termos do art. 54 do
Regimento Interno. ,

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de decreto legislativo em foco atende
aos requisitos consttlucionais formais relativos à
competência normativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, amparando-se nos artigos 49,
inciso XII e 223, da Consttluição Federal.

Do ponto de vista do conteúdo, não se vislumbram
quaisquer cO'lfltlos materiais entre o pretendido pelo
projeto e ,(s disposições consttlucionais vigentes.

Nada a objetar, também, no que diz respeito aos
aspectos de juridicidade.

A técnica legislativa e a redação empregadas não
merecem reparos, conformando-se perfetlamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar nO 95/98.
Acertada igualmente é a espécie de proposição
utilizada - projeto de decreto legislativo, destinado
regimentalmente a regular as matér-as de competência
exclusiva do Congresso Nacional.

Tudo isto posto, e nada havendo que possa
impedir sua tramtlação e aprovação nesta Casa, nosso
voto é no sentido da consttlucionalidade, juridicidade,
boa técnica legislativa e redação do Projeto de Decreto
Legislativo nO 794, de 2000.

Sala da Comissão, 15 de de 2001. - Deputado
Edir Oliveira, Relator.



"2. O referido reconhecimento está
previsto no artigo XIV, § 1°, da Convenção
Internacional para Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial:

''Todo Estado Parte poderá declarar a
qualquer "momento que reconhece a
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E (111) O recurso ao órgão nacional tem
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO como pré-requisito o esgotamento prévio dos

outros recursos domésticos disponfveis,
SUMÁRIO aplicando-se o recurso ao Comitê apenas na

- parecer do Relator hipótese de não ter a alegação obtido
- emenda oferecida pelo Relator satisfações do órgão nacional;

4. O sistema, pioneiro em seu momento,- parecer da ComiSsão
serviu de precedente para o estabelecimento

- emenda adotada pela Comissão de mecanismos similares, atualmente em
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E vigor em outras áreas da defesa e promoção

DE REDAÇÃO dos direitos humanos nas Nações Unidas e
I - Relatório reconhecidos pelo Brasil.

5. Dos cento e cinqüenta e seis
Estados-Partes da

Convenção, vinte e sete já reconhecem
a competência do Comitê: África do Sul,
Argélia, Austrália, Bulgária, Chile, Chipre,
Costa Rica, Dinamarca, Equador, Eslováquia,
Espanha, Federação Russa, Finlândia,
França, Hungria, Islândia, itália, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Pafses Baixos, Peru,
República da Coréia, Senegal, Suécia,
Ucrânia e Uruguai.

O reconhecimento da competência do
Comitê, nos termos do artigo 14, tem sido
pleito reiterado por diversos segmentos da
sociedade brasileira e um gesto
governamental .nesse sentido constituiria
resposta adequada a essas expectativas I

no momento em que avançam os processos
nacional e regional de preparação para a "11I
Conferência Mundial contra o Racismo, a
Discriminação Racial, a Xenofobia e
Intolerância Correlata a realizar-se na África
ao Sul, no próximo ano, O gesto teria ainda
o sentido de reforçar internacionalmente o
compromisso que o Brasil vem assumindo
com a defesa e a promoção dos direitos
humanos.

7. O Secretário de Estado dos Direitos
Humanos, consultado, manifestou sua
concordância com o reconhecimento da
competência do CERD."

3. Parecerda Consultoria Jurfdica da Secretaria
de Estado das Relações Exteriores, sob o n° 45/2000,
esclarece:

1. Por meio da Mensagem n° 895, de 2001, o
Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, de acordo com o art. 84, inciso VIII, da
Constituição Federal, " solicitação de aprovação para
fazer a declaração facultativa prevista no artigo 14 da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Racial para receber e
analisar denúncias de violações dos direitos humanos
cobertos na Convenção", assinada pelo Brasil em 7 de
março de 1966, aprovada pelo Congresso Nacional por
meio do Decreto Legislativo n° 23, de 21 de junho de
1967, ratificada em 27 de março de 1968 e promulgada
pelo Decreto n° 65.810, de 8 de dezembro de 1969
(DOU de 10 de dezembro de 1969), entrando em vigor
no Brasil no dia 4 de Ianeiro de 1969, conforme seu
artigo XIX.

2. Acompanha a mensagem presidencial a
Exposição de Motivos do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, da qual se extrai:

"2. Ao assinar a Convenção, o Brasil
não depositou declaração facultativa, prevista
no artigo 14, reconhecendo a competência do
Comitê sobre a Eliminação da Discriminação
Racial para receber e analisar denúncias.de
violações dos direitos humanos cobertos na
Convenção.

3. A competência atribufda ao Comitê
sobre a Eliminação da Discriminação Racial,
pelo artigo 14 da Convenção, tem as
seguintes caracterfsticas:

(i) análise de petições dos nacionais do
Estado, vrtimas de violações dos direitos
cobertos pela Convenção; após essa análise,
o Comitê pode emitir recomendações ao
Estado envolvido;

(ii) necessidade de constituir-se órgão
nacional, ou indicar um já existente, para ter
competência no recebimento e
processamento prévio dessas petições;
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competência do Comftê para receber e
examinar comunicações de indivíduos ou
grupos de indivíduos sob sua jurisdição que
se considerem vítimas de uma violação, pelo
referido Estado Parte, de qualquer um dos
direitos enunciados na presente Convenção.
O Comftê não receberá qualquer
comunicação de um estado-parte que não
houver feito tal declaração".

4. O reconhecimento da competência do
Comitê Internacional para a Eliminação da
Discriminação Racial é uma faculdade que a
Convenção confere aos Estados Partes.
Trata-se de opção voluntária.

5. Ao dar o seu assentimento para que
o Estado brasileiro ratijicasse a Convenção,
sem qualquer reserva, o Legislativo conferiu
ao Executivo a prerrogativa de reconhecer, a
qualquer momento, a competência obrigatória
do Comitê Internacional para Eliminação da
Discriminação Racial, conforme o artigo XIV.

6. Parece-me, pois, que a declaração
compete agora ao Senhor Presidente da
República. Consiste em ato de execução de
tratado internacional devidamente aprovado
pelo Legislativo.

7. Contudo, devo mencionar que em um
caso análogo (reconhecimento da
competência obrigatória da Corte
lnteramericana de Direitos Humanos, na
forma do Artigo 62 do Pacto de San José da
Costa Rica), não obstante a Consultoria
Jurídica tenha opinado pela desnecessidade
da submissão do ato de reconhecimento ao
Congresso Nacional preferiu o Governo, à
época, pedir autorização tópica ao
Legislativo."

8. Ouvida a Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, aprovou por unanimidade o
parecer do Relator, Deputado Fernando Gabeira,
elaborando o projeto de decreto legislativo que ora se
examina.

9. Colhe-se do parecer supra referido:

"O artigo 14 da Convenção Internacional
sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial estabelece que todo o
Estado Parte desta poderá declarar, a
qualquer momento, que reconhece a
competência do Comitê para receber e
examinar as comunicações enviadas por
indivíduos ou grupos de indivfduos sob sua

jurisdição, que aleguem ser vítimas de
violação de qualquer um dos direitos
anunciados na Convenção. Ao reconhecer a
mencionada competência do Comftê, o Brasil
oferece mais um instrumento de proteção dos
direitos humanos do dispon{vel ao cidadão
brasileiro.

A Convenção estabelece procedimentos
e crftérios para que indivíduos ou grupos e
indivíduos possam dirigir suas reclamações
ao órgão internacional quando não atendidos
em seus direitos pelos órgãos nacionais.
Prevê o parágrafo 2° do citado artigo 14 que
qualquer Estado que fizer a referida
declaração poderá criar ou designar um órgão
dentro de sua ordem jurídica nacional com
competência para receber e examinar as
petições de pessoas ou grupos de pessoas
que alegarem ser vítima de uma violação de
um dos direitos enunciados na Convenção e
que esgotaram os outros recursos locais
disponíveis. A esse Órgão caberá também
depositar anualmente junto ao Secretário
Geral das Nações Unidas o registro de
prestações recebidas.

Caso o peticionário não obtenha
reparação satisfatória desse órgão nacional,
terá direito de levar a questão ao Comitê,
dentro de seus meses. O Comitê, por sua
vez, levará, a título confidencial, qualquer·
comunicação que lhe tenha sido endereçada,
ao Estado-Parte que supostamente houver
violado qualquer das disposições da referida
Convenção, sem que seja revelado a
identidade do(s) peticionário(s).

O Comitê só examinará uma
comunicação recebida após assegurar-se de
que o peticionário esgotou todos os recursos
internos disponíveis. As eventuais sugestões
e recomendações do Comitê serão
comunicadas ao Estado Parte e ao
peticionário em questão.

Os procedimentos previstos para
acesso ao Comitê são usuais no campo
dos direitos humanos. A aceitação pelo
Brasil do artigo 14 em questão confere
maior responsabilidade aos órgãos internos
de defesa e proteção dos direitos humanos
pois estes passam a estar sujeitos à
observação da comunidade internacional,
por meio do Comitê. O País fortalece,
assim, os mecanismos de proteção à
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pessoa humana ao submeter-se aos
instrumentos internacionais de controle e
supervisão do cumprimento das obrigações
contraídas quando da ratificação da
Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, colocando-se em
plena sintonia com os anseios da
sociedade brasileira."

É o Relatório.

11- Voto do Relator

1. Compete à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação a análise de propostas,
emendas e substítitivos submetidos à Câmara ou
suas Comissões, sob os aspectos da
constititucionalidade, legalidade, juridicidade,
regimentalidade e técnica legislativa (art. 32, 111,
alínea a do Regimento Interno).

2. Trata-se de autorizar o Brasil a fazer declaração
facu~ativa, prevista no art. 14 da Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial, reconhecendo a competência
do Comitê sobre a Eliminação de todas as formas de
Discriminação Racial para receber e analisar denúncias
de violação dos direnos humanos cobertos na
Convenção..

3. Atribui o art. 84, inciso VIII, da Constituição
Federal, privativamente, ao presidente da República

"celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional".

4. O art. 49, por outro lado, confere ao Congresso
Nacional competência exclusiva para:

"I. resolver definnivamente sobre
tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional;"

5. Assim, sob a óptica com que deve ser
focalizada a proposição no seio desta Comissão,
nenhum óbice se apresenta capaz de impedir sua
regular tramitação.

Somente quanto à técnica legislativa cabe um
reparo na ementa e no parágrafo único do art. 1°, a fim
de aprimorar-lhes a redação.

6. O voto é, pois, pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo n° 895, de 2001, com a emenda
anexa.

sala da Comissão, 14 de agosto de 2001. 
Deputado Reginaldo Germano, Relator.

EMENDA tf> 1

Dê-se nova redação à ementa e ao parágrafo
único do art. 1°:

Aprova solicitação de o Brasil fazer a
declaração facu~ativa, prevista no art. 14 da
Convenção Internacional sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Racial,
reconhecendo a competência do Comnê
Internacional para a Eliminação da
Discriminação Racial para receber e analisar
denúncias de violação dos diretlos humanos
cobertos na Convenção.

Art. 1° .
Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação do

Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resu~ar em revisão da reverida Convenção, bem como,
nos termos do inciso I, do art. 49, da Constituição
Federal, quaisquer ajustes complementares que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2001. 
Deputado Reginaldo Germano, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Consttluição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérno, pela aprovação, com
emenda, do Projeto de Decreto Legislativo n° 895/01,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Reginaldo
Germano.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,

Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, A1dir
Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi, Antônio
Carfos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues,
Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Custódio Mattos,
Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fernando Coruja,
Fernando Gonçalves, Geovan Frenas, Gerson Peres,
Ibrahim Abi-Ackel, Jaime Martins, Jarbas Lima, José
Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno, José
Roberto Batochio, Mendes Ribeiro Rlho, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Renato
Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne, Sérgio
Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Zulaiê Cobra, Átila Lira, Bispo Wanderval, Domiciano
Cabral, Nelo Rodolfo, Orlando Fantazzini, Themfstocles
sampaio, Waldir Pires e Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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EMENDA ADOTADA - CCJR COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E

Dê-se nova redação à ementa e ao parágrafo JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
único do art. 1°:

"Aprova solicitação de o Brasil fazer a
declaração facultativa, prevista no art. 14 da
Convenção Internacional sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação
Racial, reconhecendo a competência do
Comitê Internacional para a Eliminação da
Discriminação Racial para receber e analisar
denúncias de violação dos direitos humanos
cobertos na Convenção."

"Art. 1° ..

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão da referida Convenção, bem
como, nos termos do inciso I, do art. 49, da
Constituição Federal, quaisquer ajustes
complementares que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional."

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 925-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunição e Informática)
MENSAGEM N<> 1.448100

TVR N° 396/00

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação TV Educativa Universidade
Católica de Santos, para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na
cidade de Cubatão, Estado de Sâo Paulo;
tendo parecer da Comissão de
C:>m;tituição e Justiça e de Redação, pela
cfJnstitucionalidade, juridicidade e técnica
1E:lgisaltiva {Relator: Deputado Zenaldo
Coutinho}.

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

"Projeto inicial publicado no OCO de 19-4-00

PARECER OA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

Trata-se de projeto de decreto legislativo de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, propondo a aprovação do
ato a que se refere o Decreto de 6 de outubro de 2000,
que outorga concessão à Fundação 1V Educativa
Universidade Católica de Santos para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Cubatão, Estado de São Paulo.

A proposição foi distribuída a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, para exame dos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e redação, nos termos do art. 54 do
Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de decreto legislativo em foco atende
aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência normativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, amparando-se nos artigos 49,
inciso XII e 223, da Constituição Federal.

Do ponto de vista do conteúdo, não se vislumbram
quaisquer conflitos materiais entre o pretendido pelo
projeto e as disposições constitucionais vigentes.

Nada a objetar, também, no que diz respeito aos
aspectos de juridicidade.

A técnica legislativa e a redação empregadas não
merecem reparos, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95/98.
Acertada igualmente é a espécie de proposição
utilizada - projeto de decreto legislativo, destinado
regimentalmente a regular as matérias de competência
exclusiva do Congresso Nacional.

Tudo isto posto, e nada havendo que possa
impedir sua tramitação e aprovação nesta Casa, nosso
voto é no sentido da constitucionalidade, juridicidade,
boa técnica legislativa e redação do Projeto de Decreto
Legislativo n° 925, de 2001.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2001. 
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n°



1- Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática desta Casa, na forma
regimental, elaborou o presente Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.035, de 2001, aprovando o ato que
outorga concessão à Fundação Setorial de
Radiodifusão Educativa de Sons e Imagens para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.

O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para manifestação no que se refere ao temário do inciso
111, do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A matéria é de competência exclusiva do
Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 49, XI, da
Constituição Federal. Por conseguinte, o projeto de
decreto legislativo é a proposição adequada, seguindo
o entendimento preceituado no art. 109 do Regimento
Interno desta Casa.

A presente iniciativa atende ao que dispõe o § 5°,
do art. 200 e atende às demais exigências da
Constituição Federal. Obedece, igualmente, aos
requisitos de juridicidade e às normas de Técnicas
legislativas.

O voto é, portanto, pela constitucionalidade,
juridicfdade e boa técnica legislativa do Projeto de
Decreto Legislativo n° 1.035, de 2.001, de autoria da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática.

sala da Comissão, 15 de agosto de 2001. 
Deputado João Leão, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinárià realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicfdade e
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n°
1.035/01, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
João Leão.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,

Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes,
Alclir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi, Antô
nio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo Rodri
gues, Cezar Schirmer, Coriolano sales, Custódio Mat
tos, Edrnar Moreira, Eurico Míranda, Fernando Coruja,

Aprova o ato que outorga concessão
ia Fundação Setorial de Radiodifusão
Educativa de Sons e Imagens para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo;
tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Deputado João Leão).

(À Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54))

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 1.03>A, DE 2001

(Da Comissão de Ciencia e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N" 1.829/00

TVR ND 616/00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão
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925/01, nos termos do Parecer do Relator, Deputado COMISSAO DE CONSTITUiÇÃO, JUSTIÇA E
Zenaldo Coutinho. REDAÇÃO

Participaram da votação os Senhores Deputados:
lnaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,

Robson Turna e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Custódio
Mattos, Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fernando
Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-ackel, Jaime Martins, Jarbas Lima,
José Antonio Almeida, José Dirceu, José Genofno,
José Roberto Batochio, Mendes Ribeiro Rlho, Moroni
Torgan, Nelson Marchezan, Nelson Trad, Ney Lopes,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo Germano,
Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne,
Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda,
Vflmar Rocha, Zulaiê Cobra, Átila Lira, Bispo
Wanderval, Domiciano Cabral, Nelo Rodolfo, Orlando
Fantazzini, Themistocles Sampaio, Waldir Pires e
Wolney Queiroz.

sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

"Projeto inicial publicado no OCO de 31-5--01



Deputado COSTA FERREIRA - Projeto de Lei
n° 4.743/01 - do Sr. Lincoln Portela - que "Acrescenta
incisos aos arts. 36 e 43 da Lei na 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacionaf'.

Ao Deputado EDUARDO SEABRA - Projeto de
Lei n° 4.707/01 - do Sr. Ivan Valente - que "Modifica
o inciso 11, do art. 67, da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e dá outras providências".

À Deputada ESTHER GROSSI- Projeto de Lei
n° 4.757/01 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "Editoras
do País ficam obrigadas a enviar, anualmente, três
exemplares de cada lançamento, seja literário,
biográfico ou histórico, para cada uma das bibliotecas
públicas do País".

Ao Deputado FLÁVIO ARNS - Projeto de Lei na
4.735/01 - do Sr. Ivan Valente - que liDá nova redação
ao art. 30, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996".

Ao Deputado GASTÃO VIEIRA - Projeto de Lei
nO 4.812/01 - da S,a Emília Fernandes - que
"Acrescenta dispos~ivos à Lei na 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional".

Ao Deputado GILMAR MACHADO - Projeto de
Lei n° 4.824/01 - do Sr. José Janene - que "Dispõe
sobre o ensino profissionalizante nas escolas
públicas".

Designações

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL
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Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Gerson Peres, Distribuição n° 1412001
Ibrahím Abi-ackel, Jaime Martins, Jarbas Lima, José
Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno, José Ro- Em 22-8-2001
berto Batochio, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Ao Deputado AGNELO QUEIROZ - Projeto de
Nelson Marchezan, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes Lan- Lei n° 4.192/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "Dispõe
dim, Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Renato Vi- sobre o Ensino na Polícia Militar do Distrito Federal e dá
anna, ,Ri?ard? Ferraç<:>, Roland Lavig~e, Sérgio Carva- outras providências".
~~o, Sergio ~Iran~a, VI~ente Arruda, Vllmar R??ha Zula- Projeto de Lei n° 4.899/01 - do Sr. Nelson
le Cobra, Atlla Lira, BISpo Wanderva~, .Domlcla,no Ca- Proença _ que "Dispõe sobre os limites do uso de
bral, Nelo Rodolfo, Orlando Fantazzlnl, Themlstocles ,. , .
Sampaio, Waldir Pires e Wolney Queiroz. a~ucar r:flnado nos cardaplos dos pr~~ramas de

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. - De- ahmentaçao ~s~olar, sçb. a respon.~~lh~?de dos
putado Inaldo Leitão, Presidente. Estados, do Distrito Federal e dos MUnlclplOS .

Ao Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Projeto de Lei n° 4.793/01 - do Sr. Wolney Queiroz
que "Dispõe sobre critérios para inscrição de
personagens históricos no Livro dos Heróis da Pátria,
situado no Panteão da Liberdade e da Democracia, e
dá outras providências".

Ao Deputado CLEMENTINO COELHO - Projeto
de Lei n° 1.816/99 - do Sr. RAIMUNDO GOMES DE
MATOS - que "Institui o 'Dia Naciónal dos Agentes
Gomunitários de Saúde'''.

DESINAÇÕES

O Deputado Luís CARLOS HEINZE, Presidente
desta Comissão, fez as seguintes:

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Designação

Juquinha - Projeto de Lei na 4.780/01 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "Dispõe sobre a aplicação dos
recursos provenientes da cobrança da sobretaxa inci
dente sobre as tarifas de energia elétrica".

Em 22 de agosto de 2001. - Damaci Pires de Mi
randa, Secretária.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA
E DESPORTO

51 8 Legislatura - 311 Sessão Legislatura

O Deputado WALFRIDO MAR.ES GUIA,
Presidente desta comissão, fez a seguinte:

Em 22-8-2001
Ao Deputado THEMfsTOCLES SAMPAIO 

Projeto de Lei n° 1.201/99 - do Sr. Oliveira Filho - que
"estabelece em favor de famílias cujos chefes sejam
idosos, cota das vagas em projetos de assentamento
de reforma agrária".

Ao Deputado WALDEMIR MOKA- Projeto de Lei
na 4.895/01 - do Sr. Telmo Kirst - que "veda a
discriminação contra os plantadores de fumo na
concessão de créditos do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)".

Ao Deputado SAULO PEDROSA - Projeto de Lei
na 4.897/01 - do Sr. Rommel Feijó - que "dispõe sobre
assentamentos rurais em programas de refonna agrária
no semi-árido".

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Moizes Lobo da Cunha, Secretário.



Ao Deputado VICENTE CAROPRESO - Projeto
de Lei n° 4.929/01 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que
"dispõe sobre a complementação da aposentadoria a
ex-servidores autárquicos do extinto Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE e dá outras
providências".

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2001. 
Gardene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

O Deputado WALFRIDO MARES GUIA, Presi
dente desta comissão fez a seguinte

Ao Deputado WOLNEY QUEIROZ - Projeto
de Lei n° 4.471/01 - do Sr. Costa Ferreira - que
"Institui o Dia Nacional da Fé Cristã". - Carla
Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO N° 1112001

Em22~2001

Ao Deputado IVAN PAIXÃO - Projeto de Lei n°
3.496/00 - do Sr. Moreira Mendes - que "Denomina
Aeroporto de Porto Velho - Jorge Teixeira de
Oliveira o Aeroporto de Porto Velho, no Estado de
Rondônia".

Ao Deputado IVAN VALENTE - Projeto de
lei n° 4.379/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos 
que "Institui o Dia Nacional dos Coletores de
Lixo".

DISTRIBUiÇÃO

Agosto de 2001 OlÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 39285

Projeto de Lei n° 4.855/01 - do Sr. Gilmar Ao Deputado DA. ROSINHA - Projeto de Lei n°
Machado - que "Dá nova redação e acrescenta 4.n7/01 - do Sr. Jovair Antunes - que "dispõe sobre
dispositivos à Lei n° 9.615, de 1998, que institui a proibição, em todo o território nacional, da produção,
normas gerais sobre desportos e dá outras do uso e comercialização de fibras à base de Acetato
providências". de Polivinila - PVA, destinadas ao fabrico de

À Deputada IARA BERNARDI - Projeto de Lei fi~r~im~,nto, ou o seu uso como isolantes acústicos e
nO 4.823101 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "Institui termlCOs .

o Dia do Acupunturista". Ao Deputado ELIAS MURAD - Projeto de Lei n°
À Deputada MIRIAM REIO - Projeto de Lei n° 4.893/01 - do Sr. Nelson Pellegrino - que "altera a Lei

4.841/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "Institui a n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 a fim de inserir
Semana Nacional da Mulher'. capítulo sobre atenção à saúde dos dependentes de

drogas".Ao Deputado OSVALDO BIOLCHI - Projeto de
Lei nO 4.749/01 - do Sr. João Matos - que "Institui o Ao Deputado SALOMÃO GURGEL - Projeto
Dia Nacional da Adoção". de Lei n° 4.901/01 - do Sr. Marcos Rolim - que

Ao Deputado PASTOR AMARILDO - Projeto de "regulamenta restritivamente o emprego da
Lei n° 4.549/01 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "Dá Eletroconvulsoterapia (ECT) e dá outras
nova redação ao art. 21 da Lei n° 7.210, de 11 de providências".
julho de 1984, que "institui a Lei de Execução Penal".

Ao Deputado PROFESSOR LUIZINHO 
Projeto de Lei n° 4.837/01 - do Sr. Wilson Santos 
que "Cria fundo com os recursos com os recursos que
especifica para o financiamento de pesquisa nas
Instituições Federais de Ensino Superior'.

À Deputada TÂNIA SOARES - Projeto de
Lei nO 4.880/01 - do Sr. João Cóser - que
"Considera Patrimônio Nacional a 'Pedra do
Penedo', situada no Município de Vila Velha,
Estado do Espírito Santo". - Carla Rodrigues
Medeiros Tavares, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

À Deputada LAURA CARNEIRO, Presidente da
Comissão de Seguridade Social e Famnia, fez a seguin
te distribuição

Em 22-8-01

Ao Deputado REINALDO GRIPP - Emenda
do Senado ao PL n° 2.534/96 - do Senado
Federal - "Emendas do Senado Federal ao
2.534-C, DE 1996, que "faculta às gestantes o
acesso a ônibus, cinemas e outros locais sem a
utilização da catraca ou roleta, quando assim o
exigir".

Ao Deputado URSICINO QUEIROZ - Projeto
de Lei nO 4.23O-N01 - do Sr. Clementino Coelho 
que "destina recursos oriundos das privatizações para
a educação e saúde públicas ou outros objetivos de
política social, e dá outras providências".
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Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Corauci Sobrinho
Divaldo Suruagy
Francisco Coelho
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
José Carlos Fonseca Jr.
José Rocha
José Thomaz Nonô
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Mussa Dames

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio

Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Santos Filho
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Vice-Líderes:
Aloizio Mercadante
Carlito Merss
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Geraldo Magela
Henrique Fontana
Iara Bernardi

PPB
Lider: ODELMO LEÃO

João Grandão
João Paulo
José Dirceu
Luiz Sérgio

Milton Temer
Professor Luizinho
Virgflio Guimarães

PSDB
Llder: JUTAHY JÚNIOR

PTB
Lider: ROBERTO JEFFERSON

Bloco (PDT, PPS)
Líder: MIRO TEIXEIRA

PMOB
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (P5B, pedoB)
Líder: INÁCIO ARRUDA

Vice-Uderes:
Narcio Rodrigues (1° Vice)
Mareio Fortes
Carlos Batata
B.Sá
Sebastião Madeira
Alex Canziani
Maria Abadia (Licenciada)
Custódio Mattos
Fátima Pelaes
Chico da Princesa
João Almeida
Antonio Carlos Pannunzio
Dr. Heleno

Vice-Líd '3re8:
Albérico Filho
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Confúcio Moura
Damião Feliciano
Edinho Bez
Eunfcio Oliveira
Fernando Diniz

Jovair Arantes
Ricardo Rique

Welinton Fagundes
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Xico Graziano

Saulo Pedrosa
Léo Alcântara

Silvio Torres
Antonio Kandir

Zulaiê Cobra
Eduardo Barbosa

Feu Rosa

Mendes Ribeiro Filho
Milton Monti

Nelson Proença
Norberto Teixeira
Osmar Serraglio

Pedro Novais
Pinheiro Landim

João Henrique

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1° Vice)
Eurico Miranda
Felter Júnior
Hugo Biehl
Nelson Meurer

Vice-Líderes:
Alceu Collares (1° Vice)
Fernando Coruja
Dr. Hélio
José Roberto Batochio

Vice-LIderes:
Fernando Gonçalves (1° Vice)
Eduardo Seabra
Félix Mendonça

Vice-Uderes:
Eduardo Campos
Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin
Givaldo Carimbão

Herculano Anghinetti
Arnaldo Faria de Sá
Wagner Salustiano

Romel Anfzio
José Janene

Pedro Eugênio
Emerson Kapaz

Márcio Biliar
Clementino Coalho

Josué Bengtson
Antônio Jorge

José Carlos Elias

José Antonio Almeida
Sérgio Novais

Miriam Reid



Bloco (PL, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

PTN

Repr.: JOSÉ DE ABREU

Vlc&-Uderes:
Bispo Rodrigues
Uncoln Portela
Ronaldo Vasconcellos

Eujácio Simões
Magno Malta

PHS

Repr.: ROBERTO ARGENTA

PARÁGRAFO 4°, ART. 9° - REGIMENTO INTERNO:

PV

Repr.: FERNANDO GABEIRA

Vic&-Líderes :
Duilio Pisaneschi
Darclsio Perondi
Ricardo Barros

LIDERANÇA DO GOVERNO
'lfder: ARNALDO MADEIRA

Luciano Pizzatlo
Rafael Guerra



r--- DEPUTADOS EM EXERCÍCIO --.

Roraima
Airton Cascavel PPS
Aleeste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbooa PFL
Robério Araújo PL
Salomão Cruz PPB

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço '" .. PSDB
Dr. Benedito Dias '" .. PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB
Fátima P~lacs PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos '" PFL

Pará
Anivaldo Vale '" PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz '" PDT
Haroldo Bezerra PSDB
José Priante '" PMDB
Josué Bengtson '" PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal '" .PTB
Socorro Comeo '" PCdoB
vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia '" .. PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondôni.a
Agnaldo Muniz PPS
Confúeio Moura PMDB
Burípedes Miranda PDT
Expedi to Júnior PSDB
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PL
Sérgio Carvalho PSDB

Acrê

Ildefonço Cordeiro PFL
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
Darci Coelho PFL
Freire Júnior , .PMDB
Igor Avelino PMDB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amurildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
C08ta Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho '" PFL
G.:tstão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury E'FL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes , .PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PL
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia , .PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linharec PPB
José Pimentel PT
Léo Alcân~ara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pimentel Gomes , PPS
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matoo , .PSDB
Roberto Pessoa PFL



Rommel Feij 6 PSDB
sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB

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
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Iberê Ferreira PTB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio sá PTB
Ney Lopes PFL
Salomão Gurgel PDT

Paraiba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio 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
Dj alma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDD
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino. '" PSDB
Marcos de Jesus PL
Maurilio Ferreira LIma PMDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio '" PPS
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz PDT

Alagoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
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
Euj ác:i o simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima , .PcdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDD
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior : PMDD
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMDB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto ..............•..... PT
Luiz Moreira , .. PFL
Mário Negromonte PSD6
Milton Barbosa , , .. PFL
Nelson Pellegrino , .. PT
Nilo Coelhu ............•..••••.• PSD6
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano '" PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosd PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves '" PFL

Minas Gerais
Aécio Neves P60B
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo
Júlio S. PART.
Carlos Mosconi '" .. PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Daniio de Castro , PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Elias Murad PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Dini z·.....••.•........• PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto '" PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahi~ Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Maria Lúcia PMDB
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio pires PDT
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael G~rra PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu -Queiroz psnB
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 Perreila PFL

Espirito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Luiz Durão PFL
Magno Mal ta PL
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
Almerinda de Carvalho PPB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes .. '" '" .PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTE
Iédio
Rosa S. PART.
Itamar Serpa -.. PSDB
Jair Bolsonaro , PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
José Egydio PL
Laura Carneiro PFL
Luisinho PST
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio 0 •• PT
Marcia Fortes , .PSDB
Mattos Nascimento PST
Mi1 ton Temer PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira PDT



Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PST
Paulo Feij6 PSDB
Reinaldo Gripp PL
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Rubem Medina PFL
Simão Sessim ' PPB
Valdeci Paiva PSL
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PSB

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoS
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval. PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco. " PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo ....•............. PSDC
Gilberto Kassab ............•.... PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente ...•................ PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PMDS
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal PSDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos PSB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zico PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB

Marcos Cintra , PFL
Medeiros .................•...•.. PL
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 Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio D6ria PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza , PT
Vadio Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agneló Queiroz PcdoR
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge pinheiro PMDB
Os6rio Adriano PFL
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdoB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais pMDB
Gcovan Frcitac PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lócia 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 PFL
zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Antônio Cruz PMDB
João Grandão PT
Manoel Vit6rio PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo .. '" PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Basílio villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns ~SDB

Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann , PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho '" PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho '" .PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Bni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB

João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki. PT
Paulo Gouv@a PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon 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 PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
Darcísio Perondi '" PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Jarbas Lima PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
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
Waldomiro Barancelli Fioravante.PT
Yeda Crusius P5DB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POUTICA RURAL

Bloco (PSDB, PTB)

AntOnio Jorge
Armando Abnio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
Zila Bezerra

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Agnaldo Muniz
2 vagas

Fax: 318·2142

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: FrancistOnio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Romel Anfzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318·6916/6978/6979/6981

Bloco (POT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Maltos

Suplentes

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odrlio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
TItulares

AJex Canziani
Átila Ura

José Anfbal
José Carlos Martinez

José Militâo
Josué Bengtson

Léo Alcãntara
Marcio Fortes

Osmãnio Pereira
Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldi
Sérgio Reis

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano Cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Magno Malta (PST)
Mattos Nascimento (PL)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Luiz Durão
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

PMOB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
Igor Avelino
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darcfsio Perondi
Jurandil Juarez

Múcio Sá
Olavo Calheiros

3 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
FrancistOnio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellington Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Felter Júnior
Júlio Redecker (licenciado)

Vadão Gomes

PMOB

Benito Gama
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurrlio Ferreira Uma
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar
1 vaga

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Roland Lavigne

PT

Ezldio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bittar (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Biltar
Marcos Afonso

Adão Pretto
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Luciano Zica

Paulo Delgado



PPB

Francisco Silva (PL) (Licenciado)

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Geovan Freitas
Jarbas Lima (PPB)
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne
1 vaga

Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themrstocles Sampaio
Wilson Santos

1 vaga

Bloco (PSB. PCdoB)

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Givaldo Carimbão
Kincas Mattos

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genorno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
José Egydio

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi·Hackel

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Bi spo Wanderval
José Aleksandro

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)
João Herrmann Neto

Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Suplentes

Fax: 318-2143

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulajê Cobra

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
Odflio Balbinolti

Ricardo Rique
Sampaio Dória

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
1° Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
2° Vice·Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PFL, PST)
Aldir Cabral
Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Badu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Pedro Bitlencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

Max Rosenmann
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Pedro Pedrossian (PPB)

PMOB PMOB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anrbal Gomes

João Colaço
Mauro Lopes



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Ricardo Izar
Silas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gaheira (PV)
Jaques Wagner

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Djalma Paes

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Cornélio Ribeiro

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (POT, PPS)

Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziottin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB) Uncoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318·2147

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)

Olrmpio Pires

Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) Marcos Afonso (PT)

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

3 vagas

A1ceste Almeda
Freire Júnior

Maurnio Ferreira Uma
2 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gaheira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Airton Roveda
Ana Corso (PT)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Neuton Uma
Nice Lobão
Reginaldo Germano

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1°Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
20 Vice-Presidente: tédio Rosa (PSB)
30 Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

Suplentes

cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha
Lúcia Vênia

Mário Negromonte
Ricardo Rique

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia
1 vaga

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet João Mendes
José Chaves Jorge Tadeu Mudalen Luiz Eduardo Breenhalgh
José [ndio Marcelo Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga Norberto Teixeira Padre Roque

PT PPB

Clovis llgenfrilz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
Iara Bernardi Fernando Ferro José Unhares

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

De Velasco (PSL)
José Janene



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a 318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Ballazar

Bloco (POl, PPS)

Almeida de Jesus

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

. COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Marcio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318·2170

Regis Cavalcante

Cabo Júlio

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PlB)

Suplentes

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Fernando Gonçalves
Udia Quinan

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Alex Canziani
Arthur Virgnio
Léo Alcântara
Marcio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Osório Adriano
Rubem Medina

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

Badu Picanço
Lidia Quinan

Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Ricardo Ferraço

Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fi úza

PM08

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemir Moka

1 vaga

Pl

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodollo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)
1 vaga

810co (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMOB
Jonival Lucas Junior

Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio
1 vaga

Pl
Gilmar Machado

Iara Bernardi
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José Linhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

Aloizio Mercadante
Carlito Merss

Ricardo Berzoini
Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Bloco (PSB, PCdoB)

Dja/ma Paes
Evandro Milhomen

PP8
Delfim Netto Augusto Nardes
João Pizzolatti Luiz Fernando

Bloco (POl, PPS)

Wolney Queiroz Clemenlino Coelho

Bloco (PSB, pedoB)

Givaldo Carimbão Herculano Anghinetti (PPB)

Emerson Kapaz
Enio Bacci

810co (POl, PPS)

João Sampaio
Rubens Bueno

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Luciano Bivar

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 6905/7011/7012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Michel Temer (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pimetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/6955 Fax: 318-2150

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Anlbal
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basflio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Walfrido Mares Guia

2 vagas

PHS

Roberto Argenta

Presidente: Wellington Dias (pn
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

1 vaga

Suplentes

PMOB

Affonso Camargo
João Caldas (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Luiz Dantas
Mussa Demes
Pauderney Avelino

PMOB

Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

PT

Darci Coelho
Euler Ribeiro

Marcos Cintra
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano

1 vaga

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Carlilo Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior
João Mendes (PMDB)

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

Pl
João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

PPB
Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgllio Guimarães

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

2 vagas

Miro Teixeira
Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Bloco (POl, PPS)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)1

Regis Cavalcante

Medeiros
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (Ucenclado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A. Sala 161

Telefones: 318·6888 /6887 Fax: 318·2176



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSOB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Reinaldo Gripp
Renildo Leal
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bittencourt

Yvonlton Gonçalves

Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinla
Ursicino Queiroz

Celcita Pinheiro
Cosia Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Kátia Abreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

~Ioco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL) Jandira Feghali

PMDB

Bloco (POT, PPS)

Antonio Feijão (PSOB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Rose de Freitas (PSOB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

PT

PPB

Anlbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Bitlar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Oarclsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Salomão Gurgel (POT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Or. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Oesconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Or. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Linhares

PMOB

PT

PPB

Euler Morais
Jonival Lucas Júnior

Jorge Pinheiro
Marcelo Castro
Waldemir Moka

3 vagas

Ana Corso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Ezidio Pinheiro (PSB)
Iberê Ferreira

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

Airton Oipp
Clementino Coelho

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB) . Bloco (PSB, PCdoB)

Eber Silva (PST)
Bloco (PL, PSL) Jandira Feghali

José Aleksandro Philemon Rodrigues Bloco (POT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Oamaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Ivan Paixão
Serafim Venzon

Bloco (PL, PSL)

Alceu Collares
Or. Hélio

Secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSOS)

Elias Murad (PSOB)
José Egydio

Pimentel Gomes (PPS)
Sem Partido

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-PreSidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Titulares . Suplentes

Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis
2 vaga

Candinho Mattos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feij6

Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

PT

PPB

PMDB

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Affonso Camargo
AntOnio Carlos Konder Reis

FrancistOnio Pinto
Luiz Moreira

Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

2 vagas

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Uma
Osmar Terra

1 vaga

Pedro celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

PT

PPB

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Asdrubal Bentes (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves
1 vaga

Carlos Santana
Manoel Vit6rio
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Uma
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Alcione Athayde
Eduardo Campos

Almeida de Jesus

Eurlpedes Miranda

Arthur Virgnio
Bonifácio de Andrada

Dino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Arnaldo Faria de Sá
OdeImo Leão

1 vaga

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Bloco (PFL, PST)

Almerinda de Carvalho
Damião Felíciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Vivaldo Barbosa

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga
1 vaga

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Lino Rossi (PSDB)
Zé Gomes d8. Rocha

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Medeiros

1 vaga
PTN

José de Abreu

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Presidente: Eurlpedes Miranda (PDT)
1° Vice-Presidente: Airton Cascavel
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Suplentes

Airton Roveda
Alex Canziani

Bloco (PSOB, PTB)
Basilio ViJlani
Chico da Princesa

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007 FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2" Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
TItulares



Bloco (PFL, PST)
~Iceste Almeida (PMDB)
Atila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonõ
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

TItulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

PMOB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

PPB

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu

Luisinho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mário de Oliveira
Nair Xavier Lobo

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Pastor Amarildo
1 vaga

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vittório Medioli

PMOB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Eunfcio Oliveira
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia

PT
Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

PPB

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Edison Andrino
Eunfcio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigolto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Lima

José Genorno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago

Bloco (PSB. PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Wagner Salustiano
1 vaga

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (POT, PPS)

Eurfpedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998 / 6999 e 6970

Márcio Bittar

José Aleksandro

Fax: 318-2145

Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Ruberis Furlan

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiza Erundina (PSB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Ferraço (PPS)
2° Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318·8266 / 6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente

Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir

. Dr. Helena
Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Sérgio Reis

Cabo Júlio
De Velasco

Proposição:

Bloco (PL, PSL)

Mattos Nascimento
Robério Araújo

Autor: Mesa Diretora



Titulare8 Suplentes PT

Bloco (PSDB, PTB)
Avenzoar Arruda Fernando Ferro
João Paulo Geraldo Magela

Antônio Jorge Edir Oliveira Professor Luzinho Maria do Carmo Lara

Bonifácio de Andrada Luiz Ribeiro
Feu Rosa Osmânio Pereira PPB
João Castelo Sebastião Madeira
Lldia Quinan Sérgio Reis Almerinda de Carvalho Antonio Joaquim Araújo

Márcio Matos Veda Crusius Edmar Moreira 2 vagas

Vicente Arruda 2 vagas Pastor Amarildo

Zulaiê Cobra
Bloco (P5B, pedoB)

Bloco (PFL, PST) Agnelo Queiroz Haroldo Lima
Gerson Gabrielli Celcita Pinheiro Luiza Erundina Sérgio Novais
Jaime Martins Costa Ferreira
José Thomaz Nonô Gervãsio Silva Bloco (PDT, PPS)
Ney Lopes lldefonço Cordeiro
Pedro Bittencourt Luiz Durão Pompeo de Mattos Fernando Coruja
Rodrigo Maia Zezé Perrella Ricardo Ferraço Regis Cavalcante

PMDB Bloco (PL, PSL)

Armando Monteiro Anfbel Gomes Linceln Portela Eujácío Simões
Benito Gama Jorge Pinheiro
Gastão Vieira Jurandil Juarez Secretária: Cláudia Braga T. De Almeida

João Colaço Laire Rosado Local: Anexo 11, Térreo, Ala, sala T·40

João Magalhães Teté Bezerra Telefone: 318·7958

Silas Brasileiro 1 vaga



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINAD~A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 EO ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" Secretária: Maria Terezinha Donati

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140Proposição: PEC n° 53/99 Autor: Senado Federal

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Bloco (PL. PSL)

PV

Neiva Moreira

Ronaldo Vasconcello

Wellington Dias (PT)

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
Autor: Ubiratan Aguiar

e Outros

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Bloco (PFL, PSn

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

PMOB

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
João Mendes
Paulo Lima
Pedro Novais

PT

Aloisio Mercadante
Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

PPB

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Nelson Proença

Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Proposição: PEC 0076/99

Presidente: Rommel Feij6 (PSoDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feij6

Ana Catarina
Anrbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt

PFL

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Pedro Chaves
6 vagas

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Pedro Eugênio

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

Bloco (PSB, pedoB)
2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Avenzoar Arruda

PT

César Bandeira
Francisco Coelho

Gerson Gabrielli
José Thomaz Nonô

Luiz Durão
Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha

Jorge Bittar



Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Enio Bacci

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

3 vagas

PPB

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

POT

$erafim Venzon

Bloco (PSB, pedoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

PV

KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João Colaço
José lndio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

3 vagas

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezrdio Pinheiro

PMOB

PT

PPB

Bloco (PSB, PedoB)

Sérgio Barcellos
2 vagas

6 vagas

3 vagas

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

2 vagas

Clementino Coelho (PPS) Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (POT. PPS)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318·8790 Fax: 318-2140

Agnaldo Muniz
Aírton Dipp

Márcio Bittar
1 vaga

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice·Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

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 pOLfTICA
FUNDIÁRIA E AGRfCOLA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-6
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145,11,

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Proposição: PEC n° 222/00 Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice·Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares Suplentes

Anivaldo Vale
Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Bloco (P50B, PTB)

Bispo Rodrigues

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano

AntOnio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas



Márcio Matos Proposição: PEC 254/00 Autor: Senador Federal e
Paulo Feijó Outros
Sérgio Barros Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

Bloco (PFL, PST)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)

Cleuber Carneiro Costa Ferreira
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)

Gervásio Silva Expedito Júnior
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)

Gilberto Kassab Neuto Lima
Relator: João Castelo (PSDB)

Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
Titulares Suplentes

Santos Filho Pedro Bittencourt
Werner Wanderer Pedro Irujo Bloco (PSOB, PTB)

PMOB Antônio Jorge João Leão (PPB)
Anrbal Gomes Norberto Teixeira B.Sá Uno Rossi
Damião Feliciano 5 vagas Chiquinho Feitosa Ricardo Rique
Edison Andrino João Castelo Ricarte de Freitas
Marcelo Teixeira José Teles 4 vagas
Osmar Serraglio Murilo Domingos
Roland Lavigne Nilo Coelho

Paulo Mourão

PT

Fernando Ferro Henrique Fontana
Bloco (PFL, PST)

Luciano Zíca Jorge Bittar Ariston Andrade Cleuber Carneiro
Padre Roque Luiz Sérgio Darci Coelho Costa Ferreira

Jaime Fernandes Jairo Carneiro

PPB
Osvaldo Coelho Kátia Abreu
Ronaldo Caiado Paes Landim

Dilceu Sperafíco Hugo Biehl Wilson Braga Vil mar Rocha
Eni Voltolini Salomão Cruz
Márcio Reinaldo Moreira 1 vaga PMOB

Bloco (PSB, pedoB)
Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota Osvaldo Reis
Tânia Soares 1 vaga Pedro Chaves

Teté Bezerra

Bloco (POT, PPS)
1 vaga

Airton Dipp João Sampaio
João Herrmann Neto 1 vaga

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PSL)
João Grandão
Wellington Dias

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

PTN Enivaldo Ribeiro

José de Abreu 1 vaga Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Múcio Sá (PTB)

2 vagas

PT

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

PPB

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11- Sala 165-8
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-8
Telefone: 318·7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

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 CENTRO·OESTE E NORDESTE"

Bloco (POT, PPS)

Clemenlino Coelho
Neiva Moreira

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Palriota
Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS
POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA
AOS QUADROS DA UNIÃO"

Eurrpedes Miranda

Oscar Andrade

José de Abreu

Bloco (PL, PSL)

PTN

Giovanni Queiroz

Robério Araújo

1 vaga

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC n° 289/00

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2" Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (P50B, PTB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Suplentes

Antonio Feijão
Candinho Maltos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~ 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 30S-A/96 Autor: Jandira Feghali

e Outros
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 (PSOB)
Titulares 5uplentes

Bloco (PFL, P5T)

) Darci Coelho
Francisco Rodrigues
IIderonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

PMOB

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Antônio Jorge
Or. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Teles
Ricardo Rique
2 vagas

Bloco (P50B, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
5 vagas

Alceste Almeida Alberto Fraga
Bloco (PMOB, P5T, PTN)Asdrubal Bentes 5 vagas

Confúcio Moura lédio Rosa 6 vagas

Elcione Barbalho Laire Rosado

Jurandil Juarez Luiz Dantas

Marinha Raupp Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

PT
PFL

Babá 3 vagas Átila Lins A1merinda de Carvalho
Marcos Afonso Claudio Cajado Moroni Torgan
Nilson Mourão Jairo Carneiro Ney Lopes

José Múcio Monteiro Robson Tuma

PPB Luciano Castro Wilson Braga
Mário Assad Júnior 1 vaga

Edmar Moreira Roberto Balestra
Jajr Bolsonaro 2 vagas PTSalomão Cruz

Avenzoar Arruda Agnelo Queiroz (PC do B)

Bloco (PSB, PCdoB) Dr. Rosinha 3 vagas
Manoel Vitório

Evandro Milhomen 2 vagas Vanessa Grazziolin ( PC do B)
Gonzaga Patriota

PPB
Bloco (POT, PPS)

Almir Sá Herculano Anghinetti
Agnaldo Muniz Airton Cascavel Antonio Joaquim Araújo Hugo Biehl



1 vaga

POT

1 vaga José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Paulo Braga
Paulo Gouvêa

Pedro Fernandes

João Sampaio Olimpio Pires PT

Jandira Feghali
Bloco (P5B, PCdoB)

Bloco (PL, PSl)

1 vaga
Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

João Paulo
3 vagas

Philemon Rodrigues José Aleksandro
PPB

Agnaldo Muniz

PPS

1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Or. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

PHS POT

Ojalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga José Roberto Batochio

Bloco (P5B. PCdoB)

José Antonio Almeida

Fernando Coruja

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE Bloco (PL, PSL)

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000, Marcos Cintra (PFL) Eujácio Simões

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 10 DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO PPS

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE Agnaldo Muniz Regis Cavalcante

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Aédio Rosa (PMOS)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSOB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPS)

Titulares

Autor: Senado FederalProposição: PEC 281/00
1 vaga

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

PHS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA 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)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Oilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Suplentes

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Oória
Sérgio Guerra

1 vaga

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PL, P5L)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

. COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NO 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

PT

Suplentes

PFL

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro
Deusdelh Pantoja

João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PMOB

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

PSDB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio VilJani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgllio Guimarães

1 vaga

PPB
Elisau Moura

Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres

1 vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

POT

Enio Bacci
Fernando Zuppo

AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima
1 vaga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Fatter Júnior
João Pizzolattí
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Titulares

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Eurfpedes Miranda
1vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos Sérgio Miranda

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

1 vaga

1 vaga

Fax: 318-2140

João Gran<:1ão
Marcos Afonso

2 vagas

FemQl"\do Coruja

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Silva
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

PFL

PPB

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotín

PPS

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

PHS

Carlos Dunga
FrancistOnio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Adão Pretto
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Pa<:1re Roque

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Pompeo <:1e Mattos

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 316-7062/318-7061

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
10 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 316-8418



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO TItulares

DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: RCP 2/99 Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Luciano Castro (PFL)
10 Vice-Presidente: A/ceste Almeida (PMDB)
20 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
30 Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Alex Canziani
Alexandre Santos
Iris Simões
Léo Alcântara
Max Rosenmann
Silvio Torres

Darcfsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo
Ricardo Izar

Basflio Villani
Fernando Gonçalves

Juquinha
Pedro Canedo

Raimundo Gomes deMatos
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio do Valle
João Magalhães

Jorge Pinheiro
José Borba

Pedro Chaves
Ricardo Izar

PFL

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli

PFL

~irton Cascavel (PPS)
Atila Lins
Luciano Castro

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

PT

Geraldo Magela
José Genofno

Tânia Soares (PCdoB)

Babá
Nilson Mourão

Almir Sá
Luiz Fernando

PT

PPB

POT

2 vagas

João Tota
Salomão Cruz

Eurico Miranda
José Janene

Olimpio Pires

PPB

PDT

Herculano Anghinelti
José Janene

João Sampaio

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSL)

Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos

Bloco (PL, PSL)

Robêrio Araújo

Renildo Leal (PTB)
PHS

José Aleksandro

Francisco Rodrigues (PFL)

Luciano Bivar Pastor Valdeci Paiva

PPS

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo fi - Sala 151-B
Telefones: 318-8430 17064 17055

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."

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: serviço de CPI, Anexo JI, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
A CBF E A NIKE

Proposição: RCP 3/99 Autor: Aldo Rebelo e Outros

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoS)
1° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
30 Vice·Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)

Rubens Furlan

Proposição: RCP 5/99

Regis Cavalcante

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros



Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes 1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2" Vice-Presidente: João Coser (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Anivaldo Vale (PSDB)

Anivaldo Vale
Danilo de Castro
Luiz Antonio Fleury
Salvador Zimbaldi

Bloco (PFL, PST)

Clovis Volpi
Léo Alcãntara

Nelson Marquezelli
Veda Crusiu Augusto Franco

Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Bloco (PSDB, PTB)

Augusto Franco
Clovis Volpi

Eduardo Seabra
Ronaldo Cezar Coelho

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

José Lourenço
Lamartine Posella
Marcelo Barbieri

PMDB

Marcos Cintra
Neuton Uma

1 vaga

João Eduardo Dado
2 vagas

Bloco (PFL, PST)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

PMDB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

Cleuber Carneiro
Luiz Moreira

1 vaga

João Henrique
2 vagas

PT PT

Iara Bernardi 2 vagas João Coser Avenzoar Arruda
Ricardo Berzoini José Pimentel Waldomiro Barancelli Fioravante

PPB PPB

Celso Russomanno 2 vagas Augusto Nardes José Janene
Cunha Bueno Luiz Fernando Simão Sessim

Bloco (PSB, PCdoB) Bloco (PSB, PCdoB)
Kincas Mattos 1 vaga

Paulo Baltazar Djalma Paes

Bloco (PDT, PPS)

Dr. Hélio João Herrmann Neto Bloco (PDl, PPS)

Bloco (PL, PSL)
Regis Cavalcante Pompeo de Mattos

Bispo Wanderval De Velasco
Bloco (PL, PSL)

PTN Magno Malta Uncoln Portela
José de Abreu 1 vaga

Secretário: Francisco de Assis Diniz PV
Local: Anexo li. sala 151-B
Telefone: 318-8436 Fax: 318-2182 Geraldo Magela (PT) Tãnia Soares (PCdoB))

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 EXERCíCIO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS REFERENTES AO PROJETO SIVAM 

SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS POSSíVEIS
IRREGULARIDADES ATENTATÓRIAS AOS

PRINCípIOS CONSTrTUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA MORALIDADE

ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE,
NAS OBRAS INICIADAS E NÃO CONCLUíDAS

E NOS BENS IMÓVEIS QUE NÃO
ESTÃO SENDO UTILIZADOS,

OU UTILIZADOS INADEQUADAMENTE,
PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL"

Proposição: RCP 15195 Autor: Augusto Nardes e outros
Presidente: Damião Feliciano (PMDB)

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8786

Proposição: RCP 23/96

Fax: 318-2182



Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tola (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zenaldo Coutinho

Suplentes

Armando Abnio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Titulares

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Suplentes

Bloco (P50B, PTB)

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Maria Abadia (licenciada)

Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

PMOB

Confúcio Moura
Eunfcio Oliveira
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Ivânio Guerra
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

Alceste Almeida
3 vagas

Alfonso Camargo
Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

PMOB

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

João Tola
Luiz Fernando

PT

PPB

João Paulo
Nilson Mourão

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro
Laire Rosado

Mário de Oliveira
Osmar Serraglio

Paulo Lima
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen

Bloco (POT, PPS)

Márcio Biltar

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Neiva Moreira

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

PT

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genofno
Virgflio Guimarães

PPB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA POlíTICAS

Ronaldo Vasconcellos

PHS

Pompeo de Mattos (PDT)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318·7061

José Aleksandro

1 vaga

Fax: 318-2182

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (P5B, PCdoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bittar

Dr. Hélio
Rubens Bueno



Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, PSL)

PHS

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PT

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Bloco (PSB. PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO. PSL)

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7063

Roberto Argenla Régis Cavalcante (PPS)
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203. DE 1995.
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNAUSTICAS 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
Proposição: PEC 203195 Autor: LaprovilaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
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 Suplentes

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

José Carlos Martinez
1 vaga

Neiva Moreira

PPB

PTB

POT

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

Agnaldo Muniz (PPS)

PFL

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes
PFL

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz NonO (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Vittorio Medioli

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Albérico Filho
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgnio

PMOB

PSOB

Aracely de Paula
Celcila Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho



Dr. Hélio

PDT

Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia (licenciada)
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT

Dr. Rosinha Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Jair Meneguelli
Gilmar Machado Márcio Matos (S. Part.)
1 vaga 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano (Licenciado) Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTe

Max Mauro Chico da Princesa (PSDB)
1 vaga Walfrido Mares Guia

Alceu Collares

Fernando Coruja

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

3 vagas

Walfrido Mares Guia

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio

Arnaldo Madeira
Jutahy Junior

Luiz Carlos Hauly

PT

PTB

PDT

PPB

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

PFL

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)
Titulares

Suplentes

Remi Trinta

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, 5/169-B
Telefone: 318-7060

Marcos de Jesus

Djalma Paes

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

Suplentes

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

Autor: Poder ExecutivoProposição: PLP 9/99

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

PMDB
PFL

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

Jorge Kho.ury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar



Bloco (PSOB, PTB)

Mussa Demes José Carlos Coutinho
Pauderney Avelino Luciano Pizzatto
Rubem Medina Paes Landim
1 vaga Robson Tuma

PMOB

Coriolano Sales Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Nelson Proença Euler Morais
Paulo Lima Flávio Derzi
Pedro Chaves Freire Júnior
Salatiel Carvalho Milton Monti

PSOB

Antonio Cambraia Adolfo Marinho
Antonio Kandir Jova'lr Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Narcio Rodrigues Sampaio Dória
Veda Crusius Xico Graziano

PT

Geraldo Magela Carlos Santana
João Coser João Grandão
Ricardo Berzoini José Pimentel
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Netto
José Janene Herculano Anghinetti
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Eduardo Paes (Licenciado) Fernando Gonçalves
Rodrigo Maia José Carlos Elias

POT

3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflio Villani (PSDB)

TItulares

Airton Roveda
Badu Picanço
Basilio Villani
Candinho Mattos
Clovis Volpi
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson
Vittório Medioli

Bloco (PfL, PST)

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Coutinho
Ricardo Fiúza

PMOB

Antônio do Valle
Fernando Diniz
Flávio Derzi
José Borba
José Priante
Waldemir Moka

PT

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

Suplentes

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

IIdefonço Cordeiro
Lu(s Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

Edinho Bez
Gastão Vieira

Salatiel Carvalho
3 vagas

Fernando Ferro
2 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Enio Bacci

Eujácio Simões

Pompeo de Mattos

Ronaldo Vasconcellos (5, Part.)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel An(zio

Djalma Paes Sérgio Miranda Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11. Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318-2140

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO W 277~A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)

Haroldo Lima
Miriam Reid

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Caldas

Fernando Gabeira

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

João Hermann Neto
Olimpio Pires

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PV
1 vaga



c :>NnISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PHOFERfR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 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

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: A1merinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
TItulares Suplentes

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Bloco (PSOB, PTB)

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (LIcenciada)
Marinha Raupp

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMOB Bloco (PMOB, PST, PTN)

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PSOB

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

AngeJa Guadagnin
Iara Bernardi

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PT
PPB

4 vagas 4 vagas
1 vaga
Dr. Benedito Dias

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT

PPB Miriam Reid Dr. Hélio

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

PTa

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Jandira Feghali

Robério Araújo

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues

PPS

Enio Bacci
POT

Coriolano Sales (PMDB) Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Djalma Paes

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À,POPULAçÃO)

Proposição: PEC 89195 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Suplentes

Cezar Schirmer
5 vagas

Airton Cascavel (PPS)

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

PV

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio

Danilo de Castro
Iris Simões

José Carlos Elias
Jutahy Junior

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Silvio Torres

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Proposição: PEC 98/99

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNICrPIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

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)

4 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

PT

PFL

PSOB

PMOB
Ana Catarina
Anlbal Gomes
19or Avelino
João Magalhães
José Indio
Norberto Teixeira

A1dir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Wellington Dias
3 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Eber Silva

PFL
PPB Aracely de Paula

Euler Ribeiro
Antonio Joaquim Araújo Francistônio Pinto

Hugo Biehl Joaquim Francisco
Romel Anizio Paulo Braga

Vic Pires Franco
PTB PT

Avenzoar Arruda
Renildo Leal Márcio Matos (S. Part.)

1 vaga 2 vagas

POT PPB
Antonio Joaquim Araújo

Pompeo de Mattos Simão Sessim
Telmo Kirst

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

KátiaAbreu
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

4 vagas

3 vagas



Fernando Zuppo
POT

Eber Silva
1 vaga

pr

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga
Ivan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

Bloco (PL, PSL) ,

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Marcos Cintra (PFL)
Arnaldo Faria de Sá
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

PPB

Celso Russomanno
2 vagas

Rubens Furlan Agnaldo Muniz
Bloco (PSB, PCdoB)

PV

Sérgio Novais 1 vaga

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Paulo Baltazar
1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Bloco (por. PPS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Proposição: PL 293/91 Autor: Senado Federal
Presidente: José Indio (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

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo li, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI ~ 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes

José Egydio

Fernando Coruja
Pedro Eugênio

Regis Cavalcante (PPS)

PHS

Bloco (PL, PSL)

Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Rubens Furlan (PPS)

Ronaldo Vasconcellos

Armando Abflio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)
PFL

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatlo
Neuton Lima
Santos Filho

Cleuber Carneiro
Gilberto Kassab

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

Laura Carneiro
Mário Assad Júnior

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PMOB

Darcfsio Perondi
José Borba
José índio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe

José Borba
5 vagas

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar

PMOB

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas



Rita Camata
1 vaga

Iris Simões
Mareio Fortes

Maria Abadia (Licenciada)
Nelson Marquezelli

Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

PSOB

PT

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Nelson Proença
Pinheiro Landim

7 vagas

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

PFLAugusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Roberto Batochio

PTB

POT

Celso Russomanno
2 vagas

Fernando Gonçalves
1 vaga

Coriolano Sales (PMDB)

Aldo Rebelo

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Jorge Bitlar
Professor Luizinho
2 vagas

PT

Francisco Rodrigues
Kátia Abreu

Moroni Torgan
Paulo Marinho
Z9zé Perrella

José Carlos Fonseca Jr.
1 vaga

4 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Uncoln Portela João Caldas Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

PPB

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (Ucenciado) Airton Cascavel
Dr. Hélio

POT

Luisinho
Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 316-7061

Marcos Rolim (PT)

PV

Fernando Gabeira

Emerson Kapaz Pedro Eugênio

PPS

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 316-6674

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva

Suplentes

Augusto Franco

Bloco (PSDB, PTB)

Alex Canziani

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMOB)
20 Vice-Presidente:
3D Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSOB)

TItulares



Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros PV

PFl
Benito Gama

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos
José Carlos Fonseca Jr.

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"

Presidente: Rita Camata (PMDB)
10 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
20 Vice-Presidente:
3 0 Vice-F res; :lente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: I}oniiácio de Andrada (PSDB)

Titulare!.

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Suplentes

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

1 vaga

PMDB
Proposição: PEC 57/99 Autor: João Leão e Outros

Darcfsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camata
1 vaga

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

Maria Elvira
3 vagas

Presidente: João Leão (PPB)
10 Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
30 Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Adolfo Mari nho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia (licenciada)
Paulo Kobayashi

Gilmar Machado
João Paulo
José Genofno
Milton Temer

Cunha Bueno
Fet!er Jún ior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

PSOB
Custódio Mattos

Feu Rosa
João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

PT

Eduardo Jorge (licenciado)
Virgflio Guimarães

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Júlio Redecker (Licenciado)

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

Fernando Gonçalves
Magno Malta

POT

1 vaga

Armando Abflio
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch
Roberto Rocha

Cfeuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Armando Monteiro.
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

B. Sá
José Teles

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feij6

4 vagas

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMDB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virg/lio Guimarães

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Haroldo lima

Bispo Wanderval

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

PPB

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga



Haroldo Uma
Pedro Valadares

Pimentel Gomes
Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Eduardo Campos
TAnia Soares

Clementino Coelho
Salomão Gurgel

Dr. Hélio

Gonzaga Patriota

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Fernando Zuppo

1 vaga

João Caldas'

Bloco (PL, PSL)

Eujãcio Simões

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·706217061 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Bloco (PSOB, PTB)

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

PHS

Ariston Andrade (PFL) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- 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 (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice·Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

TItulares Suplentes

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Proposição: PL 2.905197

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson MarquezeJli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Autor: Fernando Gabeira

Suplentes

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Vicente
Zulaiê cobra

1 vaga

João Coser
1 vaga

Almir Sá
João Tota

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
19or Avelino
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PMOB

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1 vaga

PT

1 vaga

Iara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas



PPB Ursicino Queiroz Roland Lavigne (PMDB)

Fetter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Aldo Arantes
Sérgio Novais

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziolin

1 vaga

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Carlito Merss
Geraldo Magela
Wellington Dias

1 vaga

PPB

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares
Márcio Bittar

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

POT

Fernando Coruja Dr. Hélio

Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PMOB, PST, PTN)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,

QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO
PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

1 vaga

Suplentes

Freire Júnior

1 vaga

Robérío Araújo

Alcione Athayde

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Paulo Mourão

Walfrido Mares Guia
3 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

PPS

PHS

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

1 vaga

Flávio Derzi

Bloco (PSDB, PTB)

LincoJn Portela

Proposição: PL 2.186/96

Djalma Paes

Roberto Argenta

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-1056

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
10 Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-PresidElnte: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Marcos Rolim (PT)

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kália Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Part.)

PV

Bloco (PSOB, PTB)

PFL

Fernando Gabeira

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Níce Lobão

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darclsío Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Thernlstoc!es Sampaio



Marçal Filho Luiz Bittencourt 2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
Nair Xavier Lobo 5 vagas 3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Pedro Chaves Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio Titulares Suplentes

Zé Gomes da Rocha PFL
Gerson Gabrielli Adauto Pereira
Lavoisier Maia Costa Ferreira

PFL Mussa Demes Expedito Júnior

Benito Gama José Carlos Coutinho Paulo Magalhães IIdefonço Cordeiro

Darci Coelho José Mendonça Bezerra Paulo Octávio Luis Barbosa

KátiaAbreu Pedro Pedrossian Ricardo Fiuza Paulo Marinho

Lael Varella Ursicino Queiroz Rubem Medina Zezé Perrella

Moroni Torgan 3 vagas PMOB
Ronaldo Caiado João Henrique Gastão Vieira
Sérgio Barcellos João Magalhães Mendes Ribeiro Filho

Jorge Alberto Osmânio Pereira (PSDB)
Marcelo Barbieri 3 vagas

PT Osvaldo Biolchi

Dr. Rosinha Ivan Valente 1 vaga

Jair Meneguelli João Grandão PSOB
Jaques Wagner Luciano Zica Chico da Princesa Anivaldo Vale
João Paulo 1 vaga Custódio Mattos Basilio Villani

Jovair Arantes Nelson Otoch
PPB Max Rosenmann Vicente Caropreso

2 vagas Veda Crusius
Roberto Balestra Arnaldo Faria de Sá 1 vaga
Salomão Cruz Cleonâncio Fonseca
Yvonilton Gonçalves (PFL) 1 vaga

PT
POT

Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, P5L)

Pastor Valdeci Paiva

PP5

Emerson Kapaz

PH5

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Miriam Reid

1 vaga

Marcos de Jesus

Rubens Furlan

1 vaga

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PPB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Duilio Pisaneschi
1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)

Paulo José Gouvêa De Velasco

PP5

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

POT

Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Rubens Bueno

. 1 vaga

Pedro Eugênio
Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO ~ DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presiden':e: Jldir Cabral (PFL)
10 Vice-f'residente: Lino Rossi (PSDB)
20 Vice-f'residente: Marcos Rolím (PT)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

PFL

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Suplentes

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Paulo José Gouvêa

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST. PMN. PSO, PSL)

Gonzaga Patriota

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Cabo Júlio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QU E "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 50 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 50 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)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
10 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
20 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
30 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

ZenaJdo Coutinho

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

ReginaJdo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

PT

PSOB

PMOB

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genorno

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

PPB Affonso Camargo
Aracely de Paula

Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro Deusdeth Pantoja
Edmar Moreira 2 vagas José Rocha
Pedro Corrêa Kátia Abreu

Moreira Ferreira
Paulo Octávio

PTB

Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson PMOB

POT Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)

Eurfpedes Miranda Wanderley Martins Norberto Teixeira

'Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis



Paulo Lima
2 vagas

3 vagas FEDERAL DE TRANSPORTES,
E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais José Antonio Almeida

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basflio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

PSOB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PTB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

1 vaga

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bangtson

Fernando Coruja

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

Alfonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Snvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
TeIma de Souza
Wellington Dias

Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Átila Uns
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darclsio Perondi
lamartine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Espaciais, Anexo li, Sala 129-8
Telefone: 318-8431

Bloco (PL, PST, PMN, P50, P5L)

Eujácio Simões Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (P5B, PCdoB)

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 316-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR

Duflio Pisaneschi

Ollmpio Pires

Jandira FeghaJi

Aírton Cascavel

POT

PV

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA· A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSDS)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDS)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Secretário: SOvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-S
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira(PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDS)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL
José Carlos Coutinho

Luiz Durão
Nice Lobão

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

1 vaga

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Jandira Feghali

João Caldas

Darci Coelho
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonõ
Kátia Abreu
Luciano Castro
Paes Landim

Pedro Eugênio

Suplentes

Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC 136/99

PMDB

Ari ston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
LuIs Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira (PSDS)
Osmar Serraglio

PSDB

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PT
Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

PMDB

PSDB

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
OsvaldO Reis

Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Júnior
Lino Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli PT

PDT

Fernando Coruja 1 vaga

Geraldo Magela
3 vagas

Henrique Fontana
José Genolno

2 vagas



Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMOB)

PPB

Gerson Peres
Romel Anfzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
2 vagas

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

POT

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Elias Murad
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

PSDB

Feu Rosa
Mário Negromonte

Osmânio Pereira
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
1 vaga

Eurfpedes Miranda Fernando Coruja
PT

Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Ucenciado) Paulo José Gouvêa

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Orlando Fantazzini

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
PPB

Alexandra Cardoso Or. Evilásio (Licenciado)

PPS

Ary Kara
Gerson Peres
Luiza Erundina (PSOB)

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho (PSOB)

1 vaga 1 vaga PTB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAfs. QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSOB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 10 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

PDT

PPS

Cabo Júlio

Or. Evílásio (Ucenciado)

Neiva Moreira

Emerson Kapaz

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Alberto Fraga

Abelardo Lupion
Coràuci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PMDB

João Colaço

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma



Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes
PFL

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"

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PMOB

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

Proposição: PL 2.763/00

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)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB. PTB)

Bloco (PFL. PST)

Alcaste i\lmeida
Carlos Dcnga (PTB)
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Freire Júnior

Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

Neiva Morei ra

PSOB

PT

PPB

PTB

PDT

6 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

4 vagas

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Serafim Venzon

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
José Coimbra
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra"
Pedro Fernandes

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Maria do Carmo Lara
Nilmário Miranda
Professor Luizinho

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Mattos
Dino Fernandes

Dr. Heleno
JÓão Castelo

Julio Semeghini
Ronaldo Cezar Coelho

Affonso Camargo
Creuber Carneiro

Eliseu Resende
Francisco Garcia

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMOB

HermesParcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

PT

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Bloco (PSB, pedoB) PPB

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318·7066

Bloco (PL. PST, PMN. PSO, PSL)

Eujácio Simões Bloco (PSB, pedoB)
Alexandre Cardoso Inácio Arruda
Sérgio Novais José Antonio Almeida

Bloco (PDl, PPS)

Paulo Baltazar

PPS

1 vaga

1 vaga

Cabo Júlio

Airton Cascavel

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos
Bloco (Pl, PSL)

Dr. Benedito Dias
Fetler Júnio

João Pizzolalli

Olimpio Pires
Pedro Eugênio

Philemon Rodrigues



Dajalma Paes (PSB)
PHS

1 vaga
Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

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"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI ~ 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"

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSOB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
~ Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Bloco (PSOB, PTB)

José de Abreu

Proposição:

PTN

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

Bloco (PFL, PST)

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

PMOB
Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

PT

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

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 (POT)

TItulares

Bloco (PSOB, PTB)

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

PFL

Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

PPB

,Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (POT, PPS)

José Genolno
Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim

Eduardo Campos
Gonzaga Patriota

Marcos Rolim

PPB
Luis Carlos Heinze

POT

Miro Teixeira

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

De Velasco

Nilmário Miranda

1 vaga

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Airton Cascavel
Or. Hélio

,Secretário: Mário Oráusio Coutinho
Local: Anexo li, 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"

Autor: Paulo Octávio

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João coraço

Suplentes

Autor: Gilmar MachadoProposição:

Bloco (PSOB, PTS)

João Almeida Alberto Goldman
Lino Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gílmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Suplentes

Proposição

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

Bloco (PSOB. PTB) PFL

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Raimundo Santos
Regina/do Germano

Benito Gama
Costa Ferreira

PT

Bloco (PMOB,PST,PTN)
Gilmar Machado JoãO Grandão

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt 1 vaga

PPB

Pastor Amarildo

PFL POT

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins

Dr. Hélio José Roberto Batochio

PT Bloco (PSB. PCdoB)

Pedro Celso 1 vaga Agnelo Queiroz Tãnia Soares

PPB PV

Edmar Moreira Herculano Anghinerti Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

Secretário(a): Marcos figueira de Almeida
local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

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"

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

POT
Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

PPS
Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Loca/: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI ~ 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE lEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Proposição: PL nO 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
10 Vice-Presidente: Pedro NovaiS (PMDB)
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)



Titulares Suplentes PV

Fernando Gabeira Marcos Rolim

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

Udia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
3 vaga(s)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

7 vaga(s)

PFL

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

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

Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Vilmar Rocha

Euler Ribeiro
José Thomaz NonO
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

PDT

PMDB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

PSDB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PcdoB)

Vanessa Grazziottin 1 vaga

Pompeo de Mattos

PPS

Dr. Hélio
De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li
Telefone: 318-8430

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

Emerson Kapaz 1 vaga
Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Autor: Presidnete



Pompeo de Mattos

Secretário (a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMDB)
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 (PPS)
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 (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B

Telefone: 318-7060

Suplentes

Suplentes

PDT

PPB

PV

PT

PPS

PMDB

PFL

PTB

PSDB

Ibrahim Abj·Ackel

Jaime Martins

Titulares

Cezar Schirmer

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida

Bloco (PL. PST. PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues

Regis Cr v'alcante

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Jaques Wagn,er

Luiz Antonio Fleury

Fernando Gabeira

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCiSCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presiden'te: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Armando Abllio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Ucenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou DSF s/o poJ1c
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do númeRJ avulso
Porte awlso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

A$sinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Comio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

·1·81~
petao-à802

RS 31.00
1$96,0

RI 127.60
RI 0,]0
RSO..80

RS6~OO

RI 193,20
RS2SS,20

RS 0.)0
RS 0.80

Os pedido, dcvcrlo ser ~,,"1d0l de NeM~ Empcllbo. Ordem de '1II..lc..,O IWIo ...co do 8,......
ACheia 360J-I, cuca .-17050G-1. ou recibo de dcp6JilO via fl\X (OXl'I)1J~50..ravor do ItUNSEEP.
indicando. usina"..pretendida. CQtIforMe tabela de e6diSOs fdontificadom .bai.,o discriminados: .

OlOQOlOl9Ol00I.) - Subsecretaria deEd~TicniuI
02000201902001·1 - AssinatVtas de Diirios
OJOOO102901001.X .-VCII~ de Edia.is
01000102901004.. - OfçImefttoICobrança
020001Ol90100U:- Venda de Apans de Papel
020001029OJD06~ - Alicnlçlo de Bau (feitio)
01000101901007-1- Secn:tlfi- &i*ialde Editançlo c PublicaçOa

SECRETAR'A ESPECIAL DE ,F.DITORAÇÃO E PU8L1CAçOes
PRAÇA DOS TREs PODERES SIH· - BRASJUA - DF - CEP 70165-900

coe OO.Sl0.2791OOOS49

Obs.: Nilo será recebido dlcquc via urta ..... cfctilfal' usinacuru do. DCN

Maiolcs infOllftlÇ6c:s pelos tclc~:(0"a61) 311·3812 c (0u6') :111·J803~Serviço de Administnçlo
~iA-financeinlCoDlf'Olcde AlJlnatur:u. wm JastLcitc.. lYU1ir·O\anc MourID C)U SoIa"lc VIaaa
c.nlc:antc.



... SEJ\IADCl
fEDERA"·

EDiÇÃO DE HOJE: 510 PÁGINAS


