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ção Brasileira Multiprofissional de Proteção à sença na Casa de lideranças do Estado de Santa
Infância e à Adolescência - ABRAPIA. 09036 Catarina para denúncia de concorrência desleal

FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES) - Carta "À do Serviço Social da Indústria - SESI na venda
Espera da ANT", do Presidente da ABRATI - de medicamentos. Dificuldades interpostas pela
Associação Brasileira das Empresas de Transpor- Receita Federal para renegociação das dívidas
te Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Inter- das empresas nacionais. Críticas à obrigatorie-
nacional de Passageiros, Oscar Conte, sobre a dade de compra de máquina de cupom fiscal pe-
confiança da Associação no trabalho da Comis- los médios, pequenos e microempresários brasi-
são Especial da Câmara dos Deputados encarre- leiros. Conveniência de redução das taxas de ju-
gada de examinar o Projeto de Lei nº 1.615, de ros no Brasil. Prioridade para o crescimento naci-
1999, do Poder Executivo, que dispõe sobre a onal na redação final do texto da proposta de re-
Agência Nacional de Transportes - ANT, a cria- forma tri~utária. Necessidade de maiores investi-
ção do Departamento Nacional de Infra-Estrutura mentos para criação de novos empregos e com-
de Transportes e a reestruturação do setor federal bate à violência no País. Defesa de implantação
de transportes. Diferença de tratamento fiscal en- do planejamento familiar e destinação de mais
tre os setores de transportes aéreo e rodoviário recursos.para a educação nacional .
de passageiros relativamente à incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servi-
ços - ICMS. Oportuna eliminação, na reformula-
ção do modelo tributário brasileiro, da incidência
do Imposto sobre Valor Agregado -IVA sobre os
serviços intermunicipal e interestadual de trans-
porte rodoviário de passageiros. Elogios à atua-
ção da nova diretoria da Abrati..... 09037

LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO)
- Necrológio do Dr. Carlos Chagas Filho, Doutor
Honoris Causa da Universidade Federal de Go
iás. Elogios ao médico goiano Dr. Anis Rassi,
Consultor da Organização Mundial de Saúde
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09038

09039

09040

09041

09041

09042

09045

99048



09058

09061

09062

09062

09062

09062

09063

09063.

XICO GRAZIANO (PSDB - SP. Pela
ordem.) - Outorga, pelo Governo de São Paulo,
do Mérito Científico e Tecnológico a cientistas do
Estado, pelo mapeamento genético de bactéria
fitopatogênica chamada "bactéría do amareli
nho". Elogios à Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo pelo financiamento da
pesquisa .

LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB - PRo
Pela ordem.) - Denúncias de corrupção na Pre
feitura Municipal de Londrina, Estado do Paraná.
Expectativa de impeachment do Prefeito Antô-
nio Belinatli. .

PAULO PAIM (PT - RS) - Reclamação
com vistas à votação, pela Comissão Especial,
do Projeto de Lei nQ 1, de 1995, sobre reajuste
do valor do salário mínimo ..

PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Resposta ao
Deputado Paulo Paim .

RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela
ordem.) - Contrariedade à privatização do Banco
do Estado de São Paulo - BANESPA. Provimen
to, pela Justiça Federal, de ação impetrada pelo
Sindicato dos Bancários de São Paulo contra pu-
blicação de balanço da instituição .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Questão de ordem.) - Possibilidade de alteração,
pela Casa, da proposta de emenda à
Constituição sobre limite da edição de medidas
provisórias .

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Questão de
ordem.) - Suspensão da tramitação da proposta
de emenda constitucional acerca da regulamen
tação do instituto da medida provisória até apre
sentação, pelo Senado Federal, de resposta à
questão de ordem formulada pelo Deputado Sér-
gio Miranda a respeito da matéria .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Respostas
às questões de ordem levantadas pelos Deputa
dos Sérgio Miranda, Arnaldo Faria de Sá e José
Genoíno .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Pela
ordem.) - Encaminhamento de recurso contra a

09053

09055

09052

09054

09055

09055

09056

09056

GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB - MA. Pela
ordem.) - Descabimento de críticas ao pagamen
to de salário mínimo equivalente a US$100 aos
servidores públicos estaduais, anunciado pela
Governadora Roseana Samey, do Estado do
Maranhão. Valorização do ensino com a reclassi
ficação e conseqüente elevação salarial de pro-
fessores da rede pública estadual. .

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela
ordem.) - Reflexos da política de privatização
dos setores elétrico e de telefonia na queda da
qualidade dos serviços prestados à população e
na majoração abusiva das tarifas ..

RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela
ordem.) - Pesquisa realizada pela revista IstoÉ
reveladora da excelência da atuação do Prefeito
Tauillo Tezelli e dos Vereadores lzael Skowrons
ki e Sidnei de Souza Jardim, do Município de
Campo Mourão, Estado do Paraná .

FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela
ordem.) - Reclamação contra mal funcionamento
do painel eletrônico do plenário da Casa. Solici-
tação de registro de presença ..

PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Providências
tomadas, pelos técnicos da Casa, para o funcio-
namento normal do painel. ..

JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pela ordem.) 
Eleição do ex-Deputado Hélio Bicudo para a Pre
sidência da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos. Discordância com acordo para modifi
cação de proposta sobre regulamentação de me-
didas provisórias .

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. - Pela ordem.) 
Matérias publicadas no jornal O Globo acerca da
questão do armazenamento de lixo radioativo no
País. Estudo de Impacto Ambiental realizado
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA sobre
riscos de construção de usinas nucleares em
áreas de difícil acesso .

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela
ordem.) - Expectativa de reajuste do valor do sa
lário mínimo vigente e de recuperação geral dos
salários no País .
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vigente no País para valor correspondente a VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
US$1 00. 09049 ordem.) - Cumprimentos à nova editaria do

JOAQUIM BRITO (PT _ AL _ Pela ordem.) J~rn~1 d~o Brasil. Prejuízos. ao País_ pela
_ Paralisação dos Auditores Fiscais da Receita pnvatlzaçao de ~mpres~s ~statals. Elevaçao .dos
Federal, em reivindicação de melhores salários e preços d.os s,e~lços pnvatlzados de telefoma e
condições de trabalho. Necessidade de mobiliza- de energia eletnca. 09057

ção do Governo e da sociedade em defesa do JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.) -
Complexo Lagunar de Alagoas, alvo de agres- Anúncio de encaminhamento de requerimento de in-
sões contra o meio ambiente. 09051 formações ao Ministério da Saúde sobre suspensão

da remuneração Piso de Atenção Básica - PAB........ 09058
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09073

09074

09073

09073

09075

09074

09073

09072

09075

09075

09075

09068

,09073

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do requerimento de preferência de vo
tação do Destaque para Votação em Separado
nº 119 e das Emendas Aglutinativas nºs 48 e 49..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para Votação em Separado nº 119, apresentado
pela bancada do PTB .

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FER'NANDO GABEIRA, PEDRO EUGÊNIO,
BISPO RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO, JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci
mento ao Plenário sobre votação dos Destaques
para Votação em Separado nºs 119 e 120, simul- _
taneamente .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, JUTAHY JUNIOR,
JORGE ALBERTO, RICARDO BARROS .

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Encami
nhamento de requerimento de informações ao
Ministério ele Minas e Energia sobre o processo
de concorrência e distribuição de combustível no
País .

DA. HÉLIO (Pela ordem) - Lançamento,
pela Sociedade Cooperativa de Serviços Médi
cos e Hospitalares - UNIMED, de campanha con
tra a violência durante o período de Camaval, no
Município de Campinas, Estado de São Paulo.......

MARGUS VICENTE (Pela ordem) - Trans
curso do 252 aniversário do episcopado do Arce
bispo D. Silvestre Luiz, da Diocese de Vitória,
Estado do Espírito Santo ..

AGNALDO MUNIZ (Pela ordem) - Presen
ça no plenário do Presidente do Partido Popular
Socialista do Estado de Rondônia e do Prefeito
Divino Cardoso Campos, do Município rondo-
niense de Gacoal. .

09064

09065

09066

09065

09065

09065

09064

09066

09067

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Sérgio Miranda ..

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.) 
Interposição de recurso contra decisão da Presi
dência desfavorável à questão de ordem levanta-
da pelo orador ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebi
mento do recurso interposto pelo Deputado José
Genoíno. Esclarecimento acerca de inexistência
de questão de ordem, relacionada ao assunto, a
ser apreciada no Senado Federal. ..

SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Pela ordem.) - Pedido de suspensão da decisão
da Presidência acerca da questão de ordem le
vantada até apreciação final do recurso do ora-
dor ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Improce
dência da solicitação de efeito suspensivo pelo
Deputado Sérgio Miranda .

MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Como Líder.)
Posicionamento do Partido Democrático Traba
lhista em relação à proposta de limitação da edi-
ção de medidas provisórias ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Existência
de número regimental de Parlamentares para iní-
cio da Ordem do Dia .

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Como
Líder.) - Noticiário da imprensa acerca de exis
tência de acordo entre o Congresso Nacional e a
Presidência da República para a regulamentação
da edição de medidas provisórias. Prioridade da
definição do valor do reajuste do salário mínimo
antes da fixação do teto salarial dos servidores
públicos federais ..

VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de esclareci
mento sobre pontos coincidentes em relação à
proposta limitadora da edição de medidas provi-
sórias .

decisão da Presidência à questão de ordem le- PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
vantada pelo orador. 09064 ao Deputado Vivaldo Barbosa. .. ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebi- VI- Ordem do Dia
mento do recurso do Deputado Arnaldo Faria de PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua-
Sá, a ser encaminhado à Comissão de Constitui- ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
ção e Justiça e de Redação. 09064 de Emenda à Constituição nº 96-B, de 1992, que

introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. diciário ..

Pela ordem.) - Encaminhamento de recurso con-
tra a decisão da Presidência à questão de ordem
levantada pelo orador. Questionamento à Presi
dência sobre a admissão da promulgação de
proposta de emenda à Constituição simultanea
mente à apreciação, por Comissão da Casa, de
substitutivo à matéria................ 09064



Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS
MELLES, OSVALDO BIOLCHI, NEY LOPES. ...... 09083

09081

09083

09083

09081

09081

09081

09081

09078

09078

09078

09078

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado MARCELO D~DA.....

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ROBERTO ROCHA,
RICARTE DE FREITAS, S~RGIO BARROS, JOS~
JANENE, FRANCISCO GARCIA, ARNON
BEZERRA ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados MARCELO D~DA, RICARDO BARROS.

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer-
ramento da votação ..

Supressão do dispositivo destacado ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Consul
ta aos Líderes partidários sobre a inversão da
pauta solicitada pela Relatora ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Inver
são da pauta para apreciação da Emenda Agluti
nativa nQ 49 antes da Emenda Aglutinativa nQ 48..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
da Emenda Aglutinativa nQ 49 ..

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, AYRTON XERÊZ, BISPO RODRIGUES,
JOSÉ ANTONIO, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
ODELMO LEÃO, MARCELO D~DA, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, JORGE ALBERTO, JUTAHY JUNIOR,
RICARDO BARROS .
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WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Convite Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
aos Parlamentares para o ato comemorativo da pu- ODELMO LEÃO. 09083

blicação do Informes 2000, editado pelo Partido Usaram da palavra pela ordem, para regis-
dos Trabalhadores, no Espaço Cultural da Casa. ..... 09076 tro de voto, os Srs. Deputados JULIO

JOS~ CARLOS COUTINHO (Pela ordem) - SEMEGHINI, PEDRO CANEDO, DOMICIANO
Estado de abandono da BR-101. Imediata recu- CABRAL. 09083

peração do trecho Niterói-Rio Bonito, da citada INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So-
rodovia, no Estado do Rio de Janeiro. 09076 licitação aos Parlamentares do PFL de compare-

RICARDO BARROS (Pela ordem) - Realiza- cimento ao plenário. Orientação da respectiva
ção de encontro interestadual do Partido Progres- bancada................. 09083
sista Brasileiro, em Curitiba, Estado do Paraná. ...... 09077 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - 50- tro de voto, os Srs. Deputados FERNANDO
licitação à Presidência de encerramento da votação. 09077 DINIZ, NELSON OTOCH, SERAFIM VENZON,

NARCIO RODRIGUES, EVANDRO MILHOMEN,
RICARDO BERZOINI (Pela ordem) - Sus- JOEL DE HOLLANDA, NILTON BAIANO,

pensão, pela Justiça Federal, do processo de pri- WILSON SANTOS................................................. 09084
vatização do Banco do Estado de São Paulo
BANESPA.............................................................. 09077 POMPEO DE MAnOS (Pela ordem) -

Anúncio de apresentação de projetos de lei sobre
obrigatoriedade de divulgação de informações so
bre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Cau
sados por Veículos Automotores de Via Terrestre
- DPVAT, e sobre reserva de recursos públicos
destinados à habitação, em benefício da mulher
responsável pelo sustento da família. ...... ...... ........ 0908

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS
MOSCONI, HENRIQUE EDUARDO ALVES. ........ 09084

RICARDO BERZOINI (Pela ordem) - Pedi-
do de encerramento da votação. 09084

PEDRO EUGÊNIO (Pela ordem) - Apre
sentação, pelo Partido Popular Socialista, de pro
posta de elevação do valor do salário mínimo
para 216,68 reais.. 09085

JOS~ GENOíNO (Pela ordem) - Protesto
contra acordo estabelecido entre o Congresso
Nacional e o Poder Executivo acerca do uso do
instituto da medida provisória. 09085

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS DUNGA,
ARMANDO ABíLlO, JOSU~ BENGTSON. 09085

PRESIDENTE (Michel Temer) - Informa-
ção ao Plenário sobre votação, pela Casa, de
substitutivo do Senado Federal sobre a regula
mentação do instituto da medida provisória. ......... 09085

JOS~ GENOíNO (Pela ordem) - Protesto
contra o afastamento da Oposição das negocia
ções sobre a proposta de regulamentação do
instituto da medida provisória. 09086

PRESIDENTE (Michel Temer) - Inexistên-
cia de representação oficial da Casa para análise
da matéria. Anúncio de convocação de reunião
dos Srs. Líderes para debate da proposta sobre
limitação do uso de medida provisória. ... ...... ........ 09086
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. .. 09086

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados GERSON
PERES, NEUTON LIMA. 09086

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda Aglutinativa nº 49. 09086

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n2 48. . 09089

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or-
dem sobre votação de destaque para votação em
separado e da matéria anunciada, simultaneamente. . 09089

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Contradi-
ta à questão de ordem levantada pelo Deputado
Arnaldo Faria de Sá............................................... 09089

PRESIDENTE (Michel Temer) - Procedên
cia da questão formulada pelo Deputado Arnaldo
Faria de Sá. Informação sobre existência de acor
do dos partidos para a votação da matéria. Solicita
ção ao Deputado Arnaldo Faria de Sá de sua con-
cordância com o procedimento de votação. 09089

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Concordância com a votação das matérias simul
taneamente, a despeito de discrepância com o
Regimento Interno da Casa................................... 09089

PRESIDENTE (Michel Temer) - Não acei
tação, pela Presidência, de criação de preceden-
te. Prevalência da vontade dos Srs. Líderes......... 09090

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 09090

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO ARGENTA, FERNANDO GABEIRA,
AVRTON XERÊZ, BISPO RODRIGUES, JOSÉ
ANTONIO, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
GERSON PERES, MARCELO DÉDA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, JORGE ALBERTO. ....... 09090

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Orientação
da respectiva bancada. Considerações sobre a
formação do Bloco PSDB/PTB..... 09091

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado RICARDO BARROS..... 09092

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ANTONIO
JOAQUIM ARAÚJO, WALFRIDO MARES GUIA.. 09092

PRESIDENTE (Michel Temer) - Cancela-
mento da sessão extraordinária convocada para
a presente data.......... 09092

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ZENALDO
COUTINHO, JOSUÉ BENGTSON, SILAS
BRASILEIRO, CORAUCI SOBRINHO, PAULO
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MOURÃO, REGINALDO GERMANO,
RAIMUNDO SANTOS, EUNíCIO OLIVEIRA......... 09092

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio de
realização de reunião dos Srs. Líderes destinada à
seleção de destaques para inclusão na pauta. ........ 09092

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GILBERTO KASSAB. ..... 09092

ARY KARA (Pela ordem) - Concessão do
título de Monsenhor ao Cônego Manoel Azeredo
Brito, Pároco de Tremembé, Estado de São Pau
lo. Comemoração, pela Diocese de Taubaté, do
902 aniversário de fundação do Seminário Dioce-
sano Santo Antônio e do jornal O Lábaro............. 09092

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados VIC PIRES FRANCO,
GONZAGA PATRIOTA, ALCIONE ATHAVDE,
ANIVALDO VALE, OSMAR SERRAGLlO. 09094

PAULO DELGADO (Pela ordem) - Anún·
cio de encaminhamento de requerimento de in
formações ao Ministério da Defesa sobre ativida-
de ~o selviço militar no ano de 1999..................... 09095

"

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados NICIAS RIBEIRO,
MARCOS LIMA, MARIA ELVIRA. 09095

MARINHA RAUPP (Pela ordem - Apresen
tação de projeto de lei sobre alteração de dispo
sitivos da Lei ni:! 8.213, de 1991, acerca dos Pia
nos e Benefícios da Previdência Social, e de indi
cações ao Poder Executivo sobre aumento do
valor da cota salário-família aos trabalhadores
com renda mensal de até três salários mínimos. .. 09095

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados IBRAHIM
ABI-ACKEL, NELSON PROENÇA. 09095

MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Congratu
lações ao jornal Gazeta Mercantil e à Construtu
ra Andrade Gutierrez pela promoção de seminá
rio sobre saneamento básico, em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais. 09095

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO COSER,
AGNALDO MUNIZ, ALMIR sÃ, ALEX CANZIANJ. 09095

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 09095

Aprovação da emenda aglutinativa ni:! 48. 09095

Apresentação de proposições: PEDRO
FERNANDES, REGIS CAVALCANTE, UBIRATAN
AGUIAR, FERNANDO CORUJA, AGNELO
QUEIROZ, RUBENS, BUENO, ANTONIO JOSÉ
MOTA, MARINHA RAUPP, JAIR BOLSONARO,
RICARDO BARROS, JOÃO GRANDÃO, LUIZ
BITTENCOURT, JOÃO CALDAS, JOSÉ



09112

09112

COMISSÃO
4 - ATA DA COMISSÃO
a) Comissão Especial destinada a proferir

parecer ao Substitutivo do Senado Federal à
PEC nQ 472-0/97 (Regulamentação de Medidas
Provisórias), * 1.1 Reunião em 22'2-00, (instala-
ção) ..

* Ata com notas taquigráficas ..
5-MESA
6 - LíDERES E VICE-LíDERES
7 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
8 COMiSSÕeS
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JANENE, RITA CAMATA, ARY KARA, BISPO e) Designação por acesso: Henrique Ro.
RODRIGUES, FERNANDO GABEIRA E drigues Netto. 09111
OUTROS, SÉRGIO MIRANDA, IGOR AVELlNO, f) Designação: Daniela Guerson André,
JOSÉ CARLOS COUTINHO, CIRO NOGUEIRA, Dulce Valéria de Queiroz Marcelo Oliveira de
ARLINDO CHINAGLlA, EDINHO ARAÚJO, Azevedo, Osmar Gondim Dantas Júnior e Walter
AGNELO QUEIROZ, P0!V1PEO DE MAnOS, Mendes Lucas. 09111
PEDRO WILSON, ALOIZIO MERCADANTE,
HERÁCLITO FORTES E OUTROS, MARISA
SERRANO, LUIZA ERUNDINA E OUTROS.
PAULO DELGADO, CLEMENTINO COELHO. ..... 09100

VII - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Apostila: Sonilton Fernandes Campos... 09110

b) Exoneração: Marcos Antônio Boa
Aventura Moreira, Neusa Galli Fróes. 09110

c) Nomeação: Adriano Macedo de Medeiros. 09110

d) Dispensa: Henrique Rodrigues Netto,
Manoel Amaral Alvim de Paula. 09110

Ata da 7ª Sessão Solene, Matutina, em 22 de fevereiro de 2000

Presidência do Sr.: Michel Temer, Presidente

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 34 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - 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. UBIRATAN AGUIAR, 1li Secretário, servin
do como 22 Secretário procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. AGNELO QUEIROZ, servindo como 1li

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

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

OFíCIO NQ 235-L-PFU2000

Brasília, 21 de fevereiro de 2000

Sr. Presidente,
Em atenção à solicitação de V. Exll, indico os

nomes dos Deputados do Partido da Frente Liberal

que integrarão a Comissão Especial destinada a pro
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nQ

472-0/97, do Senado Federal, que "Altera os dispo
sitivos dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição Federal"(Re
gulamentação de Medidas Provisórias).

EFETIVOS

Deputado AFFONSO CAMARGO
Deputado JOSÉ RONALDO
Deputado PAES LANDIM
Deputado PAULO MAGALHÃES
Deputado ROBERTO BRANT
Deputado RONALDO CAIADO
Deputado VIC PIRES FRANCO

SUPLENTES
Deputada ALMEIRINDA DE CARVALHO
Deputado ÁTILA LINS
Deputado COSTA FERREIRA
Deputado GILBERTO KASSAB
Deputado LAEL VARELLA
Deputado Luís BARBOSA
Deputado RAIMUNDO COLOMBO

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

Publique-se.
Em 22-2-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do PPB,
nos seguintes termos:
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Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Sr. Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Exª pelo Partido

Progressista Brasileiro - PPB, os Deputados Nelson
ry1eurer, Romel Anízio e Gerson Peres como titulares
e os Deputados Antônio Joaquim Araújo, Alcione
Athayde e Wagner Salustiano como suplentes, em
substituição aos anteriormente indicados, para inte
grarem a Comissão Especial destinada a proferir pa
recer ao Substitutivo do Senado Federal a PEC nº
472-0, de 1997, do Senado Federal, que "Altera dis
positivo dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição Federal,
e dá outras providências" (Regulamentação de Medi
das Provisórias).

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

Defiro. Publique-se.
Em 22-2-00. - Severino Cavalcanti, 2º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos se

guintes termos:

OF/AlPSB/133/00.

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Sr. Presidente,

Em conformidade com o art. 12, combinado com
o art. 9º, § 1º do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, os Deputados Federais, membros do Bloco
Parlamentar formado pelo Partido Socialista Brasileiro,
os Deputados Federais, membros do Bloco Parlamen
tar formado pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB e
pelo Partido Comunista do Brasil - PCdoB, escolhem o
Deputado Alexandre Cardoso (PSB) para exercer a
função de Líder do Bloco e os Deputados Sérgio Miran
da (PCdoB), Djalma Paes (PSB), Aldo Rebelo
(PCdoB), José Antônio (PSB) para Vice-Líderes.

Aproveitamos o ensejo para manifestar a V. EXª
votos. de estima e consideração. - Alexandre Cardoso
- Djalma Paes - Evandro Milhomem - Evilásio Fari
as - Gonzaga Patriota - José Antônio - Luíza Erun
dina - Paulo Baltazar - Pedro Valadares - Sérgio
Novais - Agnelo Queiroz - Inácio Arruda - Jandira
Feghali - Sérgio Miranda - Vanessa Grazziotin.

Defiro. Publique-se.
Ao Senhor DiretOl-Geral.
Em 22-2-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso, Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB nos seguintes
termos:

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Sr. Presidente,
Comunico a V. Exª a indicação dos Deputados

Djalma Paes e José Antônio para ocuparem os car
gos de Vice-líderes.

Atenciosamente. - Deputado Alexandre Car-
doso, Líder do PSB.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em, 22-2-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Aloizio Mercadante, Presi
dente da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, nos seguintes termos:

OFíCIO-PRES. Nº 405/99

Brasília, 17 de novembro de 1999

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

mento Interno, comunico a V EXª a apreciação do Pro
I jeto de Lei nº 519/95, por este Órgão Técnico.

Solicito a V. Exª autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.

Publique-se.
Em 22-2-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Gilberto Simões, Presidente da
Comissão de Minase Energia, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 184/99

Brasília, 23 de novembro de 1999

Sr. Presidente,

Comunico a V. Ex!!, em cumprimento ao que
dispõe o art. 58 do Regimento Interno, a apreciação
por este Órgão Técnico do Projeto de Lei nº
2.035-Al91, do Senado Federal, que "dispõe sobre a
matriz energética nacional no plano plurianual, e dá
outras providências".

Solicito a V. Ex!à, nos termos regimentais, que
seja autorizada a publicação do referido projeto com
os respectivos pareceres.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração. - DeiJutado
Gilberto Kassab, Presidente.

Publique-se.
Em 22-2-00. - Michel Temer, Presi

dl:mte.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'l05, DE 2000
(00 SR GUSTAVO FRUET)

MocM\Ca o lOCiIO X. do IrtlgO 22 da \AI Complementar 64, da 18 da maio de 1ggo • \AI da.
lnelegillllldldel

(Á COMISSÃO DE CONSTITUlÇ.i.O EJUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1" O illClIO X, da Lei Complemcotar 64190 • Lei das
ln.elclllbUidadc•• passai vigorar com I sosuinte mdaç&o'

"Art. 22. ( . )

(00)

x . llIlCeITIdo o prazo da dílaçio probatónl, 11 partes,
inclusive o MnusténO Pilbhco, poderio apreICIIlIr a1cpçllelllO ptI7.O de 2 (dois)
dlaI, obervado o contradrtório (NR)"

Art 2° Esta leI cntIa em VlllOI' na data de _ publicaçlo.

JUSTIJl'ICAÇÃO

I. Com I promulpçlo da ConItitIIi9IO de 1988, IUfIlCIll

relevsn1es (jllCItllcs conflitlintes de ordem COIIIlitueloDl1, IIOlIdamcnlc em matér...

proccssuaI.

Uma primeira obsetvaçio a ser feita é em rclaçio à Lei

Ctlllp_otlr 64190, denominada de "Lei dM Inc!csibiljdodcs".

VáriO!l poutos podem ser abordados em relação a

asptáOI coostitucionais da Lei Co!nI*mentar, de enmme imporlincia tomo

JXOOIldimento adotado nos casos de inelegibilidade, prazos de cessação,

rcpreICIItaÇIo por abuso e outras providôncias, em decorr6ncia do estabcleCJ.do \lO

art. 14,perágrafo 9" da Constilniçlo Federall .

1. Do contraditório

1.1. O importante a destacar llC!rtC ponto, é a

inconstitucionalidade presente no inciso X, do art. 22 da mencionada Lei

Complrmentsr, oqual estabclcce:

"cnccmdo opra2ll da diIaçIo probatória, as parte!, incllllÍve o Ministério Público,

poderio apresentar üpç6es l1lI pruo co.um de 2. (doÍl) cIIu." (grifo nosso)

Neste ponto, caracterizHe I lafrBb li JlJiIKIIiII
eoIItipH;jtIllI! do sgptrJditório, poÍll determiDa que o uprcsenIIdo apresente

suu alegações finais sem ClOIIhccer amanifestaçlo formulada pelo autor e pelo

MíniIttrio Públíco.

O coltradlt6rio como a cl!ucia bílateral dos lItOS

processuais C a possibilidade de coalrariá-l05, nio IC submete a qualquer

expediente que possa comprometer o direito do acuudo. Tanto no proces!O peIlI1,

como no processo civil c particu\armco1e no prooeslO paII1 eleitoral.

O priKípio do contradit6no, o q a onstituiçio

manda aplicar também ao procedimento eleitoral, tem •nas palavras do ProfellOr

FI'IJICO Conlero, "um carálcr dialéIico: o autor afirma, o representado nega; o

autor aprc!lCllla um projeto de decislo condenatória, o representado contrapõe um

projeto de decido absolutória; o demandante postula a procedência da

investigaçio judicial, o representado a improcedência. Essa é a técnica da

contraditório."z

Resta claro que as alegações finais, sejam orais ou

escritas, sIo~ sempre succssiV8lIlente, primeiro pelo autor, depois pelo

sl\ieito passivo da relaçio processual.

2.2. Da forma disposta no 3rt. 22, inciso Xda LC 64/90,

oergunlHe: "COIIIO contrariar de forma eficiente apreteDdo deduzida pelo autor,

quando no momento culminante do processo tem oréu que falar sem conhecer IS

raz6es da parte autora?";

O pl'OCSO pelo seu caráter dilIétko, deve assegurar

um tratamento de isooomia entre as partes. Mas, essa igualdade fica prejudicada

sempre que a defesa tem que se pronunciar sem conhecer o teor das alegações

finais do autor.

É o único dispositivo na legislação bmi1eira que adota

procedimento no qual a defesa apresenta as suas alegações finais em prazo

camum ao da 1CUSIÇio. Em pr1IZO simultâneo.4

2.3. A~ é taxativa no sentido de apticaçio do

principio do contraditório, destacando-sc a liçio do direito processual italiaao:

"Difesa e la funzionc dialcttu:amcnte cootrapposta ali'acusa chc l'unputato

(autodifesa) e il SIlO difensore (difesa telmica) esen:itano do fronte 3d nu giudice
imparzíalc."s

No mesmo sentido, a dWIiJIa .IlI:!!i!&i!:!. destacando

ensinamento do CIltio Ministro do Tribuu1 Superior Eleitora~ Prof. Cam

Mirio Vel1oIo -lXltDpOlICIlte do Supremo Tnbunal Federa1:

"O deWIo processo legal constitui síntese dos princípios: a) do juiz natural; b) do

!j9!ItrJ4j&jr!q que 1Ie embala .. direito de defesa, com IIIIU variadu

i.plicaçieI - eioeIItificaçIo do pl'Ol:eHO, oportoidade para contestar,

JK*ÍbiIidade de prodl1Çl8 de pl"lVll, ICOlI.pullalll9to dOI atol, duplo IJ'I.

de jlll'ÍlÍdiÇll, COIII ~o doi rtaII'IIlI iDftitaúlflf por lei; e c) do
proeedimento rc&Ular. '" (grifo nosso)

2.4. Por fim, oeottDdiaellto jurilprudencial:

"DeImeccssírio eoDtizar, contudo, que a instruçIo da causa há de observar

rigorOAlllCllte o principio COl1ItitucionaI da contrariedade e da ampla defesa,

alicerce bísioo da garantia do devido processo legal (CF, art. 5·, UV e LV)"
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(Recurso nO 9.145 . classe 4~ Felixlândia·MG, Relator: Ministro Hugo Gueiros,

DJ de 16.09.91,pág.12.61 '/

Mesmo aInformalidade eceleridade caracterlstiC3S do

Direito Eleitora! não podem relegar oprocesso, apretexto de prestigiar odireito

material,

odevido processo legal, com a ampla defesa eo

contraditório, não admite qualquerrestri~o de direito.

Cf"":

SaIa das Sessões, em I) de d8.e~w de 2000.

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EsnmOSLEGlSLATIVOS-C.01

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULorr
Dos OrreltOS e Garanllas Fundamentais

LEI COMPLEMENTAR N° 64, DE 18 DE MAIO DE 1996.

ESTABELECE, DE ACORDO COM OART. 14, §
fJJ, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CASOS DE
INELEGIBILIDADE, PRAZOS DE CESSAÇÃO E
DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 22. Qualquer partido politico, coligação, candidato ou Ministério
Público Eleitoral poderá representar àJustiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indicios ecircunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização mdevida de veiculos ou
meios de comunicação social, em beneficio de candidato ou de partido politico,
obedecido oseguinte rito:

x. encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o
Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2(dois) dias;

'rribunal Superior Eleitoral

CAPÍTULo T Secretaria de Coordenação Eleitoral
Dos Direitos e Deveres Individuais e Colellvos

Art. 5· Todos são IguaiS perante a le~ sem distinção de qualquer natureza,
ganmllOdo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no PaIS a mVlOlabilidade
do direito à VIda, à liberdade, à 19uoldade, à segurança e à propnedade, nos termos
seguintes:

LlV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o deVIdo
processo legal,

LV - aos litigantes, em processo Judicial ou admmistrativo. e aos lWUSadOS

em geral são assegurados o contradit6no e ampla daCesa, com os meIos e recursos a
ela inerentes,

CAPÍTIJLO IV
Dos Direitos Politicos

Ar!. 14 A soberania popular será exercida pelo sufrágto umversal e pelo
voto direto e secreto, com valor Igual pam todos, e, nos lermos da le~ mediante.

§ 9" Lei complementar estabelecerá outros casos de ineleg.blhdade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade admnustral1va, a moraltdade
pam o exer<:ício do millldato, considerada a vida pregressa do candidato, e a
llOlIIlII1idade e legitimidade das eleIçlles contra a influênCia do poder econômico ou
o abuso do exercíCIO de função, cargo ou emprego na admmlStraçilo direta ou
índireta.

• § 9"com r«/açl1o dada pela E_lida COnstltUC/Onal ck /IilvlSifo n" 4. d. 0710611994.

........................................................" .
............................................................................................................

Subsecretaria de Taquigrafia, Acórdãos e Resoluções

PUBLICAçl\O DE DI!CISllES li" 078/91

Acórdãos
12.030 - IlECVRSO 11' 9.145 - CLASSE 4< - MI!!AS GWIS (100'

Zong Elvi.toral-Cu:rvelo - '!'Iuna Pelixlindia).
SÚIlUla: Da decisão do TRE que deu provimento a rllcurso interposto da
sontença do Juízo Eleitoral, ao julgar improcedente a ação de
lmpugnaçdo aoS In.l!llndato!$ eletivos de Joeé Al'berto Mendes, e C1e
Oduvaldo Pinto de Carvalho, Prefeito e Vice-ttrefe1to. respectivamen
te, !Sob o argumento de abuso de poder econômico B corrupção.
Recorrl!ntl!!!: José Albol:'td Mendes e Oduvaldo Pinto de Carvlllho, Pre
feito e Vice-Prefeito, respectivamente, 00 Munlcipia ee E'elix18r.~.ia.
(Jldv~s: Drs. J::dison H8l!ckel H8galhãe!l e Vital ~o Rego).
Recorridos: José BelisárIO Valadare!i e outros (AdV.2: Dr. Aloizio
Gonza9a de Andrade Araújo1•
Relator: Ministro Hugo Gueiroe.
Decisão: Por uni!.nimi~ade, c Tribunal deu provimento ao recut!o no!
termos do voto do Relator.

Ementa:
- Recurso. Pleito de 15.11.88. Ação de impugnação de mandato

eletivo. Alegada prát,1.ca c'e abuso de: poder econômico e corrupção por
agentes públicos mun:lc1pais locais.

- Suposta violação ao princípio con::ltitucional do contraditó
rio e da ampla ~efesa, alicerce b~!ico da garantia do deviào processo
legal (CF/8S, art. 5.', LV). . .

- Provido o recurso para anular o processo, a fim de que se
renove a instrução probatéria.
Data C!O julgamento: is de Junho de 1991.
Protocolo n" 6.990/90 •
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PROJETO DE LEI N' 2 435 DE 2000
(00 SR ARY KARA)

ConoedI: lsençio do ImpoMJ sobre ProdLJtoe, Indueirlallmaoa aos veícoloa Idqulndoc para
CMllroo deF~de CoodulOl'OO

(As CDMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAçAO (MERITO E ART 54), E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART 54J· ART 24,11)

Canlo, pois, com oaiJO~ oos nobres Pares desla casa para

aaprova~o deste projeto de lei,

o Congreuo Nadanal, com b8H no. arts. 48, Incl!lo 1. 9

61. da ConlltiWlÇfo FlKlornl d8CfOÚl' Sala aBS Sessões, em de de2roJ,
Art 111 E.ta lei estabelece aitefBçõ•• na legftlsçAo tnbutána.

do com~clado Unllo

Art 2ll FICllm isentos (jo lmpom sobre: Produtos

IndutrtrJallzados (IPI) os velculos automotoml, da fabrk:açAo naCional. quando

dM1.1nadoa aos Centrei de FormaçIo de Condutores e ak:lCAdos

exdull'lamenta .. atividades de InlltnlçAo

M 3' A i..nçio .or. roconhecda pola S9CTlltarla da
Receltll F«tel1lil do Mlnieteno da F.zenda. rnttdlJ.nte prtvI8 verlflC&ÇAo da!!

condlçOes ISfabMcldal no IrtIgo procodenla poIo .clqulnmlll

Art. 4 t1 Fica IIftfJgUl1Jda 11 manutençlo do clBdlto do Imposto

lebre ProdutoslndustnaUzados (IPI) rüttvo As mat4I1ia...prlrNl!l. aos produtos

intermedliriol 8 ao material de embl:t.geo1 eftltt\lamente uUllzados na

lndultn.lfzlçAO doi produlOS rolen<!OI noollllel

Art 5° O Impowto Inckilri normalmente sobre quaisquer
acealÓnos 00cion81s, que nlo componham o modelo bé.1WO do veiculo

Art. 6" É vedada a alienação do veiculo adqUirido ao amparo
dBllta lal antel do decurso de 3 (três) ano. contados da data de SUa
aquisIção,

Parilgrafo !lniro A Inobservância do dISposto no copu!

daste ertlgo Implicará no pagamenlo. peJo al>enanle, do Itnpo8ID dísp6naatJo IJ

demala cominações legais. inclusive de cantter penal, p_s na legislação
própria.

Art. 7' O Poder ExecutIVO regulamentará no prazo de 60
(_senta) dias o disposto nesta lai.

Art, 8' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
vlgonondc alé 31 de dezembro 2000.

JUSTIFICAÇÃO

Com a adlçAo do Código de Trânsito Bralilelro e legislaç40
d8COlT1lnla, eslA pravlll!e a transposlçAo das euto-eecclas, "",JlI!rIIdas nos 6rg!os
e-.rtlvoa de trAnsito dos Eatados e do Dlslrrto Federal, desde que oblervadas
.a exIQ'nclu de contaLldoe e cargu horárias flxad8ll paio CONTRAN, em
Con1rCs de Fonnaçlo de Conduloru.

As atlvldadBll de InstruçAo dllltBll centros referem-se a
oonheclmenlollBórlcol a à plitlca da conduçAo de velculos,

&lo, pois. essenciala. as condiç6ea qlllt garanÚlm a
Integrlclada flsIca dos envoIvIdolI no procelllo de aprandl2.agam e 8 aegurança do
trtnllla.

Os cu8'tos de menutençlo de uma freta de velcuJos, sujeita
a d..gasles conatantel, e a baixa rentabllídllde do negócio InvlabHlzam a
l1lIlllV8ÇAO dOI velculoa.

Neola sentido. a prassnle pro~lçAo pm\I>nde estender o
trlIlamento tributário concedido aoe taldltas àqullies que comprovadamente
mantenham os Centroe de FormaçAo de Conduloms. uma vez que eS atIVidades
d_nvolvldal guardam S1mllltudal

"Ll.GmLAçÁ,o CITADA ASEXADA PI:LA
COORDENAÇI.O DE ESnrooS LEGISLAnvOS - C,Dl"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERAnvA DO BRASIL
1988

TíTULOrv
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

~oU

Du Atrlbulçllel do CongnHO Nacional

ArtAS Cabe ao CongreS3o NacIonal, com a sançao do Presidente da
República, não exigida esta pll1'll o especIficado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre
todas .. rnsttriu de compct!ncll da Umllo, cspeCla!mcnle sobre

I - SJs!ema mbulJlno, arrecadação e dtstrlbuiçãO de rendas,
Il - plano plunanuaI. direlnzos orçamentán.., orçamento anual. operações

de crédito, dívida pública e emissões de CIIIllO forçado,
m-fixsçIo e modificação do efcl1vo das Forças Armadas;
IV - planos e programas naClOnals. regtonms e setonalS de desenvolvimento;
V -Imlltcs do tcmtorio naciOnal, espaço aéreo e marituno ebens do domimo

da UmAo.
VI • lllCO<poraç!lJ, subdlV!SOO ou desmembramenro de lircas de Tcmtónos

ou Estados, OUVIdas 8S respectivas AssembléIas LegtSlattvas,
VII- trllDsfertolcialemporária d. sede do Governo FoderaI;
VIII - cOIlCcsdo de 8DISIUI,
IX - lllpIllZlIçIo admimstrattva, JudiCIária, do Ministério Púbhco e da

Defcn,ona Pública da UtuJo e dos TemlOO00 e orgamução )udiciéna, do Mnustério
Público eda DcfCltSO<1B Públtca do Distrito Federal,

X - criação, trllDsfonnaç!O e extIllçilo de cargos, empregos e fimçõcs
públicas,

Xl - cnaç!o, estruturação e atrIbuiçllcs dos Mimsténos e órgilos da
admimstraçJo publica;

XII - lelecomlDllC8ÇÕeS e radíodit'us!o.
XIII - matéria flllllIlccíra, cambial c monetâna, mstrtulç/lcs fll1lll1celras e suas

opersçlks,
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XIV - moeda, seus limites de eIlllSsão, emontante da dívida mobiliâria
federal,

XV -fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal FederaI, por
lei de iniciativa CO~lDlta dos Presidentes da República da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal edo Supremo Tribunal Federal, observado oque dis9õem os arts. 39,
~ 4°, 150, lI, 153, ru, e153, ~ 2°, I.

*Inciso XV acrescido pela Emenda COllS/lIucional n' J9, de 04/0611998.

•'II""II"UUII"""""'UUlIUIUU"U'''''''''''"n",,,,u'''''UtU'''"UHI''Il"Utll..."..''' ..,.....

s~ovm

Do Processo Leg~lativo

........ 'I· • • • ,.' ,.," I••••'.,I ,U.",.' 111 •• 1.1•••••11.' ••1.,.,., ,.,. ",••

Sobseçãoill
Das Leis

Art.61. Ainiciativa das leis complementares eordinárias cabe aqualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores, ao Procurador-Geral da República eaos cidadãos, na forma enos casos
previstos nesta Constituição.

~ 1° 800 de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I-fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
fi -disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta

eautárquica ou aumento de suaremuneração;
b) organização administrativa ejudiciári~ matéria tributária eorçamentária,

serviços públicos epessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,

provimento de cargos, estabilidade eaposentadoria;
*Alínea "c·com redação dada pela Emenda COIIStitucionaln' 18, de 05/0211998,
d) organização do Ministério Público eda Defensoria Pública da União, bem

como normas gerais para aorganização do Ministério Público eda Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal edos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuiçõí\ll dos Min~térios e órgãos da
administração pública;

Omilitares das Forças Armadas, seu regime juridico: provimento de cargos,
promoções, estabilidade, remuneração, reforma etransferência paraareserva.

*Alíma Ir acrescida pela Emenda COnltltucional nO 18. de 05/0211998.
~ 2° Ainiciativa popular pode ser exercida pela apresentação àCâmara dos

Deputados de proieto de lei subscrito por, no mínimo. um nor cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco EstadllS, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles,

..."111 ' 111' " 111111"'"11'" •• ' ••••".,••••"' IIU •• IIIUI.'''.II '.,. •••••• " .

ItI' ,UI'.'I , "'II.II.".".III IIII •••• 'l'I"'I'I'fI.",I"'IIII"'111111111111"'I"'II"I""I,.

PROJETO DE LEI N° 2.440, DE 2000
(DO SR. GILBERTO KASSAB)

Dá nova redação ao inCISO I do art 15 da lei nO 9504. de SOde setembro de 1997.

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTlÇA EDE REDAÇÃO - ART, 24. 11)

OCongresso Nacionai decreta:

Art, 1° O inCISO I do art 15 da leI n' 9.504, de 30 de
setembro de 1997, passa avigomrcom aseguinte redação:

'Art. 15. ",,,,,,,,.,,, """••" "." " " .

I - os candldlllos aos cargos maJoritáTlos concorreT!o
com o nOmero Idenülicecfor do partido ao qual es/JVersm
filiados; havendo coligação. é facultada a opç4o da IlIl/lstnl
também rio nOmero idenbficador cio candidato a vice,
quendo for o caBO. mesmo que de p,rtido dlsUnto, ~ndo
ovoto recairem qua/quar dos candidatos;' (NR)

Ar! 2° Esta lei entla em vl90r na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Numa ampla democracia como vive o Brasil, parece
incoerente obngar·se o eleitor. na hora do voto. quer na umo eletrOnico. quer no
votação manuscnta, conhecer o número do candidato "cabeça de chapa".

Muitas vezes, prinCipalmente nas Cidades menores, o
candidato a vice é lambém bastante conhecido e tem condlçoes de trazer valos.
No sIstema atual, o benefiCiado é sempre o candidato pnnclpal, além de sér
considerado nulo o valo dado ao candIdato a VIce, já que ele será entendido
como Inexistente. Com a alteraçao proposta. muito mais estara sendo respaltada
a chamada intenção de voto, já que. apesar de a chapa ser única e Indivlslvel. o
eleitor terá a opçllo de votar no candidato a vice. e ter seu voto computado.

A presente proposta pretende apenas possibUltar ao eleitor
o aproveitamento do voto, respeitada a sua intençllo também quando indicado o
candidato a Vice.

Com as tecnologias Já implantadas e em uso pela Justiça
Eleitoral, nao será dificil uma adequaçllo dos programas de 'software- às
alterações aqUi pr.,postas.

Assim. contamos com o apolo dos nossos ilustre Pares para
a aprovaçêo do presente projeto de lei.

Sala das Sessoes. em " de ~:Jr~~ de 2000.

Deputado GILI~~"~±SSAB
00063511 113
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"LEGISLAÇÁO errADA ANV(ADA PELA
eOOIlDENAçAO DE ESnlIIOS LEGISLAnvos - edll"

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.

ESTABELECE NORMAS PARA AS ELEIÇÕES.

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

Do Rcplro de Candidatos

Art. 15. A I(lentdicaçio nl.ltDl:rica dOI candidltos se dariI mediante a
ooservaçlo dos seguintes cntérios

I • os candidatos aos CllIl!0S majontários concorrerão com o niImero
Identificador do pamdo 110 qual esnvcrern filiados,

II • os CandidatOl aCftmara dos Deputados CIlIlCOI'mIo com o número do
partido 110 qual estiverem filiados, lICt'escldo de doIS algansmos à dll'Clta,

III • OI candidatos as Assembléias LegislallVU e à CAmata Dmrital
concocrcr!o com o número do partido ao quaJ C!tlverem filiados a.m:scido de tr!5
aIpismos à direita,

IV • o Tn'bUllll1 Superior EleJtonl baixará rcsoluç!o sobre a DlttlIeraçio
dos candidatos concam::ntes às eleições mmuclpals

§ I"Aos parlIdos fica assegurado o dlrClto de manter os números
Itt1buídos à sua legenda na eleição antmor, e aos candl(latos, nesta Iupótese, o
direito de manter OI números que lhes foram atribuldos na elaçAo 8Jlteoor para o
mesmo cargo

§ 2" Aos candidatos a que se refere o § I" do ar! 8, é pcmundo requerer
novo número ao órgão de d1rcção de seu parndo, mdependenternente do sorteio a
que se refere o § 2" do 8Il.IOO da Lei n" 4737, de 15 de Julho de 1965 • CódIgo
Ek1tcral

§ 3" Os ClIIlWdatos de coligaçlles, nas elações lI1l\lontáriaa, serio
rqtItrados com o nÚlllero de legenda do respecnvo p.-ndo e, nu eleições
prnporciOlllllS, com o número de legenda do respecl1vo partido acr=ido do número
que lhes couber, observado o disposto no parágrafo anterior.
................................................u .

.....................................................................................................................o.

PROJETO DE LEI N° 2 443, DE 2000
(DO SR THEMISTOCLES SAMPAIO)

lllop6e sobre a contraprestação de llaIVIÇOa p-'oa bene!icl*noa doa progmmao de
d_bu!ç60 de ceslaa básicaa de allmenllla " naa _ de lrab8lho palroclnadaa pelo

Governo Fedem'.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO, E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART 54)· ART 24, 11)

o Conlll'csso NaclOOal decreta

Art I" Os progrlllllllS de dlStnbulção de cestas básiCas de alimentos
patrocinados pelo Governo Fed.eral eXIglfio a contraprestação de ServiÇO! à
comwudade, por parte dos beneficiAnos, em número de dw que
corresponda, com base no salário mírumo, ao custo da cesta recebl<la.

Ar!. 2" Nas frentes de trabalho IDSntuidas pelo Governo federal scrio
cumpndos tr!s dias de seIViço semaruus, os qU81s scr!o remunerados, pelo
menos, á razão do salano rnmimo diário

Art, 3" Os orgãos públtcos fedenus mcumbldos da wstnbuiçio de
cestas bastcu de alimentos ou da mstalllÇAo de frentes de lT1lbalho deverlo
buscar a cooperação das Prefelluraa M1lIllCipOlS e das enndadcs
representativas da comuntdade, para a t81'efa de fISCalIZaÇão das ativl<lades
desenvolvidas e da contraprestação de seIViços pelos benefiCIários

Art. 4" Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação

SaladasS~~';:~~:-
EPUTADO~~

I PMDB-PI
,

JUSTIFICAÇÃO

A lIjlt'eSentaçlo deste Projeto de Lei tem por emblSameuto a
experiâlcia que adquirimos ao longo de uma v1d& dedicada à atividade
agropeculona no Estado do PIa0!, o que llO!I pmnite uma vlsIo mais realirla
di! difICUldades encontradas pelas comunidades rurais carentes, lI!IIim como
de a1ternativlI que JlOIIIIIl mmorar a miúria que castiga o nOllO povo em
condiçllcs de mpeito à di8mdade do ser h1llIllDO e do lT1lbalhador.

Observa-se, COIIl efeito, serem de grande vallJl os programas de
dlSlributç60 de celtas búicas às populações carentes. ao lado da criaçIo de
frentes de trabalho para a recuperação de estradas. comuuç50 de açudes,
poços, ou It1CSIIIll outros servtÇOl de utilidade pública.

TodaVia, temos sérias criticas a resperto da font1Jl como se processam
C5sas atividades, uma vez que observamos uma atitude passiva e acomodada
das peB1Ill6B beneficiadas pelas cestas básicas OU empn:gadas nas frentes de
trlbalho emergenctais.

Entendemos que n!lo se deva apenas oferecer esmolaa, por meio de
cestas de alimentos, sem l1llI1huma COll\npJ!t\da em termos de trabalho pIO.
a comunulade, vez que tal atitude conduz o Cidadão a uma situaçlo viciada,
na qual 1110 cncontra estimulo para a busca de trabalho, já que espera
conseguir do Governo o mínimo para a sobrevivencIL

De Igual modo, o almamento nu frentes de trabalho, sem uma
eXIgâlclJl efetiva de prestaçilo de serviços, deae<luca o Cldad/io, por 1110
sentir que esteJa de fato produzindo, lIIlIB apenll!I lumficando OS pen:os
recw:aos que irá receber no fmal da semana ou do mês.

A~. se faz necessllrill, llUIII com respeito à dignidade do cidadio
Senllndo-se vslorízadu, enquanto trabalhadoras, as populaçõel ca=tcI
!crio empenho em ofereeer seus SCfVlÇOl em troca de alímalto de que
necessitam OU na exccuçIo de IltIv1dades da II1JI1Of unportIncia pIO. O

desenvolvimento da comunidade, como a recuperaçio de estradu, a
COll5truçlo de llÇUdcs ou represas, dentre outras.

Em vista disso, a fIScalização das atividades é tarefa que se impõe,
para desfazer a teia detuIpada do clientelismo, devendo ser empreendida
com a colaboração dos órgãos mumclplltS ligados à área, assim como das
entidades representattvu da comunidade

Essas as razões que esperamos mudem as politicas de amparo
emergencial às populações carentes, contando com o apoio dos tlU51res Pares
para a aprovação deste Projeto de Lei

Sala~ SCS5Ões, em 10 de fcvercll'O de 2 000

,(J••./kíJ"~~
~Sif6cLE ~O/
JDEPL~~~
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PROJETO DE LEI NO 2.448, DE 2000
(DO SR GUSTAVO FRUEl]

Altera a reaaçao doar!. 359 da Lei n"4 737, da 15 de julho da 1585· Código Eleitoral

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA E DE REDAÇÃO' ART 24, 11)

o Cong","SO Naaonol decreta:

M 1" O ar!. 359 da Lei no 4737. de 15 de julho de 1965
do Códigoe_, p.... a v<ganIr com a seguinte radaçAo'

"Att 359 RtJcebrda a denúnaa, o JUiZ deSlQnarif dia (}
hera PBI'Il o defJO""enIo po""",,/ do 8cu..do. OIdenando a
Ctt8Ç/fo deste 8 a _çI/o do Mm/sténo PúblICO (NR)

P.!ráQmfo ÚniCO O rtlu ou """ defensor terá o prazo de
dez ciJtJs para oferecer 8/of/8ÇCB$ .scnt.. OU llt70Iar
testemunhas"
Art 2" ell8 L.. enlra em vigor no 0018 de lU' publiC8Ç6o

JUSTIFlCAÇA,O

1. Com a promulgaçêo da ConstltuoçAo d. 1988, surgem
rWevantM queltOlls conflitantes de ordem conB1:1tuaonal, notadamente l!m maflma

pl'OClluual

Uma pnmelra observação a ser feita é em relação à Lei
Complementar 84180. denominada de 'lei das Il'I8leelbllidades'.

Vânos pontos podem ser abordados em relação a aspectos
conatJIuClonllls da lei Complementar. de enorme Importtlncla como procedimento
Bdot8do nos casos de inelegibilidade. prazos de cessação, representação por
abuso e outras provn:lênClas, em decorrência do estabeleCIdo no ar! 14, parágrafo
9" da ConstituIção Federal'

2. O processo penal eleitoral tem algumas caraC\erísbcas
pr6pnàs, aplicando-se-lhe. apenas como 181 subsldiána ou supletiva, o Código de
ProceSlIO Penal.

AsSim é que, na Instrução criminal. noo preve o processo
penal ele~oral o interrogatório do réu, como ocorre no processo penal comum
OifWentell slo as disposições do CódiQo EI9Itoral e do CódlQo de Procellso Penal
• respeito dessa matéria'

CÕD!GO ELEITORAL - Lei nO 4 737165

'AJt 359 Recebida a denúncia e CIIado o Infrator, terá esta o

prazo d9 10 (dez) dias para contestfl.la, podendo juntar dOCllmentos que llidam a
IlCUúçIlo e arrolar as testemunhas que bver.·

CóDIGO DE PROCESSO PENAL - DecC!!fO:!..ef n" 3.1189.

dl3 de outubro da 1941.

'Art 394. O JUIZ, ao I'IlCeber a queixa ou denúnCia, deSIgnará
dia fl hom para o mtenoget6no, ordenando a CItação do réu e a notJl!caçbo do
Miniaténo Público e, sa for o caso, do qlJflr&lante ou aS/llsfente •

'Art 395. O réu ou seu defensor poderá, logo após o
mltll7CQelórlo ou no prazo de 3 (trés) dias, oferecer alegaçOas escntas fi arroler

ftJIIemunhas."

Do cot9JO entre a norma do Código Eleitoral e a do CPP
rwtrotrIlnscntas, venfica-se que, enquamo o primeiro diploma não comempla B
~cia do ITlterrogat6no do réu. prevll o segundo que, somente após EI

deslgnaçãÕ de dlB e hora para o Interrogatóno, a CItação do réu e a nobficação do
Mlnlsténo Público, será aberta oportumdade para o OfereCImento de alegaçOes

Para a malona do Tnbunal Supenor Eleitoral, o disposto no
art. 359 do Código Eleitoral excspClona a aplicação subSidiária ou supleliva do
Código de Processo Penal, determinada pelo art. 364 do Estatuto Ele~oral, como
vermca-se do Recurso n° 11.551, de 20.9 94, Rei Mln An\éniode Pádua Ribeiro

3. Para o ex-Ministro do TSe, Prof Torquato Jardim, com
este entendimento "a defesa do acusado não Inclui, necessanamente, o
interrogatóno como ato substantivo do seu direito de defesa. salvo, e a ressalva é
cruCial, se expressamente o requerer. ,2

Entretanto, a garanlia disposta no arbgo 364 do Código
EleItoral, relativa à aplicação Subsldiána da legislação processual, vem em reforço
a prlnclplos constitucionais que devem lI.r recepclonadoll pela l.gl.laçAo
Intraconstltuclonal, em clara tendênCIa venficada na doutrina e na
JunllprudêncIs3

No caso, em especial, conSIderando que a omiSsão conbda
no artigo 359 do Código ElllItoral (falte de eXlgênela quento eo Interrogatório do
réu) é proveniente de dIploma· anterior li nova Constituição

AConstltulçio assegura em seu artigo 5°, entre os direitos
fundamental., mClsos lIV, LVe LXII, o deVido processo legal, a ampla defesa, o
contradlt6no e a autodefesa no processo cnmes

Em decorrência, a não observância desses dlllPOSlllvos,
mesmo que nAo expressos na legislação InfraconslltuclOnal e a sua
inaplicabllidade, afronta de fonna evidente os pnnclplos e garanlJas
cciislrtÚCionaJll.

4. Portanto, a nlo ..anzaçlo do Interrogatório do réu,
antanor à contestação, caraetenza dellCUmprimento de pressuposto de validade

do processo (CF, art. 5°, mClSOS L\V e LV), ou seja. a não prevalência da
autodefesa.

'o fato do CÓl:bgo Elertoral prever um carla nto para a ação
penal elertoral, não afasta a aplicação subSidiária do CódIgo de Procasso penal'"
El, mUito menos, a prevalênCIa de pnncíplos constitucIonaIs, consubstanCiando a
autodefesa como uma garantia do acusado

Sua Inapllcabllldadl caracteriza vlolaclo a um direito

Entende-se que o depOimento pessoal do acusado
(Int.rrogatórlo) é procedimento que nllo pode ser desprazado pela lei, sob pena
de ser afetada a garanlla conslltuClonal da ampla defesa pnvando-se o JUIZ da
ceUIlll de Importante elemento de conVIcção, tendo·se em conta que o
Interrogat6no li, nlia somente uma peça de defesa, "mas uma franca poSSibilidade
de obtenção de prova", como adverte FranClBCO Campos, na Exposição de
MotiVOS do Ccxllgo de Processo Penal. Sigrulicabvo é o entendimento, a respeito,
do Desembargador Odilon da Costa Manso: 'MBls do que prova de defesa ou de
acusação, o Interrogal6no é Integrante do Instrtuto da Indlviduallzaçêo da pena,
uma das colunas centrais do SIstema penal brasileiro' (RT 19611952, P 64-5),

5. Com a presente micialiva, pretende-se suprir lacuna
eXIstente no Código Eleitoral e apnmorar o processo das mfrações de natureza
eleitoral, Independentemente de aplicaçiio subSidiária do processo penal comum

Sala das Sessões, em (- de r-.p\J.e~de 2000.

~_GBf:i'
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LEGlSLACAO crrlIDA ANEXIIDA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TI11JLO 1/
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPITULO i
DOS DIREITOS E DEVERES INDiVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5° Todos silo IguaIS perante a leI, sem distinção de qualquer
IUltUrcza, garanttndo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no PIlIS a
inVIOlabilidade do direito á VIda, a liberdade, á Igualdade, a segurança e à
propnedade, nos tCJlIlOS seguintes'

UI! - ninguem será processado nem sentenCiado senllo pela
autoridade competente,

LN - runguém será privado da liberdade ou de seUS bens sem o
deVido processo legal,

LV - aos litigantes, em processo JudICIal ou admmlstratlvo, e 80S

acusados em geral 510 assegurados o contraditono e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela mereotes;

LVI - são madmissiveis, no processo, as provas obtidas por meIOs

LX - a lei so podem restrtngJf a publiCIdade dos atos processU81s
qlllll1do a defesa da mnrmdade ou o mteresse soctal o eXlgrrem;

LXI - mnguém serà preso senlo em flagrante delito ou por ordem
elcrita e fundamenrada de autondade judteiaria competente, salvo nos ClISOS

de transgressao nuUtar ou crime propnamente militar, detírudos em lei,

LXII - a pnsao de qualquer pessoa e o local onde se encontre serao
comwllcados Imediatamente ao JUIZ competente e a farndlR do preso 011 à
pessoa por ele mdicada,

LXIII - o preso será mformado de seus dll'Cltos. entre os quatS o de
pennllDccer calado, sendo-Ibe assegurada a asSIstênCia da famiha c de
advogado,

LXIV - o preso tem dtrelto à Identificação dos responsavels por sua
prisao ou por seu mterrogalono policial,

LXV - a pnsilo ilegal sera unedlatamenle relaxada pela awondade
judiclllria;

LXVI - ningueItl será levado a pnsão ou nela manlldo, qU8ndo a lei
admitir a liberdade provlsóna, com ou sem fiança:

CAPÍ1ULOIV
DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14. A soberania popular sem exercida pelo sufrágIO universal e
pelo voto direto e secreto, com valor Igual para todos, e, nos teImOS da leI,
mediante:

I - plebiSCito;
li . referendo,
m-mielatlva popular
§ 1° O aliStamento eleitoral e o voto silo.
I - obngatónos para os maiores de dezoito anos:

§ 9" LeI complementar estabelecerá outros casos de meleglbllldade
e 00 prazos de sua cessaçllo, a flD1 de proteger a probidade admIDIStratiVa, a
moralidade para o exerclcio do mandato, conslderada a vida pregressa do
Cllldídato, e a normalidade e legttm1ldade das eleições contra a mfIu!ncla do
poder ecOllÔmico oU O abuso do exerclclo de funçlo, cargo ou emprego na
lIdmínístraçAo dIreta ou indtreta.

*§ 9" com I'f"Jaç4a dada pela E""nda C01JJI_/Q1tlJ! d. !lBwsila n" ~. de
01fG61199~

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitora! no prazo de quinze dias contados da diplomeçJo, l1lStrlÚda a ação
com provas de abuso do poder econômico, corrupçllo ou fraude.

§ lI. A ação de unpugnação de mandato tramitará em segredo de
JUStiça, respondendo o autor, na fonna da leI, se temerária ou de manifesta
ma-fé.

TITIJLorv
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULom
DD PODER JUDICIÁRIO

S~ãoI

Dispw.liçõe. Gerais

Art. 93 Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tn'bunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes
principlOs:

IX • todos os Julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário ser!o
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo
a leI, se o lllteresse público o eXlgrr, limitar a presença, em determinados
atos, às pr6pnas partes e a seus advogados, ou somente a estes;

X • as decisões admmistratlvas dos tribunais serão motivadas, sendo
as disciplinares tomadas pelo voto da malona absoluta de seus membros;

LEI COMPLEMENTAR N' 64. DE 18 DE MAIO DE 1990

ESTABELECE, DE ACORDO COM O
ART. 14, § 9", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, CASOS DE INELEGIBILIDADE,
PRAZOS DE CESSAÇÃO E DETERMINA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Ar\. 1° Silo melegíveis
I - para qualquer cargo.
a) os malistàvels e os analfabetos;
b) os membros do Congresso NacIOnal, das As!letllblt!las

Legtslallvas, da Camara Legtslativa e das CAmaras MUDlcip81S que, htgam
perdido os respectivos mandatos por mfrtngêncla do disposto nos incisos I e
TI do art.5S da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre
perda de rrumda10 das Consntuições Estadull1S e LeíJl OrgBnicas dos
Mumcípios e do DlSlnto Federal, para as eleiçOes que se realizarem durante
o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subseqüentes ao térntino da leglslatuta;

*lJfMQ "b "com "daç/lo dada pela ÚI Campl.m.nlar n"8/, d. /3/f#/I994.
c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito

Federal. o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos elenvos por
mftmgêncla a dispositivo da COnstltulçllo Estadual, da Lei Org1lnica do
Dístnto Federw ou da LeI Orgâmca do M1llI1cípio, para as eleições que se
realizarem durante o periodo remanescente e nos 3 (lr!s) anos subseql1Crltes
ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos,

d) os que tenham contra sua pessoa representaçoo julgada
procedente pela Justiça Elcttoral, transitada em julgado, em processo de
apuraçao de abWlO do poder econômico ou pol/deo, para a eleição na qual
COI1correm ou tenham SIdo diplomados, bem como para as que se realizarem
llOI 3 (tr!s) anos seguintes;

e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada
emjuigado, pela prática de crimes contra a economia popular, a fé pública, a
admimStrllçllo pública, o patnmônío púbbco, o mercado fllllltlCCiro, pelo
tráfico de entorpecentes e por cnmes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos,
após o cumprimento da pena;
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f) os que forem declarados mdignos do oficialato, ou com ele
mcompativels, pelo prazo de 4 (quatro) anos,

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercicio de cargos ou
funções públicas rejeitadas por rrregulandade msanável e por decisão
irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão houver Sido ou estiver
sendo submetida li apreciação do Poder Judlctáno, para as eleições que se
realizarem nos 5 (cinco) anos segumtes, contados a partir da data da decisão,

h) os detentores de cargo na Admimstração Pública Direta, Indrreta
ou FundaCional, que beneficiarem a SI ou a terceIrOS, pelo abuso do poder
econômico ou politico apurado em processo, com sentença transItada em
julgado, para as eleições que se realizarem nos 3 (três) anos segumtes ao
térmmo ~o seu mandato ou do período de sua permanência no cargo;

I) os que, em estabelecimentos de crédito, fmanciamento ou seguro,
que tenham SIdo ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial
ou extrajudicial, hajam exerCIdo, nos 12 (doze) meses antenores à respectlVa
decretação, cargo ou função de direção, arlmmIstração ou representação,
enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade

TI - para PreSIdente e VIce-PreSIdente da República:
a) até 6 (seIS) meses depois de afastados definiuvamente de seus

cargos e funções.
1 - os Ministros de Estado;
2 - os Chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar,

da PreSIdência da República,
3 - o Chefe do órgão de assessoramento de mformações da

Presidência da República;
4 - o Chefe do Estado-Malor das Forças Annadas,
5 • o Advogado-Geral da UlÚão e o ConsuJtor-Geral da República,
6 - os Chefes do Estado-Maior da Marmba, do ExérCIto e da

Aeronáutica,
7 - os Comandantes do ExérCIto, Marinha e Aeronáutica;
8 - os Magistrados;
9 - os Presidentes, Diretores e Superintendentes de Autarquias,

Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas e
as mantidas pelo Poder Público;

10 - os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de
Temtóríos,

11 - os Interventores FedeTll1s;
12 - os Secretários de Estado,
13 - os Prefeitos MUnIcipais;

14 - os membros do Tnbunal de Contas da União, dos Estados e do
DistrIto Federal,

15 - O DITetor·Geral do Departamento de Policia Federal;
16 - os Secretários-Gerais, os Secretários-ExecutIVOS, os Secretános

NacionaIS, os Secretários FederaiS dos Mímsténos e as pessoas que ocupem
cargos eqUivalentes;

b) os que tenham exercido, nos 6 (seIS) meses anteriores ã eleição,
nos Estados, no DIstrIto Federal, Terntórios e em qualquer dos Poderes da
Umão, cargo ou função, de nomeação pelo Presidente da República, sujeito a
aprovação previa do Senado Federal;

c) (vetado);
d) os que, até 6 (seIS) meses antes da eleição nverem competência

ou interesse, dlTeta, indireta ou eventual, no lançamento. arrecadação ou
fISCalIZação de IOlpostOS, taxas e contrIbUições de caráter obrigatorio,
inclusive parafiscais, ou paro apltcar multas relaCIonadas com essas
atiVidades,

e) os que, ate 6 (seis) meses antes da eleIção tenham exercido cargo
ou função de direção, admmístração ou representação nas empresas de que
tratam os artlgos 3 e S da Lei nO 4 137, de 10 de selembro de 1962, quando,
pelo 11mbito e natureza de suas atlwlades, possam taIS empresas mfluir na
econOmIa nactonal;

f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que
atuem no BrasLI, nas condições monopolisticas preVIStas no parãgrafo único
do art.5 da LeI Citada na allnea anterior, n1lo apresentarem ã Justiça Eleitoral,
até 6 (se15) meses antes do pleIto, a prova de que fIzeram cessar o abuso
apurado, do poder econômICO, ou de que transferiram, por força regular, o
controle de referidas empresas ou grupo de empresas;

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses antenores ao pleito,
ocupado cargo ou função de direção, adminIstração ou representação em
entidades representativas de classe, manndas, total ou parcialmente, por
contrI'buições impostas pelo Poder Público ou com recursos anecaliados e
repassados nela PrevldencIa Social;

h) os que, até 6 (seis) meses depOIS de afastados das funções,
tenham exercido cargo de Presidente, Diretor ou Superintendente de
sociedades com objebvos exclusivos de operações fmanceIras e façam
publIcamente apelo à poupança e ao crédito, mcluslve através de
cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer
fonna, de vantagens asseguradas pelo Poder Púbhco, salvo se decorrentes de
contratos que obedeçam a cláusulas umfonnes,

I) os que, dentro de 6 (seIS) meses antenores ao pleito, hajam
exercido cargo ou função de direção, adInmlStração ou representação em
pessoa JundIca ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras,
de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder
Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça as
clàusuJas uniformes,

J) os que, membros do MinIStério PúblIco, não se tenham afastado
das suas funções ate 6 (seIS) meses anterIores ao pleIto;

I) os que, seTVIdores públicos, estatutânos ou não, dos órgãos ou
enndades da Admnustração Direta ou Indireta da Umão, dos Estados, do
DistrIto Federal, dos Municipios e dos Temtónos, Illclusive das fundações
mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses antenores
ao pleito, garantldo o dIreIto á percepção dos seus venCImentos mtegrais.

TIl - para Governador e VlCe·Governador de Estado e do DistrIto
Federal

a) os inelegiveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República especificados na alínea "a", do inCISO IL deste artigo e, no tocante
as demais alÚleas, quando se tratar de repartição pública, asSOCIação ou
empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal,
observados os mesmos prazos;

b) ate 6 (seis) meses depOIS de afastados defmiuvamente de seus
cargos ou funções'

I - os Chefes dos Gabinetes Civil e M1Iitar do Govemador do
Estado ou do DistrIto Federal,

2 - os Comandantes do Dtstrlto Nava!, RegIão Mllttar e Zona
Aérea,

3 - os Diretores de órgãos estadUaIS ou SOCIedades de assistência aos
MurucipIOS.

, 4 - os Secretários da Administração Muruclpal ou membros de
órgãos congêneres

IV - para Prefeito e Vice-PrefeIto
a) no que lhes for aplicáveis, por identidade de SItuações, os

inelegíveIS para os cargos de PreSidente e ViCll-Pr;l5ldente da República,
Governador e Vice-Governador de Estado e do Di.strito Federal, observado o
prazo de 4 (quatro) meses para a desincompau'bilü:ação;

b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em
exerclcio na comarca, nos 4 (quatro) meses antenllres ao pleito, sem prejuízo
dos vencimentcs mtegrals,

c) as autoridades policiais, CIvis ou militares. com exerciclo no
MurucipIO, nos 4 (quatro) meses antenores ao ple·to.

V • para o Senado Federal:
aIos lllelegivelS para os cargos de PreSidente e Vice-PreSidente da

RepúblIca específicados na allnea "3", do meiso lI, deste artIgo e, no tocante
ás demaIS almeas, quando se tratar de repartição pública, associação ou
empresa que opere no terrítóno do Estado, observados os mesmos prazos;

b) em cada Estado e no Distrito Federal, 05 Úlelegiveis para os
cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições
estabelecidas, observados os mesmos prazos.

VI - para a Cllmara dos Deputados, Assembléia Legíslauva e
Câmara Legislativa, no que files for aplicáveis, por IdentIdade de situações,
os inelegíveIS para o Senado Federal, nas mesmas condições estabeleCidas,
observados os mesmos prazos;

VII - para a Câmara MUnIcipal:
a) no que lhes for aplicável, por IdentIdade de sítuações, os

Úlelegívels para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado
o prazo de 6 (sels) meses para a desincompab'bilização;

b) em cada MurucipIO, os ÚlelegivelS para os cargos de Prefeito e
Vice-PreteIto, observado o prazo de 6 (seiS) meses para a
desincompatibilização.

§ 1° Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República,
os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem
remll1ciar aos respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do pleito.

§ 2° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito
poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os seus IDllIldatOS
respectIVOS, desde que, nos últrrnos 6 (seis) meses antenores ao pleito, não
tenham sucedidc ou substituido o titular.

§ 3° São inelegíveIS, no território de jurisdição do tituJar, o cõIijuge
e os parentes consangúlneos ou af1llS, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador de Estado ou Territóno, do Distrito
Federa!, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses
anteriores ao pl~ito, salvo se já lItuJar de mandato eletivo e candIdato à
reeleIção.
......................................................................................................................
................................................................................................................
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LEI Ne 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

CÓDIGO ELEITORAL

INSTITIJI o CÓDIGO ELEITORAL

PARTE QUINTA
DISPOSIÇÕES vÁRIAs

llTL'LO [V
DISPOSIÇÓES PENAIS

PODI!R JUOICIARIO
TRIBUNAL SUPlRIOR ELEITORAL

ACÓanAo •• 11.551
(20.9.94)

=t.v • :11 5:11 - CI.UIC •• - "IAI 0-1'%1 c2R'. 'Apa _

ULAT'ORl H 1n~1 tro An1:.0n.1o de Plidua RJ.beJ.rc.
ucouzwrZS: JolõÔ N.iC J~hur 111ho e Ed.aQn Mar1:ino AcliclQ.

Pku~w&so Phnal El~i1:oral.
InLerroga~~T1~ doa aculadov.
Dt!!atnuclil•• ldade. Inocorrência da vJ.olaçao
~~:A~~~nciPlua do c:cnt:.radit.Orio (I da ampliJ

I - O ar~. ISS ao COdigo de Proc•• "o
Perutl nilo .. apll.CllVol ao prCK.t!uuw
eleitoral, :u:gundo IH! dllpreendt: <.10 .art.
359 do Código r.l .. , Iv""1.

rr - Recurso ê15p-cial nào conhecJ.do.

Vl~r.OJ::, ~l.C"

Acordam oc MLni8~rOM ao Tr~bunMl Supurl.or
Ele1tô t"al, P"" Il\dlcrJ.i1 de VOt,.Oki I vfillncido o Sr. MinJ.Mtro

M~rco Au:t-.lio, nA('J conhwt:t!r de rGcur.o, noa LerJl'tOJf da", neta.
taqutqr.f1caa *m dpwnMO, que t1cam fazendo par~ft in~e9r~nt~

da d.."l~Ao.

CAPÍ11JLo III
DO PROCESSO DAS INFRAÇÕES

Art 359. Recebida a denúncIa e Citado o mfrator, tera este o plllZO
de lO (dez) dias para contestá-Ia, podendo juntar documentos que llidam a
acusação e arrolar as testemunhas que nver.

Art. 360 OuVidas as testemunhas da acusação e da defesa e
praticadas as dtbgênCl8S requcndas pelo Mmisténo Pilbhco e defendas ou
ordenadas pelo jwz, abnr-se-á o prazo de 5 (cmco) dias a cada uma das
partes· acusaçAo e defesa. para alegações finals

Ar!. 364. No processo e Julgamento dos crimes elertorais e dos
comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execuçJo,
quc lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsldtána ou supletiVo, o
Código de Processo Penal

li

11

H

• do Tribunal SUp"r1or t:lol.toral.

1994.

eSJ.dunte

HelaLor

prOCurAdcr-

DECRETO-LEI N° 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRaI!
DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE

TíTULo r
DO PROCESSO COMUM

CAPÍTIJLOr
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 394. o juiz, ao receber a queixa ou denúncia, designará. dia e
hora para o mterrogatório, ordenando a citação do reu e a notificaçio do
Ministério Público e, se for caso, do querelante ou do assistente.

Art. 395. O réu ou seu defensor poderá, logo após o mterroglltÓno
ou no prazo de 3 (três) dias, oferecer alegações esentas e arrolar
testemunhas.

o 5ENIlOR KINI5'1'RO AIl'rO!lIO DE PÁDUA aIaUROI
SenhoT" Pr~5id.nto, o parecer dA I'roeurAdori4-Gerol EleJ.t.urcl

ao.im expOu a con~rOVQrS1a (f18. 86/88)'

"Cuida-.c! QQ ~lI!Jcur9U especi 61, com t 1.nCl1SS
no ."rt.. 2715, I, A do Código Eleit.oral,
J.nterpo.t.o por .1o.e NRii Jiabur Filho e Edaon
Ka~":,.n. Ac.tcJ..o, incontormadoa CUJa o v. acórc1lo
prolatado pelo eqrOqio Tribunal RaqLon.. l
Rleitoral do Hirul. a.reil! no ftecurso crlmlndl nl
+3/!)2, da Z. E. dI: Pa••os, neqando-lh"
pro'V';Lmllnto.

o. recorrenletl, r05pecttvaJl8nt., Diret.or
G.u:lllnLu 8. CiQrent8 de Prog.ramaçâo da R64::z.o Xin••
Ll.~J:'d&d., foram êondwnCldo., como incur.oe: tiO
arT.. 347 do Código EleitorAl, porque no dia. 5 de
lM.rço ti.. l!J92, d.1xou aquelM DnUliKor. d.
tranam..i:tir o p.r:ag:rM.ma el.i"tora1 grat.u1:to, I"UI

mot.ivo jUlt1!lciltJU, dellcunprlndo, a••1m, ali
in.trl.lçO~U da Ju.t.lça Eleitoral. A ptiln& t01 dw
3 (t.&•• ) •••5 de d.tençilo e 10 d1aB-mult.lI1,
aub.titulda ti pena privativa de liberdade por
pra.tafjGD de .erviço. li. Sociedad.e de As.iJ!lttncJ.l1
ao Menor de PdIDOD.

O .c6rállo ;uerrvado n_goc provJ.fIant.o dU
racurBO pelo" ~t!tguint... fund&l1Wntoa;

, R.correm os; r.u~ r ... alaqaçAo
b6-.:J.c:a., rapet..1da desde o prJ.MUJ.LO mo_nt.o,
de que o PT, partido que tez a
raprlttlentllliao que dt=u origem a denl.1:ncia,
n"o tinha levit1.m1dada e lnteroase pa:r;a
faa&-lo, jÁ que o prugr4ll1a que a R4d.1o
Mina0 LJ.berdllde dei'Xou d. \..ramutlitir to1° uv PSC (ParUdo !Iocial Cristão,. oise..,
ai.nda, que " 1'160 tran••isa!o do proq.~1IWI.

.l.itor.l gratuit:o decorreu d.. m4111
cond..çõ.. do t.••po, .."tAtic& • fatora.
coçlliltmaant.. alhvioll l vont.d., do"
a,Qent.es, ra.zio pela qual nio pode. luar
respon.abili~ddu~ p"lc crjme quv •• lh••
quer .unputar•

•••••• n •••••••••••••••• • .

.....................................................................................................
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PROJETO DE LEI ti" 2 ~~9. DE 2000
(DO SR AFFONSO CAMARGO)

d nda ' pessoa flalca. das despesas com
DllpOII sobre 8 daduçao. para ~ns de Imposto e':hoS de surdez, de quo traia 8 Lei n'
medlcolrn<ln\oll. óculo., '.ntal de contato e ap.
\I 250, de 26 d. dllZll!Tlbro de '995 e dá ouua. pr<Nid!tnel."

(APEIISE-SEAO PROJETO DE LEI 11°1095, DE 1999)

O COnsm50 NlClOnalde<rt1o

Art Ia. A alínea "," do Inciso II e o Incl!O V, do § 2&, do artlgo 8",
da Lei nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995, paulm a VJgorar com a segmntercdaçlo

Art 811 _.

n- .
a) lOS pagamentot ctétuados, no ano calendáno, a médicos, denwtu.

pllCólogol, fiJlotmpoulU, ío...udJóloBo" tmpeu1lJ OCuplClOllll. e ho.plUl5, hem como
u despellS com medicamentos. cxames taboraton.als. setV1Ç03 ndtológlcos. apuelhos
onopéd1cos e de .urd... próteses ottopéd..... e dentinas, oculo. e leme. de contlClO, <NR)

21',

v - no caso de despesas com meche&mentoS, aparcl~ onopé<bcos e
de surdez, proteses onopédu:u e dentinu. óculos e Icnms de contacto, eX1~·5e a
compr(lvlÇ&o com tece\tuíno medtco e nata fiscel em. nome do bc11efictá.no, (NR.)

Ar!. 2' , Esta LeI entnl em VIgor na dau de .ua pubhcoçAo,
produzmdo efeito!. .. putlt' de V' de: Jane\t'O do IM subs~üt:ntc

ruSTIFICAÇÃO

I. A Lei n' 9 250, de 26 de dezembro de 1995, que alterou a
legi.!lllÇlIo do imposto de renda das pessoas liSleM, em seu artIgo 8°,

determinou que fossem deduzidas na base de cálculo do referido lII1poSlO,
dentre outras, as seguintes despesas, relacionadas no mC1SO lI, lelre "a'"

"a) aos pagamentos efetuados, no ano
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapéutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédIcas e dentárias;"

2. Pelo que se percebe, a mesma Lei no contexto do
abatimento de de!pesas rc1ll<llonadas li saúde, nJo lOstendeu o beneficio, por
exemplo, aos gasto! com "medicamentos", mwto embora tenha autonzado
abater as despesas com hospi\lÚS, SttullÇlo esta que privilegia uns contribuintes
em detrimeoto de outros, pelas segumtes mzõcs'

a) nos casos de internação hospitalar cUJa despesa mclui a
COl1ta medicamentos, o coouibumte, oesta sltuaçllo, obtém o benefiCIo de
deduzir as referidas despesllS com medicamento! do lII1posto de renda;

b) Isto acontece porque a Lei autonza o abatimento no
mencionado Imposto, do agregado "despesas com hosp/Jals", que mclUl a
COlIta medtcamentO!;

c) para a grande mmona de contnbutntes que trela de
seu! problemas de saúde fora dos hOSP'IlUS, a Lei nlIo concede o reCendo
benefiCIO fISCal.

3, Ainda 00 contexto da dedUlilio de despesas relaclOnadas à
saúde, constata-se outra desigualdade de tratamento:

a) os contnbumtcs que forem acometulos por doenças
no segmento ortopédiCO e dentáno, terão, com certeza, SIUti despesas COlO

aparelhos e próteses ortopédtcas e dentárias dedUZIdas na base de cálculo do
aludtdo I01poSto de renda;

b) por outro lado, se o contnbuinte lIver a pouca sane de
ser acom<:\Ido por doença na át<:a oftalmolÓgica 011 audttlVa, nesta hipótese
nlIo lhe será permitida a dedu~ no unposto, dos gastos com a aquisiçllo de
óculos, lentes de conllWto e aparelhos de surdez, que se destmem li correção
de seus problemas

4 A propósito, a CODSlItuIÇllo Federal ao di.!correr sobre as
lImrtações dJJ poder de trIbutar, em seu artigo ISO, veda à Umilo, aos Estados,
ao Dlstnto Federal e ao. MunicípIOS, dentre outras disposIções.

"TI instituir tratamento desigtlal entre
c01rtribulllt~ que se encontrem em slmaçlfo equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocnpação profissional ou função por
eles exercida, independentemente da denominação juridica dos
rendimentos, titulos ou direitos;" (o grifo é nosso),

5, O Projeto de Lei que ora se apresenta, tem o objetivo de
mclulf no rol das despesas dedutlvels na base de cálculo do lII1posto de nenda
das pessoas flsicas, os gastos com medtcamentos, óculos, lentes de contaeto e
aparelhos de surdez, a fim de restabelecer a Justiça tnbutàna a contnouintes
que se encontram "em sltullçlJJ equivllJente", na forma como estabelece o
tIl8I1damo:nto COnstituCIonal, dumte das constlllaçôeli de deSIgualdades como
venficadas.

6 Como se sabe, este País possuí inúmeras deSIgualdades de
ordem econÔm,co-soclal Aqui esta-se propondo prOVidêncIas para a
equa!Lzaçilo de apenas wna, dentte muitas OUU1lS.

7 Portanto, já não é sem tempo que o governo abra m!o de
pequena parte de sua receita tnbutána em prol da saúde da populaçilo, mesmo
porque, para o Estado, nlIo se trata de um gasto ou perda de re<:etta sem

retomo, e sim de ínvestünento de extraordinário alcance social. Investimento,
isto sim, com retorno certo, porquanto povo sadio implica em maior
eficiência da economia e eficiênCia econômica importa em crescimento auto·
sustentado e portanto em IllllIor arrecadação trtbutária,

8. Ante isso, conto com o endosso de nossos Ilustres Pares no
Congresso Nacional, para a devida aprovação de minha proposta.

Sala das Sessões, em)'In de fevereirO de 2000,

C4~
Deputado AFFONSO CAMARGO
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PE.LA
COOIlDESAÇÁQ DE ESnJDOS LEGISLATIVOS· C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATJVA DO BRASIL
1988

l1ruLOvr
DA TRlBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPiruLOI
DO SISTEMA TRlBUTÁRIO ::-JACIONAL

Seçlo 11
na. Limitaçllel do Poder d. Tributar

Art 150 Sem prejuízo de outras glll1Uluas lISsegurades ao
contrIbumte, é vedado a Umllo, aos Estados, ao DIstrIto Federal e aos
MlI1llClpI06

I . eXigIr ou aumentar tnbuto sem le1 que o estabeleça,
n - instItuir tratamento desIgual entre contrIbUIntes que se

encootrem em sItuaçllo eqwvalente, prOlbllía qualquer dJsunçoo em razao de
ocupaç!o profissIOnal ou funçoo por eles exereJdll, Independentemente da
denOl11JllaçllD jundiea dos rendunentos, títulos ou dl1cll.os.

[JI - cobrar trIbutos'
a) em relaçoo a fatos geradores ocorndos antes do míclo da vIgêncIa

da leI que os houver InstItuído ou aumentado,
b) no mesmo exerelelO flI1lllJctlro em que haja SIdo publIcada a leI

que 05 msbtum ou aumentou1

IV • utihzar tnbuto com efeito de confisco,
V - estabelecer IImIlaçôes ao trlIfego de pessoas ou bens, por melO

de tnbutos Interestaduais ou mtermunlcl~8IS, ressalvada a cobrança de
pedágio pela utilIzação de V1as conservadas pelo Poder PúblIco.

VI • InStituIr unpostos sobre'
a) patrunOmo, renda ou servIços. uns dos OUIrOS,
b) templos de qualquer culto,

c) patrimônio, renda ou ServIÇOS dos partIdos políticos, mc1uslve
suas fundações, das entidades smdlcals dos trabalhadores, das U1Sutwções de
educação e de assls~ncia SOCIal, sem fms lucratlVos, atendidos os reqUlsítos
da leI;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
§ l° A vedação do mClso m, "b", não se apllca aos Impostos

prevIstos nos artigos 153, I, lI, IV e V, e J54, II
§ 2° A vedação do mClso VI, "a", e extensiva às autarquias e às

fundações mstltUldas e mantidas pelo Poder Públtco, no que se Tefere ao
patrimÔnio, à renda e aos servIços, vmculados a suas finalidades essencJais
OU às delas decorrentes

§ 3° As vedações do mClso VI, "a", e do parágrafo anterior não se
aphcam ao patrimônio, à renda e aos ServIÇOS, relaCionados com exploração
de atiVIdades econômicas regidas pelas nonnas aphcáveis a
empreendImentos pnvados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de
preços ou tanfas pelo usuáno, nem exonera o pronutente comprador da
obrigação de pagar Imposto relatIvamente ao bem unovel.

§ 4° As vedaçlles expressas no inciso VI, alineas "b", "c",
compreendem somente o pattunônío, a renda e os servIços, relaCIonados com
as finaltdades essenCIaIS das entidades nelas mencionadas

§ 5° A lei determinará medidas para que os consumIdores sejam
esclareCIdos acerca dos impostos que mCldam sobre mercadonas e servIços

§ 6° Qualquer subsidIO ou Isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédIto presunudo, anIStia ou remIssão, relattvas a Impostos,
taxas ou contnbulçlles, só poderá ser concedIdo mediante lei especifica,
federal, estadual ou municipal, que regule exclUSIvamente as matérias aCIma
e numeradas ou o correspondente tnbuto ou contribUIção, sem prejuízo do
dISposto no art.I 55, § 2', XII, "g"

• § 6' com redação dada pela Emenda COllSltlUClOnal n' 3, da 1703 1993.
§ 7' A leI poderá atnbUlf a sUjeito pasSIVO de obrigação tributána a

condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contnbUlção. CUJO
fato gerador deva ocorrer posterionnente, assegurada a unedlata e
preferencial restttuição da quantia paga, caso não se reahze o fato gerador
r-resumldo

• § 7"acrucentado pela Emenda COMl/lUClanal n' 3. de f7 03'1993

LEI N' 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS.

CAPÍTIJLom
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

Art 8' A base de cálculo do unposto deVIdo no ano-calendárIo sera
a diferença entre as somas

[ - de todos os rendImentos percebidos durante o ano-calendáno,
exceto os Isentos, os não-trlbutávels, os trlbutavels exclUSIvamente na fonte e
os sUjeitos à tnbutaçilo definItIva,

II - das deduções relalJvas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médIcos,

dentIStas, pSicólogos, fiSIoterapeutas, fonoauw610gos, terapeutas
ocupaclo!ll\1s e hospitais, bem como as despesas com eXllInes laboratorillls,
servIços radIológICOS. aparelhos ortopédtcos e próteses ortopédicas e
dentanas,

b) a pagamentos efetuados a estabelecl1Dentos de ensmo
relatIVamente a educação pre-escolar, de I', 2' e 3' graus, cursos de
especlahzação ou profiSSIOnalizantes do contrIbumte e de seus dependentes,
até o hnute anual mdivldual de RS I 700,00 (um nul e setecentos rems),

c) à quantia de RS 1.080,00 (um nu! e OItenta reais) por dependente;
d) às contrIbUIções para a PreVIdência SOCial da Umilo, dos Estados,

do DIStrito Federal e dos Mumciplos,
e) às contribwções para as entidades de prevlllêncla privada

domiCIliadas no País, cUJO ônus tenha sido do contnbuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Soctal,

f) às importânCIas pagas a titulo de pensilo alunenticia em face das
nonnas do DireIto de FamílJa, quando em cumprimento de decisão judiCIal
ou acordo homologado JudICIalmente, inclusive a prestaçâo de altmentos
provlsIOnll1S,

g) às despesas escniúradas no Livro Caixa, preVIstas nos inCISOS I a
III do art 6 da leI nO 8 134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho
não-assalariado, mclusive dos letloeiros e dos titulares de servtços notartais e
de registro.

§ I' A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, transferênCIa para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela PreVIdênCIa SOCIal da Urnllo, dos
Estados, do Distnto Federal e dos MumciplOS, por qualquer pessoa Jurídica
de direito púbhco mtemo, ou por entidade de prevtdêncla privada,
representada pela soma dos valores mensais computados a partlf do mês em
que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de Idade, não mtegrarà a
soma de que trata o mClso 1.

§ 2' - O dIsposto na alínea "a" do inCISO 11
I - apilca-se , também, aos pagamentos efetuados a empresas

domICIliadas no Pais, destInados à cobertura de despesas com hospitalizaçiio,
medICas e odontológiCas, bem como a entidade que assegurem direIto de
atendunento ou ressarCimento de despesas da mesma natureza;

II - restrmge-se aos pagamentos efetuados pelo contribumte,
relatIVOS ao própno tratamento e ao de seus dependentes;

III - ilnuta-se a pagamentos especificados e comprovados, com
mdlcação do nome ~ndereço e número de mscrição no Cadastro de Pessoas
Fislcas - CPF ou no Cadastro Geral de Contnbumtes - CGC de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indIcação do cheque
nommatlvo pelo qual foi efetuado o pagamento,

TV - não se aphca às despesas ressarCIdas por entIdade de qualquer
espéCIe ou cobertas por contrato de seguro,

V - no caso de despesas com aparelhos ortopedicos e próteses
oflopedlcas e dentárias, eXIge-se a comprovação com receltuáno médico e
nota fiscal em nome do beneficlario
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Altere o SI1, 231 do Código de Trânsito Bresilelro

(APENSE-SEAO PROJETO DE LEI N°2107, de 1998)

OCongres.o NaC10nBl decreta,

Art l' - Os Inoso. VII e VIII do art 231 da Lei n,' 9 503, de 23 de .etembro de
1997, que ,nsbtUlu o Código de Tr~n.,to Braslle"o, passem a Vlgllrar com a
seguinte red.Ilçllo

'Art 231 ( )

VII - com IotaçAo excedente
In/roçA0 média,
Penalldede mulle,
Madlda edmmlstrebve, retençilo do valculo

VIII - efatuando o transporta remunarado de pessoas ou bens,
quendo n60 for II""nriedo pero esse fim, selvo c8SOS de /orÇa
maior ou com pemllsstlo da autondada competente'
InlraçlJo gravlsslma,
Penalidade' mulla a .preensllo do veiculo,
Medida admlmstrahva remoçlo do veiculo,"

Art. 2 '- Esta lal entra em vigor na data de sue pubhcaçllo

JUSTIFICAÇÃO

Da acordo com o que atualmente dispõe o art. 231 do Código de
Trllnsllo BraSileirO, a Infraçllo consistente em 'efetuar transporte remunerado de
pessoas ou bens, quando ntlo for lICenCIado para esse fim' é considerada
'médta', punida com multa e medida administrativa de 'retençAo do veiculo'

Tl'lIt'-S9 da mesma pena para quem trafege com lotaçllo excedente - que fOI
msnlida no presente proJeto.

No art 234, o mesmo Código de Trllnsrto Braslle"o capitula como
'grtlvlssimli' e punrvel com a apreensão do veiculo a infraçllo de "adulterar
documento de habllileç60 e de Identificaç40 cio veiculo'

Ora, a IndeVida utilização de veiculo para transporter pessoa.,
mediente remuneraçllo, sem estar autonzado para tanto, colocando os
passageiros em riSCO e afrontando o ordenamento administrativo, tnbutáno,
plllvldanclário e trabalhista do pels constitui, sem qualquer dúvida, falta
gravissllna, além de equlparlr', claramente, a 'adulterar e habllilaÇ§o do veiculo',

poiS o mesmo estará sendo utilizado com finalidade para a qual não está
regularmente habilitado

É necessáno, portanto, que se considere, em ambos os casos 
transporte clandestino e adulteraçllo da habllitaçllo do veiculo - a Infração
Igualmente ~grav(sSlma". e que se aplique, nas duas situações, a mesma sançao.
multa e apreensão do veiculo

Em geral, os valculos usados no transporte clandestino são
Inadequados e Inseguros e 0Il motanstes nAo têm preparo edequado nem para
dlnglr veiculas coletivos, nem para es situações de emergênCia e para o trato
com o público Além diSSO, na eventualidade de um aCldante que envolva o
veiculo c1andeslJno, dl1lCilmente os passageiros n818 embarcados ou terceiros
envolVidos na ocorr!looa terão poSSibilidade de obter ressarcimento por
despesas rnédlco-ho.pltalares decorrentes de lesões corporaiS, ou de contar com
Indenização por denos materiais ou moraiS, Já que o clandestino não oferece
cobertura de seguro, nem possui, geralmente, lastro patrimonial sufiCIente para
arcar com tais responsabilidades

o Poder Público tem obrigação de resguardar e fortalecer o sistema
orgarllzado, cuJa disciplina fOI Insbtuida em beneflclo do usuáno Impõe-se,
consequentemente, saJam adotadas medldes mels rigorosas do que as
etualmente previstas no Código de Trllnslto BraSileiro, Visando, espectflcamente,
a retirada de clrculaçllo dos transportadores Irregulares. Para tanto, os velculoa
de transporto coletiVOS que est8jam prestando serviço de transporte de
passageiros sem a deVida autonzação Ou parmlssllo devem, não somente Ser
multados, mas, também, necessariamente, apreend,dos pela força poliCiai
sempre que flagrados efetuando tal operação c18l1dasbna

Se a escassez da empregos tem compelido multas trabelhadores a

operar esse tipo de transporte como meio de Vide - o que é, em SI,
compreensível - não podemos, em nome dessa mazela, colocar em risca os
usuáriOS de transporte, que formam o conjunto de sOCiedade

Por tudo ISSO, contamos com o apoio dos colegas parlamentares para
a aprovação cio presente projeto.

16
Sela das Sessões, .de fevereiro de 2000.

Deputa"A'~{PPS-RRJ

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDEllAÇÃO DE ESnJDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO,

CAPíTIJLO XV
DasInfr~

PJt 231 TransItar com o veiculo'
1- d8llificando a VIa, suas instalações e equipamentos.
H - derramando, lançando ou arrastando sobre a VIa:

a) carga que esteja transportando,
b) combustlvel ou lubnficante que esteja ut1lizando,
cl qualquer objeto que possa =etar nsco de aCIdente'
Infração - graVlSSlmJl,

Penalidade - multa.
Medida adnuOIstrativa • retenção do veiculo para regulanzação;
11I - produzindo fum""a, gases ou partículas em mvels supenores

aos fixados pelo CONI'RAN;
PI - tom suas dunensões ou de sua carga supenores aos hmltes

estabeleCIdos legalmente ou pela smallzaçilo, sem automação'
Infração - grave,
Penalidade· multa;
Medida adrnrnlStranva • retenção do veiculo para regulanzação,
V - com excesso de peso, admilldo percentual de tolerânCIa qWlI1do

aferido pai eqUIpamento, na fonna aser estabeleCIda pelo CONTRAN
Infração - média,
Pena1idade - multa acrescIda a cada duzentos qwJogramas ou fr""ão

de excesso de peso apurado, constante na segumte tabela'
ai até seIScentos qwlogramas • 5 (cmco) UFIR,
b) de seiscentos eum a OItocentos quilogmmas - 10 (dez) UFIR;
cl de oitocentos eum aum mil qwIogramas - 20 (VIOte) UFIR.,
d) de um mIl e um atrês 0111 qu1logramas - 30 (temia) UFIR;
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c) de três nul e um a cmco nu! quilogramllS • 40 (quarenta) UFIR
Oac!ma de cmco mil e um quilogramas. 50 (cmqüenta) UFIR' '
Medtda adnllDlstratlva - retenção do veiculo e transbordo da carga

excedente;
VI - em desacordo com a autorizaç«o cspecJ8I, expedida pela

autondade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a
mesma eSl1ver vencida:

Infração - grave,
Penalidade - multa e apreensão do veículo,
Medida admmlstrativa - remoção do veículo,
VII - com lotaçlo excedente;
VIII - efetuando transporte remooerado de pessoas ou bens quando

nllo for licenCiado para esse fim, salvo casos de força maIOr 'ou com
permissão da autondade competente:

Infração - média,
Penalidade - multa;
Medida admmlstrativa - retenção do veículo,
IX - desligado ou desengrenado, em dechve:
InfraçAo • média,
Penalidade - multa;
Medida admimstratlva - retenção do veículo,
X· excedendo a capacidade máxtma de tração'
Infração· de média a gravissunB, a depender da relação entre o

excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser
regulamentada pelo CONTRAN.

Penaltdade • multa;
Medida Admmlstral1Va - retenção do veiculo e transbordo de ClIl'ga

excedente.
Parágrafo único. Sem preJulzo das multas prevístas nos mClsos V e

X, o veiculo que transitar com excesso de peso ou excedendo à capacidade
máxima de tração, não computado o percentual tolerado na foona do
disposto na le81slaçoo, somente poderá continuar viagem após descarreglll o
que exceder, segJIDdo cnténos estabelecidos na refenda legislação
complementar.

Art. 234 FalSIficar ou adulterar documento de habilitação e de
Identificação do veiculo:

Infração • gravísSlll1ll;
Penalidade· multa e apreensão do veiculo,
Medida admmistrativa - remoção do veiculo.

PROJETO DE LEI N' 2 '52, DE 2000
(DO SR JOSI: RONALDO)

OlspO< IObnI • obngalonodade dO UIO dO IIngIJa portlJguMII n. p<Jbhclda<le a d6 ""!t"
prcv><l6naa.

(APENSE-SE AO PROJETO OE LEI NO 1 "7" DE 1900)

Art. 10 COMldenndo que a UflIUl portuguua é o KllOIftI ofiaal da Rcpúbbca

fcôntM do Br..I. nos termos do nplllt do.-t 13 da ConIbtU'ÇIo Fods'al. é oboItt6no
o MIl WCI na publJa,càdc de qualquer tipo vncu1r.da em qualqu« mao de comumcaçIo

PJlrapo ,.te- Para o eAtrvo cumpnmatto da ca,.t dttte 1II11BD. toda.,

quoIqu« poI&wa ou .,.pRIIio ... Ilnt!u& "'__ pott& em uoo lia pubbcid&do, d_
I« converuda ml bnsua portu.gueta. legu&1'Jdo...e. 1fItlPR. OI procedunentol de cocPIU'IIo

dtoonnacultaelallolUl PO_.

Art. r o delcumpnmE!ltO das ddpo!lÇÔtS do an lD SUJeita Q ln&.or a

...... odmuu_ lia forma e1a~, "'" Pf<IUÚ" du - do __

CMI, peIlalc du d-.lM em nonnos eop<dliea, com _110 valor de

1.100(..........) .lOOO( ) lJF11U, .._ft_
n. 2000 (duu mü). 7000 r nlJF11U, .. paIOlJund>a.

Art. Y' o PodIr' ExecuUVo JllIUlImIatari sa la 00 prazo mIDamo di 90

(noventa) dw a CQJUl' da data de -.li. publicaçlo

Art. 4° Esta let entra em vigor na data de sua publicaçlo

.JUSTIFICAÇÃO

Torn&-se cada vez nws lntenlO o UIO publiciúrio de palavru a expr1lII/leo

em llngua es1l1lJll!OtTl, oobretudo em IDgli!s, • ponto de Cl'W' uma re!açlo abusiva _

prodUlotM a contumidores

EJSI rd&çlo, mcdlOÓ' pela publicidade de qualqUel" tipo em quaJqua- doa

meios de COltl1I1ICIÇio, é também I..va à língua portuguesa como patrimônio cultutll da

naçlo. pots tende a delcaract:enzar a.llngua. Mu auxia' tende • ser eng&noII., uma vez que

compromete a coerência entre pen_o, palavra a a>io - etaâlcia da boa colmlJlil:açlo,

cruClllnu relações comoroaiJ

Pr<tendo, com elte PrOjeto da La, reintrodwir no PlÚS • Wutar pdliu de

pubbadade em UnI\U' ponugueu Com iSIO, crOlO que • propootl JesWativa de minha

MIraria contnbulti pml • promoçio d. no... IlllflUle da nos.. cultura a. igualmente, pan o

.prunoramento <lur~ de produçio a COOlIUmo caraIi5adu pela publiculada

Por acredrtar no. UI1UIIOl educatiVOI e culturais !IUbjlClllltel à ~e

propo"çio, rmho C«t<2ll que poderei contar com o apoio a • aprovllÇio doi .-.. nobroa

colOSU pIIlI o Projeto de La que ora IlIbmeto à consideraçlo desta c...

_w~~~

iTJõ7 o

J
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LEGISLAÇÁO CITADA ANEXADA PPLA
COORDENAÇÁO DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

....................................................................
TÍTULO 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPjTULO IIT
DA NACIONALIDADE

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

ArL 13 A língua portuguesa é o idioma oficial da República
Federativa do Brasil

§ 10 São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o
hino, as annas e o selo naClOmus

§ 20 Os Estados, o Distrito Federal e os Mumcípios poderão ter
símbolos pr6pnos
.........................................................................

•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• •• 0 0'0

PROJETO DE LEI N° 2 -454, DE 2000
(DO SR LU CIAND DE CASTRO)

DlspOo ,obre a obngatonedad& do reolrttJlÇ6o dOI valores pagos à lnobtulçaO pnvada de
ensino supenor par estudantes que tenham se matnculado, postenormente, em outro
estabeJocimento

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 3794, DE 1997)

O ConQreetO N8ClOOBI decreta

Art 1· IV> InBtrtUlçOOs pnvodas de enSinO íÍipenor ficam
obngadas a restrtUlr os valores pagos pelos novas estu&tes que nelas

tenham cancelado matricula. deVIdo ao Ingresso em outro estabelecImento de
enSino supenor

PSr8gfllfc únICO A nsobwlçAo financeira prevISta no capu!
dependerá d9 comprovaçlo pelo estudants, no prazo da dOIS meses após a

mlltrtcula, de aprovaçAo em processo seletiVO e matrrcula em outra InstJtUlçAo

de enBlnO .upenar.

Ar!. 'Z' Esta 18< antro em vigor na data de sua publlcaÇ!o

JUSTIFICAÇÃO

o objel1vo <!&ste Pl'Cjeto de fel é o de cc1bir abusos,
prallcsdos com freqüttncia, pelas InstrtUlç/leB perl1culares de ensino supenor '

o pagamento do enSino privado, \OcluSlve o supenor é
regido pe'a fel N° 9870, de 23/11/1999 São previstas anUIdades ou
semestralldades, que podem ser divididas em parcefas mensaiS, e nas quais
pode estar também, Inclulda, a chamada "taxa de matricula"

Um candidato a uma vaga no ensino supenor
normalmente, se submete ao processo selebvo em mUitas \Ostrtuições, Os
exames vestibulares ou oU1ros slStemes de seleção e os procedimentos de
matricula são realizados em datas diferentes, em estabelecimentos diversos

ASSim, no intUito de garantir sua vaga em uma InstitUição na
qual tenha Sido aprovado, o estudante é obrigado a pagar as taxas de matricule e
mUitas vezas, algumas mensalidades Caso seja, pcstenormanta, aprovado em
outra InstltLllção de melhor qualidade ou que melhor atenda suas expectativas, é
obngado a deSistir da pnmelra, perdendo o dinheiro empregado no pagamento de
taxas e mensalidades

Esta é uma situação claromente absurda, que resulte da
mercantlllzação do ensino supenor que se observa no 8msII

Por Isto, com obJetiVO de proteger os estudantes e suas
famdlas, enquanto consumidores de um serviço essencial, a educação,
apresentamos este proj<lto de lei que lhes garante que não tenham que pagar por
um serviço que não ul1llzarno

É, portanto, certo da sua aprovação, por garanbr um dlTelto
elementar, que submeto este projeto de lei à consideração de meus ilustres
pares

Sala das Sessões, em It~ de ~"-'J '1J-<.~e 200

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
~{)QRDENAÇÃO DEESTI!DOS LEGISLATIVOS -CeDI

LEI NO 9.870, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.

DISPOE SOBRE O VALOR TOTAL DAS
ANUIDADES ESCOLARES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA REPUBLICA

fuço saber que o Congresso NaCional dccreta e eu sancIOno a segumte Lei

Art, 1° O valor das anwdades ou das semestralIdades escolares do ensmo
pré-escolar, funmunenlal, médio e supenor, será contralado, nos Icnnos desta Lei, no
ato da matricula ou da sua renovação, entre o csiabelcClmento de enSIDo e o aluno, o
pai do aluno ou o r""ponsavel

§ J° O vaiar anual ou semestral refendo no capul deste artigo deverá ler
COIDO base a últuna parcela da anUIdade ou da semestralIdade legalmente fIXada no
ano anlerior, mulllphcadapelo número de parcelas do perlodo lellvo

§ 1° (VETADO)

§ 3" O valor lotai, anual ou semestral, apurado na fonna dos parágrnfo.
precedeotcs tcrá VigênCIa por um ano e sera dlVlwdo em dozc ou SCIS parcelas
mensalS 19u!l1', làeultada a apresentação de planos de pagamento a1lemBllvos, desde
que nilo excedam ao valor total anual ou semestral apurado na fonua dos paragratos
antenores

§ 4" Sera nula não produzmdo qualquer efeilo, cláusula contratual de
reVisão ou rcaJustmnento do valor das parcelas da anUIdade ou semestralldade escolar
em prazo lUferlar a um ano a contar da dJlta de sua fixnçilo, salvo qlJJll\do
expressamente preVista em lCl

Art 2° O estabelecunento de ensmo deverá divulgar, em local de fácil
acesso ao publIco, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na ferma do BIt
lo e o número de vagas por sala-classe, no período mirumo de quarenlD e cmco dias
antes da data final para matricula, confonne calendário e cronograma da mstilUição
de ensino.

Pnrágrafo úmco (VETADO)

Art 3" (VETADO)
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Art. 4' A Secretana de Direito Econôlll1co do Mimsléno da Jusnça, quando
necesSl!rio, poderá requerer, nos termos da lei no 8 078, de 1i de setembro de 1990
e no Ambito de suas atnbuições, comprovação documental referente II qua1que~
cláusula contratual, exceto dos estabelecimentos de ensmo que tenham f1ll1l8do
acordo com alunos, pais de alunos ou assOCllli'ões de p8lS e alunos, devuiamen!e
lejllhzadas, bem como quando o valor arbitrado for decorrente da decISão do
mediador

Parágrafo único Quando a documentaçAo apresentada pelo
estabelec1II1ento de cosmo não corresponder às condições desta LeI, o órgão de que
!llIla este artigo poderá tOlllltr, dos mteressados, termo de compromisso na forma da
legalaçAo vigente '

Art 5· Os alunos já matnculados, salvo qwmdo madimplentes, terão direito
à renovaçAo das matriculas, observado o calendário escolar da mstltUlção, o
regimento da escola ou cláusula contratual

Art 6· Silo proibidas a suspenslio de provas escolares, a retençil.o de
dol:umentos escolares ou a aplicação de qU81squer outras penahdades pedagógicas
por motivo de inadimplemento, sujeitlllldo-se o contratan~, no que couber, às
sançllcs legms e adnu11Istrallvas, compativels com o Código de Defesa do
Consumidor, e com OS arts 177 e I 092 do Código CIVIl BrasIleiro, caso a
inadimplênCia perdure por mais de noventa dias

§ I· Os estabelecunentos de ensino fundamental, médiO e supenor deveria
expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferênclR de seus alunos,
tndependentemente de sua adunplênCla ou da adoção de procedimentos legaIS de
cobranças judlcJllls

§ 2· Silo asseguradas em estabelecimentos púbhcos de ensino fundamental
e médio as matriculas dos alunos, CUJOS contratos, celebrados por seus p81S ou
responsáveIS para a prestaçAo de serviços educsclOlllllS, tenham Sido suspensos em
virtude de inadunplemento, nos termos do cllplIl deste artlgo

§ 3· Na Iupótese de os allmOS a que se refere o § 2·, ou seus pais ou
respon!ll1VelS, nilo terem proVIdenCIadO a sua unedlat& matricula em outro
estabelecimcoto de sua hvre escolha, as Secretarias de Educaçllo estadU81S e
munic!pllÍS deverão pTOVldenciá-la em estabelecunC1l1o de ensmo da rede llúbhca, em
curso e série correspondentes aos cursados na escola de ongem, de forma a gl1Tl1llll1 a
continuld8de de seus estudos no mesmo periodo letivo e a respeitar o dIsposto no
mclSo V do art. 53 do Estatuto da Cnança e do Adolescente

Art 7" Silo legillmados à propositura das ações prevIstas na Lei no 8 078
de 1990, para a defesa dos drreitos assegurados por esta lei e pela leglsllli'àO vigente:
as associaçõeS de alunos, de p81S de alunos e responsáveis, sendo U1dispcnsável, em
qualquer caso, o apOlO de, pelo menos, vmte por cento dos pros de alunos do
eslabeleclIIlcnto de ensino ou dos alunos, no caso de ensmo supenor

Art. 8· O art. 39 da Lei no 8 078, de 1990, passa a VIgorar acresCido do
seguinte mclSo

"XIII - aplicar fórmula ou Indlce de reajuste diverso do legal ou
COlltratuaimcnte estabelecido"

Art. 'l' A LeI no 9131, de 24 de novembro de 1995, passa a vigorar
acrescida dos segumtes artigos

"Art 7"-A As pessoas Jundtcss de dll:elto pnvado, IDMtenadoras de
IlIJtituições de eru;mo sUJlenor, preVIStas no mClso 11 do art 19 da LeI no 9 394, de 20
de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admmdas em dITCito, de
namreu CIVIl ou comercIal e, quando constltuldas como fundações, serão regtdas
pejo disposto co art. 24 do Código CIVIl Brllllllelro

Parágrafo ImICO QU8ISquer alterações estatutárias na entidade
mantenedora, deVidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser
comlllllcadas ao Mnuslério da Educaç50, para as devidas prOVidênCias

Art 7°_9 As entllllldes mantenedoras de mstitUlÇÕes de eosmo supenor,
sem finalidade lucra,,\'8, deverão.

1- elaborar e publtcar em cada exercíCIO SOCial demonstrações fmancelras.
com o parecer do conselho fiscal, ou org!o slffi)lar,

11 - manter escnturação completa e regular de todos os livros fISCaIS, na
forma da legislaçil.o pertmente, bem como de quaísquer outros atos ou opemções que
venham a modificar sua SltullÇil.o patnmOOIai, em Itvros reveslldos de formalidades
que assegurem a respectiva exatidão;

1lI - conservar em boa ordem, pelo prazo de cmca anos, contado da data de
emiulo, os documentos que comprovem a origem de suas receItas e a efetivlIi'lo de
suas despesas, bem como a realtzaÇAo de qU81squer outros atos ou operações que
veoham a modificar sua Sltual;lo patnmomal,

IV - submeter-se, a qualquer ~po, a auchlona pelo Poder Públteo;

V - destmar seu plllrimOmo a outra instituição cong!nere ou ao Poder
Público, no caso de encerramento de suas alivldadeS, promovendo, se necessário, a
altenlÇão estatutàna correspondente;

VI - comprovar, sempre que soiJcitada pelo órgão competente

a) a aphcaçlo dos seus excedentes financeiros para os fins da in!ltltulçl!.o de
emnno,

b) a nllo-remuneração ou concessAo de vantagens ou benefiCIOS, por
qualquer forma ou título, a seus institUidores, dirigentes, SÓCIOS, conselhClros ou
eqUivalentes

Panlgrafo úmco A comprovaçil.o do disposto neste artlgo é indlSpensavel,
para fins de credenCiamento e recredenclamento da mstltulção de ensmo superior

Ar! 7· -C As entidades rnantenedoras de instituiçõeS privadas de ensino
superior comunitánas, confcssIOll8ls e filantrópicas ou constituldas como fundações
nilo poderilo ter finalIdade lucraova c deverão adotar os preceitos do ar!. 14 do
CódIgo Tnbutáno N""lOnal e do art. 55 da Lei no 8212, de 24 de julho de 1991,
além de atender ao disposto no art 7-B

Ar! 7"- D As enlldades mantenedoras de msntulções de ensmo supenor
com fmalJ(lade lucrativa, amda que de nantreza civil, deveria ela1:Iorar, em catla
exercíCIO SOCIal, demonstrações financeiras atestadas por profission8ls competentes"

Art. lO Continuam a prodUZIr efeitos os aIos prallcados com !Jose na
Medida ProvlSóna no I 890-66, de 24 de setembro de 1999, e nas suas antecessoras

Art Ii Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar! 12 Revogam-se a Lei no 8170, de 17 de janerro de 1~91; o art 14 da
Lei no 8178, de lo de março de 1991, e a Lei no 8.747, de 9 de dczOOlbro de 1993.

Braslha, 23 de novembro de 1999, 1780 da lndepend!ncla e 111· da
Repúbhca.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Jo<é Carla< DIa<

Pedro Malan

Paulo Renato Souza

PROJETO DE LEI N" 2 455. DE 2000
(DO SR. MEDl:IROS)

Dispõe sobre a políbca de rocuperaçAo do valor do salAno mfnrmo e COflC8de abono
aalansl 80s trabalhadores e aos segUradOS da Prevld6ncia SOQaf, em mRlo de 2000

(APENSE-SEAO PROJETO DE LEI N" 1. DE 1995)

O Congrasso NlICfonal decreta

Ar! 1° Em 1" de mala de 2000. o salérlo mlnlmo será fixado

em R$ 180,00 (cento a oltanta rea,.)

Perágrafo unlco Em Virtude do d,.pouto MO csput. o valor
olano do Sllléno mlOlmo comlIponderá a R$ 8.00 (.."s r",,'s) e o seu \l8lor
homno. a R$ 0,82 (ort8l1ta .. dOIS centavos).

Ar! 2" to deVido DOS trabalhedores, excluslVsmente no mês

de maIO de 2000, abono no valor de RS 68,00 (-.anta e 000 "'"1"), de8da
qUll o valor do ...léno, no mb Imllàl8tamanta antenor, nAo ullrapASC R$

1 360,00 (um mil, treZentos .. sessenla reais)

§ l' O obono de que trata O capu! sará P"Il0 até o qulnlo

di. úlJl do mês de Junho de 2000

§ 2" O valor horáriO do abono da que trata o ""pu! é da R$

0.31 (lnnte a um cenlavO$) e lle<J valor mensal é de RS 2,27 (dOII rtl81. a

Vinte a aete cantavos)
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§ 3' o .bono de quetrala o copul nAo e.orÁ rncorporodo aos

uJárfoo a qu.lquar título. nlllll eltaré eU)8rto a qualsquor InCldAnclao de
cari:ter tnbutino. tnlbalhl&t8 ou pr8videnCl6no

§ ~. O .bono de que trall o copu! é elClonolvo .00

aegurodol da PlllIIitlêncle Social que lO encontrem .m ""rcepçio de
benafrcloa ckJ prestaçAo c:ontmU8dl, delde que o valor do benefíCIO, em abnl
de 2000. nlo uilnlpa... R$ 40&,00 (quatrocentos e arto rulo)

Art 4° Esta ler entra em 'ligar n8 data óo sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

PalSAdll. finalmente. 8 turbulêncIa CQusada pela crIae
ftnlntellll IntelTlACional na economIa braallulra, l!i hora de o Paí5 retomar &eU
pnljOto de deaenvoMmento econOmlcO com juouça IlOCllll Do ponto do vl.te da
Ntab,ldlde econémlce. a lOOodod<l braollelro demonltrou, em 1999, Jll ..ter
amadureade o IMe do fentasm. do """"ai InftllOonéna Apesar do enonne
choque da cuatoa provocado pela brulCZl e elevada desvalonZlçlo cambial. o

comportamento .greg.do doo preço. d..menbu toda••1 prevlolSeo pe",mlatao
o moetrou quo o governo de1ém. ogoro. Inetrumarrto. de pollbco monell\n.
capazes de controlAr 8 lnnaçlo.

A eluel conjuntura li, por conseguinte. proplCl. p.r.
inlclormos um procel8ll de recuperaçio do valor do ••Illno mfnrmo. com o
objetivo de recofoca..Jo, 11 partrr de imitO dI! 2000, em um pstamar próximo de cem
dólar....

P.ro tanto. o ert l' do prooente proj.lo de Iet fixa BeU v.lor.
li perUr de maio dI 2000, em RS 180,00 Dependendo do mdlce de custo de vkfa
ulJilzldo. • oupondo-.. um. toxo de rn"eçlo médio mansal de O5% pora o
prtmelro qUadnme&lre de 2000, tal VII~r embutlns um aumento reaJ, que ver/nna

de 22% • 25% R....Ita-... que oplllOOflluII d. I'8CUpersçlo pllltendldo por esto

propoolÇio é bem In!llrlor 00 reo)ult. do 42%, lixado no pnmolro ano do Govemo
F,,",,"do Hennque. que foi perf9ll1mente obsoMdo pelo aconoml.

Nilo .. pode negar. por outro I.do. que a crise combllli de

jOnelro de 1999 onerou profund.menta o comportamento do m,"""do d.

trabalho, Apesar de as previsões calastróficas de descontrole InnaClonário e

queda do Produto Inlemo Bruto não se lerem confirmado. não se pode negar que

os trabalhadores. especialmente os de menor renda, foram aUngldos por
elevações nos preços de tarifas pQblicas (combustíveis. energia elétrica e
telefonia) e dos alimentos, em uma conjuntura absolutamente desfavorável à
negociação coleliva, dada a alta taxa de desemprego Por consegUinte, houve
uma queda Importante em seu poder de compra

Diante desse quadro, nada mais Justo do que a concessão
de um abono, no mês de maio de 2000, aos 18 milhões de trabalhadores que

ganham até R$ 1,380,00 É esse o obJSlivo do art, 2°, que concede um abono fixo

de R$ 68,00 a esses trabalhadores do setor privado, representando por SI s6 um
acréllClmo de 50% na renda mensal daqueles que ganham um saléno mínimo e
percentuais menores para as faixas de renda mais altas.

A concessêo de tal abono representará, ademais, uma

inJGÇAo adicionai de R$ 1.2 bilhão na economia. que cartamente aJudaré o

processo de recuperação econômica, por melo do aumento do consumo, da

produção e do emprego, Da mesma forma, nada mais justo do que estendê-Io

aos aposentados e pension\l;las da PrevidênCia Soeial que ganham até 3 salénos
mfn.mos.

Diante do exposto, temos a certeza de contarmos com o

epoio dos ilustres Oepulados e Deputadas a essa proposição

Sala das Se&8Ões, ern.J~' dett:íb\C...l'IC de 2000,

PROJETO DE LEI NO 2.456, DE 2000
(DO SR. MEDEIROS)

OlspOe ooble a pollbco de recuperaçllo do valor do aallino mlnlmo

(APENSe-8E AO PROJETO DE LEI NO 1. DE 1995)

o Congresso Nacional decreta'

Art 1° Em l' d. maIO de 2000. o ...láno mfnlmo aem fixado
em R$ 180,00 (cento e OItenta mau.)

Parágrafo único Em Virtude do dIsposto no caput, o vak:lr

dlimo do aalllrlo mlnlmo come.ponderé • R$ 6.00 (181' reero) e o sou v.klr
honino•• RS 0,82 (ortenta edOIS centavos)

Art. 2" ElI1a leI entra em 'IIgor na dali d. eU. publrcoçlo

JUSTIFICAÇÃO

P••••da. fin.lmenle. • turt>ulinCl. causad. pelo cn.e
financeira mtemaclOf1sl na economia brasileira, é hora de o Pars retomar aeu

projeto de del.nvolvrrnento econOmlCO com )u.t1ç8 soClel 00 ponto de viSl8 da
eltabllidllde aoonOmlca. a "",)Il1dade brasrlelra demonltrou. em 1999. jli eltar
amodufeClde e Ir",' do 1anlllsma da espirai rnllac>onllna Apes.r do .norme
choque de custos provocado pele brusca e elevada de&VBlonzaçAo cambiaI, o

oomportl1menlo .greg.do dos preços desmentiu tod.s a. prevl.oos pea8lml.ta.

e mostrou que " governo detém. agora, Instrum.ntos de polrbce monetana
capazes de controlar a rnnaçlio

A atual conjuntura é, por conseguinte, propiCia para

Imcr.nmos um precesao de recuplllllçlio dIo valor do saláno mfmmo, com o
objetiVO de recolccá-Io. a partir de maio de 2000, em um p.lamar próXimo de cem
dólares

P.ra tanto. o.rt l' dIo prnsente projeto d. lei lixa seu valor,
a psrtlr de mSlo d. 2000, em R$ 160,00 Depend.ndo do IndlCl! de custo de VIda
utrllzado. e supondo-oa uma taxa de mnaçlio média menlal de 0.5% p.ra o
pnmGlro quadnmestre de 2000, tal valor embutlna um aumento real, que vanana

d. 22% a 25% R.s••II..... que o percentu.1 de recuperação pretendido por esta

proPOliÇAO. a ser concedrdo em duol veze., é bem inlonor ao reaJu.te de 42%.

fixado no prunellO ano do Governo Femandlo Hennque, que fOI perf&rtament.
abllOlVido pai. economl8,

Diante do .xposto. temos a certeza de contanmos com o
apoIo dos Ilustresl ,pulados e Depuladas a essa proposição

Sala das Sessões. em U' dr'''C de 2000.

oe~~.,
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I'IlCJETO L:lI! LEI NO 2 <4a7, DE 2000
(00 IR. 1Wl1!1RClI)

PilIIIÍI'" a .........__~ I -1I\P'IdOI da PlIVlcl6ncll...../IÓ_._.. IflOO.

~EAO PIIO.IlTO OI! LEI N' 1, DE 1106)

proc:Mao da r-eup8C8Çio econOmlca, por mlllO do aumento do COIlaumo, da
pIDdUçIo • do empowgo Da lIlMll1a forma, nada maia JUlio do que lIlIIandl-lo
Roa apoaenl8dol 11 pensionistas da PI'8Yld'ncla SocIal que ganham Il\i 3 .."no.
rnrnlmoa

Nl. l'l! cIIYiIIo _lrallalhMcraa,~ no ..
lli m.e IIIlIOOO, _ no ..Ice' di 111 11,00(_• DIto rHIo), dIod.
qlll I vtIIr .. 1Il6r1o. no ..~1lI_. nIó u RI
l_,IlI(lIIIIml'_'__il).

'1' O_. qui -o f»llltl1IIi _ al60 qulnID
dIiI '*110 "dlJUlIhodl2llOll

':1' C...... hor*Io elo _ di qua tI* o caput' di RI
0,11 l'inta • um MIllIWlI) • NU YIIor _ 6 di RI 2,27 (doia /'M. IWlIIa__).

'''O_dlqua_oca{llJinlollli~_
- a QIiIlqIllr _, nem _ ......... a ~Utr 00_ d•

..... ltolllll/wlo, lraMlhillll ... ",..IdIc~.

• ~·Cal>onodl _Of»llltl6._""".......... """"*"'" _li _ '"' l*\lOIlÇill di

~ 111~ llCll'lIInIlIdI qUi o YIl<lt dO bInIlldo. '"' Itlnl
..-.II1II • .....- RI ~OI.OO ( • ano IMII)

JUanFICAÇÃO

A IMlabllldlldl eoon6rnice~ paio 1'*10 Real
~ .. o lnldo de criae CItlIaIltlldI pala mucllnçll no oanirio ~r\InOeiro

~, uma ~YIl malhoóa noa randlman10I ..... do* traNll1ldortl,
maiftlO lIIIlIiItllM de lIIlII pol/llllII de I'lIIíIMIIIIlIrlIla qUi. na I1IIlidIldI. era
_ cliIa~__ da arónlOllnlla;loqua-. noIIO PIls

EeIa ampl1l9'o elo podIt aquiIItNo dOI lIlárioI doi
~lIlllIlhIiIltII.brlIIIII a Inb'mlll. daW<J'" """ lpIrnlI • dr6lbca teduçloo do
lII1MIlIie Ift\poalo~, DOmo tamb6m a mud..... _ Pf'I9CI rMti_
dI-*rlllo~__ de uma _ di WnloIo lObravalonzadlla elo

lloUI!tlInlI do* ld\IlI& nd ......... 1IIYI9cI, pttnoIpIlam~ da d'oadl da
~.

Á llriII CM1bIII de janallo • 1.... no antánIO. l!lIroU
~ , CICIlIlI*1IrnanlO do mereaclo da trabllho AplNr da ..
~ " _ InCIaeion4orio • q_ elo ProtIUlO 1_

IlI\ltQ Il1o .. lIItIIn eonf1rmIdo. nto .. poda MlIIr que DI trabllhldofll,
'l~nl.JllIhtI .. di _ randa, fDrIm llIlnglcloa por~ noa Pf'I9CI de
lI/llII pIlllIIciaa (lllIlMolIII-. __ --.. •_11) • dDl altmenloa, Im

_ ~~ dItIo-"'aI • "'IJllCIaçIo c:oIalíV', dIda • alia

11M !li~, Por ClClIlIIGUln!I, lIcluY* uma~ Impo<\InII Im Nu

lIl*t 111 CIOInIri
Dl6'lIt dMM quadro, nadl mala jUlIo elo CI\Hl I CófI<lIHIo

!li UlI1 atlOri6, na '* !li maio de 2000. 101 111 mIIIIlII di trlbalhIdoI'tI qúlI

....., atIi '" 1MII,OO. ~ _ o~ do P1- llfOjIlO da iIl, qUI

llIlrlllIitl llIlI ..... 1Wl de RI ee,oo • _ DllIllladorM elo lIIor pnvado.

'.1IiII'iIIIliIo IMIllCdMlmo de 50% na I1Inda rNIn8II dlIqiJeIaI qUI QlnhIn1 um
..../lO InInlmo 'llIfOIIll\lIIIlllIfIOI'I& pari li fIbcIl de 1111'''''' ma.. altaa.

A DDnOIIIllio de tal abono ~ni, aclImeil, uma
lriIOIcl liIlIcIIanI/ " RI 1.2 b~hlo na lIOCl/1<lmil. qUlt _. lIjudarli o

DIante do expoato, telllOll a ClIIteZa de comarmo. com o
apolo dM SenhOf'lll e Senhores Deputados • aprovaçio cleate projeto de lei

sala des 8eBaões, em ,& de ~fIA~W de 2000,

PROJETO DE LEI N' 2 ~5lI, DE 2000
(DO SR JOÃO HERMANN NETO)

Daclera BarboIa i.ImI SobrInho Patrono dalmprenla Brullllta.

(As COMI8llOE8 DE C~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA, DE
EDUc.o.çAo, CULTIJRA E DESPORTO, E DE CONSTITUIÇÃO E JUITIÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 501). ART 2~. 11)

Art. I'· O Jomolista BlIbosa Lunl SobrInho, ó clecJarado PatrolIo di
~BruiIeira

Art. J.4 • Esta lei enlrarl. em vigor DI data do sua publicaçlo, revopdas
li disposiçOel em COIltráriO

JUSTIFICAÇÃO

AIexIodre lMé Borbooa Limo Sobrinho. nuccu a 22 de jaDcito de
1197, em 1Uct&, copilaI de Pernambuco Filho do llbebio FtIIlCl""" do CíDtra
LIIDI e de JOIDI de JeIIUI BIrixlsa LímI, foi batizado em boDra • \lIIl lio
lllIlcmo, polltico tradiCIonal di relliio,

FllCIIIOUoIe em 1911 li teve SUl mieiaçlo htetátia coJaborondo oom "A
Verdade", oJllrJlIlzmho da ."",,11, At>e 15 lIIOI enviavII"UI primeiroo am,..
para o lD<lll1 "A ProYIIICII", de Recd'e.

BIclloreIou-tCI em 1917, pelo Faculdade de Dimo, 10 1IlIIIlIO limpo
CIII qllll UlIillDIificava lUIS Ilividades jomalfllicu, coIIbora1ldo com o "DWric
de PInombuco", o "JomaI PeqUCDO~, li com o "JomaI do Recife". Tll'YC
lIIIIWm DI época IrIiIOl UIiDadoI DI "A Gazeta de SIo Paulo", Coaeio do
Pwo, "ReYíJtI Ameriolma" e no "Jornal do Comércio",

Em 1921 mudoIHe para o Rio de J_1rO e começou seu trsbaIho no
"JDrllIi do BrlliI", com o qlll1 colabonl deite eotJo, SIo quue"lelllllla _
inin1IrrupIos de produçio jornolisti",

Em 1926, 101 29 1004, foi eleIto 1'IesIdente I ABI ( AJoooiaçIo
Bt'IIl1eira de lmprensa), reeleito em 1929. Ao longo de 1]lI. gestAo lll1ÍfÍl:ou I
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classe, rcfonnulou 05 estatutos da ABI e liderou os moVImentos em prol da
liberdade de imprensa e da democraclll.

Acompanhou de perto a Revoluçlo de 30, Seu livro nA Verdade sobre a
Revolução de Outubro", lançado em 1933, tomou-se um clásSICO.

Com o advento da Carta Constitucional de 16 de julho de 1934,
ingressou na vida política, eleito no mesmo ano pelo PSD ( Parudo Social
Democratico) como Deputado Federal. Tomou posse em 1935 e logo depoIS
fOI conduzido a IIder da bancada, lutando sempre cotltra os extremismos.
Perdeu seu mandato com o advento do Estado Novo, que dissolveu o
Parlamento.

Em abriI de 1937 fOi eleito membro da AcadelDla Brasileira de Letras.
Em maío de ]938 assume a presídancia do IAA ( Instituto do Açúcar e do
Álcool), onde permaneceu até 1946. Durante sua gestlo faz os pnmell'Os
experimentos sobre a utilização do álcool como combustivel.

Governou Pernambuco de 1948 a 1951. Apesar de nunca ter deixado o
]llI'JIlIlis.mo, de 1951 à 1958, escreveu com mais intensidade.

Opõs-se ao mOVImento poJitico-militar. Abvamente na oPDSJÇl1o,
manifesta-se inúmeras vezes em defesa dos dlreitos humanos, da h'berdadc de
pensamento e expresslo. Contestou, sobremaneira, a cerurura à imprensa.

Em, agosto de 1973 aceitou disputar o cargo de vice-presidente da
RepiJblica, em chapa com mysses Guimaries. A campanha, que percamu
todo o País, teve um caráter simbólico de denúncia do regime, defendendo a
volta do pais ao estado de direito. Foi uma espécie de pr6via da "Diretas Já"

Terminada a campanha, deixa a vida politica, mas continua escre\'llDdo,
debatendo e mamfestando-se.

Foi eleito, novamente, presidente da ABI em 1978, funçIo que ocupa
até hoje, sempre defendendo os dirCltoS humanos, a liberdade de expres5llo e
de~ento.

É sob ume pedíl assim tão bem definido de profissIonal, de democrata,
de cidadlo que entendo o Congresso Nacional possa ver e compreender a obra
jorrudlstica e humana de Barbosa Lima Sobrinho. Quem, pois, terá sido um
incentiVBl!or maior desse segmento? Homem que mesmo alcançando os mais
altos cargos na política brasileira, nunca deixou de esctevCl, de defender as
causas onde o povo fosse. o privilegi

fe~iro de 2000-02-14

,~IER1w:A.NN NETO

II (,I~I A~ÀO( I'I'AI)A ANI';"A!)A 1'1.1 A
c()Olu>rNA~ ÀO 1)[, I.~ nll)()~ 1.I·.lH~I.AIIV()~ - Cem

CONSTITUIÇãO DA REPÚBLICA
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

(de 16 de jll!ho do 193')

11'61, C.I represflltmteJ de 'POTO bru:Ueird. poncto .. nou& cont1auça em DeU.
~mU4oa .m AsHmbl'tL NId.Dna1 ConatttuJnte 'P&r& crpn!ur um rtllime damo
crit1CO.. que ....IIUR à. Naçlo .. unIdad., .. llberdt.d... a ,uatlC;r. e (l bem-estar
&OC1a1 e ec0n6mtco, deeretamOl 111 promulpmet: ...eewnto

CONS=QAO OA RU'OBLICA nos :&!IrADOS UNlDOS DO BItABIL

'l'J'r(JL(l I

Da Orrannaoio VI_

CAP1TULOI
DllpOllçÕfll 1'roIIIIllnans

Art. L. - .t\ Na.çio brune!ra, C'OnItltufcl" pela. unJ.lo perpétua. 1D.d1IJDló:,tl
dOi Dtado&, do DIstrito :hderal ti dOI "1'.flrrtt6rtCII em Esta~ l]D1W do BruU.
mantiln como fol'lIl.& di Governo, tIOb o repme repruentat!.yo, .. Rçdb1Ula ri·
4tn.tl:'L proQ1aml.<1& em. 15 41 noftmbc'o de leeS.

Art.1.- _ 'I'OdoI OI podl%'aI emanam do povo e em nome dele do txlnlc101.

nab:':~~;;dBt~~o~~a:~~'é ~~n:ào~~~::~:~e=te: ==
.nttl.l1.

I 1.- __ :&: Tec!&dO 101 Poduu oomt1tuc!onala dtlarar ,uu ..tribuJ04u .

• Soa _ O C1tll.d.io lnTUt1WJ nt. tun;lo 4e um delu nlo poder' e:urclr ..
de outm.

Ari. C.- _ O lSruU IÓ <l1tC1&rlU'i (Uerr" ali nio coub.r ou ma10ITU~H o
rec11rlO do arbitramento: enio ... ImptnhSr& JI..D1W em. ~erra de eonqulJta,
cUreta ou lndtr.tazn,nte, por 11 ou 11m aUlnça com outra naçlo.

Art. 5.- _ Compete pr1yat1Y&mentlt i. 'Unllo:
I _ manter r~1J.Ç6fA com OI 1i:ltaC!~ t.tranplro.. nome:u- DI mlmbraJI do

COrpo <l1plomitlco e conlu1a.r. ~ celebrar tratac$o& e cooTenÇaes lnternwon&1Sj
D _ coneeder ou nepr paliarem a ,tot'Çu estranlelru pelO tlrn.tórlQ na..

elon&l:
m _ declarar .. K'Uerra. e tuer .. paz;
IV _ ruolnr dttlnltlftmente .cobre! OI llnUtaI do tlrrltór10 naclon.al;

V _ Q:p,nisu li. dttUL axtema.... poliela. e ueuranç& du trontllras e ..
torou arm&du;

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

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

PROJETO DE LEI 11" 2 4eO. DE 2000
(DO SR. LUIZ BI1TENCOURT)

'roIbe Ouso dlaPl/llhOl t8leIOnIcol celu1aret em hoapl1lls • clinicai médiCaS públicas e
ltIVa<fas do Pala.

As COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMlllENTE E MINORIAS, E De
ZONSTlTUIÇÀO EJUSTIÇA EDE RrDAÇÃO (ART. 54). ART. 24. 11)

o Congresso NaClOllII d8Glllla.

Art. 1" Fiei proibido o uso de aparelhos telefOnlcos do tipo
·celular' nll deplll<ltnclas hoIpltaleres públicas eprivadas no Pala.

Art. 2' O Poder Executivo regulamentam a presente leI.

Ar! 3' Esta lai entraom vigor na dala de sua pob/lcaÇAO.

JUSTIFICAÇÃO

o presente PL baHia-se em Informaçaee técrncas de que
OI eparelhOs celUlares podem provocer lntelferlncl8s em equIPamentos
hoapltalalllS, eopeclalmente naquele& eclonadol por mecamsmos de control.

remoia ecompu1ldOrN. cornó ocorre em relaçlO ia eeronaves.

Adernaia o seu ruldo é quase sempre molesto.
especialmente em s1tuaçOea que comportam allenc10 e calma, como em hospitais.

....du ••_~M .. ~r2000.

ltyu--J
OeputadILUIZ BITTENCOURT
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PROJETO DE LEI N* 2 461, DE 2000
(DO SR LUIZ BnTENCOURn

A!llIca a Lei n" 6 3eO, de 23 de ..,tembro de 1976, para estabelecer que as oolal dos
mect_ devem IM publlC8du com leI1lIa """"!lamente IllQ/vBis ""'" o abUlO de
lermos médlOOO e cientifiCO.

(ÀS COMISSÓES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM[LIA, DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS, E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART 54) - ART 24, 11)

O ConllI1ltlIO NllCtOllal decteta

Art, 1· O art 57 da LeI n· 6 360, de 23 de II18mbto de
1976, palia a vigorar acr8ICll!o de IllQUlnll parágrafo únICO

"Art 57

Parágrafo únICO As 001.. raferen1el lOS rnedicamen1Dl

devem ser publicadal com letras de tamanho mIO/mo de d011 mUlmell'OI, de
fomla qUII perrruta !licll e peI1eJla leItUra, e um o _ de lermos m6dlccc e
"'""tl~·

Art, 2' Estalei anlm em v/(jOl' na data da sua publlceçtc

JUSTIFICAÇÃO

A p<Inclpal funçlo das bulaa dos mect"",mentoa é Io"*"'r
InlormaçAo a.egura aos paCIentes o consum<darllll aobre o que oIe 81tá lo~o,

a forma como deve aer conaumido, quais U p~1 do medicamento, ai

reações adversa.. pos.iV~B. os efettoe cofaterei8, como guard.·1o e conaervâ-lo
adequadamente, 9 Aa&lm por diante

Na entanto, a grande m.iona das bUlas doe medICamentos
nAo permite o 1ãcI1 entendnllento do .eu conteúdo ao ctd8dl.o comum, tanto
parque sua linguagem e predominantemente téCl1Ie8, com o U80 abusivo de
te<moe cientifiCOl, como porque o tamanho e ou • forme <Iea letra. dl1loullam a
Jedt.HlI IIJ a compreenaAo.

Uma linguagem com excesao d. terrnQl. m6dlCoa 11 cl8ntffiooa
nA<> _Ilza elta funçAo pola aa petlllOalS nlo enten<lem o """ 8816 aaortW ..
podem form.r uma idéia Bqlllvoaada do produto que estio consumindo ou
."..j.r uma forma errada do IIGU U80

Por outro fado. as fotras d. tamanho mUito pequeno. ou com
fOrma que embllralha • vlslo e a Jertura, t8mb6m tom_m nuJoa Os esforçoe pera
que OI pecienl...... consumidores tanham a malhar ,nformaçllo poeslvel IlObre o
m-damento de que fazem uso

o pr'OPÓ8ltO deste Pro}ltto d. Lei 8: obrigar os fabncantaa a ter
um oompromlaao maIOr com a Informaçi.o que • populeçAo deve conh4loer IIObnI
oa medlcamentoe Multas dessas Informações &Ao Importantfulmlls ao Llao
adequado fi nlCtooa' doa medicamentos é por lho deve ar clara _
OOCTlpraenBivel

Com eatala obJetivos, conctamsmoa notSSOA Iluatrea Par.
dHta CArner. doa Deputados à anáh... a eprovaçAo desll ProJ&to de Le.

Sale daa Seaa6ea, em 1,(, de7'W.'' de 2000

4J v....
DItPUtad~ L-;;'z Bittencourt

LEGISLAÇÁO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÁO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-ÚDJN

LEI N° 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.

DISPÕE SOBRE A VIGILÂNCIA
SANITÁRIA A QUE FICAM SUJEITOS OS
MEDICAMENTOS, AS DROGAS, OS
INSUMOS FARMACÊUTICOS E
CORRELATOS, cosMÉTICOS,
SANEANTES E OU1ROS PRODUTOS, E
DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS

TÍTULO X
Da Rotulagem ePublicidade

Art, 57, O Poder Executivo disporá, em regulamento, sobre a
rotulagem, as bulas, os impressos, as etiquetas e os prospectos referentes aos
produtos de que trata esta Lei.

Parágrafo único. Além do nome comercial ou marca, os
medicamentos deverão obrigatoriamente exibir, nas peças referidas no
"Caput" deste artlgo, nas embll1agens e nos matenlllS promocillllllS a
Denominação Comum Brasileira ou, quando for o caso, a Denominação
Comum Internacional, em letras e caracteres com tamanho nunca inferior à
metade do tamanho das letras ecaracteres do nome comercial ou marca,

•§úniCO acreSCIdo pela Medula ProVIsória n· 2,000-13, de JJ/0212000.

PROJETO DE LEI N· 2 462, DE 2000
(DO SR INAclO ARRUDA E OUTROS)

Disp(\e BObra a c:n-.;Ao da Area de ProteçAo Ambientai da SBrra da Meruoca, no Es1lldo do
Caarà, e dA outra. provldllnclas

(AS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS, E DE
CONsmUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART M) - ART 24. 11)

o Congresso NaCional decreta

Ar! 1· FICll cnada a A..a de Proleçio Ambtenlal (APA),

denominada Safra de Meruoca, srtuada na bloreglAo da serra do meemo

nome, localizada noe mu",cfplos de Meruoca, Mlaaaapll, Alcilntara e SoInI, no

Eltado do C..ré, com o obJltivo de

I - garanbr a con8BlVaçAo de remanescentes dBl ftorMlaa

caduclf6liaa a subcaduClf6l1as;

11 • proteger os recursos hldncos;

111 - proteger a faune e fiora Idvostres.

IV - promover a recompollçAo de vege!eçao nelurel,

V -melhorar a qualidade de Vide des popuIaQÕBs r_dent.....

medlanle onantação 11 diSCiplina das sbvldades eeonOllllC81 locaia,

VI- ordenar o tunsmo ecológiCO;
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VII - fomentar a educaç/Jo ambtental,
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VIII - preservar as culturas e as tradlçOes locais

Art 2" A APA Serra da Meruoca apresenta a seguinte delimitação
Setor A as vertentes nordeste, leste e sudeste, a partIr da cota de 200 metros

de albtude, nos mUnicípIOS de Meruoca a Massapé, entre as coordenadas

UTM' 1) 349.5:32 rn E e 9605462 m N, 2) :3495:32 m E e 9602101 m N, 3)
346 461 m E e 9 600.310 m N, 4) 304578 m E e 9600310 m N; 5) 340 578 m

E e 9 607 871 m N; 6) 347 322 m E e 9 607 871 m N. com área aproximada de
S08 hectares. Setor B toda a área compreendIda aCIma da cota de 600 metros
de altitude, nos municípioS de Meruoca, Massapê, Alcl!ntara e Sobral

Art 3° Na Implantaçao e gestão da APA Serra da Meruoca ser.ao

adotadas. entre outras, as seguintes medidas.

I - elaboração do zonaamento ecol6glco-econOmico, a ser
regulamentado por Instrução normativa do Instituto BraSileIro do MeiO AmbIente

e dos Recursos Naturais RenováveiS (IBAMA), definindo as atiVidades a serem

permitidas ou Incentivadas em cada zona e as que devemo ser restnngldas e

prOibidas,

11 - utilização dos Instrumentos legaIS e dos Incentivos financeirOs
governamentais, para assegurar a proteção da blota, o uso raCional do !!olo e

outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais.

111 - aplicação de medidas legaiS destinadas a Impedir ou eVitar o

exerclclo de abvldades causadora. da degradação da qualidade ambientai.

IV - divulgação das medidas previstas nesta Lei, objetivando o

esclareCImento da comunidade local sobre a APA e suas finalidades,

v -promoção de programas específicos de educação ambientai

extensão rural e sanaamento básico:

VI - Incentivo ao reconhecimento de Reservas Parliculares do

Patrlmômo Natural - RPPN, Instituídas pelo Decreto n° 1922, de 5 de Junho de

1996, Junto aos proprietáriOS, cujas propnedades encontrem-se insendas, no

todo ou em parte, nos limites da APA

Ar! 4° Ficam prOibidas na APA Serra da Meruoca, entre outras,

as segUintes atiVidades

I - Implantaç/lo de atividades industnais potencialmente

polUldoras, que Impliquem danos ao m810 ambiente ou afetem os mananCiaiS

de água;

11 - Implantação de projetos de urbamzação, realização de obras

de telTaplanagem, abertura de estradas 8 d8 canais e a prática de atiVidades

agrlcolas, quando essas iniCIativas Implicarem alteração das condições

ecológicas locaiS, pnnClpalmente nas zonas d8 Vida Silvestre,

111 - exerclclo de atiVidades capazes de provocar acelerada erosão

ou assoreamento das coleçOas hídncas:

IV - exercício de atiVidades que Impliquem matança, captura ou

molestamento de espécies raras da blota regional,

V• uso de blocldas e fertilizantes, quando IndiSCriminado ou em

desacordo com as normas e recomendações técnicas ofiCiaiS.

VI - despejO nos cursos d'água abrangidos pela APA, de

quaisquer afluentes, resfduos ou detritos;

VII - retirada de areia e matenal rochoso dos terrenos Que

compõem as encostas das baCias e dos riOS, que Implique alterações das

condições ecológicas roeals

Art 5· A APA Serra da Meruoca será Implantada, admInistrada e
fiscalizada pelo IBAMA, em artlculaçlio com os demais órgi10s federaiS.
estaduaiS e mUnlC1palS, e organlzaçOes nAo-govemamentals

Parágrafo ÚniCO O IBAMA, nos termos do § 1- do art 9- da Lei ne

6 902, de 27 de abnl de 1981, poderá firmar convêniO' e acordo. com os
órgãos e entidades públicas ou privadas, para a gasta0 da APA, sem preJu{zo

de sua competêncra

Art 6° Serão estabelecidas, na APA Serra da Meruoca, zom~s de

Vida Silvestre, de "cordo com a Resolução CONAMA 10, de 1988

Parágrafo úmco As zonas de Vida Silvestre, de que trata o caput

deste artigo, compreenderão as reservas ecológIcas locais. menCIonadas no

art 18 da Le. nO 6 938. de 31 de agosto de 1981. e Resoluç09s CONAMA nO 4.

de 1a de setembro de 1985 (publicada no Dláno OfiCIai de- UnJêo de 20 de

janeiro de 1986), a 10, de 1988, bem como as áreas compreendidas aCIma da

cota de 800 metros de altitude, que ficarão sUjeitas às restnçOes de uso para

utilização adequada dos recursos naturaiS dlsponfvels e preservação do meiO

ambiente, nos termos do art 225, da ConstrtUlçao.

Art 7- O IBAMA deverá cnar o Conselho Gestor da APA e grupos

técniCOS para apoiar a. Implementaçlío das atiVidades de admlnlstraç4o, a

elaboração do zoneamento eCOIÓQICo-econõmlco e do plano de gestão

ambIentai

Art 8° Os investimentos e finanCiamentos a serem concedidos por

órgãos e entidades da adminIstração pública, direta e indireta, da iniCiativa

pnvada e organtsmos internaCIonais, desbnados à região compreendida pela

APA, serão previamente compatibilizados com as dlretnzes estabeleCIdas

nesta Lei

Art 9" As licenças e autonzaçOes concedidas pela IBAMA não

dispensarão outras eXigênCias legaiS, cablvels

Ar! 10 As penalidades previstas na lei n" 9605, de 12 de

fevereiro da 1986, serão aplicadas pelo IBAMA, para preservação da qualidade

'lmblental do complexo da bloreglâo da APA

Art 11 O IBAMA expedirá os atos nOlTllatlvos complementares ao

cumprimento desta lei

Ar! 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Ar! 13 Revogam-se as dispOSições em contráno

JUSTIFICAÇAo

O Ex-Deputedo Pimentel Gomas oropõs, mediante Projeto de Lei, a

cnação. na regi!io norte do Estado do Ceará, o Parque NaCional da Serra da

Meruoca, numa área aprOXimada de 1 524 hectares, com o propósito de
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89segurar a conservação dos recursos ambientais da área sob proteção, bem

como proporcionar os mSlos e as condições para o desenvolvimento controlado

de atlvldsdes de pesquisa clentlfica. educação ambIental e lazer em contato

com a natureza

Tive o prezer de reletar o projeto do Ilustre propommte na Comls.al.o dA

Defesa do Consumidor, MOia Ambiente e Mlnonss onde o substrtutlvo

apresentado fOI aprovado por unanimidade que infelizmente por força do artigo

10S, parágrafo (Jnrco do Regimento Intemo fOI arquIvado

Ao escrever sua Justrficatlva. o 8x..deputado asseverava que Bi5

qualidades filofislonõmlcas, florístlC:::B5 e 1aunlstJC8s da Serra da Meruoca Indica

a existência nas areas antroptZadS5, de culturas de SUbslsh\ncla,

pnnClpalmente de mandioca, feljAo e milho, e o plantio de espécu:t!l frutfferas.

espacIalmente de mangueiras. da bananeiras e CSlU81fOS Afirmava ainda qUR

"o processo de80rdênado ê predat6r10 de ocupaçAo e explDra~o dos fêc.urSOB

naturaiS que se "em observando na reglêo ao longo do.s anos vem provocando

a destruição desses eCOS9lstemas. com graVAS danos ecologlcos e econOrnlcos

".para a população local e O Estado" E argumentava que, diante desse quadro,

é necessána a adoçA0 de medidas de controle urgentes

Esta ultIma conslderaçAo fOI reconhecu:ia na época em duas audiênCias

publicas Contudo, a soclecfadl!!J Civil organizada dos mUnlcíplOS envolVIdos

compreendeu que o modo mais eficaz de presetVaçao da Serra da Meruoca

era a cnaçlio de: uma Arga dê Protêç.êo Ambientai (APA), considerAvelmente

mais adequada as necessidades: da região

A descnção fEuta pelo ex-Deputado Plmental Gomes sobre, por um lado,

8e nquezas clmlcas e biológicas da Serra da Msruoca, bem como, por outro,

da Sltuaçao de grave dggradaçAo amblflntal cauAada pelo delordenado

processo de ocupação daquela reglAo sêo rlgoro8amente verdadeIras El5tBndo

também de aeordo com o Ilustre colega ti ex~part&mêntarsobre a nee8!uwdade

de m6clldas urgentes para controlar B reverter esta sltuaçêo apresentamos

este projeto de lei Criando a Ares de Prote.;Ao AmbIentai da Serra da Ms11JOC8

É precIso lembrar que a Serra da Meruoca não é um vazIo populacsonal

Ali não vivem apenas animaiS e plantas Vive na regláo como lembra o pr6pno

autor da proposição em discussão, na sua JustlficabVa, uma população rural

que depende da terra e dos seus recursos naturais para a sua subSistênCIa

Segundo dados dO IPLANCE, de 1995, hà na região 4765 estabeleCImentos

rurais paro uma áraa de 54 575 hectares Desse total, 76,95% das

propnedades tem menos de 10 hectares, (média de O25 hectares), ocupando

25,9% da ál'9a total Os estabeleCimentos entre 100 e 1 000 hectares

representam apenas 1,6% e ocupam 266% da area total (média de 194

hectares)

As APAs podem ser criadas ou formadas por áreas prrvadas Não se

eXige, nesse caso a desaproprraçáo das propnedades particulares, nem

tampouco a expulsão das populações locaiS As APAs podem ser vistas como

um Instrumento de ordenamento do uso do solo que, como todo Instrument~

dessa natureza visa conCiliar os usos humanos com os ImperatiVos de ordem

ambientai Mediante a criação de uma APA. ImpOem-se ao propnetáno

determlrlBdas restrlçoos o uso de sua propnedade, sem, todaVia, ,nvlablllzar as

atiVidades econômlces e o desenvolVimento local O proPÓSito maior de uma

APA é exatemente asse9urar o desenvolvimento em bases sustentáveis

Isso não Significa dizer que não se deva manter determinadas áreas

livres de qualquer trpo de Intervenção antr6plca As areas destinadas a

preservação dos eCOSSistemas, no sentido mais ngoroso do termo, sáo

necessánas e desempenham um papel essencial na proteção da flora, da

fauna e das belezas c/lnICBS, e outros serviços ecológiCOS essenCiaiS A cnação

dessas arees, entretanto. deve ser precedida de uma ampla consulte, ,:leve

contar COm o apoio des comunidades do IU9ar e, sobretudo, deve estar Inserida

em um programa mais amplo de promoção do desenvolvimento SOCIO

econõmlco local Nada Impede que no contexto de cnaçAo da APA se reservem

áreas para ngorosa preservação em benefiao dali própnas comunrdades, da

SOCiedade e das gerações futuras Ao contrano, a própna legislação que dispõe

sobro ao APAs prevê a poollbJlldade de, quando do zoneamento de"""O

unidades .arem eotabelecldas as chtImad8ll zona. de v,da silvestre,
exatamente com esses objetiVOS

E.tamoa seguro. de que, alSlm agindo. estaremos conslrulndo as baNe

para a m9lhon. da. condlçõa. da Vida da populaçAo da região, COndlçAo

fundamentei para podarmD5 o.segurar a consOlVllÇAo das b,odlv9fSldade e

bela"" cér1ICS da Serra da Meruoca

Por fim, quero raglstrar a partlClpaçAo de enUdadeG, pref1lltoa,

parlamentares e personalidades dos mumcfplos 9f'lvolvldoa, 9 especIalmente a
UnlVllrl,dade Vai" do Acaraú (UVA), com a colaboração dAcl.,va dOI

professores do Cosa de Geografia no parecer téa",:o sobre a viabilidade da

APA Destaco tambem as relevantes contnbUlçOell envIadas pala Fundi. ão

CEPEMA, SEMACE e Sr Heraldo Sanford Som ali... contnbulçOB" às duas

audtbnClBS pubhcas realIzadas na regllo, seno Impossível apresentar uma

proposta compatrvel com a dlmensfio da iniCIativa em pauta" com suas

rlpercus!lÕ6s sóClo-econOmícas

Conarderando a relevênCla da matérra apalamos a05 nobre.

perlamonteres para eprovsçAo deIte Importante prOj8lo de I..

Sala das S6SSÕ6S, em ti;' dar- .t'~' fl..ó:> da 2000

LEGISI.ACÁO CITADA ANEXADA Pl:LA
COORDI:>lJACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOq......crDIN

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

flTIJLOVIII
Da Ordem SOCial

CAPÍTULO VI
Do MeiO Ambiente

Art 225 Todos têm dlrellú ao meio ambiente ccologlcamente
equlhbrado. bem de uso comum do povo e essenCIal à sadIa qualidade de
VIdA, lmpondo-se ao Poder Pubhco e a colenvldade o dever de defendê-lo e
preservll-lo para as presentes e futuras gerações

§ 10 Para assegurar a efenvldade desse dlfelto, mcumbe ao Poder
Pubhco

r - preservar e restaurar os processos ecológICOS eSSenCIaIS e prover
o manejO ecolÓgICO das espéCIes e ecossIstemas.

II - presetVar a diverSidade e a :nlegndade do palrunôOlo gentÍuco
do PatS e fiscaluar as entIdades dedIcadas â pesquISa c manIpulação de
rnatcnal genetlco,

• l?~gJl. me"Jado pelo Lez n'" H 9 7 4, de OS OI 1995
IJJ - defimr, em todas as urudades da Federação. espaços temtonal,

c ",us componentes a serctn espeCialmente protegIdos. sendo a alteração C a
supressão pcnmtldas somente atraves de lei, vedada qualquer ullhzaçào que
comprometa a tntegndadc dO!30 atributos que JustIfiquem sua proteção.

IV - eXIgtr, na forma da lei, para mstaJação de obra ou atIVidade
potenCIalmente causadora de slgmficatlva degradação do melO ambiente.
estudo prevlo de Impacto ambumtal. a que se dará publtcldadc.

V - controlar a produção, a comerClaltzação c o emprego de
teemca>, métodos e substânCias que comportem nsco para a VIda, a qualidade
de Y1da e o melO ambIente,

>li Regulamentado peJa LIo" n(} 8974, de Oj OI 1995
vr ~ promover a educação ambiental em todos os níveiS de ensmo c

a conSCIC11t1Zação púbhca para a preservaçllo do meiO ambiente,
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VII -proteger afauna eaflora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem aextinção de
espécies ou submetam os animais acrueldade.

S 2° Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica
exi~da pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.

§4° AFloresta Amazônica brasileira, aMata Atlântica, aSerra do
Mar, oPantanal Mato-Grossense eaZona Costeira são patrimônio nacional,
esua utilização far·se-~ na forma da lei, dentro de condições que assegurem
a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.

S5° São indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos
Estados, por ações discriminatórias, necessárias àproteção dos ecossistemas
naturais,

§ 6° As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua
localização definid'l em lei federal, sem oque não poderão ser instaladas.

DECRETO N°1.922, DE OS DE JUNHO DE 1996.

DISPÕE SOBRE ORECONHECIMENTO
DAS RESERVAS PARTICULARES DO
PATRlMÔNIO NATURAL, EDÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art, 10 Reserva Particular do Patrimônio Natural·RPPN éárea de
domínio privado a ser especialmente prote~d~ por iniciativa de seu
proprietmo, mediante reconhecimento do Poder Público, por ser considerada
de relevante importância pela sua biodiversidade, ou pelo seu aspecto
paisagístico, ou ainda por suas caracteristicas ambientais que justifiquem
ações de recuperação.

Art,2° As RPPNs terão por objetivo aproteção dos recursos
ambientais representativos da re~ão.
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LEI N° 6.902, DE 27 DE ABRIL DE 1981.

DISPÕE SOBRE A CRIAçÃO DE
ESTAÇÕES ECOLÓGICAS, ÁREAS DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS,

Art 9° Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos pnncípios
constttucionals que regem o exercício do direito de propnedade, o Poder
Executivo estabelecerá nonnas, ltmitando ou prOlbmdo.

a) a nnplantação e o funcionamento de mdústnas potencIalmente
polUldoras, capazes de afetar manancIais de água;

b) l! realizaçilo de obras de tcrraplenagem e a abertura de camus,
quando essas iniciativas unportarem em sensivel alteração das condtçOes
ecológtcas IOClllS,

c) o ex.:rcício de atividades capazes de provocar uma acelerada
erosão das terras ,:/ou um acentuado assoreamento das coleções hídncas;

d) o exercicio de atIvidades que ameacem extinguir na área
protegtda as espéCIes raras da biota regIOnal

§ 10 A Secretana Especial do Meio Ambiente, ou órgão equivalente
no âmbIto estadual, em conjunto ou Isoladamente, ou mediante convêmo
com outras entidades, fiscalIzará e supervisionará as Áreas de Proteção
Ambiental

§ 20 Nas Áreas de Proteção Ambiental, o não-cumpnmento das
nonnas disciplinadoras previstas neste artigo SUjeitará os mf'ratores ao
embargo das I1\lclativas lITegulares, à medida cautelar de apreensão do
matenal e das máquinas usadas nessas atividades, à obrigação de reposição e
reconstItuição, tanto quanto possível, da SItuação anterior e à lDIposíçllo de
multas graduadas de Cr$ 200,00 (duzentos cruzerros) a Cr$ 2 000,00 (doIS
mIl cruzeiros), aplicáveis, dIariamente, em caso de mfração continuada, e
reaJustáveis de acordo com os índIces das OR1Ns - ObngaçOes ReaJustávelS
do Tesouro NaCIOnal.

§ 3° As penalidades previstas no parágrafo anterior serão aplicadas
por iniCiativa da Secretaria Especial do MelO Ambiente ou do órgão estadual
correspondente e constituirão, respectivamente, receita da Umão ou do
Estado, quando se tratar de multas.

§ 4° Aplicam-se às multas prevIstas nesta Lei as normas da
legislação tnbutárla e do processo administrativo fiscal que disciplinam a
impOSição e a cobrança das penalidades fiscllls

LEI N° 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981.

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE, SEUS FlNS E
MECANISMOS DE FORMULAÇÃO E
APLICAÇÃO. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Dos Instrumentos da Política NaCIOnal do Meio Ambiente

Art,18, São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob
a responsabilidade do IBAMA, as florestas e as demais formas de vegetação
natural de preservação permanente, relacionadas no art.2 da Lei n° 4.771, de
15 de setembro de 1965 - Código Floresta!, e os pousos das aves de arribação
protegidas por convêmos, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com
outras nações.

Parágrafo único As pessoas fisicas ou jurídicas que, de qualquer
modo, degradar,zm reservas ou estações ecológiCas, bem como outras áreas
declaradas como de relevante interesse ecológico, estão sujeitas às
penalidades previstas no art 14 desta Lei.
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LEI N° 9.605 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS E
ADMINISTRAIIVAS DERlVADAS DE
CONDUTAS EATNIDADES LESIVAS AO
MEIO AMBIENTE, EDÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULo I
Disposições Gerais

An.1° (VETADO)

Art.2° Quetl\ de qualquer fonna, concorre para aprática dos crimes
previstos nesta Lei, incide nas penas aestes cominadas, na medida da sua
culpabilidade, bem como odiretor, oadministrador, omembro de conselho e
de órgão técnico, oauditor, ogerente, opreposto ou mandatário de pessoa
jurídica, que, sabendo da conduta cruninasa de outrem, deixar de impedir a
sua prática, quando podia agir para evitá·la.

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

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

RESOLUÇÃO CONAMA N" 04, DE 18 DE SETEMBRO DE 198~.

DEFINE RESERVAS ECOLÓGICAS, E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA,
no uso das atribuições que lhe conferem a Lei N" 6 938, de 31 de agosto de
1981, o Decreto N" 88 351, de 1° de Junho de 1983, alterado pelo Decreto N"
91.305, de 3 deJunho de 1985, Decreto N" 89.336, de 31 de Janetro de 1984, e
tendo em vista o que estabelece a leI N° 4.771, de 15 de setembro de 1965,
alterada pela Lei N" 6 535, de 15 junho de 1978, e pelo que detemllna a
Resolução CONAMA N" 08/84, RESOLVE

Art 1° Silo conSideradas Reservas EcolÓgiCas as fonnações
florístlcas e as áreas de florestas de preselVação permanente menCIonadas no
ArtIgo 18 da l.el N" 6 938/81, bem como as que forem estabeleCIdas pelo
Poder Público de acordo com o que preceItua o arngo 1° do Decreto N°
89.336/84

Art 2° Para os efeitos desta Resoluçilo são estabelecidas as
segumtes defíruções

a) pouso de aves - local onde as aves se alunentam, ou se
reproduzem, ou pernoitam ou descansam;

b) aves de arribação • qualquer espécie de ave que migre
periodIcamente;

c) leito maior sazonal - calha alargada ou maior de um no, ocupada
nos período anuais de cheia,

d) olho d'água, nascente - local onde se Verifica o apareclITIento de
água por afloramento do lençol freátiCO,

e) vereda - nome dado no Brasil Central para caracterizar todo
espaço breJOSo ou encharcado que contém nascentes ou cabeceiras de curso
d'água de rede de drenagem, onde há ocorrência de solos hidromóficos com
renques, bwitis e outras fonnas de vegetação típica,

t) cume ou topo - parte mais alta de mOITa, monte, montanbJI ou
serra,

g) morro ou monte - elevaçllo do terreno com cota do topo com
relaçlo ! base entre 50 (cinqüenta) a 300 (trezentos) metros e encostas com
declivl(lAl!e supenor a 30% (aproxunadamcnte 17 0) na linha de maíor

dechvldade; o "lermo" monte se apltca de ordmárlo a elevação Isolada na
paísagem,

h) serra - vocabulo usado de maneira ampla para terrenos
aCIdentados com fortes desníveiS, freqUentemente aplIcado a escarpas
assunétncas possumdo uma vertente abrupta e outra menos inclmada;

1) montanha - grande elevação do terreno, com cota em relação á
base supenor li 300 (trezentos) metros e freqllentemente formada por
agrupamento de morros.

J) base de morro, monte ou montanha - plano honzontal defimdo
por planíCie ou superficle de lençol d'água adjacente ou nos relevos
ondulados, pela cota de depressão mms balxa ao scu redor,

I) depressAo - fonna de relevo que se apresenta em posição
altimemca maIS bll1XllS do que porções contlguas;

00) linha de eumeada - mterseçilo dos planos das vertentes,
defirundo uma hnha simples ou ramtficada, detemunadas pelos pontos mBls
altos a partir dos qums dtvergem os declIves das vertentes, também conheCIda
como llcnsta", "lmha de costal! ou Ilcumeada".

n) REVOGADA.
o) REVOGADA.
p) duna - formaçâo arenosa prodUZIda pela açâo dos ventos no todo,

ou em parte, eslablhzada ou fixada pela vegetação,
q) tabuleIro ou chapada - formas topográficas que se assemelham a

planaltos. com decllVldade médía mfenor a ]()% (aproxunadamente 6°) e
extensão supenor a 10 (dez) hectares, terminados de fonna abrupta; a
"chapada" se caractenza por grandes superficles a mms de 600 (seiscentos)
metros de altitude,

r) borda de tabulelTo ou chapada - locaIS onde taiS formações
topográficas terrmnam por declive abrupto, com mclmações supenor a 100%
(cem por cento) ou 45° (quarenta e cmco graus),

Ar! 3° São Reservas Ecológicas

a) os pousos das aves de ambação protegidos por ConvênIos,
Acordos ou Tratados assinados pelo Brasil com outras Nações;

b) as florestas e demros formas de vegetação natural Situadas

I . ao longo dos nos ou de qualquer outro corpo d'água, em faixa
margmal Jltm do leIto maior sazonal, medida horizontalmente, cUJa largura
rnlnuna será.

- de 5 (cmco) metros para nos com menos de 10 (dez) melros de
largma;

• Igual à metade da largura dos cocpos d'água que meçam de 10
(dez' a 200 (duzentos) metros,

- de 100 (cem) metros para todos os cursos d'água cUJa largura seja
supenor a 200 (duzentos) metros,

li - ao redor das lagoas, lagos ou reservatónos d'água naturm ou
amficIBls, desde o seu nlvel lIIlIlS alto medido honzontalmente, em faixa
margmal cUJa largura rnlnima será.

- de 30 (trinta) metros para os que estejam situados em áreas
.Irbanas,

- de 100 (cem) melros para os que esteJam em áreas runu.s, exceto
os corpos d'água com ate 20 (vmte) hectares de superficle, cUJa flllXa marginal
serâ de 50 (cmqUenta) metros;

• de 100 (cem) melros para as represas hIdrelétricas,

fi - nas nascentes permanentes ou temporãrías, mcluindo os olhos
d'água e veredas, seja qual for a sua Situação topográfica, com urna faixa
mínuna de SO (cmqüenta) metros e a partir de sua margem, de tal fonna que
proteja, em cada caso, a baCIa de drenagem contrlbumte;

IV - no topo de mOlTos, montes e montanhas, em áreas delinutadas
a partir da curva de nível correspondente a 213 (doIS terços) da altura mínima
da elevação em relaçio á base,

V - nas Imbas de cumeadas, em área delimitada a partir da curva de
nJvel eorrespondente a 2/3 (dOIS terços) da altura, em relaçilo a base, do pico
malS b8IXo da cwneada, fixando-se a curva de nlvel para cada segmento da
bnha de cumeada equivalente a 1.000 (um tml) metros,

VI • nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 100%
(cem por CCPlO) ou 45° (quarenta e cinco graus) na sua linha de maior declive,

vn - l1llS restmgas, em faixa rnJnima de 300 (trezentos) metros 8

contar da Imha de preamar máximo,

VIII - nos manguezais, em toda sua extensão;
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IX - nas dunas, como vegetação fixadora,

x - nas bordas de tabulclIos ou chapada>, cm faixa com largura
mínima de 100 (cem) metros,

XI - em altitude supenor a 1 800 (um mIl e OItocentos) metros,
qualquer que seja a SUl! vegetação;

XII - nas áreas metropohtanas defundas em LeI, quando a
vegetação natural se encontra em clímax ou em estágtos medJos e avançados
de regeneração.

Art 4° Nas montanhas ou serras, quando ocorrem dOIS ou mais
morros CUJOS cumes estejam separados entre 51 por dlstânClaS mfenores a 500
(quinhentos) metros, a área total protegIda pela Reserva Ecológtca abrangerá
o conjunto de morros em tal sItUllção e será deJinutada a partir da curva de
lÚvel correspondente a 2/3 (dOIS terços) da altura, em relação à base do morro
mms baixo do conjunto.

Art. 5° Os Estados e Mumcipios, através de seus órgãos amblentals
responsáveIs, terão competência para estabelecer nonnas e procedtmentos
mais restritLvos que os contidos nesta Resolução, com VIstas a adequá-la às
peculiandades regionms e locms.

Art. 6° O CONAMA estabelecera, com base cm proposta da
SEMA, nonnas, cntérios e padrões de caráter geral que forem necessários ao
cumpnrnento da llresente Resolução.

Art 7° Os casos onussos ou excepCIOnaIs serão exammados e
deflll1dos pelo CONAMA.

Art 8° A presente Resolução entra em vIgor na data de sua
pubhcação.

FLÁVIO PEIXOTO DA SILVEIRA
Presidente

RESOLUÇÃO CONAMA N° 10, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1988.

DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO
ECOLÓGICO-ECONÔMICO DAS ÁREAS
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA,
no uso das atribuições que llie confere o artigo 80 da Lei N" 6 938, de 31 de
agosto de 1981. e o artigo 70 do Deereto N° 88.351, de 1° de junho de 1983,
RESOLVE:

Art. I· As Áreas de Proteção AmbIentai - APA's são UlÚdadeS de
conservação, destinadas a proteger e conservar a qualIdade ambiental e os
sISlemas naturais ah eXIstentes, visando a meUtor qualidade de Vida da
llopulação local e também objetivando a proteção dos ecossIstemas reglOnms

Art 2' Visando atender aos seus objetIVOs, as APA's terão sempre
um zoneamento ecológtco-econômico

Parágrafo único O zoneamento actma refendo estabelecerá normas
de uso, de acordo com as condições locll1s bióticas, geológicas, urbanisticas,
agro-pastoris, extrativlstas, culturais e outras.

Art. 3° Qualquer que seja a SItuação dominial de uma área, a
mesma poderá fazer parte de uma APA.

§ 1° Se houver na área decretada outra umdade de conservação, de
manejo, ou outras situações eSpecl8l5 de proteção ambiental, administradas
efetivamente pelo Poder Público, as mesmas serão consideradas como zonas
de usos espeCIais

§ 2° Em relação às ativl(iades antrópicas realizadas nas zonas
especi31s, a administração da APA terá sempre ação suplettva, para assegurar
que os objetivos previstos na Lei N" 6902/81, sejam mantidos.

Art 4° Todas as APA's deverão ter zona de vida SIlvestre nas quais
será prOIbido ou regulado o uso dos sistemas naturais.

§ 10 As Reservas Ecológicas públicas ou pnvadas, assun
conSIderadas de acordo com o Decreto Federal N" 89.336, de 31 de Janeiro
de 1984, e outras áreas com proteção legal equIValente, eXIStentes em
Terntóno das APAs, constitutrão as Zonas de Preservação de Vida Silvestre
Nela serão prOIbIdas as atIVIdades que imponem na alteração antróplca da
blota

§ 2° Serão consideradas como Zona de Conservação da VIda
Suvestre as áreas nas qums poderá ser adrnlbdo um uso moderado e auto
sustentado da blOta, regulado de modo a assegurar a manutenção dos
ecossistemas naturaIs.

Art 5° Nas APAs onde eXIstam ou possam eXIstir atividades
agricolas ou pecuánas, haverá Zona de Uso Agropecuário, nas qU31s serão
prOIbIdos ou regulados os usos ou prátIcas capazes de C8llSar sensivel
degradação do meio 8lDblente.

§ 1° Para os efeltos desta Resolução, não é adrOlttda nessas Zonas a
utilização de agrotóxicos e outros blOcldas que ofereç8lD nscos sérios na sua
utilIzação, mclusive no que se refere ao seu poder residual A SEMA
relaCIOnará as classes de agrotóXICOS de uso pennitldo nas APAs.

§ 2· O cultIVO da terra será feito de acordo com as práltcas de
conservação do solo recomendadas pelos órgãos oficlms de extensão
agrícola

§ 3° Não scra adnulIdo o pastoreio excesSIVO, consIderando-se
como tal aquele capaz de acelerar sensIvelmente os processos de erosão

Art 6· Não são perrnttldas nas APA's as atIvidades de
terraplanagem, mmeração, dragagem e escavação que venham a causar danos
ou degradação do meIo ambIente e/ou pengo para pesso:lS ou para a biota

Parágrafo Úll1CO As au",dades acnna ref,:ndas, num raio míntmo
de 1.000 (mil) metros no entorno das cavernas, corredeiras, cachoerras,
monumentos naturais, testemunhos geológtcos e outras sItuações
semelhantes, dependerão de prévia aprovação de estudos de impacto
ambIentai e de licencllllnento especial, pela entidade administradora da APA.

Ar! 7° Qualquer atividade industnal potenCialmente capaz de
causar POlUIÇão, além da licença ambIentaI prevista na LeI N° 6.938 de 31 de
agosto de 1981, deverá também ter urna licença especIal emItida pela
entidade admunstradora da APA

Ar! 8° Nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado
numa APA, sem a préVIa autOrização de sua entidade adnumstradora, que
eXlgrrá'

A - Adequação com o zoneamento ecológtco-econômico da área;
B - Implantação de sIstema de coleta e tratamento de esgotos;
C - Sistema de vias públicas sempre que possível e curvas de uivei e

rampas suaves com galenas de águas pluVlals;
D - Lotes de tamanho mímmo suficiente para o plantio de árvores

em pelo menos 20% da área do terreno,
E - Programação de plantIO de áreas verdes com uso de espécíes

na1Jvas;
F - Traçado de ruas e lotes comerCializáveIs com respeito a

topografia com mclinação mferior a 10%.

Art. 9" Nos loteamentos runus, os mesmos deverão ser previamente
aprovados pelo lNCRA e pela enndade administradora das APA's

Parágrafo Úll1CO. A entidade administradora da APA poderá exigir
que a área que serIa destinada, em cada lote, a Reserva legal para defesa da
floresta nativa e areas naturlllS, fique concentrada num só lugar, sob a forma
de condomimo formado pelos proprietários dos lotes.

Art. 10. A vlgtlâncla da APA poderá ser efetuada mediante termo
de acordo, entre a entldade admmistradora do Poder PúbItco e orgamzações
não governamentais aptas a colaborar e de reconhecida Idoneidade técmca e
ÍmancelIa.

Art. 11. Esta Resolução entra em vIgor na data da sua publicação.

JOÃO ALVES FILHO - Presidente
FERNANDO C.ESAR DE MOREIRA MESQUITA - SecretárIo

Executivo
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PROJETO DE LEI N" 2 463. DE 2000
(DO SR. PEDRO CANEDO)

Mera os prazos de validade do Cerhficado de Regulandade do FGTS e da Certidão
Negattva de Débilo JUnilo ao INSS.

(AS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24.11)
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LEGISUÇÁO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS JJ:GISLATIVOs-c.D1

LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE OARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

oCongresso NacIOnal decreta

Art. I" O caput do 8ft 27 da lei n° 8036, de 11 de maio
de 1990, pll55ll a Y1gorar com a segumte redação

"Art. 27. A apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS. fornecIdo pela CaIXa
EcOllÓmlca Federal, com valrdade de um ano. é
obrzgatórza nas segul1ltes condIções: (NR) "

Art. 2" O § 5° do art. 47 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de
1991, passa avigorar com asegumte redaç/lo.

"§ 5" O prazo de valuitule da Certidão NegatIVa de
Débllo - CND é de um ano, contado da sua
emISSão. (NR)"

JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de leI pretellde alternr as Leis n08 036190
e 8.212/91, VIsando a aumentar oprazo de validade dll'l cerndões negativas de
débito junto ao FGTS e INSS.

A burocracia que envolve os convêruos tem dificultado
muito a admmísnaçilo dos Municípios, que necessitam lançar mão dessa
permissão constitucional para VIabilizar uma série de programas nas áreas de
saúde, educação, agricultura, segurança, etc.

Não é razoável que o Município convenenre tenha que, a
cada convêmo, recorrer a vários órgãos da União em busca de certidões para
demonstrar sua adimplência junto ao Governo Fedem!

Portanto. o que está sendo proposto não somente reduzirá o
tempo gasto na prepll1'llção da documentaçAo para celebração dos coov&1ios de
mm de cinco mil MunicípiOS, como também atenuará a carga de trabalho dos
órgãos federais responsáveis pela emissão dIIs referidas cerndõe5.

Em face do exposto. contamos com o milispensável apoio
dos nossos Pares para aprovação deste projeto.

q de~lAI.-. tv.a de 2000.

rnJ.ilMit..l;r.;.mmoti

Art. 27 A apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS,
fornecido pela CaIXa EconôlIDca Federa~ é obrigatoria nas segumtes
situações'

a) habilitação e licitação promovida por órgão da Administração
Federal, Estadual e MUnicipal, Direta, Indireta ou Fundacional ou por
entldade controlada dITeta ou indITetamente pela União, Estado e MUnIcípio;

b) obtenção, por parte da União, Estados e Municípios, ou por
órgãos da Adlmmstração Federal, Estadual e Mumcipal, Direta, Indireta, ou
FundaCIOnal, ou mdiretamente pela União, Estados ou Mumcíptos, de
empréstunos ou fmanclamentos Junto a quaIsquer entidades financeiras
oficiaiS,

c) obtenção de favores credltlcios, tsenções, subsídIOS, auxilios,
outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros beneficios concedidos
por órglío da Admimstração Federal, Estadual e Municipal, salvo quando
destinados a saldar débitos para com oFOIS;

d) transferência de dOlIDcílío para o exterior;
e) registro ou arquivamento, nos órgãos competentes, de alteração

ou distrato de contrato socllI1, de estatuto, ou de qualquer documento que
implique modificação na estrutura jurídica do empregador ou na sua
extinção.

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.

DlSPOE SOBRE A ORGANlZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL, INSTlTIJI PLANO
DE CUSTEIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

T111JLOVI
Do FtnanClamento da Segundade Soc181

CAPITULO XI
Da Prova de rn.Xlstôncla de Débllo

Ar!. 47 E eXlglda C.rltdio Neg11l1va de DebIto - CND, fornecida
pelo órgão competent., nos seguIntes casos'

• Artigo. "caput". com redaçao dada pela Lei n" 9032. th
28/04/1995

I-da.mpr....
a) na contralaçilo com o Poder Púbbco e no receb1ltlCll1o d.

beneficios ou tncentivo fiscal ou cr.dltiCIO concedido por el.;
b) na abonação ou oneraçllo, a qualquer utuIo, de bem u:nóv.l ou

dICCltO a ele relatIvo~

c) na abenação ou oneraçAo, a qualquer titulo, de bem móvel de
valor oupenor a RS 15.904,18 (Qumze ttul, novecentos. quatro reBls e
deZOIto centavos) tncorporado ao atIvo permanente da empresa,

• Valor atuabzado a pllrl1r de I!611998, conform. republtcaçlo.
d) no r.gI.tro ou arqwvamento, no órgjo própno, de ato rclallvo a

baixa ou reduçllo de capital de flfl118 imhvidual, redução de capltll1 soclll,
c1.1o total ou parCIal, transformaçilo ou extmçllo de enudade ou IIOCI.dadc
comercla! ou Civil e IIllI1Sfer!ncla de controle d. cotas de SOCiedades de
responsablhdade lumtada;

"AIÍMo ''d"com Tldaçt'Jo dada pelo Ú1"" 9.528, de 10/12/1997.
11 • do propnetáno, pessoa fíSica ou jundica, de obra de construção

CIVIL quando de sua av.mação no regIslro de imóveis, salvo no CISQ do
11lCISO VilI do art. 30
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§ I°A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa
em relação a todas as suas dependêncIas, estabelecImentos e obras de
construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado
aos órgãos competentes o drreito de cobrança de qualquer débito apurado
posterionnente.

§ 2° A prova de mexistência de débito, quando eXigível ao
incorporador, mdepende da apresentada no registro de unóvels por ocasião
da inscrição do memonal de incorporação

§ 3° Fica dispensada a transcrição, em mstrumento publico ou
particular, do inteiro teor do documento comprobatóno de meXlstêncla de
débito, bastando a referência ao seu mímero de série e data da enussão, bem
como a guarda do documento comprobatóno à d1sposição dos órgãos
competentes.

§ 4° O documento comprobatório de mexlstência de débito poderá
ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a md1cação de sua
finalIdade, exceto no caso do inCISO II deste artigo.

§ 5° O prazo de validade da Certidão Negativa de DébIto - CND é
de sessenta dias, contados da sua emissão, podendo ser ampliado por
regulamento para até cento e oItenta dias.

*§ SOcam redação dadapela LeI n09.711, de 20/11/1998.
§ 6° Independe de prova de ineXIstência de débito:
a) a lavratura ou asSInatura de instrumento, ato ou contrato que

constitua retlficaçilo, ratificação ou efetivação de outro antenor para I) qual Já
foi feita a prova;

b) a constItuição de garantia para concessão de créd1to rural, em
qualquer de suas modalIdades, por instituição de créd1to púbhca ou privada,
desde que o contnbuinte referido no art. 25, não seJÍl responsável dIreto pelo
recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade
Social,

c) a averbação prevIsta no mciso li deste artigo, relativa a inJóvel
cUJa construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966.

§ 7" O condômino adquirente de umdades unobillárias de obra de
construção civil não incorporada na fonna da Lei nO 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatóno de meXiStêncla
de débito, desde que comprove o pagamento das contrIbUIções relatiVas à sua
unidade, confonne dispuser o regulamento

§ 8° No caso de parcelamento~ a Cerndâo Negativa de Débito 
CND somente será eMItIda mediante a apresentação de garantla, ressalvada a
Júpótcsc prevista na alínea "a" do InCiso I deste am.go

.. § 8°acrescido pela Lei nO 9032. de 28/04/1995

PROJETO OE LEI N° 2464, DE 2000
(DO SR JOSE ROBERTO BATOCHIO)

Aaeacenta pamgrafo 90 8rt 196 do Oecre\o·lel nO 5452, de 1° d.e mUlo de 1Q43 
Consolidação das Lel8 do Trabalho - CLT

(ÀS COMiSSÕES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO. E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta

Art 1° _ O artigo 19G do Decreto-lei na 5452. da 1D de maIO de
1973. passa R vIgorar 'Cf'8&Cldo do seguinte parágrafo unlCO

·Parágrafo ún\co - TratQllCI<Hoe de def1clênem da petlçêO In\Ctal
ou do instrumento d8 agravo, a parte será lnbmêda para s,má-Ia no prazo de
oJtOd1S8·

Art 2° - Esta f.el entra em vigor na dEita de sua pubhcsção

JUSTIFICATIVA

o proceuo braallelro é presidido pe)o pMctplO da
Instrumentalidade das formA!. Oe(e decorrem 8 tnextatAncta de nulidade nlo-
cominada e a aalvabllldade doa atos Judiciais, cujas IITegulandaoaa do
aanAvtNs. sempre que possível

Para evitar que as formalIdades processuais passem à frente
do direito malenal ... actIJa realização se destinem -o Códígo de Processo Civil
permrte expressamente a emenda da petição iniciai, de modo que qualquer
irregulandade possa ser sanada, evrtando-se uma inútil repetição de atos
processuais. Se ISSO acontece com a miClal. aplica-se com mais razão ao
processamento de recursos, quando oexagerado ngor formal poderia levar ao
perecimento de direitos

Apresente proposta, concernente ao processo trabalhista, tem
como objetivo estabelecer claramente, em norma expressa, o que se contém
naqueles pnncípios, afastando-se os prejuízos decorrentes de sua
postergação

Sala das Sessões, em lfJ de 0.2..- de 2000

LEGISLAÇÃO CITADA -\NElíADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIllOS LEGISLAmOs-CeDI

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943.

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
OOTRABALHü

TÍTULO X
DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO TRABALHO

CAPÍTUlon
DO PROCESSO EM GERAL

Seção V
Das Nulidades

Art.796 Anulidade não será pronunciada'
a) quando for possível supm·se afalta ou repetIr-se oato;
b) quando argüida por quem lhe tiver dado causa
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PROJETO OE LEI N" 2 465. DE 2000
(DO 51'. JOSE ROBERTO BATOCHIO)

D6 nova redaçl.o ao lItt. 830 do Decrefo-Lel n" 5 452. de 1" de maIO de 194a 
COnooI\daÇlo <lU L'" do Trabelho - CLT

COMiSSÕES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO. E DE
~STrrUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO IART 54)- ART 24 11)

O CONGRESSO NACIONAL decreta

Art 18 ~ O artigo 830 do DOCfB:tO..Jel nll 5 452. de 18 de mala da
1975. paou a Vigorar com a _ulnta redaç60

"M 830 - O documento olerectdo para prova, InelUIlva
'1ualquar repro<luçlo mllC6nlCll. corno a fotográfica, clnamalografica.
fonognilica ou de outm eopécia, fa% prova dos fala0 ou das COlOU
reprH8llfadu, ... aquala contra quam foi produzida lha admdtr a
conformidade' (NR)

Art. 2,1J ~ Eata lei entra em VIQOr na data de SI..IA pubhcação

JUSTIFICATIVA

A prelllnte propoatA objMMI a lIdOÇAo, no PfOOMso trablllhlllla.
de norma. dMburocratJze.ntee. que}Á se acham em vtgOr no procealO CIVIl ív Q

ar! 31l3-CPC) há 'lu.... tonta anos

Sala das Sauõea, em lb da Ü:;J..- de 2000

"-. DaPutadO~TO 2HIO~ ~SÊROBER~.,

" ~

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTL1lOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO·LEI 5.452 DE 01/05/1943 - DOU 09/08/1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

TÍTVLDX
Do Processo Judiciário do Trabalho

cAPíTL'lon
Do Processa em Geral

Seçio IX
Das Provas

Art 830 O documento oferecido para prova so sera acello se estiver no
original ou em certidão autêntica, ou quando conferida a respectiva publica-fonna
011 cópia perante oJillZ ou Tnbunal

PROJETO DE LEI NO 2 466. DE 2000
(DO SR JOSÊ CARLOS COUTINHO)

Concede lice~ de 30 (tnnla) dias para emprêgada adotante de menor de 2 (dOltl) anos.
das empresas púllIlC8S e pnvadas

(APENSE·SE AO PROJETO DE LEI N"1 733, DE 1900)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 01° Todas empregada de empresas públicas

e privadas, adotante de crianças até 2 (doís) anos de ídade tem

direito de licença de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único - Toda empregada adotante

deverá apresentar ao empregador a certidão de adoção ou escritura

pública de adoção averbada em cartório de Registro Civil.

Art. 02° Fica a empresa obrigada ao pagamento

do salário sem prejuízo da empregado adotante em gozo da licença.

Art. 3° revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4° Está Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Justificação

A Consolidação das Leis do Trabalho e a própria

Constituição Federal prevêem urna série de direitos à empregada

gestante e mãe, inclusive a licença de quatro meses de estabilidade

provisória. Há que se considerar , contudo o direito igual à mãe

adotiva, também trabalhadora, que não se pode privar da liberdade

de permanecer em casa, por um periodo de apenas 30 dias, na fase

inicial da Vida da criança adotada.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSFevereiro de 2000

A presente medida visa, inclusive, a prestar à

mulher melhores condições de adaptação à condição de mãe de

um ser não gerado por si própria, propiciando lhe facilidades

maiores de êxito na educação de seu filho.

Quarta-feira 23 08949

Art. 04° E vedado a empresa já prestadora de serviço as

Administrações, entrarem na licitação para publicação anual de gastos com

publicidade epropaganda

Art. Oso Está lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 06° Revogam-se as disposições em contrário.

Estaremos, ainda incentivando mais as adoções

legais, por parte daqueles que dispõem de recursos para darem, às

crianças mais carentes e muitas vezes abandonadas pelas mães

legitimas, chances de uma sobrevida digna de que elas são

certamente merecedoras.

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2000.

, I' ~g' ,j
i' r ~(J. ~ li/!. 'v i

Depu~~ose Carlos outin o
,/

PFT.·RJ

PROJETO DE lEI N° 2.4B7. DE 2000
(DO SR. JOS~ CARLOS COUTINHO)

Toma obngat6ria a publicação anual. por parte de todos os 6rgãos de Admlnlslração
Pública DiretaeIndireta. de despesas com publícídade epropagandas.

(APENSE.SE AO PROJETO DE lEI N° 2.079. DE 1996\

oCongresso Nacional decreta:

Art. 01 0 Toda propaganda epublicidade paga dos órgãos

da Administração Direta eIndireta, feita através de agências de publiCidade e

dos meios de comunicação de massa, obedecerá às prescnções desta Lei.

Art 020 Os órgãos enquadrados nas restrições do art. 10

publicarão em veiculos de comunicação de massa escrita eno Diário Oficial

da União.

Art. 03° Fica obrigado todos os órgãos da Admimstração

Direta e Indireta a demostrarem suas despesas com publicidade e

propagandas no primeiro trimestre do ano seguinte.

Justificação

E dever do povo, e dos políticos policiar efiscalizar a
administração pública, com essa preposição estamos propiciando a

população mecanismo pm'a fiscalizar o desempenho da seus

administradores, fiscalizando os gastos com propaganda epublicidade.

Dentro deste pensamento destacam. se os veículos de

massa como; jornais, revistas e radios que ligam os Governantes e os

Cidadão.

É de conhecimento do público as manobras pollticas

dos governantes para informar o cidadão dos seus gastos, mas as formas

de contrataÇão das empresas prestadoras de tais serviços, não são

conhecidas, desta forma garantindo meios de contratação de empresas

idôneas para prestação de serviços de comunicação de massa.

Aangustiante situaçào da nossa realidade exige a

implementação de uma política efetiva sociaL Esperamos que oprojeto

de lei ora proposto contribua para o cumprimento desta exigência

fiscalizadoras da população edos poder legislativo.

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2000.

PFL·RJ
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INDICAçAo N" 7&1, DE 2000
(DO SR RUBENS BUENO)

Sugere ao Poder Ex8cubYO. por Inlerm6dlo do Mlnlll6no da Agncultura e do
AbM!eomenlo, aela~ d. mlnUlll de norma Jurldlca dlllJnedII • _ndIt _ FlICall
ele DefNa Agropecuána a OI1rutura de carneira prevlala na MedIda ProvlI6na n'1;71.7, ele
11 de J'neiro de 2000

(PUBLIQUE-5E ENCAMINHE.SE)

ExcelentrsSlmo Senhor MinIStro di Agncullure e do

A grave llIuaçio ..1_1 doa HrvlC!cna plibl..,..
decorrente di ,nexllt600e de llIIJOIlÇio di perdU InftIldontnaa. que Já se
lIlTasla deade )II""ro de 1;;S. há algum tenlpo ,.."., unalbllwllldo o Pedir
ExIlCUl!YO De falo, OPrIlaldenle d. Replibltca Iem. de bma dl1Cflll.l. prolIlOYIdo

o repllSlCUllllrnento doa lIllánoa mal. lIf1IIIdoa. Mll\prIl no Hn!Jdo de pennrtir
que árela lIlnIliV81s di Ildmlntltraçlo nIo 111 VIIJIm lIW1Ibllludl& por forçai do
p<lg8rnento de remuneraçlo IIlcompallvel com a rNlIdIdIlecoMOmoclIl1frenlldl
paios raapectwotl dIllIImtíFlOl

- aenbdo. uma das m.. opcxtunIa l11lldldaa Ildalldaa
pelo Pedir ExeculiYO conall\lu na lldIç6o. em lTllllIlloa do Ino pauIldo, de
medida proVlI6na que permlliu IIlnslvel allllllllZllÇlo doa lIfelIoa pet'VItIlla di
desvalonzaçAo da moeda no qUll dIZ ....peIIo a Auóltor...FlICaJl do TIlIIOOlD
NacIonal. FlICIItI de Con!nbulçõel P~ánlJI li FIIeIII do Trabelllo
,ncIualve com a attarlÇlo do noml doa~ '*'llOIl

LalT1lll1tavelmllnte. o texto di MP. VlIlVIlmIln1e voIIodo I
conlemplar árua II1""mblda. do oxlrclClO di _dia do fiscalozlçio. Cl/TI1tI

uma aas categonas, nesse campO, de maior relevo para a coosecuçêo dos
propósrtos do Estado: afiscalização de produtos agropecuárIos.

Para sanar a inexplicável 1aaJna, sugefHe que eae
MinIStério engendre os esforços necessários àextenslo das vantagens pre;;stas
na IeglSlaçAo aqui mencionada aos Fiscais de Defesa Agmpen:uária. PodHe,
por força das pecull8lidadea do caminho adotado, optar pOr um doi seguin1es
caminhos: (1) IndUlr em eventuais reedições da MP 1971·7100 a categoria

il'klevidamente prejudicada; (2) remeter ao COIlgllllO Nacional projeto de lei
voltado àquela finalidade.

ConIHe, portanto, com oapoio desIe Minislério para que,
por um caminho ou pelo outro, venha aser solucionada ainaceitável falha.

Sala das Sessões, em Ib def~;"" de 2000.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer oenVIO de IndM:ação ao Poder

Executivo, relativa à reestruturação da carreira
de Fiscal de Defesa Agropecuária.

Senhor Presidente:

Nos termos do ar! 113. Inciso I e§ 1°, do Regimento
Imemo da Câmara dos Deputados, requeiro a V exa, seja encammhada ao

Poder Executivo aIndicação em anexo, sugerindo areestruturação da carreira de
Fiscal de Defesa Agropecuána

Sala das Sessões, em /6 deIv~ ....... de 2000.

Deputad~

LEGISLACÃO cn ADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DI;: ESTUDOS LEGISLATIVOS _C.OI

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.971-7, DE 11 DE JANEmO DE 2000.

DISPÓE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA AUDITORIA DO
TESOURO NACIONAL E
ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA
AUDITORIA-FISCAL DA PREVID~NCIA
SOCIAL E DA CARREIRA AUDITORIA
FISCAL DO TRABALHO

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art 62 da Constltulçlo, adota a seguinte Medida
Provlsóna, com força de lCI.

Art- (" Esta Medtda ProVisória dispõe sobre a reestrut:uraçlo da
ClllTeira Auditona do Tesouro Nacionll1. de que trata o Decreto-Lei nO
2.225, de 10 de Janeiro de 1985, e da organizaçllo da ClJI1'eU"a Auditoria
Fiscal da Previ~nclaSOCial e da CarreIra Auditona-Flscal do Trabalho

Art 2· Os cargos de Auditor-Fiscll1 da liecelta Federal. de
T6cnico da Receit Federal, de Auditor-Fiscal da Previd!ncia Social e
de Audttor-Fio"'l1 do Trabalho silo agrupados em cl....sn. A. B. C e
EspecIal. compreendendo. as duas primeiras, cmco padrões, C. as duas
últimas, quatro padrOes. na forma dos Anexos I e lI.

Art- 3" O ingresso nos cargos de que trata o artIgo anterior rar....e
Il no padrlo micial da classe inicial do respectivo cargo. mediante
concurso público de provas, exigindo-se curso supenor, ou equivalente,
concluído, oIxervados os requisitos fixados na legislaçllo pertinente.

§ 1- O concurso referido no e.put, para a ClIlI'Cira Auditor.
Fiscal do TrabIl1ho, poderá ser realizado por áreas de cspecial1Z8Çlo.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.971-8, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2000.

DISPÕE SOBRE A
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
AUDITORlA 00 TESOURO
NACIONAL E ORGANIZAÇÃO DA
CARREIRA AUDITORlA·FISCAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA
CARREIRA AUDITORIA FISCAL DO
TRABALHO.

o PRESIDENTE DA REP(:BLlCA, no uso da atribUIção que lhe
confere o art. 62 da Constltwção, adota a seguinte MedIda Provisória, eom
força de lei'

Art (2 Esta Medida Provisóna dispõe sobre a reestruturação da
Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto·Lei n2 2.225,
de 10 de janeiro de 1985, e da organização da Carreira Auditoria-Fiscal da
PrevidftlCllI Socllll e da Carreira Audltona-FLcal do Trabalho

Art 22 Os cargos de AudItor-Fiscal da Receita Federal, de Técnico
da Receita Federal, de AudItor-FIscal da PreVidência Social e de Al,lditor
fIscal do Trabalho são agrupados em classes, A, B, C e Especial,
compreendendo, as duas primeIras, cmco padrões, c, as duas últimas, quatro
padrões, na fonna dos Anexos I e n.

Art. 32 O Ingresso nos cargos de que trata o artIgo antenor far-se-á
no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso
público de provas, exigindo-se curso superior, ou equivalente, concluido,
observados os requisitos fixados na legislação pertinente.

§ 12 O concurso referido no caput, para a Carrerra Auditor-Fiscal
do Trabalho, podera ser realIZado por áreas de especialização

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇOES

..... ", , ..

CAPITULom
DAS INDICAÇOES

Art. 113. Indicação ea proposIção atraves da qual oDeputado.
• Artigo alterado pelo lWoluçi!o n' lO, d. 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providênCIa, a realização de alo

administrativo ou de gestllo, ou o envio de projeto sobre a matena de sua Iniciativa
ellclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou maIS Comissões acerca de
determmado assunto, Visando a elaboração de projeto sobre maténa de Iniciativa
da Camata,

li l° Nahlpotese do mClso J, a mdicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelO' PrcsIClente e pubhcado no DIáriO do Congresso Nacional.

• A1lerlJlÚJ poro DiárIO da Cámorlt dos Vepulodos. por Alo dos Presidem.. dos
Mesos do1~.~'osos do Congresso NaCIonal de 2 de outubro de I99J.

li 2° ' NlHupolese do inCISO 11. sctao observadas as seguintes normas:
J - 85 inulcações recebidas pela Mesa scrilo lidas em súmula, mandadas a

publicaçio no Diário do Congresso NaCional e encammhadas às Comissões
competentes:

• Alterado ptJro LJI/Íflo da Cálnara dOj LJ~pt((ado'l, por A.to (/0$ P'eS~df!1Ue.s das
Muas das dU4S ('asa~ do Congresso Nacional dI! 2 de outubro de /995

11 - Oparecer referente ã mdlcação sera proferido no prlll'o de vinte
sesslles, prorrogável a critério da Presidancia da Comlssllo;

III • >. a ~omlssão ~ue llVer de opinar sopre j",licaç~p çUllelllir pelp
olere~lmeTllo de proJeto, segutra este 05 tràmites rellimemais 41\l1 Jll'ollQ~i~l\es
congenercs: .

• 1V - se nenhuma Comissão opmar em lal ~enljdo. II I'~idcnle lia
Câmara, ao c~egar o processo a Mesa, determinara <) ar~uiY!U1'l~ntQ li. indie/IÇão,
CientIficando-se o Autor para que este. se qUIser, olere9t1 prpjelo PrQprio a
conSideração da Casa

v . não serão acenas propOSIções que objetivem:
aJ consulla a COmIssão sobre inlerptela9~l) e llPliell~o Ue \rl:
b) consulta a ComISsão sobre aiOS de qualq\ler Poder, Ile se~ órgãos e

a\ltoridl\des. .

...... " ".. " 1'., ,", ,,'
...................", ,', " , ,., , ,,"., , .

INDICAÇÃO N" 752. DE 2000
(DO SR RUBENS BUeNO)

Sugele lO Poder ExecutIVO, pol rntlrmédlo do MlnlltMo dO lle..nv(M~IO, Indq.tIl~ ~
Comwo Ex\erlol. a concealAo de finanCiamento, em ..rjle<' 4l/lI;lIPljIl)nII, ~
unl""lIIdldea e faculdade. no Estado dQ pa'llni

(PUBLlQUE,SE ENCAMINHE-SE.)

exe.lanlls.lmo Senhor Mlnl.11l! dI) ~~~,
Indústria e Comércio Eldlrior.

em nQVombl'Q "'JIIdo. """"u,",meS d' ~nl<lllde

unIVlIlltária do Paran. I do SI.t,ma EI~uII da Cl'nc;ll, 'r1llOOlllll1ll • f;nJ1nQ
Suponor, reunidos em aresm., tWlram ~'" dlagnólllca do~ lkl IflJlI10
superior naquelo Eatado. No OClI'II<>, l'h"ll'll"u i llOncjtI~1!!l que li

unlvelllldodn I IlIWldadll pIllIn••n... n~lIfl1om 4.~ I
modemlz.ç.to do atu. aqulpe","nwl, p qUI! .6 pod", ,ar ~IIII pl!I' mejp di
Inv.sUJllIJnlPe elevados.

Como lO cendiçON PII'II _CII'~ d4I ""IIIlIlie",",*, do
prPgl'8m~ de RecuporlJÇlO • Amp{1II91" dPl M,iQI ~141oot d~ 1~'9O!l' di
En'!no Superior PIl'lllnll1Jlulçt\'l1 P\1b11ca1 ""JlNl'Im IIIII~P d.~.~uxo
do racelt1 do praahlçlo do sorvlÇOt. a b.n~d. dI) El!\Ido dO P-' n. QlIlIelll
dOI Ooputados vem .uglMr a VOI" ~.n<lI quo ..ja IllIIl'IIno<l. a
polllbllldade do cene..s'o d. fin.ncl,mlnlQ, am ÇI~ .~/ llf"I ....z
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que a OõlYftrsldade do Estado do Paraná nao podena cumpnr a eXigência de
. parante o BNDES.

Os recursos para ampllaçJIo e modemlzaçtlo da
unNen;ldada astodual. bem como das inabtulções prIVadas de ensino supenor.
sllo de grande ImportânCia para a SOCloclade paranaense. pOIS perm~lnam

substancial melhora no quadro alllar da educaçJIa do Estado

Sala das Sossões. om JC de~"'- '.....da 2000.

DaPutad~-

REQUERIMENTO

(Do Sr. Rubens Buano)

Requer o envio de Indicaçao ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, relativa à finanCiamentos
federaiS a universidades e faculdades
paranaenses.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 113, inciso I e§ 1·, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. [:xl. seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em anexo, na qual é sugerida excepcionalidade na
concessão de financiamentos auniversidades efaculdades no Estado do Paraná.

Sala das Sessões, em}b de~~ iI.O de 2000.

Depu~

LEGISLAÇÁO CITADA ANEXADA PELA
CooRDENAÇÁO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO ND 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

rtUTLOIV
DAS PROPOSIÇOES

CAPÍTIJLO III
DAS INDICAÇOES

Art. 113 Indlcaçio e a proposlçio atraves da qual O Deputado'
• ArJl80 alJerado ptla Ruo/uçdo n~ 10. de 1991
I - sugere a outro Poder a adoçio de proVldêncl8, a reahzaçio de alo

adnunlstratrvo ou de gestllo. ou o envIo de projeto sobre a maléna de sua miciatrvll
exclusiva,

11 - sugere a mamfestaçAo de uma ou maIS Comissões acerca de
detemunado assunto. visando a elaboração de projeto sobre maténa de lDICI&Uva
da Cámara.

§ l' Na hlpotese do UlClSa I, a mdlcaçM será objeto de requenmento
esento, despachado pelo PreSidente e publIcado no DIárIO IÚJ Congres.o NacIOnal.

• Al1~rado para DiáriO dIl Cámara dos !JtputadOJ, por AlO dos PUllMlft'J da.!
MllaJ das dua.t CaJQJ do CongrttlSoNaclonal de 2 de outubro de. 199.5

§ 2' Na Jup6~e do InCISO lI, seria observadas .. seguIntes narmes
I - as millcações recebIdas pela Mesa serio hdas em súmula, mondadas •

pubhcaçio no DIárIO do Congresso NaCIonal e encamznhada.r à. Cam/ullfs
comp'lell1~s.

• Altt!roOO para Drárlo da Cdlttara dos !J.fpurados, por Ato dO$ PraJd.ltt&J tiGs
M~ dM duas CWQJ do C01lgr~n(J NacIOM/ tk 2 d~ outubro d~ 199J

II . O parecer referente à millcaçJlo será proferIdo no prazo de vmte
sessões. prorrogável a cnténo da Presu:ltncla da ConussAo;

Il! - se a Corrussllo que tiver de oprnar sobre rndlcaçilo COIIclulf pelo
ofereCImento de proJeto, segwrà este os trâmites regunentais das proposIções
congêneres,

IV • se net1huma Comlssâo oprnar em tal sentido, o Prcsldente da
Câmara, ao chegar o processo a Mesa, determmará o arquivamento di mdicaç.llo,
clentIficando..e o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto própno à
consHleração da Casa,

V - não serAo aceitas proposlçlles que objetivem:
a) consulta a ComiSSão sobre rnterpretaçlo e apIícaçlo de lei;
b) consulta 11 ComiSSão sobre lIlos de qualquer Poder. de seus órg!DI e

autondades
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INDICAÇAo N° 763, DE 2000
(DO SR VALoECIOLlVEIRA)

Sugere ao Poder Execu!Jvo, por Intermédio do Mlnlsténo da Fazenda, a extensâo do
Sllllema Integrado de Pagamento de Impostos e ContnbulçOBs das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, às creches que se enquadrem no regime
t1ibutáno das microempresas e das empresas de pequeno porte

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Exmo Sr Ministro da Fazenda.

LEGISLACAo CITADA ANEXADA ~ELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°.7 DE 1989
APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TI11JLO IV
DAS PROPOSIÇÕES

CAPITULOm
DAS INDICAÇÕES

Uma das Importantes conquistas das pequenas e
microempresas braSileiras é o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
ContnbUlções das Microempresas e das Emp",sas da Pequeno porte. Entretanto,
a leglslaçllo limita o enquadramanto no SIMPLES a algumas empresas dMmndo
muila. outras de fora

As crllChes por exemplo, ficam de fora do Sistema, mesmo
sendo conSIderadas microempresas Neste sentido, sollClto a V, Exa determinar
estudoe à 5ecretane da Receita Federal VisandO à extenSào do SIMPLES às
creches que se enquadrem no rBQlme tnbuláno das mlcroeml'reses e das
empre••• de pequeno porte

Temos a csrteza que, com esse prOVidência, se
estará comg/nde uma InJustlÇ/l que ... comet,; contra estas pequnas empresãs,
que empregam, geram renda e postos de trabelho.

Senhor PreSidente:

Requer envIo de indlcaçao ao Minlsténo da Fazenda,
sugenndo a extensâo do SIMPLES para as creches

Nos teomos do art 113, InCISO I e § 1", do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro a V Exa seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação anexa, que sugere e extensão do Sistema Integrado de
Pegamento de Impostos e ContnbUlçOes des microempresas e das Empresas de
pequeno Porte - SIMPLES às creches que se enquadrem no regime tributário das
microempresas e .:las empresas de pequeno porte

Sala das Ses.oes, em I(, de """,e' "-e : '-~

dL.. fiJ ~. tJ.:~~
Dãilli\ado VALDECl OLIVEIRA

REQUERIMENTO
(00 Sr. ValdtICi Oliveira)

Sala das Sessões, em J (, de ~ c-·'\.EI '-V

~ t/Ç<o('~ . f).r;Lt~~-
Deputado VALOECI OLIVEIRA

de2000

de2000

Ar! 1J3 Indicação éa propOSição através da qual o Deputado
*Anzgo alterado pela Rrsoluçdo n" 10. de 1991
J - sugere a outro Poder a adoçllD de proVIdênCIa, a reallZaÇJlO de ato

aÓDlmlstratlvo ou de gestllo, ou o envIO de projeto sobre amaténa de sua IDICIallva
exclUSiVa,

11 - sugere a marnfestaçllD de uma ou rnllls ComISsões acerca de
detennmado asS\!Ilto. VIsando a elahoração de projeto sobre moténa de unctatlVa
daCilmam

§ I' Na htpótese do mCISo l, a mdlcação será objeto de rcquenmento
escnlo, despachado pelo Presidente epublicado no DiáriO do Congr.sso NaclolUI/

• Alterado para Diário da Cúmara dos Depu/arfas. ?Df Ato dos PresldenJe.s das
Mesas das duas Cosas do Congresso NaCIonal de 2 de outubro de 1995

§ 2' Na h1]lótese do melso li, serfio observadas as segumles normas.
I - as mdlcaçôes recebtdas pela Mesa serllo lidas em 5ÚIllula, mandadas à

publicação no DIáriO do Congresso Nacional e encammhadas às Comissões
competentes•

• Alterado para DIário da Câmara do'! Deputados. por Aro das PreSIdentes das
l'vlesas das duas Caser do Congresso NaCIOnal de 2 de 'JutulJro de }99S

II - o parecer referente à mwcação sem profendn no prazo de vmte
sessiles, prorrogàveJ acnténo da Presl(lêncla da Comlssllo,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

!li . ~e aComissão que tiver de opinar sobre indica~ão concluir pelo
oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites re~mentais das proposlyões
congêneres;

IV . se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, oPresidente da
Câmar~ ao chegar oprocesso àMesa, determinará oarquivamento da indica~ão,

cientificando-se oAutor para que este, se quiser, ofere~a projeto próprio à
considera~ão da Casa;

V•não serão aceitas proposi~ões que objetivem:

a) consulta aComissão sobre interpreta~ão eaplica~ão de lei;

b) consulta aComissão sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e
autoridades.

"'1'1/"""""""".'1""'1""""""""""" ••• ,",.".""", •••••• ,., ••••••• ,••••••••• ,•••••••• , ,••••• " ••• , .

.,.,"""""' '1'."' ••• " ' 1.. '"· .. "' ••"·.1 '""' ' •••• , ,"'" ••••• ,', 11.'.""111" '.11."
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INDICAÇAo N"754 DE 2000
(DO SR RONALDO VASCONCELLOS)

Sugere ao POder executivo por intermédio do Ministério dos Transportes a adoção de
rnedk:las para garnnbr o cumpnmento do art 70. do Código de Tr.lnsrto Brasileiro que
dispõe sobre 8 passagem preferenCIal d~ pedestres na faixa a elea destInaaa. nos (ocalS
sem &lnahzaçAo semafónC8

(PUBLIQUE·SE ENCAMINHE·SE)

Excelentfsslmo Senhor Mlnls.tro de Estado dos Transportes

Dlrlgo-me a V Ex" para expor e reivindicar o seguinte

1 Apos dOIs anos da entrada em vigor da Lêl r{J 9 503, de

2'3 de setembro de 1991 qUê InstitUIu o CódIgo de Trânsito Bmsllelro alguma!!!

de suas dl6pOSlÇÕe5 não foram cumpnda!l a contento

2 O art 70 que trslB da pu.agem prelereooal de
pedestres na faixa a eles C16stlnada nos locaiS únde ineXIsta slnahzaçãc,

semaf6nca teve até o presente aphca.çiio pontual, na extensa geografia

brasl[Ema

3 Em todo O Brasil. o Olstnto Federal desmca-sQ como

unidade federatl'w'6 onde se res~ta a fal101 de pedestre, Independente da

p~ença de semsfcro

4 O comportamento diferenCIado dos habitantes do Olstnto

Federal teve respaldo na campanha educativa Paz no TrânSito. que oontnbulu

para elevar a consciêncIa partlCJpstlYB e res-ponsavel do cldsdAo, ensejando a um

novo comportamento dos usuános no trânSito e faCilitando a Implantaçãe, e a
utilização das faixas de pedêstres nos locaiS sem semaforos

5 Entretanto, nBS outras Unidades da federação a

realidade é a do descumprimento do art 70 do Código de TrânSito BraSileiro, que

objetivando espaços publlcos humanlzados e valonzando a Vida a segurança e a
Integndade fislca dos pedestres pnorlZB o homem sobre o veiculo Nos locaiS

onde Inexistem semaforos estabelece a preferência de passagem para o

pedestre na falX8 a eles destinadas Nos cruzamentos com semáforos obnga a
que OS motoristas esperem o termino da travessia de pedestres nas situações de

liberação da passagem de veiculas

6 DeVido a falta de uniformização de cumpnmento do artigo

referido em todo temtono naCional ocorrem sltuaçóes distintas na aphcação da

penalidade constante do art 214 ,nClSO I, cUjas multas são cobradas no Dlstnto

Federal, enquanto nos outros Estados a desobedlencla a este artigo não e

pUnida, cnando uma circunstância de claro desrespeito à lei e ao pnnclplo da

equldade de toda norma legal

7 Considerando os argumentos expostos, sugenmos ao

Mmlstro dos Transportes a adoção de prOVidênCias práticas Junto a todos os

orgão$ e entidades executivos de trânSito rodOVlános da Umão, dos Estados e
dos MunicípIOS para efelivar o cumpnmento do art 70 do Codlgo de Trânsrto

Brasileiro. tendo em vista a correção da situação atual, mormente nas Interfaces

urbanas das rodOVias

sa'~_las\ssões em;:'5 d~....f'5e( 1'~'1de 2000

f:L~C '~
putadoR~1I0S

REQUERIMENTO

(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Requer o envIO de Indicação ao Poder

Execubvo, relativa ao cumprimento do art 70,
do CódlQo de Trânstlo Brasileiro, que dispõe
sobre a passagem preferencial de pedestres

na faixa a eles destmada, nos locais sem
smallzação semafÓrIca

Senhor PreSidente.

Nos termos do art 113, IOOSO I e § la, do Regimento

Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro a V Ex", seja encaminhada ao

Poder ExecutiVO a Indicação em anexo, sugenndo a adoção de medidas para
garantir o cumpnmento do art 70, do Código de Trânsrto BraSileiro, que dispõe

sobre a passagem preferencial de pedestres na faixa a eles destmada, nos locais
sem Sinalização semaf6nca

LFGISLAÇÃO crrADA A~"EXADAPELA
CooRDENA.ÇÃO DE ESTlJ'D05 LEGISLATIVOS c~Dt

LEI N°9.S03, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

C'JSTITIJI O CÓDIGO Dh TRÂNSlTO
BRASILEIRO

CAPIThLOrv
DOS PEDESTRES E CONDUTORES DE VEICULOS NÃO

'vIOTORIZADOS

Ar! 70 Os pedestres que estiverem atravessando a Via sobre as
fmxas dehnutadas para esse fim terlo pnondade de passagem. exceto nos
locms com sIDahzaçiio semafónca, onde deverllo ser respelladas as
diSpOSições deste Código

Parágrafo imico Nos locaiS em que houver sIDahzaçlo semafónca
de controle de passagem será dada prefer~ncla aos podemes que n1lo tcnluun
cl>ncluído a travesSIa, mesmo em caso de mudança do semafOlo hberando a
passagem do~ 'elculos

CAPlTIJLO XV
DAS lNFRAÇOES

Art 214 DeIXar de dar preferênCia de passagem a pedestre e a
veículo não motonzado

I • que se encontre na fB1Xa a ele destmada,
n.que não haja concluído a travessia mesmo que ncorra SrnaJ

verde para o veículo,
UI - portadores de defiCIênCia fiSlCa, cnanças. Idosos e gestantes

fnfraçiio - graVlsslma.
Penalidade· multa.
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REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

CAPITULam
DAS INDICAÇÕES

Ar! I 13 IndIcação é a proposição através da qual o Deputado
• Artigo alterado pela Resolução n' /0, de 1991
I . sugere a outro Poder a adoção de providêncIa, a reahzação de ato

adminIstrativo ou de gesTão, ou o envio de projeto sobre a maténa de sua miclallva
exclusiva,

11 • sugere a mamfestação de uma ou maIs Comissões acerca de
detenninado assunto, vIsando a elaboração de projeto sobre matéria de miclallva
da Câmara.

§ 1° Na hIpótese do inCISO I, a mdlCação será objeto de requenmento
escnto, despachado pelo Presidente e publIcado no Dláno do Congresso NaCIonal.

• Alterado para Drário da Câmara dos Deputadas, por Aro dos PreSidentes das
M..<u d<U duas Casas do Congresso NaCional de 2 de outubro de 1995

§ 2° Na rlpótese do mClso I!, serão obsetvadas as segumtes normas
I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à

publicação no DiárIO do Congresso NaCIonal e encammhadas às ComlsslJes
competentes:

• Alterado poro DiáriO da Câmora dos Deputados. por AIO dos PresldeTlles d<u
Mesas d<u duas Casa. do Congresso NaCIOnal de 2 de outubro de 1995.

TI • O parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte
sessões, prorrogável a cntério da PreSIdência da ComIssão,

!Il. ~e aCom~~ào ~ue tiver oe opinar ~obre indic~o concluir pelo
oferecimento de projeto, seguirá e~e os trâmites regimentais das ~roposiyões,
congeneres:

IV . se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, oPresidente da

Câmar~ ao chegar oproce~so àMes~ determinará oar~ulvamento da 1nOiCByào,
cientificando·~e oAutor para ~ue este, se quiser, ofereça projeto próprio a

considera~ão da Cas~

V•não serào aceitas proposiyõe~ que oojetivem:

a) con~u1ta aComissão sobre inlerpretayào eaplicayão de lei;

b) consulta aComissão sohre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e
autoridades,

.'"111111" .. " •• 1' .... 1,.' .. ''''.'''.11111· ... '' .. '.'''.111111 •• ''''''"11 ... '.111111.""111.,111.11"1111''''' ..1........ 11111 ...

''''"''''10'11'''''''''''''''''''''''''''''''111111'''''''01'0110'''''''1"""'l'llll"""'II"'O"'lUI'""lll'IUIIlIl'''II1'''

INDICAÇÃO N° 765, DE 2000
(DO SR. RONALDO VASCONCELLOS)

Sugere ao Poder Execubvo a cnação da atribUição de adido turlstlcc. a ser exerCIda pcr
parte dos adidos eulturals

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentis51mo Senhor Prcstdente da Repúbhca..

Dtngtma-nas li Vossa Excel6nc!B, para expor c sugerir o quanto segue'

MUitas das represcmtlll'õe! dlplomattca, do BrasIl no extenor dl,põem de um

adido cultural. N. funçilc, desempcnhatW peloa funCIOnários que exercem ..se cargo

compteendem a prollUlção, • dlvulgaçilo c o mterclmblo das attVldade! cultural'
expliCitadas Ilôl esfcr. de relacionamento existente: entre o Brastl c detcrnun.ada 08910

estrangClTIl.

Sucede que acultura nac:lonal de um país e o tunsmo que nele se desenvolve

estão dllCtam:nte relacIonados. Tanto é assim, que os tunstas estrmgetros que VISitam o

Brns\l. aqUl vêm seja. para conhecer, desfrutar e admuar nossas belezas naturlWl. no~U

belas praIas e outros sItios pdoresco5. SC'J3 para conhCCIC1' c çreClat nosso patnm8mo

cultural. noss.1S tradu;ões c pl:Culumdades. CldadC8 ht.!toncaa. etc

Considerando • exíatencle d. um adido cultural em algumas de 00""
representaçõe, dlplomâticas no extcnor. parece-no. que os detentores de tal 1nvesbdura.

podenam perfeItamente. sem SlgIuficatlVos Onus tuplementares sobre suas funç.ões. 0C\1PU

se de qucstõca referente' Adivulglll'ilo e à plOmoçilo do tunsmo no Br..n, no que tange ao

tunsmo pratIcado pelos cldarlios do pais onde ele se encontra em exercicIO

o acréSCimo dessa atnbulção, que poder-se-Ia denommar, salvo melhor

juizo, de adtdo tunsnco, ao âmbito de competências dos adidos CUlturaIS, deve-se sobretudo

ao fato de tratarem-se, turismo c cultura, de temas repletos de profundas afuudades, o que

eoseJana c até estaria a aconselhar o tratamento conjunto e coordenado dos dOIS temas, no

âmbIto das relações mternacionais btlateralS entre o Brasil e o pais onde o adtdo exerce

suas funções,

A mdllstna do tunsmo tem crescido de modo vertiginoso nos úlbmos 800S,

em todo o mundo. É sabido que o Brasil pOSSUI um uncnso potenCial turlsbco, o qual

poden. ser mUIto melhor explorado, pnnelpalmente se considerarmos o tratamento que é

dado ao setor por outras nações. Adem31s, o turismo é uma atividade praticamente

mesgotável, que produz diVISas para o pais de maneira simples c rápida c, Se bem

condUZIda, pode trazer benefiCIOS á preservaçlo do meio ambiente e dos recursos naturais.

Por sc IOclulr, sob o pnsma da cconomla, no setor de serVIços, Otunsmo pOSSUi, como as

demaiS atiVIdades terciárias, boas perspectIvas de desenvolvimento no futuro, sobretudo se

compararmos com a agncuItura e a mdllstna.

Por essO' razões c no mlulto de c"ntnbuir para a otinllzaçilo das al1V1dades

do M.tm.sténo das Relnções Extenorcs, encannnhamas a presente indIcação, sugerindo o

acréSCImo da atnbUlçilo de adtdo turfstlco às funções dos adIdos cultuws em exercício nas

representações mplomáticas do BrasIl no ExtcnOT.
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REQUERIMENTO
(do Sr. Ronaldo Vlltoncdlos)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Requer a apresentação de indicação
ao Poder Executívo relatIVa à cnação da
alnbuição de adido turístico, a ser exercida
por parte dos adidos cultunis.

Senhor Presidente,

Nos termos do artIgo 113, mClso I e§ l' do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugenndo seja aCl'e$Cenbda ao âmbito de atribUlções dos adidos
culturais aatiVIdade de adido turístico.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PElA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N'17 DE 1989
APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TfTULOIV
DAS PROPOSIÇÕES

CAPÍTULom
DAS INDICAÇÕES

An. J13 Indu:aç!o é a proposlçio através da qual o Deputado
• Ar1rgo altlrado~/a R«solUÇlJo ". lO. dI 1991
I - sugere a outro Poder a lllloçAo de provid!ncllI, a reallZllÇ!o de alO

admmJ5lrlItivo ou de gostio. ou o envio de prOjeto sobre a matéria de sua 1DlClanva
exclusrva;

II - sugere a mmufestaç!o de uma ou rruus Conussõcs acerca de
determll1l1do lI5!lunlo, visando a elaboraçio de projeto !!Obre maléna de mICtallV3
da Câmara

§ I' Na Iupótese do mclSO I, a rnd1caçla será objeto de requeruntnlo
O5cnto, de5pachado pelo Presidente e pubhcado no DiárIO do Congresso NaclDllOl

• Alt.rado paro D,arlo da Cdmara dtM DqJuIod..s, por Áto do~ Pr~3uJert/r.r Jm
}"hJaSdasdIItU CaJasdo CongnssoNactonal dt 2 de olK1lbrod~ 1995

§ 2' Na hipótese do inCISO lI, SCfio obseIVodas as segurntes normas
I - as mweações recebIdas pela Moaa seria hdas em súmula, mandadas a

pubhcaçio no DIárIO do COllgrelSO Noc/ollOl t tncaml/lhadas às ComlSltlu
comptttnres:

• Alt.mdo para DtárlO da CAmora tiI:M DI~. por Alo dO& PrullNItIU dar
Amas dtu dua.J C_o do Cmtgrmo NOCIOMI do 2 tk OOIubro tk 1995

II - o parecer referente à rndtcaç«o será profendo no prazo de vmte
SClSÕCS, prorrogável a cnt~no da Presld!ncla da COIllISsio,

III - se a COmiSSão que !Iver de opinar sobre mdicaçllo conclUIr pelo
ofere~lmento de proJeto, segwrá este os trâmites regrmentais das proPOSiçõeS
congeneres,

IV - se nenhuma Comissão opmar em tal sentIdo, o Presidente da
Câmara, ao chegar O processo à Mesa, detennmarlÍ o arquIvamento da mdlcação,
clenllfiCllIldo-se o Autor para que este, se qwser, ofereça projeto própno a
conSIderação da Casa,

V - não serão aceitas proposu;ões que objetivem'
aJ consulta a Comlssilo sobre mterpretação e aplIcação de leI,

b) consulta a ComlSsiio sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e
autondades

INOICAÇÃO N" 700, DE 2000
(00 SR RONALDO VASCONCELLOS)

bug..... ao Poder Execut1vo. por IntermédiO do MlnllllJno da JUItlÇa, • 0Cl0çi0 da rntIdlda&
pal'll garanbr o cumpnmento do lIrt. 70. do CódIgO da TrAnI/lO !lru'ielro, que d'lll6e lOln
~ preferAnClal de pédestrel na faIXa a eles deatmada, noa locais sem IlnaltDçAo

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

Excelentla!llmo Senhor Minmro de Estado d. JlJI,bÇ;I

Dlngo-me a V El<" para expor o I'IIMndlcar OlIlIulnte

1 Após dOIa aJXlO> da antrada om v'QOf da Lo, ,.,. & llO3, da
23 do IlOlambro de 1&97, quo Instituiu o Códlgo da trll1BilO BruoIocro, olgumal
de 5Uf ~ dlSPOSIÇÕQI nAo foflIm cumpndal • contento

2 O ar! 70, qua tma da p...agom prolorenc:1al da
pedeltnts na faixa 8 e~. destinada, nOl locais onde lnexJl1I afgaaçlo
somaIónca. love. Ilé o Pl'MOnto. Iplialç60 pontual, na _nu gIO!pftI
brasileira

3 Em todo o B_I, o 0_ Federal daatIlca-M aomo
unujade federativa onde se respetta li1 faIXa de pedMtre. Independente da_ça de HITIáloro

• O cempo!tamen!o d__ doo""_ do DtoIrlIo

Federa' teve reapek:lo n. campanha educatMI ·PIZ no Trbrto-, que oorrtrbJlU

panl elevlr a coneoi<1cla parbclpal!va e raapolltáYll do 00_, "_ando: um
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nova comportamento dos usuanos no trânsrto e facilitando a Implantação e a
utlllzação das faixas de pooestres nos locaiS sem semáforos

5 Entretanto, nas outras unidades da federação, a

realidade e a do descumpnmento do art 70 do Código de Trânsito Brasileiro, que,

objetivando espaços publlcos humanlzados e valorizando a vida, a segurança e a
Integndade fíSica das pedestres, pnonza o homem sobre o veículo Nos locaIS

onde ineXistem semáforos, estabeleca a preferência de passagem para o

p5{jestre na faíxa a eles destinadas Nos cruzamentos com semáforos obnga a

que as motoristas esperem o términO de travessia de pedestres nas SItuações de

liberação da passagem de veículos

6 DeVido à falta de uniformização de cumpnmento da artigo

refendo em todo terntórlo naCional, ocorrem situações distintas na aplicação da

penalidade constante do art 214, inCISa I, cUjas multas são cobradas apenas no

Distrito Fooeral, enquanto nos outros Estados esta Infração não recebe PUnição,

cnando uma circunstância de claro desrespeito à lei e eo pnncíplo de eqüidade
de toda norma legal.

7 ConSiderando o~ argumentos expostas sugenmos ao

Ministro da Jusltça a adoção de medidas Junto a todas os órgãos ou enlidades

executivos de trânsito estaduaiS e mUOlclpals para efetivar o cumprimento do art

70 do Código de TrânSilo Brasileiro, tendo em Vista a correçâo da situação atual

LEGI~LACÃO CITADA A.'lEXADA PEI A
COORDi:.NAÇ "0 DE rSn:DOS LE.OlSLAT1VOS - CcDI

LEI N°9.S03, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

CÓDIGO DE TRÂ."lSITO BRASILEIRO

INSTlTIJI O CÓDIGO DI: TRÂNSITO
BRASILEIRO

CAPITULO IV
DOS PEDFSTRbS E CONDUTORES DE VEICULOS NÃO

MOTORIZADOS

An 70 Os pedestres que esuverem atravessando a via sobre as
faiXas dehmllad..1S para esse fim terão pnondade de passagem, exceto nos
locaiS com smalIzação semafónca, onde deverão ser respeitadas as
dispOSições deste Codlgo,

Parágrafo únlco, Nos 10cars em que houver smahzaçllo semafórica
de controle de passagem será dada preferênclB aos pedestres que não tenham
concluído a travessHI, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a
passagem dos \elculos

CAPITULO XV
DAS INFRAÇOES

000

Art 214 Deixar de dar preferêncIa de pas!,agem apedestre ea
veículo não motonzado

[ - que se encontre na faixa a ele destmada,
li - que não haja concluído a traveSSIa mesmo que ocorra sinal

verde para o vClculo,
TIl - portadores de defiCiênCIa fislca, enanças, idosos egestantes
Infração - gravlsslma,
Penahdade - multa

REQUERIMENTO
(Do Sr Ronaldo Vasconcellos)

Requer o envIo de Indicação ao Poder
executiVO, relaliva ao cumpnmento do art 70,
do Código de TrânSito Brasllalro, que dispõe
sobre a passagem preferencial de pedestres
na faixa a eles destinada, nos locaiS sem
Sinalização semafórica

Senhor PreSIdente'

Nos termos do art, 113, InCISO I e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, roqueiro a V EX" seja encaminhada ao
Poder Executrvo a InclJcação em anexo, sugenndo a adoção de medidas para

garantir o cumpnmento do art 70, do Código de Trànslto BraSileirO, que diSpõe
sobre a passagem preferencial de pedestres na faixa a eles destinada, nos locaiS
sem smahzação semafórica,

REGIMENTO INTEJRNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TITULOlV
DAS PROPOSIÇÕES

CAPITULO III
DAS INDICAÇÕES

Art 113 indIcação é aproposição através da qual o Depulado:
• Artigo alterado pela RiJJoluçiJo n'to, d.1991
I - sugere a outro Poder a adoção de prOVIdêncIa, a realização de ato

admmistrallvo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre amatéria de sua l1IÍclBllva
exclusiva,

II - sugere a mamfestação de uma ou mais Comissões acerca de
determmado assunto, Visando a elaboração de projeto sobre IlUIténa de IDlclatlva
da Câmara

§ [0 Na hipótese do inciso I. a indIcação será objeto de requenmento
esento, dcspachado pelo Prcsldente epubbcado no Dlá7l0 do Congresso Nac/onal,

• Alterado para Dlárro da Câmara dm DepuJadO!. por A.to dos Prt!.Slflentu das
Mesas das duas Casas do Congr~s3o NaCIonal de 2 de outubro de 1995

§ 2' Na hipátese do inCISO n, serão observadas as seguintes nonnas'
1- as mfucaçiles re<:ebldas pela Mesa sertlo lulas em súmula, IIIllIIdadas à

publicaçãO no Dlárw do Congresso NaCIonal e encammhadas às ComISsões
competentes;

• A.lterado pora D,árro da CAmara dos DepuladI:Js. por A/o dM PresIdentes deu
Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de oU!Ubro di! 1995.

11 - O parecer referente à rndlcação será proferido no prazo de vinte
sessões, prorrogável acntério da PresidênCIa da COJll1ssão,
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IIT • se a Conussão que (lyer de opmar sobre indicação conclUir pelo
oferecimento de projeto, segUlm este os lIfumtes regImentals das proposições
congêneres,

TV • se nenhuma Comissão opinar em la! senl1do, o Presidente da
Câmll!ll, ll<J chegar o processo à Mesa, determmam o arquivamento da mdlcaçào.
cientificando-se o Autor para que este, se qUiser, ofereça projeto própno à
eonsideração da Casa,

V - não serão aceitas proposIções que objellvem

a) consulla a Comissão sobre mterpretação e aplicação de lei.

b) cOJllJulta a ComiSSão sobre aIOs de qualquer Poder, de seus órgãos e

autondadcs

INDICAÇÃO N' 7.7, DE 2000
(DO SR DR H~L10)

SLJgllre eo Poder Executivo ia cruu;40 de um Con8f)lho N~onDI de BlOOllca

(PUB~IQUE-SE ENCAMINHE-SE)

ExcelentlAAlmo Senhor Fl'Mldente da Republlcs

ObIerva-u, em todo o mundo. crescente preocupaçlo em dar

um tratamento étICO às questôes suscltada& pelo avanço técnICO e Clentf1tao no

campo da bIOlogia e da aa6de De fato, conatat.H 8 prohferaçAo, em todots os

quadrant.. da Terra, de publlCAÇ6M com ..... ..nloque, oIaborada. por

PMQUlMciorwe rom as mais variadas formaçõM, bem como a conetJMçlo de

num.raIOS grupoa, enl UniversIdades, em InstltulÇÕtHl de pesqUisa, de aennço e

na pr6pnA aoc~a.de avll. dedlC8c:Soa tanto ao en&fno como à lnv_bgaçlo, ou,

atn'ia... própna mlhtflncla em tomo de matén.. mais eapecfflcaB, relaaonadall

com _ enfoque iboo aplado" charnadal booIscllQClAooa.

Outro $Inal que revele a atuehdade da maténa. li o e6p8ÇO que

vem alCançando no. melO de comunK:aÇlo. e por vezes até mesmo de forma

senll8ClOC'lallata O exemplo recente mala Importante. Inegavelmente. ~ o da

oYelha clonada, Dolly, mas multas outras qUllStões têm merecido alençAo

pnYIJeglada nos Jornais e Ns de todo a mundo a fecundação aSSistida, a aborto,

a AIDS, os alimentos lransgênlcos, a eutanáSia, o uso de "cobaiaS humanas" etc

TamanhO mteresse leyou a conformação de um novo campo

do conhecimento humano denominado, desde e década de 70, Bloéhca A

pnnCIPlo adotado como sinônimo para uma conSCIénCle "ecológICa e hOlística"

sobre o destmo do Planeta, foi postenormente redefinido para slgntficar uma

reflexão sobra as ImplICações éticas dos novos conheclmentOB das biOCiências

A pnnclpal razllo pare que a Bloelica v"'sse a ocupar lugar de

destaque ne atualidade fOI, mdubltavelmente. o casamento entre cI6l1C1a e

tecnologia no campo da blomedlcma Pnmelremente no pos-guerra, de um modo

amda modesto, e, postenormente, desde meados da década de 60, em 8tlC81a

exponencial. foram desenvolVidos conhecimentos e téCnicas extremamente

sofisticados

Podemos Citar, a gUisa de exemplo o des..nvolYlmento da

farmacologia - com no'105 medicamentos, a cada dia maiS potentes e dmgldos a

uma am~ltude de doenças cada vez maIOr -, da engenhana biomédica - com a

construçllo de aparelhos que poUlbiltlaram a mvesttgaçAo do intenor do corpo

humeno em eacala macro e mocrosc6p1Cll e que passaram a mlmetlzar funções

OrgAnlClUl posslblldando a expando doe limrtes da extllAnCla para multo além do

que se linha como razoayel -, e da genélica - que POSSibilitou ao homem

entender e almlljllr o controle doa próprios fundamentos da VIda

Esse desenvolvimento fOI acompanhado, entretanto, de

perpleXIdade e de temor O mesmo avanço Científico que posslbilrtou à

humanidade tantos Pl'llllressos fOi capaz de prodUZir artefatos capazes de

destruir vánas vezes o Planeta, o aumento da capaCidade técnica em plantar e

colher safras agrícolas cada vez maíores gerou a destruição do meio ambJenle e

ameaça a blodlyersldade; e o conheCimento da biologia dos mICrorganismos

patógllOOS pemllliu a construçAo de teITivels ars~,"als bactenológiClJll

Grandes parcelas da humanIdade, ademaiS, nAo lêm acesso

aos frutos desse desenvolvimento Em que pese à Imensa capaCIdade de

produçAo agrícola, e aos Slgnlficat,yOS estoques de alimentos eXistentes no

mundo, e ao conhoomento dos mecanismos d& transmissão e de controle das

doenças Infecclosas, milhões de pe5soas ainda morrem de InanlÇio e de

doenças perfeitamente curáveiS, como a tubercul0$8 ou 85 dlarrétas W'B15 e

bactenana5

Além deues novos temas e SlluaçOOs, decorrentas

diretamente do progresso CIentifico e tecnológiCO, evidenCla-Be também a

continUidade de outros CUJ8S origens remontam a tempos Imemoriais, como a

eutanásia. o aborto e a asslstiHlCla à saúde Há que 118 reconhecer, porém, que

mesmo _ temas drtos pensiatenlllll ganham nova dlmenslo, sob a luz da.

nO\'a. tecnologias e blOlecnologias poetas à dispos1ÇAo da humanidade,

Pode-58 dimenSIOnar a atualidade do debate a l'elperto da

eutanulll, por exemplo, pelo Impacto que causou na Holanda. 80 se adotar
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IeglalaçAo mels permlSlllva, e também com base na rllCllnte pnsAo e julgamento

do Or. Kervorklan - alcunhado Doulor Morte - nos Estados Unidos

No que conc:eme ao abOrto, dasrnltíficaram-se mUitos

conCllltos que vigiam em torno da concepçAo, o que levou ao questionamento

sobce o momento em que o pté-embrlllo. o embrlêo ou o feto podem ser

CONllderados como uma pessoa, desünalána de dlAnto. e merecedora da

prolllçAo do ElItlIdo contra uma eventual InterrupçAo da gravidez. A mudança na

forma de encamr essa questlo levou li descnmlnallzaçAo e li legallzaç.ilo do

abOrto em vllrlas parsas, onde passou a ser encarado como uma opçAo da

mulher

No que tsnge à disponibilidade de ações e servtços de saúde,

paseou-se a reconhecer corno Infundeda a alegaçllo de InsufiCiência de recuraos

materiais e humanos. Sabe-se, hOJe, que ali barrtllras são antes de tudo de

ordem econOmlC8, o que levanta IndagllÇOes de C8r1ltsr ébco sobre o destino dos

invllSbmantos em saúde alta tecnologia ou extenslo de cobertura?

A atualidade e a pertinência da Bioétlca tomaram comquelra a

lIUlI Ó1_lio nos parlamentos dos palsas desenvolvidos, tanto no qua diZ

...peIto li cnaçllo de normas regulando "temas bloétlCOs" decorrentes do avanço

clentlllco - transplantes, pesquisa em seres humanos e em bloengenhana -,

como na criaçlo de conselhos. congregando eqUIpes multidisciplinares e setores

da SOCIedade organtzqda Atnbulu-se a asses comitês a IncumbênCia de

examinar queatOes poJêmicas. relaCIonadas com as biOCiências. e de formular

relatórios a recomendações para subsidiar a atuaçAo dos poderes executivoS,

onenlar a açAo legiferante dos parlamentos ou fundamentar doulnnariamente as

dectsões judiciais.

A pnmelI'B expanêncla com esse tipo de comitê data de 1974,

nos Eslados Unidos, quando se Insblu,U a Comissão Nacional pera o Estudo dos

Problemas ÉtiCOS na Medicina e na Pesquisa BiomédlCB e Comportamental.

TI1l1lIVa-se de uma resposta do Governo a pressões de grupos de direitos CIVIS e

humanos, que denunCiavam a reahzaçAo de pesqUisas In antma noblll, de

conteúdo raCIsta, em doentes mentais e presos, e utJllzsndo-se de fetos

abortados O grupo, de composição mU\lJdlsclphnsr, apurou denúnClas, elaborou

relatónos e formulou recomendações para o controle SOCIal da atividade

clentflica, encerrando seu lrIlbalho em 1978

Em 1980 cnoU-SG a Comissão PreSidencial para o Estudo dos

Problemas Éticos 'a Pesquisa em MediCina, BloétlCB e Comportamentsl, cuJos

trabalhos se encerraram em 1983, após ler fomentado dlscuSS1íes sobre vános

temas com a sociedade

Em 1988, Instlllou-se a ComlssAo Assessora em Ética

BlomfldlC8, e, em 1995, etI<lU-se a National BloethlCS Advlsory CommlSSion 

NBAC -, em funCIOnamento até hoje e com vános trabalhos publicados , da

esaeSl!lOramento ao Presldenle daquele país

A pnmelra expenêncla européia nesse sentido realizou-se em

França, em1983 Nsquele ano, o entllo Presldenla Mlllerrand criou o Comité

ConsultatrfNatIOnal d'~tlqufl paur las Sc/encos de la Vie el de la Sentá - eeNE -

com a incumbênCIa de elaborar recomendações sobre questões éttcas surgu:1as. a

partir de pesqUlE.as em biologIa, mediCina e outras áreas das Ciência! da saúde

SegUIram-se InIClabvas em Malta, em 1989. na Itália. em 1990,

e am Portugal, no mesmo ano Na Espanha, que Jã tinha uma expenênClB mais

restola voltada para o estudo de problemas relaCIonados li reproduçlio asslslJda _

Comité PalaClos. de 1984 -. a tentativa de se instituir uma Comlssllo Nacional da

Bloébca foi rejal'.ade pelo Parlamento, em 1990 Em 1992, o Departamento de

Saúde cnou uma comISsão de assessoramento a problemas relacionados a

pesqUisa e à atenção à saúde.

É importante ressaltar que em todas essas expenências os

comitês tiveram caráter consultiVO, como SÓI acontecer em países com uma

noção de mandato popular ba!5tante consolidada Tau! comIssões, aMlm, OpJn8~.1.

sugerem, analisam e recomendam medIdas e alternativas em face de prob'emas

concretos As dOCISÕ9S. porém, ficam a cargo de quem de dllll.tO. ou seja.

daqueles que detêm o poder poHbco

Observa-se. também no BraSil qUê 08 temas relaczonados à

Bloé\:lCa vêm ganhando espaço na esfera de ação do Poder Publico Estudo

recente ralaclonou 123 Projatos da Lei a respe~o de temas compreendidos no

universo da BloétlCS, no perfodo entre 1985 e 1997 (eutanáSia, engenhana

genétIca e técnicas de reproduçAo 8sslstlda, aborto e transplanta e doação de

6rgllos)

ComlssOes naCionaiS também foram cnadas aqUi, como é o

caso ComlssAo Tknlca Nacional de BIOS$llgurança - CTNBIO -, em 1995. e da

Comissão NaCIonal de Ética em Pesquisa - CONEP -, em 1997 E\lldencla-se,

entretanto. que esses comItês, pelas suas funções, pelas suas composIções e

pelas hmtlBçàes temáticas a que se circunscrevem nAo se moslrllm suficientes

para lidar com a amplitude dos temas blOétlcos que se colocam para as

SOCiedades atuBls Esses colegIados, na verdade, caracterizam-se mUIto maIs

como mecanismos Inlrllgovemamentals para lidar com maténas técnicas, de

grande especl1iCldade e compleXIdade, do que COmo espaços pluraiS e

democráticos de debate e de confrontação de Idéias

As expenênClas 8X1tosas dos países Já menCIonados dinglBm

se a constItUição de comissões de caráter consultiVO. vlncu\adas aos chefes dos

Poderes executiVOS, de composição mU~ldlsclpllnar, no que conceme à formação

prollsslonal, pluralistas, no que se refere à onentaçlio polítiCO-Ideológica, e

democráticas, no que tange à particlpaçAo de setores da SOCIedade CIVil No

curso dos anos em que estl\leram em funCIonamento, esses órgãos

desenvolvemm estudos, debates e semlnános, prodUZiram documentos e

onentaram a ação dos respectivos governos em questões polêmicas e vanadas.

tanto no que se refere aos direitos humanos e CIVIS, como no que diz respeito à

pesqUIsa, nos seus aspectos técniCOS

SegUlr o exemplo desses países, cnando uma ComIssão

NaCional de BloétlCB, bem como promovendo a reavaliaçlio das normas am vigor.

no que concemo à blossagurança, à bloengenharla e à pesquisa biomédica

envolvendo seres humanos, nspresentana um passo fundamental para o Pars, no

rumo de sua Inserção na contemporanaldade do debate blOOllCO, ne dlreçlio de
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uma sociedade reelmen1e fundada sobre a Justiça e que, aenna de tudo,

reconh ece e respeita os direitos dos CIdadãos,

Vimos suganr a Vossa Excelência, dessa modo, que considere

a criação, por metO de Pl'OpOSlção encaminhada ao Congresso NaCional, de uma

Coml&Sio NaCIonal de Bloética, de caráter COI1sultlvo; ligada ao Chefe do Poder

Ex.ecu!Jvo; CUjOS membros cumpram mandato e S13JBm pessoas de Ilibada

reputação, de elevada COI1llClêncla clvica e reconheCIda competênCIa, plural, em

sua composição poIíllca e Ideológica - inclUSive aberta a participação das

dlV8rsas denolmnações religIOsas -, que tenha fOlÇ8 moml para onenter os

PoderBs da República em questões que, pelo caráter InoVador, pela natureza

éhca 00 pelo conteúdo técniCO seJBm polêmicas e não resolvívels pelos meIOs

tradicionaiS e pelo senso oomum,

Cremos que a adoção desse dlretnz em mUito contnbullá, não

so para o nosso desenvolvunento CIentifico e tecnológiCO, mas também para o

nosso desenvolvimento como nação Justa e democrática

sala das SeSSÕes, em AG de ~!tI....'IJ) de 2000

~

REQUERIMENTO

(Do Sr. Dr. Hélio)

Requer o flnVIO de IndICação ao Poder
ExecutiVO, sugenndo ao Excelentissrmo Sr
PreSidente de RepúblICa a cnação de um
Conselho N3Clonal de Bloétlce

senhor PreSidente

Nos termos do art 113, InclSO I e § 1·, do Regimento
Interno de Cêmara dos Deputados, requeiro a V Ex· seja encaminhada ao
Poder ExecutiVO a IndlcaçJlo em anexo, sugenndo a cnação de um Conselho
NaCIOnal de BIDétlCa

Sala das Sessões, em IG de ~AJJ 'U-JI. O de 2000

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇOES

CAPITULO IIJ
DAS D-lDICAÇÕES

Art 113 indIcação é a proposição através da qual o Deputado:
• Artigo aI/trado pela Reloluçdo n' lO. tk 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de provid!ncla, a reaIizaçlo de ato

admmlstral1vo ou de gostllo, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua mícial1va
exclUSiva,

II - sugere a mamfeslação de uma ou mms Comissões acerCa de
detcnnmado assunto, Visando a elaboração de projeto sobre maténa de tnICla1lva
da Câmara

§ I' Na Iupótesc do inCISO I, a mdtcação será objeto de requerimento
escnlo, desplIChado pelo PresIdente e publIcado no DiáriO do Congresso NaCIonal

'" Alterado para DIárIO da Ct1mara dar D~puJados, por Ato do! Pres"knl,1 das
Melas das duas Casas do Congresso NaCIOnal de] de oU/ubro d. 1995

§ 2° Na Iupótesc do mClSO 11, serão observadas a.~ segumte. nonnas
I - as mdJcaç6es recebIdas pela Mesa serão lIdas em súmula. mandadas à

publicação no DIáriO do Congresso NaCIOnal e encammhadas às ComISsões
comp<'lentes.

• A/MradtJ para Dwrro da Câmara dos Deputados, por Aro dos Pr~J,d«nla dai
Mtsas dasdwn (asas do Congra,o NaCIOnal de 2 de oU/ubro de 1995

II . o parecer referente à mdlcação será profendo no prazo de vmte
sessões, prorrogavel a cntérlo da Presld!nclll da Comissão.

!li - se a Comissão que tiver dc oprnar sobre mdlcação conclUI! pelo
ofereCimento de proJeto, segUIrá este os trfullltes reglIDentais das proposições
congêneres,

IV - se nenhuma ComiSSão opInar cm tal sentido, O PreSidente da
Câmara, ao chegar O processo a Mesa, detenmmara o arquIvamento da indicação,
Cientificando-se o Autor para que este, se qUiser, ofereça projeto própno a
conSideração da Casa,

V - não serão aceitas proposições que objetivem
a) consulta a ComIssão sobre rnterpretação c aplIcação de leI,

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e
autondades
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INDICAÇÃO N' 76a. DE 2000
(DA SRA NICE LOBÃO)

Sugere ao Peder ExeclllJVe per mlermédlo do MlnlSléno de M,nas e Energia. que
determine à AgênCIa NacIonal do Petroleo (ANP) a suspensão de tOdas as proVidências no
sentido de Implementar a minuta de portana desse órgão estendendo àB empresas
dtltnb'JldorBa de c.ornbUSU\f9\5 em operaçâo 110 pais a pooslbllldade de possulrem e
operarem postos revendedores de seus produtos

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

Senhor MinistZ'o,

Urna das questões que atualmente maIs preocupem os

empresános- atuantes na venda e revenda de combustlVels no BrasIl e a possIbilidade
prestes a concretlzar·se. da autonzaç.tio da governo federal atraves da AgêncIa
NacIonal do Petro\eo (ANP) para que ocorra efe\lVamente a vertlcahz9ção das
abvldadas do setor no pars

Esse novo modelo resulta de estudes f!!Ocornendados pela ANP
b empresas de consultaM Arthur D !.Jttle, 8F8. Chtford Change e WElld e AssOCIados
e caraclenza·se. segundo seus autores por ~uma filosofia de mercado livre com alto

grllu de controle, tando como obJettvo o consumidor e a garatrtta de supnmento em
todo o temt6no naCIonal- e deve "assegurar plena compehtlVldade atraves dEI dlferentes

agentes exercendo multlplos papéIS de forma competrtIVa eJau complementar-

TradUZIdo em propostas aplfcàvels, Omodelo prevê a "Integraçâo
vertical restnta dos postos revendedores', o que slgmfica que os refinadores,

dlstnbuldore!; e transportadore!Ne'lendedares--retAlt\l!;tas nRR) optlf1!m po!tos
revendedores de combustlvels limitados a dez por cento do numero total de postos ou

a qUinze por cento do volume comercializado por agente e por Estado optando-se pelo
menor dos numeras

o Simples anunCiO de poSSIbilidade de Que ISSO venha a ocorrer

doocou os cerca de vinte: e olto mil pequenos e medlOS empresancs, propnêtanos dos
pOstos revendedores de combustlVelS em todo o BraSil que com sua atiVIdade,
garantem o emprego direto de mais de trezentos mil trabalhadoras bastante

apreens,lvos e temerosos dos nsco~ de Que o OltgopoUc hOJe ~~tente na dl~tnbU1çã.O

de combusUvels no paIs venha, com essa nova l5ituação a e~tender-se também no
~mento de revenda

Ni\o que os oropneterlos de postos de combU!;tlvels queIram de

milm'lra corporatIvista preservar suas atuaIs fatias de mercado. que desconhBÇ3m que
a atN(dadg de dlstn.bulçãO de combusttl,lel'!" não !.O ('\0 BraSil ma!; em todo o mundo
seJ~ n;::oturnl e caractenstlcamente ohgopo lzad2 ou ml!~TT10 Julguem que o oligopólio

Seja um mal em SI propno

As preocupações do!; revendedores são no sentido de que :I

abertura dor; caminhas para que as dJstnbUldora5 partle!psm do varejo faça com que os
dez ou qUInze por cento de hOJA po~sQm vir a trensform3r-se, amanhi na totahdade, e
que os pequenos e médiOS empresénos, que hOJe constituem a expressiva malona do
setor, venham II !.er excluidos do mercado, esmagados pelo poder econômico e que as
propO:lt9S da cnaçào de um "mercado Ih/re com alto grau de c:onlro!e· nAo passem da

falécms

Comunga dessa opInião o Ilustre JUrlsta e profell;sor W3$hlngtol"l

Co&lho que sobre a maténa assim se manifeste

·0 ollgopólio e natural 8 camInha amparado pela tradIção O

Importante o fundamental é nao \llolar o eqUlllbno dinllmlco hOJe presente no mercado
entre atacado (distnbUldoras) ~ varejO (postos revendedores) O que fuQlr diSSO &em

manobra dlversl00lsta, ensejará e faCIlitará ao poder econômico o abu~ entier~çado

à domlnaç3o de mercado"

Também não se pode desconsiderar a IntençAo do Congresso
Naetonel ao elaborar a Lei n" 9 478 de 6 dA agosto de 1997 pera estabelecer a nova
ord"m da mdústna petrollfera n3clonal e ~ue se encontra clarnm8nte expressa, no
tocante à d,stnbUl~o e revenda de combustfvels p<Jlas palavras do nobre Deputado

El\sou Resenae. Relator daquela. proposta f3m 51.13 \ram\~03ção par es.t3 Ca!oB

-Ao definir no relat6no o que li revenda e o que é dlstnbUlção

procurel taz"r com Que os pD5tO'!i concormm apenas entre eles e que dI5~bu\dorns

concorram com dlstnbUldoras eVitando assim a vertlcahzação do setor~

AsSIm sendo e no IntUIto de pOr fIm ;:I todas as apreensões

demon&tradas pelo empresartado atuante na revenda de combustíveis no Braslí, bem

como as de todos os consumidores do país sobre assunlo de táo ca~tal importância,
gostaríamos de sugenr ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia que

determine àANP asuspensão de todas as providêndas no sentido de implementar a
minuta de portana desse órgão estendendo às empresas dislrtbuidoras de
combustíveis em operação no país apossibilidade de possuírem eoperarem postos
revendedores de seus produtos, ao mesmo tempo em que convidamos S&3. arefletir
sobre os graves problemas que aadoção de uma proposta tão nelasla corno aconlida

na mlnLlla de portana da ANP podena vir acausar à manulençáo de dezenas de
milhares de empregos. àgarantia de preços justos para os produtos, ao direito dos
pequenos eàexistênc~ de condições de competição jusla enl18 os empresários do
setor de venda erevenda de combustíveis no Brasil

\

Sala das Sessões. em :l.0 de ,~\;/~)1..O de 2000.
. I '

\ /. ~ \ ~,li ,,'. )1. r\~LI
I Vv\.. ...." ,-

Deputadé NICE LOBÃO

REQUERIMENTO
(Da Srll Nice Lobão)

Requer o envIo de Indlceção ao Poder
ExecutiVo. relabva a mmuta de portana da
AgênCia NaCIOnal do Petróleo (ANP)
regulamentando o exerelclO da atIVIdade de
fllvendedor varejista de combusllvels no pais

Senhor Presidente

Nos termos do art 113. inCISO I B§ 1°. do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. requeiro a V Ex'. seja encaminhada eo Poder Execulivo a

IndICação em anexo, sugenndo ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Enargla que
deterrmne à AgênCia NaCional do Petróleo (ANP) a suspensão de todas as

provldênCl3s no sentido de Implementação da minuta de portana desse Ól'\lãel
destinada a regulamentar o exercíCIO da alMdadB de revendedor val'8jlsta de
combustiV81S no paiS. de maneira a permrtlr as empresas dlstnbUldoras o acúmulo

dessas funções
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LEI N" 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

DlsrúE SOBRE A rOUTICA
FNERGETICA NAClü"JAL. AS
ATIVIDADFS RELATIVAS AO
MONOPOLlO DO PF mOI EO. INSll1lJ1 o
CONSELHO NACIO\1AL DE POUTICA
FNERGETICA E A Aofi"lClA NACIONAL
DO PETROLEO, E DA OUTRAS
PROVIDf.NLlAS

CAPlTIJLO I
DOS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DA POLITlCA l:!':ERGETICA

NACIONAL

Ar! I" As pohtlCas nac.onllLS para o aprovel1arneoto racIOnal das
fontes de energIa vlsarAo aos segumtes obJelJvos

1.. preservar o mteresse naclOnaJ.
li - promover o desenvolvimento, amphar o mercado d. tmbalho e

valonzar os recursos energclIcos
m~ proteger os mtere:sses do consumIdor quanto a preço, qualIdade

e oferta dos produtos.
IV ~ proteger o meIO ambumte e promover 8 c.onservação de

energIa,
v - garantir o fomeeunento de denvados de potrol"" em todo o

temtono nacIOnal, nos termos do § 2' do ar! 177 da ConstltUlçlo Federal,
VI - m<rementar. em bases e<:ooômlcas, a utJhZJlÇ!O tio gás IlAtllral,
VII ••denllficar as soluções m8JS adequadas para o supnrnento de

energIa cletrlca nas rnversas reglôes do PatS,
VIIJ - uuhzar tàntes alternativa, de energta, med..nte o

aproveitamento econômICO dos msumos dl!ponlV~:lS e das tecnologIas
apltcaVtlS,

IX - promover a hvre concorrêncIa;
X • atnlIr mvestlmentos na produçAn de energta.
Xl • mtphar a competIovldade do Pais no mercado mtcmaclOrulI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N" 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO rNTERNü DA CÂMARA DOS DEPJ.:1ADOS

1"ÍTL1.0 IV
DAS PROPOSIÇÕES

CAPITULO III
DAS lNDlCAÇOES

AI! 113 lndlcaçlo é a proposIçãO através da qual o Deputado
• Ar/lgO alttrtJdo~/a R~3D[uçiúJ nO lO, d,I991

I - sugere a outro Poder a adoça0 de provul!nc.a, a realiuçAn de ato
ad:nunlstratlVO ou de gestão, ou o envlO de pro] eto sobre a maténa ne SWI IDlClahva
exchtB1va.

II - sugere a manifestação de uma ou matS ComISsões acerca de
determmado llSSuntO, VJS8JJdo a elaboraçãQ de projeto sobre IIl4léna dc mlc.at.va
de Camsra

§ I" Na lupótcse do melso r, a mdll:ação sera objeto de requenmento
esento, despachado pelo PresIdente e pubhcado no DIáriO do Congresso NaCIOnal.

• AI1~MdO ptM'(I DJMIO da Ctfmara dos De/1Mlikiol. por Alo dos PTU1den1t1 das
MI~QS dtU duas CaJlU de Congr'-uo Noc~o.na1de 2 tk ólltllhl'D d~ J99~

§ 2· NI hIpótese do mclSo n, serlo observadas as segwntes nonnas
I - as mdlcaçlles re<:ebuJ.as pela Mesa serão lIdas em súmula, mandadas à

publtcaçlo no D,árIO do COlfgr~ssO NaclolJi1/ e encammhadas às ComlUlJeS
COlll{JlIDl''',

• Altlrado paro Did7'lD da Cdmam dO$ Dl.putados, par AlO dos Pruldtnlu dlU
Melas da, dJIaJ Casa, da Cangrmo NaclIJlfol de 2 de oll/1Jbro de 1995

II - O parecer referente à mdlcaç50 serà profendo no prazo de vlOte
sessões, prorrogàvel a cnténo da Prestctlnc.a da Coml!S!o.

, lU· ~e fi Comis~ào ~ue tiver de opinar !obre indicação concluir ftlo
ofere:lmenro de projeto, segurrá e~re os trâmite! re~mentais das proposí~es
con~eneres;

, IV . se nenhuma Comissão opínar em tal sentido, oPresidente da

~~ ao chegar oproces~o aMes~ determinará oarquivamento da ínilicação,
clenuficando·se oAutor para que e~e, se quiser, ofereça projeto próprio à
considerayão da Cf&;

V•nào 8a'ào aceitas proposi~ões que objetivem:

a) consulta aComissão sobre interpr.eapli~o de lei;

o) coosuI~ fi COOlissão ~obre atos ~ qualquer Poder, de S~ ór~os e
autoridades.

."., •••••• ,••• ,., ,', , "." •• ,', •••• ,.·,·"" •••••• ,01 •• '." •• '., ,' ••••• , •• ' ••••• ,., ,' , ..

.."··,.. ""'..•.. "· .."' .. '"''" ..·"', .... ,,.. ''''''' ....II''.. 'U.... '''"II'''"'II11",lt'"''''''''''''''''''If''''''ltll'H

CÀIIARA 008 DEPUTADOS

INDICAÇÃO NO 769 DE 2000
(00 SR LUIZ B'TTENCOURT)

Sugere ao Podo, Exeeu1Jvo. por Interrnéd., do MlnlOtér., da IntegraçOo NlClOnal, a Ildoçio
do proVldMctU no sllnl>do da procolll&' a hberaç/lO da verbas extra-o,.amentánao para o
cambota "CO _ OI enchente no MunldplO Oe Plranhal. no Estado oe GoIáS.

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-$E)

Senhor PreSidente,

Nos tennos do art. 113, !DelSO I e parigrafo 1',do
Regunento Interno de CAmara dos D!'PUtados, requeiro a V EXL "'11
encamm!lada ao senhor MinIstro da lntegl1lÇ!o NacIonal a presente 1ndlCllÇlo
soltcltando a adoçI<J de provu!!nclas urgente. para Olender a populaçlo do
MurucfplO de Ptmtbas, locallZlldo a 312 qwlÔltletros da Capllal tio Estado de
Goias, no tocante à reo1Jzllção de obras emergenchus para o combate 1105 eCe,tos
deustrO!OS da encllente do RIo PlIllllhas, a m810r ocornda ns e"lade desde 1974
Com o nivel do no suhmdo maIS de 10 metros acUtUl do 1IOnnaJ, cerca de 100
Cllflllllas ficoram <les, ,ngadas

1.);;;;''/
peputado
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LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDE:'íAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· Cem

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N· 17 DE 1981}
APROVA OREGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TITIJLO IV
DAS PROPOSIÇÕES

CAPÍTIJLO '1
DAS INDICAÇÕES

Ar! 1I3 Indtcação e apropostção através da qual oDeputado
• Anlgoollerado pelo Resoluçdo n' /0, de 1991
I . sugere a outro Poder a adoção de provtdêncla, a reallzação de ato

adnunistrativo ou de gestão, ou oenvIO de projeto sobre amatéria de sua tntcianva
exclustva,

II . sugere a marnfestaçl!o de uma ou mm Comissões acerca de
datermmado asS1DJto, VIsando a elaboração de projeto sobre maténa de tntClattva
da Câmara

§ ]. Na lupótese do mClso I, a ll1dtcação será objeto de requenmento
escrito, despachado pelo PresIdente epublicado no Dlárro do Congresso Nac/onal.

• Allerado pera DiáriO do Cámara dos Depuladas, par Ala das PresllUnles dlll
U"1ll dos dUIll Cosas do C'ongrc.<so NaCIOnal de 2<k oU/ubro de 1995

§ 2· Na hipótese do mcíso lI, serão observadas as segumles normas
I . as indicações recebIdas pela Mesa serão hdas em súmula, mandadas à

publlcação no Dláno do Congresso NaCIOnal e em:ammhadas às Comissões
compelentes.

• Alterado poro D,arlO da C'ámoro dos D.puradas. par Alo das Presidentes dos
Mm" das d1JI1.r Casos do Congwso Noclonol de 2de outubro de 1995

11 • O parecer referente à mdieação será profendo no prazo de vmle
sessões, prorrogaveJ a cntério da PresidênCIa da Conussilo,

III -se aComissão que tiver de opinar sobre mdicação concluir pelo
oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV • se nenhuma Comissão opinar em t~ sentido, oPresidente da
Câmara, ao chegar oprocesso àMesa, detenninará oarqwvamento da indicação,
cientificando-se oAutor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à
oonsideração da Casa;

V•não serão acellas proposições que objetivem:
a) consulta aComissão sobre interpretação eaplicação de lei;

b) oon~ulta aComissão sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e
autoridades,

........................, .

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

INDICAÇAo N' 770 DE 2000
IDO SR LUIZ BITTENCOURT)

Sugere ao Poder Executivo. por mtermédlD do Mlmsténo da Saude. a adoção de
providências no sentido de realizar campanha emergencral de combate a febre amarela e
ao dengue no munrcrpro de Piranhas Estado de GoJés

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

Senhor Presidente.

Nos termos do ar! 113, inCiSO I e parágrafo I',do
Regimento Interno da Câmll11l dos Deputados, requeiro a V Exn seJu
enearrunhada ao senhor MinIstro da Saúde a ptesente Indicação sohcl1lllldo a
adoção de prov,dênclUs urgentes para atender a população do MumcíplO de
Piranhas locahzado a 312 qlll16metros da Capital do Estado de GOIás, no
tocante àreahzação de CAMPA'NHA EMERGENCIAL DE COMBATE À
FEBRE AMARELA E A DE.'iGL'E, em vrrtude da enchente do RIo Piranhas,
a maior ocomda na ctdade desde 1974, que colocou em nsco a saúde dos
moradores da regrão

Sala das sessões, em IG, Cl- ,1. coo

.~J
LUiz~itteDeourt

feputado

LFGI,I,A,ÃOClTAPA A'I,EXADA PELA
<:OORDFNACÁO DF. Esn [)()l\ J.EGJGLI\m·o~. CeDJ

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLlIÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGlMEh'TO INTERNO DA CÂ1'MRA DOS DEPUrADOS

T!TuLOIV
DAS PROPOSIÇOES

CAPITULOm
DAS INDICAÇOES

Art ! 13 indIcação é a propOSição atraves da qual o Deputado
• Amgo alteTadopeJa R(!snJ'Jçãu"O llJ, de }'J91

1 • sugere a outro Poder a adoção de provl(lênCl3, a realIZaÇão de ato
admmlstraUvo ou de gestãO. ou o envio de projeto sobre a matorla de sua 1lllClatlva
exclUSIva.

11 • sugere a manifestação de urna ou maIS ComISsões acerca. de
derermmado as'iunlo. Visando a elaboração de projeto sobre matena de lfllC18Uva
daCiimara

§ l' Na hIpótese do melSO I. a mdícação sera objeto de requemneuto
escnto, despachado 'Pelo PreSidente e publIcado no Dtáno do Congresso NaclOnal

• AJ(~raáo para Dtar/o da (úmaJ'tJ d~ VeputadO!. por Alo do! Presldentu dlU
Mesas dll3 dumC.u.Jds do CongreuoJ..aclomd de 1 de oUlubrode 1'J~5

§ 2' Na htpotese do melSo lI, serão observadas as segumtes normas
I • as mdleações recebidas pela Mesa serJo bdas em sumula, mandadas a

pubhcação no DJárJD do CDngresso Nal:wnal e encammhadas as ComIssões
competentes,

... Alttrado para D/arlO da (I1mara d(J.J Depurados. jXJr IUO dos Presrdenres d(J!J
Mest:J3 dt.u dutn ( asas do COl'lgres.m NaCional de 2 de outubro d'l 1995

1l - O parecer referente à mdlcação sera proferIdo no prazo de vmte
sessões, prorrog"vel a enteno da Prest/Mnela da ComIssão,
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. III • se a ComISsão que tiver de opmar sobre indIcação conclUIr pelo
otere;lmemo de prOjelO segUIra este os tràmtles regImentaIs dOIS proposIções
congeneres,

IV • se nmhuma Comissão opmar em tal sentido. o Pre>tdente da
C~",:", ao chegar o procosso a Me,.. delermmara o arqUIvamento da mmeaçào
cIentificando-se o Autor para que este. se qUISer. ol;,reça projeto propno a
consldor~ão da Casa.

V • 11M serão acellas propOSiÇões que obJel1vem
(1) consulta a ComISsão sobre Interpretação e aphcação de leI.
b) consulta a ComISsão sobre atos de qualquer Poder. de seul orgãos e

IUlOndades

::liame dl"O , reconhecendo ~ue , cundução de escolares loda medida de

s<gurança e pouca, limos lugem ao COlllt:lho :-:aclollJl de Tranlilo _CO:-iTRM que

mclua utranlpune molar ent:e OI \elculos de utllidaae publica o' quais sãu autonzado,

pela sua Resoluçào do n' 679 87, a mslalar dlsposlt1\O lummuso mtermltente ou rotalllO
oe cor amarelo-lmbar

Somos de opinião que tal deCisão ua cenamente garantir maIOr segurança.

tão nec<ssana ao tranlpone e~olar cada vez mall unhzaJo em nossa, cHJad~>

Esperamos portanto conlllr com oempenho d~sse Mmlsteno em esumular

oCO"TRA\ aexammar a POSSibilidade de eSlllbelecor esse Importante eqUipamento de
legurança para otransporte escolar

INDICAÇÃO N" 771, DE 2000
(DO SR SAMPAIO DÓRlAl

~ 10 _ e-u1IVO, po< IntonnódlO do MNlIlt'rIO da JUIlIÇll que o CONTRAN
iIIIIra I~ do art 2' d. lua RMOILlçIo ri" 67g de 6 de abnf de 19S7 que diSpõe
M3br-. o um <W lu.. lneatmMntIN rotatfvM.• ew. outrasp~

(PUBUOUE-SE ENCAMINHE-SE)

Sala das Sessões, em Jf de

REQUERIMENTO N'+~ 2000
(Do Sr SampaIO Dona)

:000

E:<mo Sr Mml!tTO ~ l=.stado da JU!lU;a.

o no"'''' (.oW~o d~ Tl'imllo BlUllttfO dtd!«IU upltulo ~Speclll Do .:ol\duçl0
dos escolares por Ttl.Onheccr qIJe este tIpo & lrampon~ ml!tac toda a itStl'\Ção possl ....el t:m
lumas de sciuranÇa..

N~ ~nll(ia ddemlU10U plra os \tll:ulos que condutem t~colO\l'e'Jô as
selUlntes 1!1l1JléN:1IS auto'lzaçlo I!speclal para ClTCUW Idrntltíl.BorKl na TlIOtl.lta <ia

CJtTOÇ&IUI. equlplm~ntM obnllltóno§ e mspeç.lo semestral pua v~nficaç!o dóS

eqUlplmtlntos obnpt6nM t de! stlUran~1 NIo!>O I~W Pas!tOu I 't'Uglt do candutor allluns
rcqw~toI quanto. sua Vida pregrMM

No que conceme Ias ~qulplmento~ obny:alónos especificou o equlpa.nkn10
revU1radof IMlllltiMO malU!rJ.vel de ..t:locldlde e tempo 11 lanternAl de 1111 branca. fosca
ou amuela disposta nas exltmudadts da pw supenor dl'tUetril to lanlemu de llJ.t.
....mnelht d1t~ RI CXtftmld&de superior da pAne trlsetfL cIntos do: segurAnça t:m

nurt\Cro t~1 ilotaç1o FUll.lmenll!, concecku ao CONTRAN I. prerro~U"'1 de estl.belccl!'T
OUlTO' requ1Jltos e rqulJlI.mtnlos obngAlonos para CSK tipo de trll\lJ)Orte

Requer o enVIO da indJcllÇio ao Poder
Execuuvo, sugenndo a alteraçio do lIt 2'
da Resolução do CONTRAN n' 619. de 6
de abnl de 1987

Senhor PresIdente.

Nos termos do art 113, U1CI5Q Ie § I', do Regnnent<llnternodaClm&raclos

~, rtljllelro aVOSla Exctléncla seja CJICIll1InhIda ao Podef ExecutiVO a!ndle&çio
em anexo, 'usenndo aallClaÇão da redIçiD do art Z' da Resoluçio do CONTRAN n' 619,
de 6de abn! de 1987

"~~~~~J:x:,: ~
Deputad~S~Õ~~
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RESOLUÇÃO CONTRAN N° 679, DE 6 DE ABRIL DE 1987

DISPÕE SOBRE O USO DE LUZES
INTERMITENTES ROTATNAS. E DÁ
OUTRAS PROVID~NCTAS

Ar! I" Somente os veículos meneionados no inCISO IX. do art.13
do Córogo Nacíonal de Trânsito pode~o utilIzar luz vennelha intemutente:
sobre o teto do veículo e dIspOSItivo de alarma sonoro, e gozardo das
prerrogativas que lhe confere o mencionado melso.

An. 2' FIca autorizada a Instalaç~o de dISPOSItivo lumlnllSo
intermitente ou rotativo. de cor amarelo.âmbar, sobre o teto dos veiculos
prestadores de sefVIços de utllldade púbhca, proibida a utilização de cor
diversa da autonzada neste artigo.

§ I' Para os efeitos deste artigo, silo consIderados veículos
prestadores de ServIÇO de utilIdade pública

a) OS destinados àmanutenção e reparo de redes de energia elétnca,
de água e esgotos, de gás combostlvel canallZBdo. da telecomunicações e de
comunicações telefômcas,

b) os que se destinam 11 conservaçilo, manutençilo e smal1ZllÇão
víária, qnando a SefVlÇO de órgão executivo de trânsitO,

c) os destinados ao socorro mecânico de 'emergência nas VIas
abertas à clfculaçilo pública,

d) os velculos especIaIs destinados ao 1I1InSporte de valores;
e) 05 veiculos destinados aD SCfVlÇQ de escolta, qnando registrados

em Ól~ rodOVIário paratal finalidade.
§ 2' A instalaçdo do Ó1SPDSltIVO, refendo no capat deste artigo,

dependerá de prévia autonzação do Departamento Estadual de Trdoslto •
DETRAN

REG~NTOINTERNO

DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUçAo N' 17 DE 1989
APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUrADOS

TITULO IV
DAS PROPOSIÇÓES

CAPlTIJLO III
DAS rNDICAÇÕES

Art. 113. Indicação e a proposição através da qual o Deputado
"Anlgoafterado pela Resoluçi1o nlllO, de 199/
I - sugere a outro Poder a adoção de proVidência, a reahzação de ato

adnumstratlvo ou de gest~o, ou o envIo de projeto sobre a maténa de sua IDlctatrva
exclUSIva,

n - sugere a mamfestaçilo de uma ou mais ComIssões acerca de
detemuuado assunto, Visando il elaboração de projeta sobre maténn de lDIcIBtlva
d.Carnam.

§ l' Na Iupotese do mciso L• mdlcação será objeto de requenmento
escrito, despachado pelo Presldenle e publicado no DláflO do Congresso NaCIonal

ti Alterado para Diário da Cámara dOI Depurados. por AlO dos PresldenJes das
Muas das duas Casa! da Congresso NaCIOnal de 1 de Outubro de /995,

§ 2' Na lupétese do mclso 11, serão observadas as segumtes normas
1• as IDlÍIcações recebidas pela Mesa serilo bdas em súmula, mandadas a

publicação no DIáriO do Congresso NaCIOnal e encaminhadas às ComIssões
competentes.

• Altt!rada para Diárlo da Ciimara dos DepU/MOS por Aro dos Pres,denJes das
Mesas das duaf CaftJS do Congrelso NacltJlfal de 2 dIJ outubro de 1995

11 - O parecer referente à mlÍlcação será profendo no prazo de VInte
sessões, prorrogável a cntêno da PresídênclB da Comissão,

!lI . se a Conuss~o que tn'er de opinar sobre indicação conclUIr pelo
ofere:lmentD de proJeto, segurrá este os trâlIlltes regunentaIs das proposIções
congeneres,

IV • se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da
Câmara, ao chegar o PTOceSSO à Mesa, detennmarà o arquivamento da mdleaç~o,
clCntlficando-se o Autor para que este, se quiser, of~reça projeto pTÓpno 11
consideração da Casa,

V • nilo serOO aceItas propOSIções que objetivem
a) consulta a ComlSsilo sobre mterpretação e apheação de lei;

b) ronsulta a ComlSs~o sobre atos de qualquer Poder, de seus órgilo< e
autondades.

INDICAÇÃO N' 772. DE 2000
(DO SR PEDRO CANEDO)

Sugere ao Poder ExecutiVO. por Interrnecho do Mlnlsténo da Fazenda, a adoção de
proVidêncIas v,sando a raCionalizar a formal1Z3~o de convênios entre munfclploS e União

[PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

Excelentíssuno Senhor Mnustro de Estado da Fazenda:

As normas que dJsclplmmn a formallZ1lção de convênios
celebrados por órgilos e entldades da AdmtnlStraçilo sdo: a ConsntUlção
Federal. art. 241, a LeI n' 8666/93, art. 116. Decreto n' 93 871/86, arts 48 a
57, e em especial a Instrução NormatIVa da Secretann do Tesouro NaCional
n'OI. de 15 de Janelfo de 1997 Esta últuna eslllbelece todos os reqUisitos para
celebroçdo de convênios. trllZendo. anexo. o formuláno de dados Cadastr81S do
convenente

Ocorre que, todas as vezes que um MurnclplO pretende
celebf/lf convêmo com a Umilo, mn grande nmnero de cópias de documentos
comprobatonos de dados pesSOB1S do PrefeIto é eldgido

Recentemente fOI msendo no an 37 da Constltlllção
Federal o pnnciplo da efiClêncUl na admmlStraçOO púbhca Ora. a efiCiência
admmistranva passa. necessanamente. pela TaClonnhzação de procednnentos
Não e mU\t<) CQerente, que os mesmos documentos comprobatónos de dados
pesso31S de PrefeItos de mms de CInCO nnJ MunICiplos, tenham que ser,
diversas vezes, encamInhado para oS orgilos da Umão
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Pelo Exposto, 5UgtlÍl1Ol que seja criado 111I cadastro
únito para Il112UIlr u WOnllfÔtS pes.wis dllf PreCeitos, de lIodo que
(» respectivos docDmelltilt comprobllórios sejam exigidos uaa uniu vez
durante oIlIl1dato dos IIIt!IIIOt

Estamos certos de que V.Exa compreenderá arelevância da
presente miCÍ811va econsiderará asugestão apresentada

REQUERIMENTO
(Do Deputado Pedro Canedo)

Rtf/lItr o .mo d. llIdiCJIç40 ao
Pod.tr EuCt<t/vo, por illlmflidIo do
MlIIlJtirlo do FllUfIdo, SIlrerilldo o
odoç40 d. pro'JÍlfh!dM 110 relltÍdo d.
r.âOlloJlZIlr o fonntú/:Jlç40 d. cOIlvilnos
'lItr. os MII1t1cfp1Ds • o Vo/lo.

Senhor Presulente

Nos termos do Ar!. \ 13, mclSO I e § I' do Regunento
Interno da Cilmara dos Deputados, requclTO a V Exa. seja encanunhada ao
Poder E><ecuttvo a lndlcaçio em ..no, sugenndo a adoç!o de provlll!nclllS,
vtsando a TaClOllaltzar a formahzaçAo de canv!ruos entre os MunlclplOs e a
UruJo

CONSTITmçÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

TITULam
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPITULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Srçio I
Dilp",nçÕl!' Gel'lli.

Art 37 A admnu'traç!o publIca dm:1a e mdIreta de qualquer do,
Podere, da Urullo, dos [,tados, do DIStnto Federal e dos MumciplOs
obede<:era aos prmClplOS de legahdade, lIDpessoahdtlde, moralIdade,
publICIdade e efiCIênCia e, rambem, 00 segwnte

• ArtigO, "capul" cüm ret1açdo dada /K/a EmtMa COlUtttuelonal nlJ 19. d~
OM)()./998

I . OS cargos, empregos e funções públicas silo acessíveIS aos
brastlerros que prctncham os requISItos estabeleCIdos em Ie~ assun como aos
estrangetros, na forma da lel.

'Inc"" I co.. miDção d0d4 ".Ia E""nda COlUllfIJClooa! n' 19, de 0410611998
11 - a mveslldura em cargo ou emprego públtco depende de

aprovaçio préV1a em conCUTllO publIco de provas ou de provas e titulos, de
acordo com a natureza e a oomplexldade do cargo ou emprego, na fonna
preVISta em leI, ressalvadas llS nomeações para cargo em conussllo declarado
em leI de Itvre nomeação e exoneraçAa;

• IncJ10 li com ~~iJa dada IH/a Em~nda COlUtr/ucwM1 n" /9, de
1U'06I1998

11l - O prazo de valIdade do conc"",o públIco será de até doIS anos,
prorrogável uma vez, por Igual penodo,

IV - durante o Pfll20 unprorrogáve\ pICVlStO no edItai de
convocaçio, aquele aprovado em concurso públíco de provas ou de provas e
tltulos será coovoclldo com pnondade S<lbre novos concursados para ilSSUrntr
cargo ou emprego, na carretra,

v ~ as funções d~ confiança. exerCIdas excluslVBmcnte por
senldores ocupantes de cargo efetIvo, c 05 cargos em comIssão. a serem
preencludos por servtdores de carrerra nos casos, condições e percenmms
munmos prevIStos em leI. destmam-se apenas as atribUIções de drrcção.
chefia e assessOt'amento.

.. InCISo V com redacão dada. pi!/I..l E1Ifl!1fda CmutllUClOl101 n(3 19 di!
n.06 1998

VI - e garantIdo ao servidor púbhco CIVIl o dlretto a livre asSOCiação
smdlcal,

VI I • o dlreno de greve será exerCido nos termos e nos IImttes
detimdo, em leI especifica,

• InCISo VTl com l'edaçdo datkl pt/a Emenda Corul1t1lclonal ne 19. de
04'0&1998

VIII - a lei reservará percentual dos cnrgos e empregos ptíbhcos
para as pessoas portadoras de defiCIêncIa e def1DlIá os cntenos de sua
admts~ão,

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
detc:rmmado para arender a necessIdade temporana de excepctonal mteresse
publIco.

X - a remuncraÇllo dos servIdores público. e o subsidIO de que lntla
o § 4' do art 39 somente poderão ser ftxados ou alterados por leI especlftca,
observada a lIDCIanva pnvanva em cada caso, assegurada rcvís40 geral anual,
sempre na. mesma data e.sem dlst1nção de mdJces,

• 111C/tO X com ,~dtJç1Jo dada ~la Emenda ConslllUC10nol nll 19. de
0.'061998

X -. remuneração e o subsidto dos ocuplll1tes de cargos. funções e
emprego. publlcos da admUUstraç!o dIreta, autárquIca e fundacIonal, dos
membros de qualquer dos Poderes d. Umào, dos Estados, do DIstrito Federa!
e dos MlU1lCIPIOS. dos detemores de mandato eleovo e dos demaIS agentes
poHhcOS e os proventos, pensôcs ou outra espécIe remuneratóna. percebidos
cumulalIvamt:nte ou não. mcluidas as vantagens pcssoms ou de qualquer
outra natureza, não poderllo .xceder o subsidIO mensal, em espéCIe, dos
Munstt'os do Supremo Tnbunal Federal.

• IncISO 11 com rmo.ç4o dada pela ErMnda Conslltucronal n" {9, <k
0.061998

XU - 05 vencuneItos dos cargos do Poder Legtdatlvo e do Poder
JUdJClárlO não poder~ ser supenorcs 005 }:lagos pelo Poder Executi'lo.

XlIl ~ é vedada n vmculaçAo ou eqUiparação de quaISquer espccles
n::mtmeratonas para o efeJto de remuneração de pessoal do StrVlÇO púbbco,

• /ncl!O XIII C(lm redaç40 daJa ptla Emtnda Coruiltucmna/ n" 19. d"
0406- 1998
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XIV ~ 05 acrescunos pecumanos percebIdos por servIdor púbhco
nID serID computados nem acumulados para fUlS de concesslD de acrescunos
ulteriores,

.. fnc/.ro XlV com redaçiJo dada pela Emenda CQ/lSrltucronal n° 19, dt
04,06 1998

XV • O subsídlO e os vencunentos dos ocupantes de cargos e
empregos púbhcos sID trreduuveJS, ressalvado o dISposto nos mCISOS XI e
XIV deste ortlgo e nos arts 39, § 4', ISO, li, 153, III, e 153, § 2', ~

• InciSO XV com redação dada pela Emenda Coml1tuclO"ol n' 19. de
04/0611998

XVI - é vedada a acwnulaçjlo remtmerada de cargos púbhcos,
exceto, quando houver compatibIlidade de horarios, obselVado em qualquer
caso o disposto no mClSO XI'

a) a de dOIS cargos de professor:
b) .Il de wn cargo de professor com outro. técllICO ou cIentifico,
c) a de doIS cargos privaovos de médICO:
.{ IncISO XVI cDm redação dDtJiJ ptla Emenda Com(lruclol1ol n.0 19, de

04lOM998
XVI[ - a prOIbIção de acumutar estende-,e a empregos e funçilcS e

abrange autarquias, fundaçõe" empresas púbhcas, socIedades de economia
1ll1ll\a, S\l1lS subsidiários, e ""clcdades controladas, dueta e mdlretamente,
pelo poder púbbco.

.. !ncllo XViI com rtdai;lIo dJJda peta Emenda ComlttucJona/ Ir" 19 de
04106'1998

XVI I[ • a admuustraçID fazendária e seus servIdores fiscais terlD,
dentro de suas áreas de competênclB e JunsdJçlo, precedencla sobre os
detDa1S setores admullStnlUVOS, na forma da leI;

XIX - somente por lei especifica poderá ser mada autarqwa e
IU10nzada a msotUlçlD de empresa púbhca, de SOCIedade de economIa mISta
e de fundaçID, cabendo á leI complementar, neste ulbmo caso, defnnr as
areas de sua atuaç!o,

* Incuo XIX com r~da~() dada JHla Em/!ndlJ Coruwuctonal "OI 19. de
0410611998

XX - depende de autonz1lÇID leglSlallva, em cada caso, a cnaçlo de
SUbSldu\nas das enCldades mencionadas no InCISO antenor. assim como a
partlc!paçlD de qualquer delas em empresa pnvada,

XXI - ressalvados os casos especIficados na legtslaçao, as obras,
serviços. IlOmprB$ e allelllu,lles serID COOIIa\6dos medlllllte processo de
!lcllaÇão púbhca que assegure igualdade de condIções a todos os
enncorrentes, com cláusulas que estabeleçam obngaç1les de pagamento,
mantidas as cond,ções efetiVas da proposta, nos tennos da leI. o qual somentc

pernuora as eXlgêncms de qualificação técmca c econômica mdlspensavcls a
garanlla do cumpnmcnto das obngações

§ I' A pubhcldade dos alas, programas, obras, servIçOS e
campanhas dos argilas pubbcos deverá ter caráter educauvo, mfonn81lvo ou
de onenlaçilo SOCIal. dela nllo podendo constar nomes, .!robolos ou unagens
que caractenzem promoçila pessoal de autondades ou servldorcs públicos.

§ 2' A nllo-observânclB do dISposto nos mclSOS II e lU tmphcara a
nulJdade do ato e a pumçID da autondade responsavel, nos tennos da leI

§ 3' A lei dlsclplmará as formas de particlpaçlD do usuano na
admmlStnlÇ1D púbhca <1Jreta e mdtreta, regulando espectBbnente

.. § r (,om rtdlJl(iJo diJIia pela Emenda Con,rJducrr)fJaI n' /9, de ()..II061 /998).
I . as reclamaç1les relatiVas á prestação dos servIços públtcos em

g~ asseguradas a manutenção de Setvlças de atendtmento ao usuíno e a
avabaçlo penówcll, externa e mterna, da qualidade dos serviços.

-IncISO I acrucldo pela Emfl,wa COll.flltuclOno! ,,' /9, de 04.. ()6,/998.
II • O acesso dos usuanos a registros adrmmstranvos e a

uüonnaç1les sobre atos de govemo, observado o dISposto no ar! 5, X e
XXXllI,

*lnclJo 11 acrescido peja Emenda Comlltuctollo111" 19. de 04106/1998

UI - a dlsclpbna da represenlaÇilo contra o excrclclo neghgente OU
abUSIVO de cargo, emprego ou funçila na administraçAo púbbca.

.. lfIClso lU acrt.wdo pela Emenda COfl.wtJJCtOllaJ nfl 19, (Ü 0410611998
§ 4° Os atos de lmprobldade admm1Sttatlva unportarl.o a suspensão

dos direitos poltucos. a perda da ful1çila púbhca, a mdJsponiblhdade dos bens
e O rcssarcunento ao erário, na fonna e grndação prevIStas em leI, sem
preJulzo da ação ponal cabível

§ 5' A. lei estabclecerá os prnzos de prescnção para '!ICltoS
praucados por qualquer agente, sel"Vldor ou nln, quc causem prcJUÍzos ao
orano, ressalvadas as respectivas açOes de ressarctmento,

§ 6' As pessoas JundJcas de direito púbhco e as de direIto pnvado
prestadoras de 'ervlços púbhcos responderia pelos dano. que seus agentes,
nessa qualidade. causarem a terccU'os, assegurado o d~Jto de regresso contra
o responslÍvel nos casos de dolo ou culpa.

§ 7" A leI dISporá sobre os reqmsltos e as restrições ao ocupante de
cargo ou emprego da adnullIstrnção direta e mdJreta que pos.iblhte o aces'o
a uüonnllÇÕes pnvlleglad.".

• § 7fl acrescldo pele EmtMa COnJtltuclonal 1'10 19. de 04í06//998.
§ 8' A autOllOmJa gerencíal. orçamentána e fmancetra dos órgãos e

entidades dà adouUlstraçOO direta e mdtreta poderá ser amphada mediante
contrato, a ser fllD1ado entre seus admlnJstra.dores e o poder publico, que

tenha por objeto a fixnçilo de metas de desempenho para oórgão ou enlldade,
cabendo a leI dISpor sobre.

•§8'a,m,uJoJ!'!1a Emel'da C01UlI1l1CIO/lQ/ n' 19. d,O-l 0611998•
1- o prazo de duração do contrato,
'/""ISa / a,mcldop,la Emtnda C01UII/"clOnal n' 19, de 0410611998.
rr - os controles e cnténos de avllliação de desempenho, direitos,

obnga<;ões e responsabilidade dos dmgentes;
• IncISa li acreJClda pela EmtruJa CO/U/1IIIClonal n' 19, dt Q4/06tl998)•
III •a remuneração do pessoal
'IncISO 111 acruclIJo pela Em,mia COIlJ/IIIIO/a/lQI n' 19, de OMIVI998
§ '{' O dlSjlOS\o no mciso XI apllca-se às empresas públiças e as

SOCIedades de economia mista, e suas subSlduinas, que receberem reC1lfS{)S
da União, dos Estados, do DIStrito Federal ou dos Mwlicipios para
pagamento dc despesas de pessoal ou de custeIO em geral

• § 9"acrucfdDptla Emt1Sdtl ComtltuclOnaJ nO 19, tis 04t06l1998
§ 10. E vedada a percepção slDlUllânea de provenlos de

aposentadona decorrentes do ar\. 40 ou dos arts 42 e 142 com a
remuneração de cargo, emprego ou funçilo públtca, ressalvados os cargos
acumuláveIS na forma desta COn5\ltwção, os cargos elellvos e os cargos em
comissão declarados em lei de I1vre nomeação e exoneraçilo

'§ lOaemclIJo pela Em,rrd11 CQ/UtIII'CIO/lQ1 n' 20. delS112'1998.

TÍTULOrx
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

Art. 241 AUniilo, os Estados, o DlStnto Federll! e 05 MunicípiOS
dis~iplUUlfão por meto de lei cs consórcIos públ1cos e os convêmos de
cooperaçilo entre os entes federados, autonzando a gestão associada de
servtços públ1cos, bem como a transferênCIa rotal cu parcIal de encargos,
5ervtços, pessoal e bens essenciais àcootmulIlade dos serviços transferidos.

• Artigo com rttfoçllo tfoda pela Em.nda Ca1U/UlIClanal n' 19, d.04106!1998

LEI N' 8,666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

REGULAMENTA O ART 37, INCISO XXI,
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, INSTITUI
NORMAS PARA LlClTAÇOES E
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PúBLICA E DA OUTRAS PROVIDfiNCIAS

CAPmJj..OV!
DlSPOSIÇOES FlNAIS E TRANSITÓRIAS

I

A.rt 116. Aplicam-se as dJ,poslÇOes desta LeI, no que ccuber, aos
convênIOS, acordos, ajustes c outros mstmmcntos congêneres celebrados por
órgAo' e entidades da AdounlStraçllo

§ I' a celebraçllo de COl\VelUO, acordo ou ajuste pelos órgi!os ou
enodsdes da AdmmlstraçAo PúblIca depende de préVia aprovaçllo de
competente plano de trabalho proposto peja orgamzação mteressada, o qual
deverll conter, no múumo. as segwntes mfcnnações

I -Idenbficaçla do objeto a ser executado.
rr - mellJS a ,erem atmgldas:
lU - etapas ou fases de execução,
IV - plano de aphcaçla dos recursos fmaucelros,
V • cronograma de desembol,o,
VI - preVISão de UUCIO c fim da execução do objeto, bem asSim da

conclusão das etapas ou fases programadas;
Vil . se o ajuste compreender obra ou 'erv1çO de engenhana,

comprovação de que 05 recursos própnos para complementar a exeeuçD.o do
objeta est!o deVidamente assegurados, ,alvo sc o custo total do
empreendImento reCBlr sobre a entidade ou órgAo descenuallZador

§ 2' Assmado o COIlVetIlo, a enlldade ou órgID repassador dará
cl!ncla do mesmo a As.semblêia Legislativa ou à C&nsm MUnttlpal
respectlv8..

§ 3° As parcelas do convênIO seria libcradas em estnta
confonnidade com o plano de aphcaçAo aprovado, exceto nos casos a segwr.
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em que as mesmas ficarão retidas ate o saneamento das unpropnedades
ocorrentes

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação
da parcela antcnormente recebida, na forma da legISlação aplicável. inclUSive
mediante procedimentos de fIScalização local, realizados penodtcammte pela
entIdade ou orgão descentmbzador dos recursos OU pelo órgão cOmpelente do
Sistema de controle mtemo da Adm101Stmção Pública.

11 • quando VerIficado desVIO de ftIlalldadc na apbcaçAo d05
recursos. atrasos não Justificados no cumprunento das elapllS ou fases
programadas, prátIcas atelllalónas aos principlOs timdamentalS de
Admmlstração PúblIca DlIS contratações e demais lllos pratle&dos na
execuçAo do conv!mo, ou o madimplemento do executor com relaçilo a
ootras cUusulas convCIll!Js básICas.

m• quando o executor deIXar de adotar as medIdas saneadoras
IllJOIltadas pelo partícipe repao;sador dos recursos ou por mtegrantes do
respectivo SIItcma de controle mtemo

§ 4' Os saldos de convêmo. enquanto não uttbzados. serão
obnglllOnaltlente apltcados em cadernetas de poupança de mstltulçâo
manceua ofiCIai se a preVisão de seu uso for Igualou supenor a um mês. ou
em fundo de aplicação fmance11ll de curto prazo ou operação de mercado
aberto IMlreada em títulos da divllla públtca, quando a utlltzaçAo dos
mesmos venficar·se em plllZOS menores que um mês.

§ 5' As recortas fU18l1ceU'1lS aufendas na forma do pllntgrmo IIl1tcnor
serAo obngatonamente ClXllputadas a crédito do coov!nio e aphcadas,
excluslvmnente. no objeto de sua fmaltdade. devendo constar de
demOl1ltrl!tvo específico que mtegrará IIS presllÇÕCS de conlllS do llJusle

§ 6' Quando da cooclus!o. denúnCIa, rescIsão ou extmçio do
convênio, acordo ou l\Iuste, os ilaIdos fmancetros n:manescentes, 1I1C!uslVe os
provenientes das receItas oblldas das apltcaçl\cs fmanceiw realJZaÕM, ser!o
devolVidos à entidade ou órgiO repassador dos recursos. no prazo
IIIIJlWrrogável de 30 (trmlll) dw do evento. sob pena da unediata mstaurayão
de tomada de contas especial dú reaponsável. proVldenctada pela autoridade
competente do órgão ou entidade tItular dos recursos

DECRETO N' 93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986

DlSPÓE SOBRE A UNIFICAÇÃO DOS
RECURSOS DE CAIXA DO TESOURO
NACIONAL. ATUALIZA E CONSOLIDA A
LEGISLAÇÃO PER'ID.'ENTE. E DA
OUTRAS PROVID~NClAS

o Presidente da Repúbltca, US8lldo das atnbwções que lhe confere o
arugo 81. Itens III e V. da ConsulUlçio, e lendo em VIsta o disposto 110 artigo
92, do Decreto-Lel n' 200, de 25 de fcvcmro de t967. decreta:

CAPITIJLO 1II
DA ADMINlSTRACÃO FlNANCElRA

SEÇÃO VI
coNVtNIos, ACORDOS OU AJUSTES

AI! 48. Os servrços de mterease reciproco dos órglOs e enl1d&des
de Admmutração Federal e de outras entidades publicas ou orpwzaçOes
porIIcuI....... poderSo ser exCCUlados sob "'ilOle de mútuJI CO<llIct'IÇlo.
mediante eonv&uo. lICOI'do ou ajlllte

i I' Quondo os pllrt1ClpanteS tenham UlIeress.. dlVeBOS e opoo!<lJI,
lltO t, quando se detejar. de um lado. o objelo do ..,.,..do ou AJuste. e de outro
lado a COlItrapTcstBçlo COlUlpondentc, ou s<;[a, o preç,. o acordo ou AJuste
COIl5t11U1 contraio

'*ArJltgoparágrafo JÓtlCONmJm,mdcpáo/Àcr«o ""97.916,.06 07.1989
§ 2' Ventlcada a convCIU!ncl& adrmmstrallva, poderá ser roahuda

por meIO de contrato, a gestlo de r'CC1IISOS ongmAnos de cmpréOlIffiO!l
externos e a corre$JIondente contrapartida local, para rmancllunenlll de
progIMl&l ou proJetos. por Ilrglos ou entidades da Administraç&o Federal

.Ponlgnifo OCTU<itlWt>dopolo D<cmo 0"97 9J6. d< 06.07 J989
AI!. 49 Ressalvados os casos de nwufesta unpI&lIcabilidade ou

mCOllV~Cla, o con~i.o seTâ utll1Uado como forro. de des.centrall7.l.çflo

das atlVldades da Adrrurustraç40 Federal, auavés da qual se delegara a
execução de programas federaIS de caráter rotldamente local, no todo ou em
part<, 3M lltgios es\IdIWS nu mUlUClpB15 incumbldns de Serviços
correspondentes, e quando esl"JlIIIl devidamente aparelhados (Decreto-Lel n'
200/67, artigo 10. § I', be §5')

Parógrafu unlCO Exc<pclooalmonte, llS órgãos e entidades federaIs
JlOderão cxecUlar programas eotadull1S ou munICipaIS, c llS 6rgios da
Adnllnlstraçlo Dma pIognrnE a cargo de enlld&de da Adnumstr1Çlo
IndU'eta, sob regune de mutuB cooperação medla11le convênlo.

AI! 50 O Mtru5tro da Fazenda ftxari, em portlltla, o lmute de
partlClpaçio f'mancclIa em conv!rnos, dos órgãos e ClItldades da
Admnustraçio Fedenl. pllfll efeIto de obngatnnedade de sua fonnallZllÇlo
medllllte termo, ficando fllCllllallVO, a critérin da autondade admunstrallVa,
quando mfenor a esse l1l1UlC. caso em que as COI1dlçõe5 essenCUllS
convenclooadas devedo constar de eorrcspond!ncta ofiCIal ou do documento
de empenho da despesa

Art. 51 Os saques para entrega de recursos destmados ao
curnpnmento do ~euvo do convtn1o. acordo ou ajUBIe. obedecerio a plano
de apltCllÇlo prcvllllIlClle jIprovado, tendo JlOI base o cronognuna de
execução fl!1ca, condJCIOOando-se as entregas subseqtlClltes 30 regul8r
emprego da pIl'ccla lIIlmormentelt'berada (Decreto-Lel n' 200/67. artigo lO,
§ 6')

Parágrafo ÚDlCO. No extrato do conv!mo para pubhCl1Çio, mdlcar
se·ão as ellpBS e fases da exe<:Ução. conjugldas com o cronOgJlllllll
f'1IUlIICe1I0

Ar!. $2 Nas hipol<SCS preV1SW no parágrafo ÚDlCO do artigo 49• .,.
rectl!SOJl financcU'os recebidos por órglo da Adnun15trayfto DU'eta ou
autarquia federal, destmados à exeeuçIo do conv!nio, setio clautlicados
como recena orçam.cnlMlB, devendo as epltcBÇÕes correr a conta de dotaçfto
consIgnada no orçamento ou em crédito adletonal ("L.. n* 4.320164, artIgo
2'157)

§ I' Snmmte llpÓ5 o reeolhllllento a conta do Tesouro NlClona!, no
eas<J de 6I8Io da AdmmlslraÇ60 DIreta, os recursos finlll1ceU'OS de que trata
este artigo COlISbtutrio díaporu'blltdade ou fOllte pl11l efeito da al>trtum de
credito adtclOnal e poderio JIIOlIvar a1teraçfto da programação financeinl de
desembolso

§ 2" A cxecuçio de qualquer convtn1o depende de seu p1tvio
cadastramento no SIStem! de controle inlemo. através do ilrgio de
conlabilldAde

Art 53 05 órgAos da Administraçilo Dlfeta poderio fixar
entenchmentos sobre mattna de comwn mteresse. mediante convêmo. com o
objetiVO de somar esforços e obter melhor rend1ll1ento no emprego de seus
recursos. só podendo haver redistribUIção ou transpoSIção de dotações.
porém. se preVllll1lente autonzada em lei, ou quando constituir receita de
órgilo autônomo

Parágrafo único A formalização do convênio. no caso deste artigo.
poderá ser feIta através de portaria assinada pelos dingentes dos órglos
mteressados

Art. 54 Para acompanhamento e controle do fluxo dos /ccurnos e
das apltcaçlles, inclusive avaliaçio dos resultados do convênio. o órgão ou
entidade executam apresentanl relatórios parciaIS. segundo a periodicidade
convencIOnada, e tina\, quando concluído 011 extinto O acordo, que se farAo
acompanhar de demonstraç0c5 fmanccU1l5. sem pre]U1Z0 da fi5calização
mdlSpensável sobre a execuçlo local (Deereto-Lel nO 200/67. artigo 10. § 6°).

§ t' O recebimento de recursos da União, pllIll execução de
conv!mo firmado entre quaisquer órglos ou entidades federais. estaduals OU

municipaIS. independente de expressa estipulaçao no respecllvo tesmo.
obriga os convenentes a manlet regl9tros contábeIS especlficos. para os fins
deste artigo, além do cumprimento das nonnas gerais a que estejam SUjeitos
(úr n* 4.320164, artrgos 87 e 93).

§ 2° Os docw:nentos comprobatónos das receitas e despesas
realJZlldas serlio conservados em boa ordem no próprio lugar em que se
tenham contabilíwlo aso~. à disposição dos agentes mcumbidos do
controle interno e externo dos órgAos ou entidades converlentes.

Ar! 55 Pplicam-se aos convêmos, acordos ou '!lWltes. as mesmas
formahdades e reqU1SlIos cablvelS eXIgidos para a validade dos cOlltratos
(Decreto.ler n° 2.300186. artigo 82).

Art S6 Quando o convênio compreender aqUIsíçllo de
equIpamentos e materilll9 permanentes, será obngatóna a esllpuJaçao quanto
ao destmo a ser dado arts bens remanescentes IIR dm da extinção do acordo
ou ajuste

Pnnígrafo único Os bens, materiais e equipamentos adquiridos com
recursos de cotIv&uos coro Estados, DIstrito Federal, Temtónos ou
MWl1C1pios poderio, a cnterio do MInIStro de Estado competente, ser doados
àquelas entidades quando, aplÍS o cumprimento do objeto do convênio, sejam
necessários para usegurar a continwdade de programa govenwnental.
observado o que, a respeito, tenha Sido preV1S1o no convênio.
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Art. 57. o convemo podera ser denunciado a qualquer tempo,
ficando os convencotes responsáveis somente pejas obngaçõcs e aufenndo as
vantagens do tempo em que partlClpar!l1I1 volunlan!l1I1ente do acordo, ou
ajuste, não sendo admIssivel cláusula obngatóna de permanêncIa ou
sancIOnadora dos denunciantes.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989
APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TITULOrv
DAS PROPOSIÇÕES

CAPITULO III
DAS INDICAÇÕES

Art 113 Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
• Artigo alterada p.la RISafuçaa n' 10, d. 1991
I . sugere a outro Poder a adoção de providêncJ3, a reaIÍZlIÇão de ato

adnumslranvo ou de gestão, ou o enVIO de projeto sobre a maléna de sua inlclanva
exclUSIVa.

II . sugere a manifestação de wna ou maIS Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maténa de iniCiativa
da Câmara

§ 1° Na hIpótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimenlo
escrito, despachado pelo PreSIdente e publicado no DIáriO do Congresso NaCIonal

• Alterada paro DiárIO "" CálfWa das Deputadas, par Ata dos PrClld.nlIS dar
M.... "'" duas Casas do Congre..o NaCional d. ] d. auruhro d. 1995.

§ 2° Na lupótese do inCISO lI, serão observadas as segumtes normas.
I - as mdlcaçlles recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à

pubhcaçllo no DiárIO do Congresso NaCIonal e encaminhadas às ComIssões
competentes;

• Aft.rada para Diária "" CálfWa das D.puJadas, par Ata dos Presldenles das
Muar da5 duas Casar do Con~so Nacional de 2 d~ outubrD de 1995

11 • O parecer referente à indicação será proferido no prazo de vmte
ge!Slles, prorrogável a criléno da PresidênCIa da Comissao;

!li . se a Conussão que tiver dc OplJlllt sabre mdlcaç~o conclUIr pelo
ofereCImento de projeto, segmrá este 0'3 nârmtes. reglmentaIS das proposIções
congêneres.

{\' ~ se nenhuma ComlSsào opmBr em tal sent1do, o PreSIdente da
Câmara, ao ch.gar o proce"o à Mesa, determlllllra o arquIvamento da mdlcação,
clcnuficando-se o Autor para que este, se qUiser. ofereça projeto propno à
conSIderação da Casa,

V . não serão acellas propoSIções que obJellvem.
o) consulta a COIDlSSão sobre mterpretação e aphcaçilo de lei.

b) consulta a ComISSão sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e
nutondades

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

INSTRUÇÂO NORMATIVA .N9 1. DE 15 DE JANEIFO DE: 1997

Cl.eiplinA a celeheet;lo d~ eonvlnio. de
nar::.urcza .finaceeir,. que t;t!M.am por
objl!t:o .. exacuçlo d. prOjetos ou
r ••1J.:zaçl.o de .~nt.o. e c1a OUl:ra.1I
riu:ovidAnc.i•••

o ••~tb;!o do or••oUS"O ...c:l=.-1.. no u.c da. atribuiçee.. que lhe
contere .. iort.u:l.afGM n- '71., ele 0& dA a.brll da l'3!Ui, c:~1nada e~ o.
areigoll 155 dO Dacraco n- 93.&72. de 23 de d.e:Mllbra ~• .19115 • 9- da
Oeereto n" .1.7-45, d • .1] dIl d.:z:MIlbrc de :1.995. resolve,

c.uf'1'DLO t
DAlI P:r:naotIIÇ/5.. :rnCU:Z:S

Art.. 1.- A execuçlo de.ctlnt:ralizada d. Programa d. ~lho &

cargo da úrgJ'o•• ancidade. da Adlrdtú..crac;:.o I'dbliea P'od.-.:ra.1. 01:z:oeca. e.
.tl1cUreta. que ~ol.'\fa • tran-l:'e:r:Anc;l.a d. r.curao. l:':1n.ance.:1.ro. oriundoa ~.

dQI;..r;:~ea con.a1gnadaa no. or;çaroantO& F.:f.ac:&l. e da Segur:L4ade SOCial,
objeÚVIttU1:1 ... r.üUaçao d. pr~ da craba..I.bc. projet.o, ac.1.V1o:bda.
cu de even!:o. CCXI dura~lo c.rta. ..r" .~.e:f.vad& m.di&nC•• c:eltll::lraçlo d.
ecn~ca ou dtIaeinaçAo per Port:aria rti.n;i.at.erial. nce te:ma. ~.t.a

InatruçJ.o UO':l:'mil.r.iva, ob••:r:vada a l.~i.l..çl.o perti.nlmte.

I .. convln.ic .. in.crt.mllZlec, qualquer qu.. dbciplin. •
t:.ra.nII:ter&nd.& ~ rt!ctl7:aO. P\il)11co. • tanha com partícipe 6%."'!l1o da
~ilt:r:aao ~l1c... t~ dJ.r.ca. a.Ul:~ca ou ~1UU1&clcnaJ.. ~t'aa.
pablic;:a ou .oc;l.ed,a4e de eeonoeia mi.c. que ••tejam g.:t';i.ndo r.cttrBo" ao.
orç...-ntoa da t:rn:i%o. vi.ando A axecuç&o ~ programa. de trabalho.
proj.t:o/.t:ivir:1&~ eu eventa cl4I inter•••• nc!proco. llItl r~ de tnl1cua
C'oopara~lo,

xx - conc:adet1c... Orgl:O da adau.ni.tr.~la p(lb11C:. federal. dir.ca.
.a.ue..rquica ou l:und.acional. en'IPr:a... pa1:)lic:a cu IOc.ied&c!a de eccnetllia
mial:a. r ••pona.lvel pela t.nna't.rl11cia doa recur.o. f1n.anC:lliro8 ou pela
d.e.canerali.zaçSo doa cr~t:a. orçament::irio. ~.t:in&~. • .xl!cuçlo do
objel:o do c.:mvtD10t

tIl • convanent::e • 6rg.io <:t. a('jnú.ni._r:racdo pública dirlllc.a
aueirquica ou fundacional. IIerrpre.. pllb.1ic. cu soc,t.a...d. d. IIlconom2."
m2.sr:a, da ~lquer e.~erA de govllrno, ou organl::r:açJlo parr::r..eul ..r com a
qual li. lodIaini.ltraçlo t'eder.l p~Ctu... a ex.c:uclo de programa.
projet.o/ati......id.a~ ou llvenea nedi..anee a celebraç&O dlt conv.nia,

IV - 1n1:.~n1enr:e - Orgia da adm:tni.enc;lo pl1b11ca dizwt:õl.
a.ue3:rqu1.ca ou tundaciona.l, &mpr••a. "P\ll::llica ou .cc~eaadft dll e-conomi&
tU.sc... de '1la1quer ••tera de governo, ou Ot'g'aniZõll;lo pareJ.cular que
p&rt;J,c:!.pa do convl:u.o para manitllsea%' con••ntimento ou a ••ullur obr:1gac:Oes
ent nome próprio.

..........................................................................................
....................................................................
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INDICAÇÃO N' 773. DE 2000
(DO SR CUNHA BUENO)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Sugera ao Poder Execubvo quo efebve a. ope<açôel do RECOOP - Programa de
revrtaJizaç60 !lU Cooperabv•• d. ProduçAo Agmpecuáne

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Com ba... no que dl.põe o 11' do .rt. 113 do Regímenlo Inlerno
delta C.... 100Iclto ... VOI.. Excaloinc.. .... ancamlohado ao
Excelentl••lmo Senhor Presidenlo d. República e publicado 1'10 Dlirío do
CongrellO Naclonal • prHenIo lndiQçio, 00 .enlk!o de qua o F'ocIt1'
Exacudvo elaIiw: .. operaç6M do RECOOP - Programa de IlavI1IlIZ8Çio
daa Cooper.llvas de Produç1o Agrcpecuátla, lançado ~Io Senhor
P,..ldente da Rapúblice, no doa 03lllll1l1tl1

JUSTIFICAÇAO

o RECOOP - Programa da Revltallzaçlo d.a Cooper.llvas d.
Preduçlo Avrcpecuária, foi lançado paio Ssnhor PresIdente dallaptlbllca
1'10 dia 03 d. a.lembro de 1118, • alé • preeanlo dela nio foi lt!\IIIVado.
Dlartle disto, dezenas de Cooperlltvas que lIwram _ proltloc
_m"'le aprovados pelo Coml1i Exec:utlvo do IU!COOP com o intuito
de Inlclarem luas CSIIllnhadas rumo i maItIaria de ..... capacid_ de
competiçjo. da aUlo.uatonlllçio. encontram..a prejudlc.da.

I.EGJ~LA('ÃOrITADA ANFXI\DA PELA
rOORDE"'Ar.\O DEES1T~ LEGISLATIVOS - r.DI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°l7 DE 1989
APROVA O REGIMENTO iNTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TITIJLorv
DAS PROPO,>rçÚES

CAPiTULOm
DAS INDrCAçOES

Art. 113. lndlcaçJo e a propOSIÇIa através da qual o DepUllldo.
• A'tlgo alttrado fI'/a ~'olllÇãon' lU. d. /w/

. I - sugere a outro Poder a adoçi<l de prOVld!ncla, a reall7lÇlo de alo
admtnlstraUvO ou de gostA0. ou o envIO de projeto sObre a maténa de sua miclahva
exclusiva,

11 • sugere a marufostação de uma ou rnllS Comissões acerca de
detemunado assunto, vtWtdo a elaboração de projeto sobre matena de imc18liva
daCJrnara

S I' Na lupotcse Jo mClso l., a mdJeaçlo serí. Objeto de requenrnento
escnto, despachado pelo Presldenle e publicado no DiáriO do COIlf51"ISSO NaCIOnal.

• A/ttrodo para ViárIO da Câmara do, /HpwadoJ. por Aro Ja& p,..,uú",,, ti",
Alm.. das <111M ('""", do (:ongrmo NaetofllJ/ oit 2 oit oldllbro oit 1995

§ 2' Na hlpotesc do mclSo li, smo observada 1IS segullltes nonoas
I - as mdicações recebidas pela Mesa seria hdas em sumula, mandadas a

publicaçlo no DiáriO do Congr~sso Nac/ollal e elU:tlmmhadas às ComllslJes
co1ff~ltntts.

• Alttrodo para DJárro da Ct.fmara doi 1>IputDiJM, por Ate dfJJ PrLf,dtltJts daJ
MIJtu das <111M C""" do ('ongrmfJ NaclofllJ/ d. 2 oit outl/bro tU J995

II - Oparecer referente a lIIdlcaçIo sem profendo no prazo de vinte
sessões, prorrogtvel a critério da Presul!ncla da COInlSSIa;

. 11I - se a COmIssão que tiver de oplllar sobre mdlcação conclmr pelo
otere:'rnemo de proJeto. seguIra este os trâmItes regImentais das proposIções
congeneres

. IV • se nenhuma ComIssão opmar em tal sentIdo. o PresIdente da
~ imara, ao c~gar o processo a Mesa determmara o arquivamcnto da mdlcação.
clentJficando~ O Autor para que este. se qUiser. ofereça proJelo proprio a
consideração da Casa.

V - não seria aceitas proposIções que ObJeltvem
a) consulta a ComiSsão sobre mterpretação e aphcação de lei:

b) cOl1Sulta a Comlsslo sobre aIos de qualquer Poder, de seus orgias e
aUlOndades

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' ~05. DE 2000
(DO SR JOSÊ DIRCEU)

SIlIUl a aplleaçlo de dllpOlll)Oe& colllldn no DeaeIO .. 3.2all. de 18 de deZembro de1_
(AS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PUBUCO. E DE
CONSmUIÇÀO E JUSTIÇA EDE REDAÇÀO (ART 5~))

o Congresso NacIOnal decreta·

Art 1° Susta... a aphcaçlo do Decreto n' 3296. de 16 de dezembro de
1999. em sua mtewahdade

Art 2' Este decreto legtSl8Uvo entra em Vigor na data de sua pubhcaçio.

JUSTIFICATIVA

Coosoante dISpõe • Cons110J1çl!o FederBl em seu artlgo 49. lDCISO V,

ImIT"

"AI! 49 E da compet!ncla exclUSiva do CooilfCSSO NacIonal:
( .)
V • Sllllar os llIOII nonnatlvos do Poder Exeeunvo que exorbilll11 do
poder rcgulsmentl: ou dos hnuleS de delcpçio l"ilSIIIlva:"

E, ri~te. o que ocorre '" CIISlI. O Decreto prcsidcucw em
comento, ao dispor sobre a comlUllClÇlo socW do Poder Ex.ecutivo Federal,
subIm 1In1lluçlo do Cooaresso. expreu_ conslglllda na Carla Mqna,
coofonne segue

"Ar!. 48 Cabe ao Congmoo NICJCIlS1. com e stIIlÇiO do PICSidente d.
República, nIo e"'glda ..ta pera o especIficado nos arts 49. Sl e S2,
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dispor sobre todas as matérias de competêncIa da União,
espec13hnente .obre
( ..)
X • cnação, tran." ormação e extInção de cargos, empregos e funções
públicas,
XI - cnação, e.truturação e atribuições dos Mmlstmos e orgílns da
admmistr3ção "ubilca;"

Embora O objeto do Decreto em apreço .eJa competência com:lacionadD.
com o e"erc!cIO do Poder Ex.ecutivo, na verdade ela o tran.cende Isso porque a
estrutura admmlStIallva do governo, ou do Estado, não e a cara da dano. lIlIlS o
somatório de um conJunto de órgãos que são constituídos para atender a funções
púbhcas, de IOteresse púbhco, e IOS1Ituidas em lei ou pela propna ConstItuIção
AsSDD. quando se c' 1 um MlOlSteno Ou Secretaria, ou Oeplllllnnento ou quando
se estrutura mternllmcnte uma entIdede. se esta dlsclpbnandn a forma e 05 meIOs
pelos quais e.ses órJilos ou entidades rrão cumprrr suas fmalldades

Do ponto de VIsta da cnação. estruturação e atnbulçôes dos Mimstenos e
órgõo., essa prerrogatIva depende de lei, conforme o ar!. 48, XI da CF Ao se
Iixllr, em tese, que o PresIdente da República poderá transformar atribuições
sem a aprovação congrossual. se está conferindo prerroganva ampla, pOl" 10"'0 da
qual o PreSIdente da Repúbhca poderá alterar completamente a estrutura do
Poder EKeCutivo, modtficando atríblUÇões de servtdores, sem a aprovação do
Congresso Sahente-se que, ontologicamente, transf01mar um cargo é o mesmo
que extinguIr um cargo e errar outro Logo, não se pode admitIr que. por um
lado, esteJa hml!ada a sua competênCIa por um disposlUvo. e t1utl1tada pelo
outro

Tal concentração de poderes nas mãos do PresIdente da República,
afastando o Congresso Nacional do processo declrono e confeando ao Chefe do
EKeCUtivo prerrogallvas amplas para dISpor sobre os órgãos do Poder Ex.ecunvo e
suas es!lUturas, sem que se tenha qualquer mecarusmo de contrapeso que impeça
a implemen~ão de deCIsões mal embasadas, tem efellO nefasto 80 mteresse
púbhco, com tmpltc3ÇÕes ao pnncipm da harmonia e mdependêncla entre 05

Poderes da República, que acha-se expresso, no leKlD conStituCIonal, no seu
artigo 2', sendo pnnclplo fundamental da República FederatIva do Brasli, e tendo
=0 corolário a dlVisilo de compet!ncias entre os Poderes, estabeleCIda no
Título IV da ConstItulção

A separação dos Poderes, no regrrne presIdencialista, nnpõe o respeito
reciproco às competênclOs de cada lDD, IOdispensável ao Estado demoaáUco de
Direito

Qwmto ao Poder LegJS!aU.vo, a ConstInnção Federal estabelece, dentre as
competSncias do Congresso NaciollJl1, arroladas no ano 48, dispor sobre todas as

matenas de compet!ncÍll da Umoo, especIalmente sobre: a cnação. estruturação e
atnbwçôes dos MImsténos e órgãos da admwJstrnção publica e a cnação.
rrnnsformação ou extmçifD de cargos, empregos e fwtções publIcas (3rt. 48 X e
XI) A eXlgéncl& de lei para tats maténas, além dISSO. e reiterada pelo art. 6 I 9
l°, n, que estabelece serem de Imcu1tIva pnvanva do PresIdente da Repubhca as
leIS que dIsponham sobre li cnaçlo de cargos, funções ou empregos púbhcos na
admullStrnção drreta e autárqwca (alÚlea "a") e a cnação, estnrturaçUo e
atribu,çiles dos Mlmsténos e ilrgilos da adrmmstração pubhca (alínea no")

Estes línutes. tmpostos obJcuvam.ente, tem como escopo dIsCIplInar a
estruturação admllustrallva federnI, suboedmando, a aprectaçllo do Congres.o
NacIOnal, respellwla a uucianva pnvatlva do PresIdente da República, as
propostas destmadas d cnação, trnsnfonnação e eXtlnção de cargo; púbbcos.
orgolllzação dos mrrustenos, órgllos e enndades da admllllS1l1lção do modo o
controlar o gasto pubhco e estabelecerJUizo sobre a opormmdade, convemêncIa e
ménto das medlClas que o PI'CSldente da RcpubhcAJulgar necessoolds para exercer
a seu mandato

Não c vedadD, no entanto. ao PreSIdente da Republtca sohcÍtar delegação
ao Congresso NacIOnal para dispor sobre tatS matenas Tal prerrogativa e
adnnnda pelo art 68 da Consnnllção, In ."bls

"Art 68 As leis delegadas serão elaboradas pelo PreSidente
da República. que deverá aolldtar ddegaçilo ao CongTl!SSO
Nacional
§ 1° (OMlSSlS)
§ 20 A delegação ao Pr~suiente da Repúbilca lerá a forma
de Resoluçllo do Congresso NaCIOnal, que especificará seus
conteW:io3 I! os lermos ck seu e.'tl!rCICJO (grifo nosso)
§ 3° Se a resolução determmar a apreclllçã<> do projeto pelo
Congresso N&cIonal, este a fam em votação umca, vedada
qualquer emenda. ..

A delegação legISlativa foi mtrodUZlda om nosso sIStema JurldIco-polltIco
pela Emenda n' 4 à COI15lJlUÍção do 1946, de 2 do setembTO de 1961, que
instutwu o SIstema Parlamentar de Governo É tIpICO ntstrumento deste regune,
coIlStItUindo-se no SIstema pre5lcfenCIshst:a. em figura. SUl genl!rlS Com a volta
ao regime presIdenCIalISta, em 1963, expurgou...e da Consnnução a pOSSIbilIdade
de de1egaç!o. a qual. somenle com a Emenda COI15tJtuclonal nO 17~ de 26 de
novembro de t 965 foi novamente introdoztcta. A COlllltItDlção de 1967
mcorporou., definuiv~ente, 11 delegação mtta-poderes ao SIStema jurldlco pálno,
mantendo-se a mesma pola Emenda de t 969 e, na ConslInuçllo de 1988, na
fonna do c1Iado ar!. 68.

Face a sua extravagAncl8, o InstItuto da delegaçllo legISlatIVa tem SIdo
pouco uttlizado E de se rememorar, contudo, a ocasião mats recente, quando
concedou o Congresso NaCIOnal delegaçllo ao PreSIdente da Republica para
m5tJtlur gratificações de atIVIdade 009 semdores publIcas CIvis e mÜttares do
Poder Execunvo, nos termos da Resolução n' O1. de 1992-eN.

No regtme da ConsUtUlçllo Federal de 1946, lI1eXlS1lndo sequer a prev1sllo
para que se delegasse por Resolução compet!ncias legJslattvas relattvas à coação
de =gos públIcos. m8D1fe.tou-se esta Egreglll Corte no RMS-3569/56,
considemndo ser atríbwção do legISlatIvo que nllo poderia ser delegada ao
ExecutIvo a cnação de cargos públIcos, fixação de IItr1buiçôes e vencimentos, em
VISta "" redação VIgente do art 65. IV Naquele regnne, compelIa ao Congresso
NacIOnal "Criar e extmgUlr cargas publzcos e fIXar-lhes as venCimentos, sempre
ogr lei especIal ", pelo que somente por esta vIa - índelegavel • podena ser a
matena lnsenda no ordenamento Jurídico InexlStla, no entantof previsão
constltuclOnal qwmto à cnaçl!D c estruturação de 0,!!1los da admlllls1raç;\o
publIca

No atual regime constitucIOnal, todavia, as limitações COIlStltuclonlllS ao
exerclclo da competência presldenClll1 em tals maténas são objetivas, à luz do
3rt. 48. X e XI e do ar! 61, § I', IJ Somente 11 delegaçllo legislattva processada
nos termos do 3rt 68 IlCntl.ltc afastar a óblce c~ sunultBneamcnte. assegurar-se o
raspem, ao pnnclplo da mdependênclO e hmmoma dos Poderes

A delegação legISlativa, asSIID, pelo via de Resolnçllo do Congresso
NaclOlUI1, antecede o exercIcio da edIção de 81:0$ legJslallvos Somente após obter
a delegação, nOI termos e limites concedido. pelo Congresso, e que o Presidento
da Republica pode editar as leis deqadu. Nunca antes, por metO de qualquer
instnnnculO Em ""SIm oCOIlendo. estalá exotilltalldo dos poderes concedidos ao
Chefe do Poder ExeCUliyo pela Constl!u!Cão e inV!!dmdo comp!Wneta 1egJ.1!ltiya
do COIwresso NacionB! E qwmto 1\ forma. sornl'l\l\. a RçgQ!ucao é U1St!'Umen!o
116M para que sela conce.hda a delegacl!o podendo dJsDenslll a apm;I!ll:llo
méV1a da lei deleRada pelo CongreSso Nacmnal

Assun, por meio de decreto. o Presideme da Republica, de maneira
tlmlltada, uruIaterB! e arbllIanamente - sem que tal delegação 1IJe tenha SIdo
concethda por meto da Resolução do Congresso NOOIOual elÔgJda pela
ConstitwçílO - thspõe sobre as competênclllS, a!nbwÇÕO!l, denOllllJUlÇão de ó~ãos
e especificações dos cargos da admmillttaÇio publica. Esvazw, por trUOtO do
dIspooltlvo, totnImente as COmpet!nCI8S do COlJllf"SSO NaclCnsl sobTe a criação,

orgaruzação e atnbulçlSes destes órgãos, e de seus cargos, ferindo amda o
pnncIplo da reserva legal que subordma 11 matena li neceSSIdade de lei para o seu
tratamento. conforme estabelece o an. 61., § JO, n, alínea '·c'\ que reserva ao
Presldente da Republtca n ul,lClattva pnvaúva nos prOJetos de lei com tal
finalldade

De outra banda, o decreto presukncia1 confere a ocupante de cargo de
natureza espoc131 de Secretàno de Comurncação de Governo da Prestd!Dclll da
Repubhca - que nllo é Mmtstro de Estado - a IItr1blllção de exercer supervtsllo
sobre orgão que não se msere na sua área de competência

A Constrtwçllo Fedentl refere...e li figura do Mintstro de Estado, de
manerra especJfica e obJetiva, em vários dispositivos

Atll'Ibul-lhe em caráter pnvauvo, awahur o PresJdertte da Repúbltca na
dtreÇão ."penor da AdnulllStrllção Fedem! (ao. 84. In Define os eequis.tos para
a investIdura no cargo (BIt 87, caput) e estabelece..lhc, em carnter pnvatIvo,
dentre outras fi"adas na propIÍa ConstItuJçilO ou em lei, as amõuIÇÔe$ de exercer
a oncntação, a coordenação e 'SupervISão dos orgãos e ectldades da
admmístração federal na área e sua compet!ncla, bem como referendar atos e
decretos essmados pe!<> Pre."lente da República. além de expedir mstruçlles para
a execuç.!o das lels, decretos e regulamentos. apresentar 30 Presuiente da
Repúbbca relatóno anual de sua gest40 no mmisténo e praticar os Btos
perttnentes ás atnb\llçôes que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo l'Tesulente
da RepúblIca (art 87, inCISOS I a IV)

E, no parágrafo úruco do 8rt. 84, estabelece a ConsUtulÇão ser o Muustro
do Eswlo, Juntamente com o Procurador-Geral da Repubhca e o Advogado
Geral da Umão. o ÚtIICO agente públrco passlvel de receber delogação do
l'TesIdente da República para 11 prntll:a de dotermmados aIos. dentre eles o de
prover cargos púbhcos

Diversos outros dISpOSItIVOS estabelecem prerroganvas de Muustro de
Estado parttcipOT de l'CUl11ões do Conselho de Governo (art. 90 § I"), comparecer
ao Senado Fedem!, à C/imara dos Deputados ou qualquer de SU85 cOlmssõos (art
50, § I'), somente ser PTOcosSado mediante autonzação da CAmara dos
Deputados (art. 51. I), ser Julgado pelo Senado Federal, nos CIlSOS de~ de
responsabIlidade conexos com os do Prestdente da República. E, noo artIgos 102,
I "c" e 105 a Constituição Federal estabelece foro prrvllegtooo pam o Mim.rro
de Estado, ~as lupóteses de cnme de responsabúldade, ín.ftações pemus comuns,
habeas corpus, habeU3 dura e mandado de segurança.

Estabeleceu o legislador consltlUinle, ass=. tratamento pnvllegnrdo. e
exclUSIVO, 00$ MIUlstros de Estado, em dIVersas situaÇões, destmlldas a confenr
lhes a dtstmção que, face a POSIção que ocupam como amaltm:es uned1atos do
Presidente da República, o",gem as 8U85 altls funçlles
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No entanto, o arngo 8', comb1lUldo com o artigo 5' do Decreto n' 3 296
de 16 de dezembro de 1999, VISa estender taIs dITeI/OS, prerroga/1IiOS e garanlla;
a ~upante de cargo outro, não preVIstos na COI1SIItUlçllo, sItuaçilo que mfnnge,
evtdcmernentt, o escopo da norma cOI1SIIlUClOllal que IllStUUlU tals prerroganva!..
dIreitos e garanuas em carater pnvanvo e exc1uslVo 80S MinIStros de Estado NID
se podç portanto. atribwr a quem nllo acUDe lega! e forma!rnente o carg;ct;
Mnustro de Es!800 o tn!lan!snto dado a esU! salvo !!C MInIstro. efeov!ll!lCl1te. fOI

Por esses mottvos, confiamos no apolO de nossos pares para a aprovaç40
do presente PrlUeto de Decreto Leglslativo

SaJa das Sessões, em 16 de feverell'O de 2000

írJ5JJ.
JO$fDIRCEU

rGwot......,..:J,.

ll:arSLAçÃO ClTAOA ANEXADA PELA
COORDENACAO OE ESTUDOS LEGISLAnvos • üm

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

1tnJLor
DOS PRINCll'IOS FUNDA."1ENTAIS

Art 2' São Poderes da Urullo. mdependentes e harmónIcos entre SI.
o LegtSlauvo, o Execunvo e o Judtclmo

TITULOlV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPtTuLOI
DO PODER LEGISLATIVO

Seçia 11
Du Atribuições do Congresso NaCIOnal

Art 48 Cabe ao Congresso NacIOnal, com a sanÇllo do Presidente
da RepúblIca, nllo eXIgida esta para o e.pecúieadJl nOS arugos 49. 51 e 52,
dispor sobre todas as mlJlénas de competêncIa da lJlullo, especIalmente
sobre

x - CrtllÇllo. transforrnaçAo e extll1çio de cargos, empregos e
funções publtcas,

XI - cna.ção, estrururaÇllo e alnbu 'çõcs dos Muustenos e orgãos da
adtmmstraçAo públlca,

Ar!. 49 E da compet!nc13 exclUSiVa do Congresso NOCUlDal

Y - sustar os !UnS normattvos do Poder Executlvo que exorbItem do
podet regulamentar ou dos lnnttts de delegaçllo legislanva,

Ar!. 50 A CIm"", dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer
de suas COlOlssões, poderão convocar Muustro de Estado ou qwnsquer
llllt1ares de orgic!; d1retlIlnente .uhordmados à PreSld!nca da Repuhhca para
prestarem, pessoolmente, rnforntaÇÕ.. sobre assunto prevtlllltente
detemunado, IttlpottIIndo em cnm. de responsabIlIdade a ausênct. sem
jusllfieaçio ailllquada.

• Artlgo. "capur". com redaçtJo dada pela t.mtnda l VlUmUl.fana! d~ RiNndo
1I~ l. di 07 06 1994

§ l' Os Muusrros de Estado poderão compare<:er lU) Senado
Federal à CIlmara do. Deputados, ou a qualquer de suas COrnlssôes, por sua
IDlclabva e medtante entendunentos com a Mesa respectiva. para expor
8S$unra de relev&u:13 de seu Mm1sreno

Seçio rn
o. Cim..... dos Deputados

Ar! 51 Compete pnvauvamente li Càmata dos Depurados
I - autOnzaI', por dOIS terços de seus membros. a mst:auração de

processo contra o PresIdente e o Y",e-Presrdente da Repúbhca e os Muustros
de Estado,

U - proceder a ramada de contas do Presidente da República,
quando nAo apre.entadas ao Congresso Naclonsl dentro de sessenta dtll5 llllO'
a abertura da seos.!o legtSlatlva,

Seçio IV
00 Se.ldo Federal

Ar!. 52 Compete pnVlltlvamente ao Senado Federal

I - processar e Julgar o PreSIdente e o Viee-Prestdente da Repúbhca
nos crimes de responsabthdade, bem como os Mmistros de Estado e os
Comandantes da Mannha, do Exerctto e da AerolllÍlltica nos crimes da
mesma naOlteza conexos com aqueles;

• Artigo com redação dada pela Emenda Constltuc/onal n' 23, de 02/0911999
II . processar e Julgar os MlDlstros do Supremo Tnb1Itlal Federal, o

Procurador-Geral da Repubhca e o Advogado-Geral da União nos cnmcs de
responsabilidade,

IU - aprovar previamente, por voto secreto, apos argllição públlCll, a
escolha de:

a) IIUtglStradOS, nos casos estabelecidos nesta Constttuição;
b) Muustros do Tnbunal de Contas da União mdícados pelo

PreSidente da República,
C) Governador de Temtono.
d) presidente e dlretores do banco central,
e) Procurador-Geral da República,
f) Utulares de outros cargos que a lei determmar;
IV - aprovar prevramente, por voto secreto. após argUtçlio em

sessão secreta, a escolha dos chefes de mlSsão dtplomátlca de caráter
pennanente;

V - autonzar operações externas de natureza fmanccJra, de mteresse
da Umão, dos Estados, do DtStnto Fedcral, dos Temtónos e dos Municipios;

VI - fIXar, por proposta do Presidente da República, lirnttes globars
para o montante da díVida consoltdada da Umilo, dos Estados, do D,stnto
Federal e dos MumCtpIOS,

V U - d/sp'lr sobre lmutes globws e condtções para as opetaJ;ões de
credito externo e lfitemo da Umão, dos Estados, do D,stnto Federal e dos
MumciplOs, de suas autarqUlllS e detJllUS entidades controladas pelo Poder
Públtco federal,

VIII - dtspor sobre Itmltes e condIções para a concessão de ganmtta
da Umão em operll9Ões de credito externo e interno;

IX - estabelecer ltmttes globlllS e condições para I) montante da
dtVtda mobtltárla dos Estados, do Dlstnto Federal e dos Mumclpios,

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada
mcoDSutucíona! por decisão definttiva do Supremo Tnbunal Federal;

XI - aprovar, por 1t13l0ria absoluta e por voto secreto, a exOlleraç!o,
de OfiCIO, do Procurador-Gera! da República antes do termmo de seu
mandato,

XII - elaborar seu regunento mtemo;
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xm - dtspor sobre sua organização, funCIonamento, polícia,
cnação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e fimções de seus
serviços, e a 11Uciativa de leI para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecIdos na lei de diretrizes orçamentanas;

.. IncIso XllI com redação dada pela Emenda Constitucional nO 19 de
0410611998 '

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do
art.89, vn.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos meisos I e lI, functonará
como PreSIdente o do Supremo TnDunal Federal, línutando-se a condenaçllo,
que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, á
perda do cargo, com mabilitação, por oito anos, para o exercicto de funçilo
púbhca, sem prejIÚZo das deD1lllS sanções JUdiCIaIS cabíveIs

SeçloVIII
Do Processo Legislativo

Subseçiom
Das Leis

Art 61 A iniClatlVa das leIS complementares e ordinánas cabe a
qualquer membro ou Comissão da Cfunara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo
Tnbunal Federal, aos Tnbunais Supenores, ao Procurador-Geral da
Repúbhca e aos Cidadãos, na forma e nos casos preVIstos nesta Consnruu;ilo.

§ 10 Silo de inicianva privanva do PreSidente da República as leIS
que.

I - fixem ou modifiquem os efetIvos das Forças Armadas,
li - disponham sobre:
a) cnaçllo de cargos, funções ou empregos públicos na

admmtstraÇilo dIreta e autárqUIca ou aumento de sua remuneraçilo;

e) cnaçl!o, estruturaçilo e atnDuíções dos Munstérios e órgãos da
admmistraçilo púbhca;

Art 68. As leis delegadas serão elaboradas !leio Presidente da
Repúbhca, que devera solicitar a delegação ao Congresso NaCional

§ 1° Não serão objeto de delegação os atos de competênCIa
exclusiva do Congresso NacIOnal, os de competênCia pnvauva da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal, a maténa reservada à lei
complementar, nem a legISlaçilo sobre

I - organrzação do Poder JudIclàrio e do Mirusténo Público, a
carreira e a garantIa de seus membros,

II - naCIOnalidade, Cldadama, d\reuos indIViduais, políticos e
eleitoIllls;

m-planos plunanl1alS> diretrizes orçameotarias e orçamentos
§ 2" A delegação ao Presidente da Repúbhca terá a forma de

resolução do Congresso Nacional, que espeCIficara seu conteúdo e os termos
de seu exercícIO.

§ 3" Se a resolução detennmar a apreCiação do projeto pelo
Congresso NacIOnal, este a farà em votação únIca, vedada qualquer emenda

CAPÍTULo II
DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da Repúblíca

Art 84. Compete pnvanvamente ao PreSidente da Repubhca
I - nomear e exonerar os Muttstros de Estado;
II - exercer, com o atooho dos M1mstros de Estado, a direção

supenor da adtmmstração federal;

Parágrafo únIco. O PreSIdente da Repúbltca poderá delegar as
atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, pnmelta parte, aos
MinIstros de Estado, ao Procurador-Geral da Repúbltca ou ao Advogado
Geral da Umão, que observarão os lmutes traçados nas respecnvas
delegações

Seçlo IV
DOI Miniftro!l de Estado

Art. 87 Os Mnustros de Estado scrllo escolhidos dentre brastleiros
mmores de vmte e um. unos e no exerci'Clo dos dlI'Cltos politicos

Parágrafo um.o Compete ao Ministro de Estado, 1l16m de outras
atnbulções estabeleCIdas nesta Consunllção e na ler

[ - exercer a oncntaçlo. coordenaçlo c supervtsão dos órglos c
enndades da adminis~ilo federal na área de sua competene.a e referendar
os atos e decretos 85l1;madO:§ pelo Pre:su!cnte da Repúbltca;

11 - CKpedU' mstI'UÇÕes pam a execução das leIS, decretos c
regulamentos.

III - apresentar ao PresIdente da Republtca relatório anual de sua
gestão no Mm1steno.

IV - praticar os atos pertinentes as atnbwções que llie (orem
outOrgadas ou delegadas pelo PreSidente da Repubhca.

seçaov
Do Conselho da República e do Conselho de Dere.a Nacional

Subs~lo I
Do Cooselbo da República

Art. 90 Compete ao Conselho da Repúbllc:a pronunC:1ar~sc sobre.
I - mtcIvenção federal., estado de defesa e estado de sino;
n - as questOcs relevllIItes para a estabilidade das trulllnuçlleS

democrátiCas
§ I" O PreSidem da RepúblIca poderá convocar MmIstro de Estado

pura paItÍClPur da rcumão do Conselho, quando constar da paula questlo
relacionada com o respectivo Ministéno

§ 2" A lei regulará a orgamza.çilo e o funeuJnlJlllento do Conselho da
Repubhca.

CAPíTULo TII
DO PODER JUDICIÁRIO

Seção 11
Do Supremo Tribunal Federal

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipl1lllIlcnte, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, onginariamcnte:
a) a ação dIreta de mconstltucionalitlade de lei ou ato normativo

federal ou estadual e a ação declaratóna de constitucionalidade de lei ou ato
normativo federal;

• A/fnea '~. com redaçJo dada pela El1lI!nda COlUtltuelOnal n" 3. de
17/0311993.

b) nas infraÇÕl:S penais comuns, o PreSIdente da Republica, o Vice
PreSIdente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o
Procurador-Geral da República;

c) nas mfraçõcs penais comuns e nos cnrnes de responsabilidade, os
Munstros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art,52, I, os membros dos Tn'btll18ÍS
Supenores, os do Tn'bunal de Contas da União e os chefes de ll11sslIo
diplomática de cuater permanente;

• Alínea "c" com redação dada pela Emenda ConstllllClOna/ n' 23, de
02/0911999.

SeçãoID
Do Superior Tribunal de Ju!tiça

Art. lOS. Compete ao Supenor Tnbunal de Justlça:
I - processar eJulgar, originanamente:
a) nos cnmes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito

Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos
Tnounais de Justiça dos Estados e do Distnto Fedcra1, os membros 00s
Tnounais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tn'bun lÍS
Regtonms Federms, dos TnbunaJS Regton815 Elcitonus e do Trabalho, os
membros dos Conselhos ou Tnõunms de Contas dos Municípios e os do
MInistério Públtco da União que oficiem perante tribunms;

b) os mandados de segurança e os ''habeas data" contra ato de
Ministro de Estado, dos COll1lllldantes da Marinha, do Exército e da
AerOlllÍlltlca ou do própno Tribunal;
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• Alínea "h" com redaçiJo dada pela Emenda COllJlltuclOnal n' 23, de
02109, /999,

c) os "habeas corpus", quando o coator ou paciente for qualquer das
pessoas mencIOnadas na alínea "a", ou quando o coator for tnbunal sujeito à
sua JurisdIção, Mmistro de Estado ou Comandante da Manllha, do Exército
ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

• Alínea "c" com redação dada pela Emenda COIIJ/lllIClona/ n' 23. de
0210911999

d) os conflitos de competêncm entre qU8lSquer tribunais, ressalvado
o dJsposto no art.I02, r, "o", bem como entre tribunal e Jtúzes a ele não
vinculados e entre jtúzes vinculados atribunais dtversos;

e) as revisões crirninBis e as ações resclsónas de seus julgados;
f) areclamação para apreservação de sua competência e garantia da

autondade de suas deCisões;
g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e

judiCiárias da Uniiio, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e
admtnJstratívas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste eda União,

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autondade federal, da
admirustração direta ou mdíreta, excetuados os casos de competência do
Supremo Tribtmal Federal e dos órgãos da Justiça M1litar, da Jusnça
Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Jusnça Federal;

Il· julgar, em recurso ordínáno:
a) os "habeas corpus" decididos em ÚDIca ou úhima instância pelos

TriblllllllS ReglOnaÍS FederaIS ou pelos tríbUlllllS dos Estados, do Distrito
Federal e Terntórios, quando a decISão for denegatória;

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos
Tribunais RegionaIS Federais ou pelos tribunats dos Estados, do Distrito
Federal e Temtórlos, quando denegatóna adecisão;

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo
ÍlltCfllllCional, de um lado, e, do outro, MuruJplo ou pessoa residente ou
domiciliada no Pais;

m-julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos triblD1lllS dos
Estados, do Distrito Federal eTerritónos, quando adeclSllo recomda:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar.lhes vigência;
b) julgar válida lei ou ato de governo local conteStado em face de lei

federal;
c) dm" a lei federal interpretação divergente da que lhe~a atribuído

outro tribunal.

Parágrafo único. Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o
Coosefuo da Justi~ Federal, .do-lhe, na fOIIlla da le~ exercer a
supervisão administrativa eorçamentária da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus.

Constituição do Brasil
(de 24 de janeiro de 1967) n

o congru.!Io NllClona.l lnvoc:a.ndo & proter;io de Dew: decreta. li! promuIp ..
selPtlnte

CONSTITUlÇAO DO BRASIL
T1TULO I

Da orcsnkqão H&oOwnal

CAPtrrJLOI
Dlço.~õ.. PreUmlnaru

-trt 10 O Sr.uH • ums.. R.epubllc:a Fed.erativa, conatltuid.. sob 0.t nlrt~
rr,pt'esent:au;; 1J1!!11l •.miio lndLuoluveL dos Estado.l, do Dilitrlto Federa e

Ter~~~;o: Totlo pod.er emana do povo li! em seu nome E. uercldo
2 o _ SA.o &1mbolos naclonlÜS :l. bandeira. 11 o hino vlaora.ntes na. d,ata da

proJu1ll'::U;ã-o de!ta C'tlnsUtulçJ.o e- outros e'St:LbaIeeidOS etn lei
§ :I 11 _ ~ Estadas. a D1.stl'lto Fe-deTal e o.s Munlcip1.oll; poderio t&r .a1mbalo.

própriol
Art. 2 11 _ O Distrito Fl!df!ral e a capital da. unlio
Art. 3 11 _ A crlaçl.o o.c noVOS Estlldos li! Terr1tórt~ depender" d.e lI!! eom

plemf:nta:r
Art. "I) _tncluem~.Il! entre os brns da União
J _ a. porçla d,. terras duolutu IndisptnslÍvel .. dlfe.!" nacional ou .suncial

no s~u dI!l:5~n'Volvlmf!nto económ1eo.

n _ os lallQ& 11 quaisquer corre~~e~l::a~lIUtee~~n~2~::~u:::-~~~~~
~~~~~~~L::it'6~=~;:~~ ~J 1lbu acelnlcu. lUSim. como :u; ilhu flu'Y1alJl
I:' lacu.strl!4 n..... zonu ilmItra!6 com outros plllsea.

aI _ 11 pll.tatonna aubmanna:
IV _ as terru ocupadu pelos allvicolas.
V _ 0$ que atUaJ:mrnte lhe pl!lrtencem

Art. 5." - Ln~UI!~;:~n:':c~~~e:-'t~~K:;~: ;:t.."tu~.r~~~=
~1\:~~~~1~1~1! terr\.. devolutu nlo compreendidu: no artl.co anterior.

Art. • 111 _ saa podn.. d .. UnlAo. lndependentea e hann6n.tcOJIi. o Lt&tal&tlTO.
" E"eeut!vo I o J'ud1ela.rlo

p • f 'nlae SlÜVO ... exc::açaes pr....latu nesta. COI1lt1tu1çl.o, é Tadado
o. Q.U~~k U

POd..;;;J1 de1epr &tr1bulQõltJl: o cld&dlS.o lnTestJ.dO n'" tuneAo de
um. del~5 n.lo podn. exercer" de outro.

An. '1 • .- oa ccnf:Uto& lnternaCSonJl:ls deyerJ.o ur r ...olvidOJl ~c:=:=::
dll:"8t:as, a.rbtt1':L&em e outm. ll1«loe: p&Clflcos, li:om :I. coopen.çlo
in tunacionaJs de que o BrASU part1C1pt1

parápAfo 6.Dieo _ f; vedad.a. a ~ftra de conqubto..

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

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

Constituição dos Estados Unidos
do Brasil

(de 18 de setembro de 1946) (0)

..................................................................... , .
T1'l'ULO 1

Dao~Fedm1

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

CAP1'l'lJLo Ir

Do Poder Lerlslafuo

SEÇAOlV
Du Atribui~ do Poder LePslativo

Art. 65 - COmpete ao CongrelóO Nacional, com a SlllçiíO do Prwdente da
Iltpúbllea.

I - votar o oll'amento;

Ir - votar os tributos propllO! da UnJio e regular a arrecadação c a d1I
tnbw~áo das suas rendas;

m - dJSpor sabre t díl'1dt públrea federal e os meios de solvê-Ia;
IV - crlar e extinguir cargos públicos e lInr-lhes os vencimentlil, lel!ij)re

lJilr leI especial;
V- votar a lei de !1xação daJ forças armadas para o tempo de paz;

VI - .utoriw abertun e operaçõ/J de ericllto e eIlll.l!Õe! de .urJO forçado;
vn - lranIter!r temporarJomenll! a sede do GoVlI2W federtl;
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EMENDA CONSTITUCIONAL ~!" ~
ATO ADICIONAL

Institui o Slstell1~ P"rlament~r do GovernO.

CAP1TULO I
Disposic5.o Pt'e11minar

Art I" _ O Poder Executlvo e exewdo pelo PreSldente da ,R,públlca e pelo
Conselho de Mmlstros cabendo a ~ste a direção e a responsabU.dade da polltlca
do Governo, assim como da Administração f~deral

CAP1TULO II

Do Presidente dO' Repúb!lcn
Art 2." _ O Pres,dente da República será eleito pelo congresso Nacional por

maiOria a.bsoluta de votos. e e:r-ercerâ o cargo por cinc'O anos
Art. 3.• _ compete ao Presidonte d~ Repubhca: •
I _ nomear o PresIdente do Conselho de Ministros e~ por :ndlcaçao deste.

os demalS MInistros de Est~do. e exonera-los qua.ndo a Camara dos Deputados
lh~s rellrar a confiança;

fi _ presIdir as reumões aa Conselho de Mims;:os quando Julgar conve·
I'Jente;

In _ sancIOnar promulgar e fazer publicar as leIs
IV _ vetar noS termo.s da Constituição. 05 pro)~~s de lei, consIderando-se

aprovados os que obtiverem o voto de tr~s qum:,lS dos Deputados e Senlldores
presentes. em sessão conjunta aas duas Camaras.

V _ representar a Nação perante os Estados estra.ngelros.
VI _ celebrar tratados e convencões in ernaClona:.s ad referendum do Con

gresso Nac1onal,
VII _ declarar a guerra depoIS de autorizado pelo Congresso NaCIonal ou

sem essa autoriZacáo. no c~o d-e a.gressão estrang31!"l ver1Í1cada no mtervalo
das sessões legLSlatlvas;

VUI- lazer a paz com autortzacão e ad referendum ao Congresso Nacional
IX _ permitIr. depOis de autorizado pelo congresso Nacional. ou sem essa

aurorizncáa no mtervalo das E:essões legIslativas que forcas estran~elras transi
tem pelo terrltono do Pais ou por motlvo de guerro. nele p.rmoneçam tempo
rariamente.

X _ exercer. atraves do PreSIdente do Con..lho de MlOlmos. o comando
das lorças armadas.

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

EME.l'/DA CONSTITUCIONAL N· 17

As Mesas da Cãmar. dos Deputados e do Senado Feder.! promulgam, nos
termos do art. 2:7. I 40 da Constltulçâo federal, a seguinte Emenda aO texto
eOllltituClonal'

Alt 1.. - O art. 39 da Constltwção passa a ler a seguinte redação:
"Art. 39 - OCongresso Nacional reunlr-se·a, anualment.!, M Ca

pital da RepÚbllca. de 1.· de março a 39 ne lunho e àe I' de agosto
a I° de dezembro."

Art. 2.· - São ncrescldos ao nrt 41 da Constllwcão os seguintes inCisos:

VI - arender à matéria relevante ou urgente. a JUizo da MeIa de
qualquer das CasllS do Congrwo Nac1onal;

VII - ap~clnr, por soUcltação do PresIdente da República, projeoo..
de lei de SUa lnlc1atlva,"

Ar!. 3.· - Oart. 54 dn Constituição, .crescldo de um paragrato, pa.!S' a ter
a seguinte redação:

"Arl;. 54 - Os MuilitlOS de E.ltado sia obrlgadO& a comparecer pe
rante a Câmnra do.s Deputados, o Senaào Federal ou qualquer da.s Su&5
Comissões, quando uma ou outn Câmara os COnVOCar para, pessoalmente,
prestar Inform"çõ!S ac,rca de assunt<l previamente det<rnunado.

§ 1.. - Afalta de comparecImento, sem Justificação, lmporta crime
de respansabllldaie.

§ 2,0 - Os Mlnlstros de Estado, a !eu pedldo, poderãO compa/ceer
perante as Comissões ou o Plenário de qualquer das Casll.S do Congres.so
Nacional e dlscutlr projetos relacionados com oMilllstérlo sob Sua direção."

Art. t· - O art. 58 da COlllbtulção. mantidos o, atuSJS pnrágl'\llll!. pa"",
a ter a seguinte redação:

"Ar\. S8 - O número de Deputados má il:<ndo. par leI. em pro
porção que não exceda de um para cada trezento, Illl! habitantes, até
vinte e cinco D!putad"". e, além dWe Umlt,. um para c.da qwnhentos
mil habItantes." •

Art. 5.' - E acrescido ao art. C5 da ConstltuIcão o seguinte par.grafo:
"Pa..:írrato únleo - A lei regulnrá o processo de IlscaJJzação, pela

Cámara do.! Deputados e pelo S,nado Federal, dllS atos do Poder Exe
cutivo e da Admimstroçiío descentrallzada."

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

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

EMENDA CON5muCION.U. N.o I, DE 17 DE OUTllBRO DE 1969 (')

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exérctto e da Aeronâutlca MllItar
"sando das atnbulçóes que lhes COntêr2 o arl. 3.° dO Ato InJ;tltucional n.O 16, d~
14 de oJtubro de 1969, combInado com o I 1.0 do 0:,. 2° do Ato Instltuclonal
n.o 5, de 13 de dezembro de 19õa. e,

Con.s:lderando que. nos te:mos do Ato Compl:mentar nO 38. de 13 de dezem
bro de 1968. toi decretado, a partIr d;.ssa data, o messo dJ Congresso NaCIonal;

Considerando que. decrelado o rece!5o parlamentar. o Poder Executivo fe
deral f.ca autonzado a legislar sobre todas as materias contorme o dIsposto no
§ 1.0 do art. 2.° do Ato InStitUCIOnal nO 5. de 13 de dezembro de 1968j

Con.s:lderando que a elaboração de emend.. à constitwção. compreendlda no
proces!o leglSlatlVo (art. 49. 11, esta na atribulção do Poder Executivo federalj

CODSlderando que a const:tulção de 24 de janeIro de 1967 na sua llUlior parte.
deve ser mantida. pejo que, salvo emendas de redação, contlnuam. lnalterndos
as segUIntes dl.lpositivas: art. 1° e seUl §l I 0, 2°e 3.0: art 2°; art. 3.0; art, 4.0
e itens lI. IV e V; art, ~,". art. 6.0 e ~eu paragrafo único; art. 7.° e seu pará.grafo
único: m. 8.0. seus Itens I, lI. m. V, VI. VII e suas elin~as a. c. e d. VIIi
IX. X. liJ, XII. 'XV e suas elinellS a, b. c e d. XVI. XVII e suas alinw a, d,
e, f. g, h, j, ~ m, n, o, 11. q, r, t, Ue v e I 2.0: art. 9.0 e seus ltell.l I e m: art. 10
e seus iteus l, n. IV. V e aUnsas a. b. e " VI. VII e su~.s alinea.s a, b, d, e, f e g;
ort. 11. sell\ 1°e sllas Blineas a, b e c. e seu! 2.0; aI! 12 e seus lt!!IL5 I e lI, e
seus !l 1.°. 2.0 e 3.0; art 13 e seus Itens r, lI. m e IV e seus li 2.0, 3.° e 5.0;
art 14, art. 15; art 16, seu Item II e suas a1Ineas a e ll, e seus 11 1.0 e Sua.!

almees a e b, 3° e suas Blineas a e D, e 5."; art. l' e seua II 1.0 e 3.0: art. 19 e
leus Itens I e lI, e seus !! 1°. 20, 4.0, 5.0 e 6,0; art. ~O e ~eus Itens 1 e m
e sua.s alíneas a, b, c e d; art. 21 e seus itens l, II em; art. 22 e seus ltenl m,
VI e VII ~ seus II 1,0 e 4°; art 23; ar! 24 e seu \ 7.0: "n. 25 e S3US Itens I e lI,
e seus II 1°, alinea a, e 2.0; ! 3.0 do art. 26; art. 28 e seus Itens I. II e m
e seu paragralo único e ..lineas a e b; art. 29; art. 30; § 3.0 do art 31; art. 33;
§ 5° do art 34. art. 36 e seua itens I, a1lneas a e b. I' lI, alíneas a, b, c e d:
art. 37 e seu Item I; I 2,0 do art. 38; art. 39; §§ 1,0 < 2,0 do art. 40; § 1.0 do
art. 41; ut. 42 e seus Itens 1 e lI; §§ 10 e 2.0 do art. 013; art 44, seus Itens I e
11, e seu par:igrafo único: itens m, IV e V do arl 4f: art. 46 e seus Itens I

n, v, vn fi VIII. a.rt 47 & aeus itens I. n. m. IV, V, VI ti VIII: art. 48; Ilrt 49
e o!l!UA iten.s I ao Vil. 1U't 150 li! 3eUll' itens I li! n. e &@'ws 11 l° ti 2 G; n.rt. 52:
art 53, art 54 e seus U 20, 3 r e 5°, a.rt 55 e lil!:U parãgr&t'o único e item I.
m 55, art. ~7 e .seu parAiT1fO ü..n!co; art 58 e .seu ltem t, e .seu pnn\.grnto
unico, a=t 59 e ~eu plU'aIt'n.t'o un!co; art 60 @ se.us ltans I, II e m. e lIeu
plU'igra:ro unJeo e al1nPAa a'lt b, art lU fi .seus UI" e 2 10 • U 4 lO ê :5" do ut. ft2.
llrt. 63 e .l!I!U Item I e .!leu plU'á;rrato unlco; BIt e4 fi allnu. b ~ e dI! .teu J 1"
eaeu § 2°; Ulo efiodoa:r:t 65 ast 6'i e:lSeu' lC ,~odoa.l't 58; lI.:rt 6'01 ~

nu t 2 o e &llneu G, b e c, art 71 e seU& rJa.rágraro.s, a.rt 72 e &eUS i~llJI r
II e m. 30rt 73 e ...ew 11 1 ". 2 ". 3" e 4 ". al[neM 11. b e o do I :i ". fi " 4 c.
7 0 e Ba. a.rt 7-4; t 3° da .rt 1G. art 17 e .!etUI li 1" e 2.°; art 78 ~ .I&U-!

U la e 2°. art. 1"g Cl&put, art ao; Q.r~. 8.1; llrt. 82, a.rt.83 e .sem itens:I, n.
m, IV, V, VII, VIn, IX. X. :x::r. :x:n:• .XIII XIV. XV. XVI. XVII, xvm e XIX.
art. 84: e seus Itens I B vn, e .seu parágra.!o únIco; :Lrt BS e &eu. parág't':lt0J5.
art. 87 e .5!Wt itens r, n e In. art 8'9, a.rt 90 e .!leU § 2°. art 91 e n..11nea.!l
... b e c do item II e item UI, e pa.rá.grafo únIco; art 92 e uu.s II 10 e 2lJ,
o.rt g3 e Jllil!U 'Par1'i.gt'!l.t'o único. art 94 e seus 11 1!1 e 3 c. llrt 95 ...eu • 20,
ort 96, art 07 e seu.!: itens: I Ao IV, e .seta U 1 ° :L 3°. :1rt gg capQt. art. 100
e seua itens l. II e III e .seu I 1."; art. 101 e .!'il'!W1 ltén.5 I, alLOelU a ~ b. Ir. t 1I1!u.s
f I 1.°. 2.° e 3 0. § 2 o do art. 102. a.rt 103 e l:eU8 1tlm& I e n. e .seu puAen,.to
Unleo; ut. lOS e seu pa.rlgmfo ú.nJeo. art 107 e seus ltem I a V. art. 108 'e ~flua
ltelL!l I e II ti seus li 1.° e 2,0; art. 109 e 3-eus iten3 I. II e m; a.rt 110 e lIeWl
itens t. I! em. art lil; Art 112 e seUl li l° e 2°, art IH: e seu ltl!ln r,
alinea.s f. 1', j. I, m e n, item n. lÜI.Oea. c, R.11neu ilt, b -e c do item. III; :u-t. 115
~ Meu p:r.rtLgrll..fo único e n1ineD..'l a, b, c e d õ Brt 116 e ~eu " 2.Q ; art. 111' e HU
ltc-m. l. alinflBs a e c. item rI e pará.grafO unlco, n.rt 119 e lle'WI itens III. IV.
V. VI. VII' IX e x.. e "cu.s 11 1.0 e 2 10 • art 120, art 121. a.1Ú1eM .. e b d.e .seu I 1.0,
e .seu f 2°; ut 122 e SêUS fi 10 2 o e :3 0, llrt 123 e "em lten:; I a. IV e seu Pllri.w
~o único. item n do art 124 e e.\1nelL b do HU item I. a:rt 125; art. 1M 1! seUl!
itens X, 2..U,nea.c a e b. n, m. e leU$ 11 10 fi 2.". ~rt 127, art 129; ut 130 e
SCU5 Itens I a. VJ:I:I. ut 131.fl MU& Itens I G- IV. art. 133 e .!"eU!! itens. seu I 10,
alineu a e b. e "eu.s fi 2 ° Il,. 50. art: 134 e seu i 10; art 135: Rrt 138 fi: .!II!IU,S

tten5 t. n, a1lnea. b. nt, IV. :leu I 1 ° e aUneu a. b e c. e .sews ti 2.0 e ~ 0;
are. 137; I lOdo ast 138; a.rt. 139. art 14.0 "e SI!IWI ItelUl I. lJ.1intlas a, b e c. e JJ:.
aJ1neas a e b e nos 1. 2 e 3, art 141 e .lI:U! ttew. I. II e tIl: IIlrt 142 e .teU.\:
ti lO. 2.° e :3" alInelU5'" b e c; alme:u b e c do item n do a.rt. 144; art. 145 fi!

seu paráaral'o unic~ -fi alineu .a. b fi! c. art 149 e .seus i~n.s I. Ir. lII, XV, V, vr e
vm. nrt HiD fi: sem 11 1 0 a. 7 D. 9 j) e lO. 12 a 17. 19 e:;W 23 a 27 30 B. 32
24 e 35. :ut. 152 ti .!'i1!l115 it-ens I e rI. e .setU li l.c, 2.". allneu ~ a. f e 3 oi; ari' l:i3
e 'lJCU I 1°; art 154. art. 155. art. l!l6: item l, Ir, m IV @ VI do arl: 157 e nus 11
2.".3°,4°. :iP, 7°. 8". 9 0 fi! 10. art 158 ~ AI'!US itl'!'n.!'l t a. 'XV e XVIII lO&. XXI e
oU!.U I 1.0 : art 159 e Sl'!ua li 1.° e 2.0, art 1Ba e 15eus itens t. n & m, art ial
e .!IeU5 II IODo 4,0. art. 162. art. laS e seUl fi 1.0 'fi 3°; :U't 164 e lIeu pará
gTa:fo único: 2.rt. 165 e seu parâ;rafo 11nico. art UI5 oe- .sl!tlll itens t. Ir e- m, fi!

.seus li lo e :z.o; ut 187 e .sew 11 1.°,21) e S.a. 11 1 (t, 2.0 e 3 ° e seus tte~ I Ao V.
do arfo 115U; art. 1'69 e sews U 1 ° e 2.°: p:lZ'Úgrafo único do art. 170: nrt 171 fi!
.nu pa.tr.mfo unico, C art, 1'12 c .seu par',ruo unlco;

COJU\:lderando as ~mendll.5 modltlc:Ltivu e supr&Js!v:u: qUe. por esta forxna.
840 Orl!. otdotat1w; quanto aO:l; demlL1.1 dÚipo.sittvos dõJ. C<JILStttu19iiO'. bem ~omo u
emenda..s I'!,dlt1va..! que %1ela. .!lia lntroduzlda..l.,

c"o'JUldertLndo que, feitaa 1l.!J modific::Lç6e" menclona.das. todu era e::lr3Utr de
Emenda. ~ ConstitUiçlio poderli. .a.er editada. de a.cordo com, o texto qUe ad1nne
ar:publ1ca,
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:PromUlPln I. .lerttlhtt EDl~D.dl\ l Cótut.:tuJc!o de 2; dto Janeiro d 11111

ruJ.n~~:Iô'~ 11. Con.ltltU1~io de 24 de ,Janeiro de aô1 pUla ~ 'lgorllr t.:m ..'se.

p. &"~~~~e.uoNlIclonll, Invocando ;l :Jrotl!~110 da D1!IDl decreta. t ptcmul-

COlolSTn'DIÇAO DA REltIBl.rCA. nnERAT'IVA DO DJtMa

=01

Da OrpD.J2a~ãa Naelonu

CAPt'l'tTLo I

Ob;pMl~6ts l'rellwftl.rtJ

pml! ~~~;n~~":~~ éu~~o~~~~~y~:d,!ra.t1,;':" ~a11$t1tulda S<lb O rt.
alra! ti dOJl TCrr"tól,a.s OI .... tad<l!l do Dl.ttr:!Ut ,.~,

"

;: - TOdo Po.l<Ur ~mll.nl do povo </l em .!l'U rory<c to txt'tcMo
- Sio !unbolo! D:lClonll.is ~ b.utd j

da promUlpçlo df4t& Const1tu.lqáo ~ ~utralt:~.eb~I~~s~;:~f~.s na data

bole: ~:~'"'r.~ Zltldol, o Dtstr!tQ Fed.l!ral e 0$ MunI~tplcl poderio tu 11m

Art. 2
11

- Q DUtr1to P'et!eral é .. Cap{ta! d2 UnHamine 3
11

- A c:rlaçlo de E.stados e Ten1t6rlo.s dep.ndm\ de lei eompje-

Att ". - InelUun-5t entr.. ",o: bttu: da. Un:.io

.olT1Im-;nio~~~ll~tl~rru de1'olutas. I..nchtlpeMtv~l à &PgurU~a. t> M dtSP!l4

<lU q~t:b.~:::n~u::s~r~::n~s ele .tlUa em terrfn~s dI! 'u domm1<l

~u~:~c~~~~~ ~~~=o~~~a:el~c~s c~~~u~~~l~~~ini~
m _ a platúarma. conUnpnta1 S Cllm outros palMa,

IV - u terru ocupadas ptl(Js lItll>iel'J!U
V - os que atua1ml!Jl.U! lbe l'tftetlCIlJ:n • P
VI - o mu tUl'HotiaJ •

dI! ae~~~.r::::-;~ :.n~~ OJ bem dOJ Estados "" lAgOs em uneM!!
T:II.11 t laclUtrl!.1 t> as Urn.s dl!?Ol.tl1.U:~~ot~ n%$:cllntt e r<n u Ghu nu-

Att. f. _ são llod.ru d m1)tundIdu l:1(1 llrtlS'O a.Dttrior
lA.t1'1'o, (I XUcut11'O ~ o JUd1c~~Jil.o. 1ndl!ppnde.atu e hllrmdnlcos. o Lerb;-

Puipafo IUU~O _ Salva as ~
,.'dado a qtalqutr d.o.s Podet'M dJ::; a~~"f·.1t;ta! nesta C'Oll!JitJtulclo, c
lm4io d~ WD. dtiu nJ,o podt:tí. tDrnet .. de ~Jtr~' qU~m lar lnl'esbd.J ni.1.

cl..Jer:-Jr~~.~:i= ;a~~~~~~, ~~\':JfO totr TPJOll'fdos por lU&,:,_
°rnnIamol 1ntern~clona1sde que °Bruu Pa.rt1cle:· com A coopençio dos

Parirraro W1Ie. - "t vlCllUl" a perta. de Cooql1!.st4

DECRETO NO 3.296, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1999.

DISPÚE SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL
DO PODER EXEClITlVO FEDERAL

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atnbUlção que
lhe confere o art 84, melso IV. e tendo em VIsta o dIsposto no art 37. §
IQ. da Consnuução. e no 3rt. 6". §§ I" e 2" , da LeI nQ 6 650. de 23 de
mwode 1979.

DECRETA:

Ar! 5Q Integram o SICOM a Secretana de Comurucação de
Governo da PresIdêncIa da RepúblIca, como órgão central, e as urudades
adrnll1lstratlvas dos Mmlslenos e dos orgãos da Presidência da Republica
que tenham a atrIbUIção de genr ativIdades de comuUlcaçâo SOCIal. como
órgãos setonalS

§ 1" Integram, amda, o SlCOM as urudades admmlSlrallvas das
aularqulas fundações e SOCiedades sob controle d,reto ou mdrreto da
Umão, que tenham a atribUIção expressa no caput deste artIgO

§ 2" A Secretana de Comumcação de Governo mstltulrá COffiltêS

temátiCOS, que terão a fmalldade de exammar e aprovar os projetos de
p&trocmlo cultural e esponlVo de InICIativa dos mtegrantes do SICOM ou a
eles propostos e contarllo com a partICIpação dos respectivoS
patrocmadores e de representantes do Muusténo da Cultura ou do
Mimsteno do Espone e TunSIDO, confonne a natureza do pro)eto

Ar! 8" Cabe ao orgia central
I - exercer a coordenação, a superviSão e o controle do SICOM,

li - expedrr normas e mstrlJçõe' para o cwnpnmento do dIsposto
neste Decreto

!lI - coordenar a reVisão c aprovar os ajustes eventualmente
necessanos nas ações. nas metas. nos prazos e nos recursos preVIstos para os
PAC,

rv - coordenar o planejamento, o desenvolvunento e a execução das
ações de pubhcldade dos orgãos ,etonaxs. bem assIm a consohdaçllo de seus
planos de mldta c as respectivas negocm.çóes com os veiculas de
comurucação

V - coordenar o planejamento. o desenvolvunento e a execução das
ações de propaganda e promoção ,"sl1tuelona's e de propaganda de uolldade
pubhea dos orgãos. <las enl1dades e das socledades de que trata o § 1" do mt
5".

VI ~ institUir e coordenar o funCionamento dos comItês u::máttcos
prevr~tos no S 2" do art 5° e aprovar, no âmbIto desses comItês~ 05 pedidos de
patroC1nlO

VII - propol~'onar tnformaçôes s,stemal1cas que onentem a escolha,
a oportumdade e o enfoque de temas suscellvelS de ações de ,mprensa e de
relações publicas dos mtegrantes do SICOM.

VIII - promover avahações slstemancas dos resultados das lIÇÕes de
comunIcação socmI e do desempenho das empresas contratadas para prestar
serviços de publtcldade

Art ifJ- Cabe aos orgãos seton31S e às urudades aclm.mlstratlvas de
que traU!m o caput e o ~ 1° do ar! 5·

I - elaborar c submeter seus PAC à Secretana de Comumcaçllo de
Governo,

I! - promover em seus PAC os ajustes IndIcados pela Secretana de
Comunicação de Governo.

III - submeter a Secretana de Comunlcaç~o de Governo as
alterações md1spcnsave15 em s~us PAC. detectadas no curso de sua execução,

rv - submeler à Secretana de ComunIcação de Governo, atnda na
fase de planejamento. as ações de propaganda de ulllrdade

Faço saber que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, PresIdente do Senado Federal, nos termos do art 48,
Item 28 do Regunento mtemo, promulgo a segumte

RESOLUÇÃO N°1, DE 1992-CN

Delega ao PreSidente da Republica poderes para legislar
sobre revlsAo e fnStrtUlçãO de gratl1icaçOes de midade dos servidolBS
do Poder Executivo, CIVIS e mllttares, com o fim específico de
assagUl'8r lJ Isonomia preVIsta no § 1" do art 39 da ConstrtUlção
Federal. e dá outras prOVidêncIas

o CONGRESSO NACIONAL resolve.

Art. l' Silo delegados ao PreSIdente da República, com
fundamento no ar! 68 da ConstltUlção Federal e para o fim especifico
de assegurar a Isonomia nela refenda no § 1" do art 39, assim como
observado o dlllpomo no mClso XV do art 37, OS poderes nllClllldrtOll
para, medíarrte leiS, rever e mstrtuir gratIficaçOe& de atrvidade e MleITl
atnbuidas às calBgonas de seus seMdores, CIVIS e militares; que nAo
possuam vanmgens de id6nltca nntureza.

Art. 2" As leis delegadas detinJJilo as datas de seus efeitos
financetros e poderão estabelecer gradação para a Implantação d/lll
revlsOss e Ins1rtUlçâo de gratlficaçOes de altvldade

Art. 3' As /els delegadas flXBrão as dams de suas vigo!nClBS e
a revogação das disposições em contráno, vlldado a uma lei delegada
revogar ou alterar outra da mesma natureza.

Art. 4' A delegação objeto desta resolução prevalecerá a1il o
dia 31 de dezembro de 1992. quando deverão estar publicad/lll todas
as leiS dela decorren1!ls

Parágrafo única O Presidente da República, para a
promulgação das l8Is delegadas, adolará a segumte fórmula: "Faço
saber que, no USO da delegaçllo constante da Resolução n' 1, de
1992-CN, decreto a segum18 leI".

Art. 5' As gratificaQOe$ de abvídade que 8lllejam sando
percebidas pelos servIdores da Cl\mara dos Deputados e do senado
Federal nAo terão os seus percentuais alterados a18 que as

gratificações de que tra1arem as leis delegadas sejam implantadas ou
reVIstas atinjam seu limite máximo.

Art. 6' Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação

Senado Federal, 30 de Julho de 1992.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 08977

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

J:'EPJJ:O DA TRIG::SDí}... ...J::~.":f,:;IA'
f. 'C'DI:t.'l'CIA. DI H DE ••0\ "--

BF,Q DE: :(;:6

F~~~ldénc:a do E.:'·:c S". .'::'::~:rr.
F. ae Barros ~a.rit:::J. jl:~:' .;·elI~u.

.."tio - G:cr:~·c1o. o ::r. :;r. O~a"
a;!lo Pinl!ciro.

I :".:35 <1uatorze ci~s ê.o ~.lªc; fie ::0
H:l':IJrO ào ano ce :::.1 ::O\'CCf2~toS e
r :1cuenta e se15. !1~. ::ala au'i s~~sõee
l.C "/Supremo TI:bu!!a! Fec!~rl!!. o!:(;C
lfo nCllava o E:\mo. S!'". =__í!nl!:.tr'J F.

~
'e Burros Eal'leto, coullgO 'I,",ce·Dl
r:or, Ee1"\"mdo àe esc: ~\"üo. c:':e e~ta

''''scre\'o, tot pelo lnesmO E:-:.m~. Sr.
r.:.:1lSt1'O order.ado Ee al)nSEe a au
é:~:~c:a. para Pl1j,!lca~ões c:e r.c~rdãos
r:t.l~ foI cumpL'J.do pelo Cl'lefe ce I'~=
e _ecebimento de !'eq,uer:.l:~~l:to, o
:0. =. Arlindo Boroa,

! - Aberta a auolenci1l. :C:'í1ffi pu
:,.::.êos os segUl:lteS p.coroãeo;:

.............................................
, N.' S 569 - Slo Paulo - ReIner'
e Sr. 1I!.J:isrro Lp,Íarerre de AI:dr::l
da: recorrentes: Bato F~.brl~al!<' e
outros; recorndo: Goyel1.Ui.àor da I!s
t::ldo. - Negaram pl'O\"lIllenr~, ~:::1

dlvergêncla de \"0:05.

RECURSO N' 70. DE 2000
(CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM QUESTÃO DE ORDEM)

(SEM EFEITO SUSPENSIVO)
(DO SR SÉRGIO MIRANDA)

Recorra à ComiSsão d. eonstrtulÇAo e Jusbça e de Redação contra a Doclsão da
Prosldêncl8 em Ques1ão de Ordem, obJelivendo a promulgação partlal da Proposta de
Emenda à Con.tltuição n·472. d. 1997

(A COMISsAo DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO)

Senhor Presidente,

RECORRO da dCClsão de Vossa Excelên"B, para que aComlWo de ConslltUlção e
Jumça da CAmara C; em ü1ttrna mstânCIa. o Pleni.no deaflt Casa. procedllD1 :lO exame desse
1Dlportante problema que:nos é posto, que é o de solUCionar de vez ar;; tegms de tramltaçlo
das Propostas de Eme:nda à Coru;;utwçAo, que devem ter um mesmo texto aprovado nas
duas C.... do Congresso Nacional, por, no mímmo, trêJl qumloi de ICtL! membros

Re!.tero &qUI Q entendm1.ento apresso na. Questlo de Otdem formulada a Vossa
Excel!Deta, de que d!spotttlvos Já votadO!! em doIS turnos em cada Casa do Congresso
devenam ,er preservadoa de novas al!er.lÇIles, ,ob pCllJl do dosrespcumno, a lcga1ld!dt do
processo legI,lauvo eapTÓpna Constlnuçlo

Procedeu·5t, DOS casos das Refomw AdnuDlstratlva c da PrevldencIa, â
pronmlgaçlo piU'C1>1 (Emendas Co",U\UClonm, n', 19 e20, de 1998) pm satISfazer aos
mterCllsea do governo.

No cuo d. regulamenlsçlo da edição de medida.! proviaórlas, de que lnlla a
Propoata de Emenda li ConsUluIçlo n' 472197, • promul~1o uned1a1a vem atender aos
mtcreues da 1!I0CledadC em gern1. restabelecendo um nível mímmo de estabilidade ao nosso
rm:abouço jurldrco.

Os lUCe1l51VD8 govcmantes ao longo dos últImos anO; t!ln JIlIIlObradt:» para evItar
elSa regulamcntaç~, o que ma cOIbir os constantes abusos prabCldos e obngar o
lIatamcnto VII projeto de lei de múmcr.ls matérill5, o que CXlgma a d~da c efetIva
putJcipaçlo do CongrelSOl afastula com acdJçla desses peqUCD.OS "atO! 1I15btucIOIWS" que
do .. medidas provuónas.

Anlo promulglç1o doa dJ.spoSlllvo< Já corrobom<!o. pelas duas Casas represenla
um. CCJ)Jvên.Cla lIIJdmtJsfvel com ..... msoobrns protolatórias. que desmerecem oPoder
legISlativo edesre<peltln1 aNaçIo

A promulgaçllo nlo é um ato politll:o decorre sun da deliberaçoo poUttca das Casas
Legjalanvas que aprovaram, csda qUJ! em doIS tumos ecom oquomm quahficado eXlgulo,
uma proposta de emenda á ConsuloJç1o Apromu1gsçlo éum alo m=enle fonnal, um
dever de ofiCIO dos prnadc::Dtes das CAIas LegIllllltlvai Nio sc pode tnmsfonnu o ato de
promulgaç!o Dum 1erceuo tumOr

Não hã qualquer IÍhice té1:nico OU regunental pam que se proceda ã promulgação
uncdtata. AJ alterações inserida! no novo substituttvo do Scrwla são parcIaIS,
pet1JWlcccndo malternda a lógica da Proposta de Emenda à Coll.ltítuiçAo, que é a
delinitação do campo das maWias passiv.is d. 'erem lIaladas por medida proVlSÓna, oseu
pram ~e vigêllCla. apossibilidade de prorrogação.

Além das pn:cedentes citado" há expediente regimental claro que nos permite a
alternativa de promulgltllão parcial, jã que oprocedimento romumente adotado na Câmara
éCOIIiídernr substitutivos do Senado como séne de emendas Coma as disposillvos votados
na Câmara e não altcrndos no SCIIlIda não podcrW, sob qualquer hipótese, serem
caOHidcrados emendas, Jã que nada lIli foi emendado, a lógica é a sua imediata
promuJgltllio, conformojã sepro~ aos casos antenore. referidos.

Aquestão relatIva ao tratamento a ser dBdo às medidas proviSlÍnas em vigor na dnta
dapromulgayM daEmenda, qat tem solução dif=ciadano texto da C1mara e do Senado,
não npm;enta maiores 6bices ao intento da promulgação imediata, Já que pennanece
comum o Ilarágrafo (7" na CO e 9" no Senado) que determma que, Dio sendo editada o
decreto legi.lll!lVo ducipbmntIo as relaç~ JUIÍlbcas d<correntes da vigênoul de medula
proVIsória não convertlda em lei no prnzo de =1a ou cento e vinte dIas, as relações
jurfdicas COll5tituidaa e decorrentes dos atos praticados durnnte sua vigênCIa conservar-se
ãD por ela regidas

Esse dispositivo comum nos dOIS textos resolve a SItuaçãO da grande maioria daE
medJd.u pnlVlsónas em VIgor, algumas das quais reedItadas há anos, afagtnnda o fantal'..JIa
da ingovernahi~dade conforme alegam as governistas

Resta amda uma aalIa argumen~, que também faz parte da Questão de Ordem,
que I: apre.lervaçào dos dispositivos jã deetdJdos até ade~1Jemção finaI do Congresso sobre
a matéria. Vossa Excelência, negando-se em deternunar as providências necessárias ã
promulgação parmal, nas termos do que Ih. faculta o parágrafo único do ar!. 203 do
Regnncnto Interno, no minnno deveria considerar sobrestados OS dIspositrvos COll1Ull!l dos
textos da Câmara e do Scnaao, até que se ultime a apreciação dos dispositivos
remmescenies do Suoobtutivo

Conforme argumentei na Questão de Ordem, oque deve ser submebdo àapreciltllio
desta Casa ~ão as emendas do Senado, e apenas e,tas (somente o que sofreu emendamento
enão a que restou in1lltto). Não seria 16gIco darlIalamento de emenda, epor conseguinte.
de matérIa nova, aos dISPOSlIlVOS l'CIlerndamente validado, nas duas Casas Além d.
IlógICO, dar can\ter de matéria nova a esses dIspo'lbvos significa apenas pernlltir
procrastlnBr indelimdamentc a tranntaçãD dessa propostl de emenda.

Nes~; caso, cumpre lembrar que a art. 163 do Regunento Interno determina estarem
prejudicadas:

I- aàJsl:u.ss30 ou a vofllção de qualquer projeto Idêntico a outro que jã tenha stdo
aprovado ou rejeitado na mesma sessão l'gISlativa, oU transformado em diploma legal,

VI· E emenda de maténa idêntica àde oulIa jã aprovada ou rejeitada;

A lbscussào e 3 delIberação llObre matérIa IdentiCll à ]á aprovada não podern ser
efetuadas, por expressa disposIção regimental. Consequentcmentc, a dIscussão e
deliberaçilo s6 mctdJrá llObre a maténu nova constante do texto enVIado pela Senado,

A lranutaçào de Propomos de Emenda à Conslltwção pelo Congw.J'o é uma das
mais polêmIcas questões que Já enfrentamos. mzIo pela qual requeIro a Vossa ExcelêncIa
que sobreste n tramilação da maténa, até a solução dc:firunvu dessu Importante pendênCIa
regID1CDtaJ.

Sala das Sessões. em~ da fev=iro de 2000

tl.i~~,;Ii I
DEPUTADOSÉR IO~~

Líder do CdoB
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oSR. ARNALDO FARIA DE SÁ· Sr, Presidente, peço a pala~á,~f;

ordem

oSR. ~RESIDENTE (Michel Temer). Tem V.Exa apalavra

OSR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-8P. Sem revisão do orador,) • 5r

Presidente, fOn11ulo questão de ordem aV.Exa, em relação áPEC das medidas

provisórias TIvemos conheclmento de houve acordo em relação á PEC das

medidas provls6nas

Mas, independentemente do acordo, minha questão de ordem é regimental,

Sr. Presidente. Matéria originalmente votada pela Câmara emantida pelo Senado

não pode ser objeto de acordo em hipótese nenhuma Aquele texto que saiu da

Câmara, foi para oSenado, eno Senado foi mantido, não poderá ser alterado agora

em voltando à Câmara ACâmara s6 poderá apreciar aquilo que for alterado pelo

Senado

Aquestão de ordem que faço aVExa" Sr Presidente, ése as matérias

constantes da PEC das medidas prOVisórias, que Já sáo comuns em ambas as

Casas, poderão ou não ser alteradas? Essa éaquestão de ordem,

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) •Vou aproveitar

oSR. JOSÉ GENOíNO· Sr PreSidente, peço apalavra pela ordem,

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) •Éno mesmo sentido? Éamesma

questão de ordem?

OSR, JOSÉ GENOíNO (PT·SP, Sem rev~ão do orador,) . Sr. Presidente, e

diferente, trata·se do mesmo tema, mas aquestão de ordem éoutra, otema e

medidas provisórias,

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) •Reponderel pnmeiro aesta, depois à

de V.Exa.

Vou aproveitar aquestão de ordem do Deputado Arnaldo Fana de Sá para

responder também à questão do nobre Deputado SérgiO Miranda, que fOI

formulada .. Tem VExa apalavra,

o SR. JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente, nee18 ponto acho que, por

&conom.. de rtlllpOeI8, vou levantar a quastAo de ordem, que está anexada' do

Deputado SérgIO Miranda

Qual o problema concreto agora?

o Deputado SérgIO Miranda levantou uma quastAo de ordem a V Exe de

dOIS Ilena na promulgaçAo e no caso de nAo lI'lr promulgada mal6rla votada nu

duas Casu nAo pode ser objeto d. tramllaçAo nem de emenda, reforçada agora

pelo Deputado Amaldo Fana de Sá

Qual a questAo de ordem que estou, e é nova, formulando nelte momento a

partir da queslAo de ordem do DIlputado SérgiO Miranda, murto bem fom1ulada?

o Presidente do Senado Federal nAo respondeu formalmente aos

Deputados nem aos Senadores a dllClsao do Senodo da República sobre a

promulgaçAo da emenda constitucional nem também respondeu. segunde parte

na segunda parte a decíllAo fi maIS de comp.161lCll1 de Vexa

Há uma lere,"ra questAo, que fi a que eu Iev.nto agem e é nova.

Enquanto nAo houver uma deCisão sobre a quesllio de ordem do Deputado

SérgiO Miranda nAo podemos, em nenhuma das C...., dar qualquer curno é

Iramilaçao d. PEC sobre medida provisona Por quê? Esta questão de ordem cabe

hOje por qué? Porque hOje"" Instalou a ComlS.Ao EspecllIl da PEC sobre medida

provlsó<la NAo escolheu Relator nem Presidente, mas ela se Instalou Como valllO!l

IMt.alar, e neste ponto V Exa como PreBldente da Cêmara dos Deputados - e esta

e a qUestAo de ordem concreta - sustar qualquer procedimento de Instalaçlo da

ComluAo Espacial par. tratar d. tramllaçAo desta PEC enquanto o Presidente do

Senado Federal não responder àquestão de ordem do Depulado Sérgio Miranda,

que VExa, encarrnnhou aele?

Claro, Sr Presldentel E qual o sentido desta quelltl.o da ordem? Porque se

a ComlSs.Ao se Instala e cna a dlnAmlca de Coml.sAD. a resposta que nAo veio

estar:' prejudICada por um ato ou um fato consumado EntAo a questAo de ordAm

que formulo a V Ex:a, consk:lerando os ans 60 e 2D2 do Regimento Interno. é no

sentido de que, enquanto nAo houver uma deClsAo do Prellldente do Senado

FAdaral, V Exa suste todo§ os procedimentos regimentais para tramltaçAo desta

emenda constJtuclonal sobre Ilmitaçlo de medi ia provlabne

QUAnto â quesUlo poUtlca. nAo vou falar porque o meu lIder, Deputado

Alolzlo Mercadante. vai ae pronunciar no horáno de liderança

O que quero preserv.ar nesta questlo de ordem é o dIreito de o Deputado

SérgIO Miranda, que formulou uma questAo de ordem Vejam bem V Exas se a

ComlssAo tivesse hOJe escolhido o Preftildente e o Relator. a resposta Já tena Sido

dada sem o PreSidente do Senado Federal ter~5e pronunCiado O PrltSldente do

Senado Federal .era de se pronunCIar ou na Mesa do Senado Federal ou na MM8

do Congresso NaCional A partir dai, vamos questionar eBsa questAo lembradll pelo

Sr Deputado Arnaldo Farta de Sá se a maténa Igual pode ser obseto de

mochticaçAo que ê o que constou do acordo

TerceIro, vamos discutir, na tramltaçlo da emenda, se matéria nova pode ser

IntrodUZida, ai é outra discussão Enquanto essa pendAnclB nao for fellOlvlda

-concretamente para terminar -, V Exa suste 05 procedimentos sobre a

vlablllzaçêo da tramrtaçêo da PEC sobre medida provlsóna

MUito obrigado
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o SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) - Vou responder as questões de ordem

fonnuladas pelos Deputados SérgIo Miranda. Arnaldo Fana de Sá e

complementada pelo Deputado José Genoino Ao respondê-Ia quero explrcar que

no caso da questão de ordem formulada pelo nobre Deputado Sérg.o Miranda, que

se desdobra em dOIS Itens. na verdade a primeira delas pleiteia a declaração da

comcldênc.a de matértas votadas na Cãmara dos Deputados e no Senado Federal;

e a segunda, reforçada agora pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, é no sentido de

que as maténa, que lá fo. votada cOlncldentemenle com a votada na Câmara dos

Deputados, não poderia ser objeto de apreCIação por esta Casa E a terceira, do

Deputado José Genolno. sustenta que não poderlamos proceder li tramitação da

proposta de emenda constitucional enquanto não deCIdida a questão de ordem do

Deputado Sérgio M.randa, com a qual estou de acordo Portanto dou provimento.

desde Já, á questão de ordem do Deputado José Genolno

O SR. JOSÉ GENOíNO - MUIto obrigado. Sr Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas como vou responder à questao

de ordem do Depulado SérgiO Miranda é claro que ficara superada por esla

resposta.

V Exas. sabem que, ao tempo da reforma da PrevidênCia, a COInCidência das

matérias se deu aqUi na Câmara dos Deputados. E fOI exatamenle em função de

um parecer que na época prefen e que decretei a COinCidênCia aqUi. na Câmara dos

Deputados. e remetI para a promulgação, porque sabem V Exas que a

promulgaÇêo é conjunta. por ato do PreSidente do Senado Federal e do PreSidente

da Câmara dos Deputados

Nc presente caso, a COinCidêncIa ter-se-18 dado - e nào vou avançar no ménto _

no Senado Federal, até porque quando o Deputado Sérgio Miranda formulou a

questllo de ordem. eu transmiti postenormente a S Exa que a questão estava maiS

entregue ao Senado do que à Câmara. Tanto e aSSim, durante um bom perlado, ate

porque hav.a divergências quanto à relataria e presidênCIa da Comissão. tomei a

cautela de não ,"stalar a Comissão. Mas a COinCIdência - volto a repetir - haveria

de ser decrelada pelo Senado Federal Eu não tenho a competênCia Instlluclonal

para. IniCIando o processo do subslllutlvo que vaJo do Senado. declarar

coincidência que ter-se-Ia dado no Senado Federal

Devo até dizer que, depOIS de tramitar a matéria por esta Casa, se. ao final

da tramllação. ou seja, apos a votação dos dOIS turnos aquI, eu venflcar que houve

a colncldênCl-', eu decretarei a COinCidência e remetere. ao Senado Federal

Portanto, neste momento, eu não posso. data vema. dar provimento à

questão de ordem formulada pelo Deputado SérgiO MIranda. porque não houve

manifestação do Senado Federal nesse sentrdo Reservo-me, mais uma vez, o

direIto. para bem ficar fixado nas notas taqUlgrâficas ao final da tramllação, se

houver COinCIdência, eu declararei esta COinCidêncIa.

Em relaçllo a segunda questão de ordem do Deputado SérgiO Miranda,

quanto ao fato de haver maténa cOlncldenle. e que veio do Senado um substotut.vo,

e o substllullvo é processado Integralmente aquI na Casa, ASSim. nesle particular

também a, maIs uma vez, pedIndo vêma ao Deputado SérgiO Miranda e ao

Deputado Arnaldo Faria de Sá. eu também mdefiro a questão de ordem

oSR. ARNALDO FARIA DE SÁ •Sr. Presidente, respeitosamente queria\

recorrer da decisão de V.Exa.\ porque entendo que, ainda que oSenado não tenha

feito adecretação de coincidência, aCâmara não pode ignorar que aquilo que já foi

anteriormente aprovado pela Câmara emantido pelo Senado, esta Câmara não

poderá afierar. Sr, Presidente.

oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) •Pois não. Recebo orecurso de V,Exa,

que será encaminhado àComissão de Constituição eJustiça,

oSR. MIRO TEIXEIRA (PDT·RJ Sem revisão do orador) • S1. Presidente,

peço que V Exa conceda-me a palavra, como L1der, quando V Exa. considerar

oportuno

oSR. PRESIDENTE (Michel Temer)· Tem a palavra V.Exa

OSR. MIRO TEIXEIRA (PDT·RJ. Sem revisão do orador.) - Sr, PreSidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Logo depOIS, se V Exa. me permite

que o Deputado Sérgio Miranda. como autor da questão de ordem.

OSR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG Sem reVisão do orador.) - Sr.

PreSidente, quena .

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem VExa. a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG, Sem revisão do orador.) • Sr.

Presidente, estou encammhando a V,Exa. o recurso por escnto. Antes, gostaria

que VExa. me esclarecesse a segumte questão: mesmo imciado o processo de

exame do substrtutlvo do Senado. V Exa. admite a hipótese, caso o Senado

reconheça a coincidênCia que o Senado promulgue? Mesmo IniCiado o processo?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.Exa, está, na verdade, levantando

uma outra questão de ordem.

a SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB·MG. Sem reVisão do orador.) • Sr.

PreSidente, não. porque V.Exa. admitiU no esclareCimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas não vou comentar data venia,

Deputado Sérgio Miranda. Não cabe comentáriOS à deCisão da minha questão de

ordem que já foi objeto do recurso do Deputado Arnaldo Faria de Sá e do recurso

agora escrito de V.Exa
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Penso que V Exa. está levantando uma outra questão de ordem saber se'

em trâmite aqUi na Casa, com a ComlssAo Já constrtulda E devo dizer que a esta

altura, por força de uma reunlêo que fiz com os Srs Lideres que divergiam quanto a

esta maténa Já houve acordo

Portanto, haverá Relator e Presidente desta Comlllsâo V Ex" Indaga se

tramrtando a emenda. o substitutIVo e se houvesse o pedido de promulgaçiio. se eu

acedena a este pedidO de promulgação

Esta é uma questão que cabe ao Sr Presidente do Senado deCidir Se o

Presidente do SenadO decidir que deve promulgar, neste momento, vou examinar a

qUlltltão

RECURSO N° 71, DE 2000
(CONTRA ilECl~O DA PRESID~NCIA EM QUESTÃO DE ORDEM)

(SEM EFEITO SUSPENSIVO)
(DO SR CIRO NOGUEIRA)

Recorre à COlmssAo de ConstituIÇão e Jusbça e de Redação contra a Deosão da
Presld6ncta que nAo acatou QuesIão de Ordem plerteendo a não Instalação da CPI da
Nike, objeto do Requenmento de Criação de CPI nO 03/99

(ENCAMINHE-5E À COMISSÃO DE CC'~STITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 95, § ao, DO REGIMENTO INTERNO)

Senhor Presidente,

A ConstrtuIção Fe&ml, no seu artigo 58, § 3°, prevê a criação de
COIms5ÕeS Parlamentares de Inquérito, pela CârnIIra dos Deputados e pelo
Senado Federal, em conjunto, ou separadamente, mediante requerimento de
um terço dos seus membros, para ap1ll1lÇão de "fato determinado" e, por prazo
certo.

A Câmara dos Deputados, no § 1° do artigo 35 do seu Regunento
Interno, considera "fato detmninado" o acontecimento de relevante interesse
para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do
País, que esnver devidamente caracterizado no requerimento de constif.uJção
daComíssAo

E qual o fato determinado apontado pelo Deputado Aldo Rebelo, no
requenmento de criação da CP! destinada a apurar a regularidade do contrato
celebrado entre a CBF e a NIKE? ArtIgos ~licados nos JOI'll3lS Folha de S.
Paulo e O Estado de S. Paulo, de autoria dos jornalistas Joca Kfouri e
Armando Nogueinl, que externanun criticas a alguns pontos do referido
contrato e, segundo os respccl1vos columstas, violam os principios que regem
OdesplXto nacional previsto na Lei 9615198(Lei Pelé).

Basicamente, os pontos objeto das criticas dos columstas em tela são os
seguintes'

Primeiro - durante o período do contrato a CBF colocará à dispoSIção
da Ndcc o time de futebol JlWCulino de primell'3linha, para um mínimo de 50
jogos auustosos ou de exibição Internaclonais, com um mínimo de três desses
jogos a serem reaIizados em cada ano- do cootrato.

Se(ando - A CBF concorda ainda que não particip3llÍ, em qualquer
época, durante o periodo deste contrato, de quaisquer jogos amistosos ou de
exibiçio que nio sejam os 50 jogos a serem organizados pela Níke, na Coréia,

no Japão ou nos Estados Umdos, ou em qualquer pais da Europa, se a Nike
nver marcado, ou pretenda marcar, um dos acIma menCIOnados 50 JOgos em
taiS p8Í!e5 durante o ano do contrato

Terceiro - A Nike será a responsável pela organização desses jogos e
pelo fornecImento de outros nmes que 11ilo competIr nesses Jogos

Quarto - Pelo menos 8(OltO) dos então pnncipatS Jogadores do ttme-A
Masculmo serão reqUISitados a parttClpar de cada um desses JOgos. Com
relação a cada um desses JOgos a CBF devera assegurar-se de que o tIme
Jogará no máximo de sua habilidade, aparecera em todos os eventos
promOCIOnais relacIOnados com ela e chegará aos locats desses jogos com uma
antecedênclll sufiCIente para assegurar-se que esse nme seja capaz de realizar
um Jogo no nivel mms alto de sua capacIdade

Qainto - A NxIce pagará à CBF uma remuneração total como segue.
USS 160 lntlh1les pelo periodo total do contrato. e, USS I lntlhão sobre o
penodo do contrato a serem gastos pela Nike, para fornecer veículos de
transporte, em qualr;uer parte do mundo.

Sexto - A Nlke concorda em gastar um mínimo de US$ 150 milltões
durnnte o período do contrato com o marketmg relacionado com a CBF ou
com um ou maIs de seus tImes ou membros do lime.

Onde está, Sr Presldeote, a venda da soberama tão alardeada pelos
Jornalistas? O que houve, fOI um contrato de patrocímo e apoio, com duração
de IO(dez) anos, celebrado entre duas msltlUtçôes sénas, de um lado a CBF,
entidade CIVIl de dtrelto pnvado e, do outro, a Nike, empresa multinaclonal: e
as eXlgênCll1J constantes das c1àusulas contratuals são comuns em qualquer
contrato, onde a contratante estabelece as regras e paga pelo seu fiel
cumpnmento e a contrat:lda aceita e cumpre o acordado.

Portanto, Sr. Presidente, não vislumbro em nenhuma das cláusulas
apontadas, qualquer vicio de unpropnedade ou Ilegalidade que fira a ordem
cODStttuclonal, legal, ou soeml do País, ou que VIole os pnncipios que regem o
despono nacIonal

Come se não bastasse, Sr. PreSidente, o Deputado Aldo Rebelo, na sua
Jusnficatlva, fez uma Citação equivocada o que, certamente, levou alguns
parlamentares a dar apOIo à sua proposta, ao afirmar que a CBF, sendo

uma entldade Integrante do SIStema Nacional de Desporto, "ncée NCIIntÍ,
pNblJeM dtI INDESP' , o que 010 e vetdade

A CBF, como é público e nolóno, é uma associaç!o CIvil de direito
pnvado. de caráter ~IVO. com penonaltdade Juridtca e p8lnmônio
propnos, e não recebe subvenções, subsIdios, rep..ses, plltrOcíntos, incenuvos
tiJcalS ou etedrtiCloS, nem qualquer outro Ilpo de ajuda govemamenlll1, nem
mesmo da lolma esportiva

Como se vê, não há, Sr. Presidente, o recebimento de quaisquer
rect1l'!OI públicos do INDESP e nem de outro órglo governamental, confonnc
afumou o Deputado Aldo Rebelo, no seu requerimento

Finalmente, Sr Preslllente, com estes esclarecunento., chep-se •
COIIClusAo de qne as alegoçõe5 aduzIdas pelo Ilustte representarte panlista
buewn-se apenas em arngos JornaIímcos e não se enquadram na prenuua
regunental desta Casa, cUJO pnncipio funduIental, é tratar-se de um
acooteclmento de "rtiewlNtt intuMSt parll 11 vúlll públlcll t 11 t!rtIDrr
CD1IStJIMciIJIIIIi, 1qIl1, ~,,"'mka t siJCÜll dtJ Ptús'~

o que houve, na veroade, replto, fOI a ""iebraçlo de um COlJ1nIto de
patrocínIo e apoIO entre duas inslllUtç1les idõncas e pri\ltldas, a CBF e a NIKE,
lICllOCio esse que não envolve rccllf1lOS públicos c, que, portanto, não juatifica
a cnaçio de uma CP! p.... apurar a regulandade dú referido contrato

Além de todos esses aspectos que dIZem respeIto ao menta, eXISte um
ImpedlIDento de narurc... forma! à Ul!tauração da Cormsslio ParllUl1<llltar de
lnquento objeto do Requenmento de CPI n" 3, de 1999, de autoria do
Deputado Aldo Rebelo e outros DepulJldos; é que o conttlllo .n<lIgtllldo, por
ter SIdo fll'IllJldo por duas entidades pnvadas, frnto da awononua de vontade e
de livre Ulictallva de peuoas jurídicas de Direito Pnvado, sem qualquer
relação com o Poder Público, não envolvendo, porlJlnto, qualquer componenle
de nat1lI'CZa públIca, é lIlslJ$ce!ivel de Invewgaç!o por CP!

Tal JIIBlbia é pacifica e vem amplamente demonstrada no anexo Parecer
do elDlaente Professor Titular de DIreito ConsntuelOoaJ da Untvemdade do
Rio de Janeuo - UERJ, Dr Leis Roberto Barroso

Ante n exposto, Sr Presidente, com fulcro no art. 95 do Regunelllo
!nlerno desta Casa, submeto à elevada COOSlderação de Vossa ExceJincla •
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~slm. l) parecer esta org:m1zndo consoante O rotClfO a

presente Questão de Ordem para que, caso mereça a sua acolhtda, seja
encammhada à douta Comissão de ConstItUlção e JustIça e de Redação, para
exammar o cabimento, ou não, da cnação da CODllssào Parlamentar de
Inquénto proposta pelo Deputado Aldo Rebelo, através do Requenmento de
CPI nO 3, de 1999, para apurar a regulandade do contrato celebrado entre a
CBFeaNIKE.

Sala das Sessões, de fevereIro de 2000 .

j GeneralIdades.

li Poderes das Cooussões Parlamen",re, de requento,

m Espaço publIco • espaço pnvado pnnClptO da

legalidade e autonomia da vontade no dIreito brastlelI'o

IV Descabunento, em rese, de msrauraç;'o de CPI P"'"

mvesngar contrato parncuJar entre partes pnvadas.

V Não mCldencla da Lei n~ q 615. de :!4 03 98. sobre o

.ontmo celebrado emre 3 CBF e a ,lhe Descabunenro em concreto, da

U1staLl!açào de CPI

,e-: • ~!..... j;.,-
Dtfjíutado cl:R:o NOGUEIRA

PFLIPI

Luís Roberto Barroso

COMISSÕES PARLA~IE:'ITARES DE INQUÉRITO.

COMPETENCIAS LEGÍTIMAS E LIMITAÇÕES

CONSTITUCIONAIS. INADMISSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO

DE CONTRATO PARTICULAR ENTRE PESSOAS PRIVADAS, SEM

REPERCUSSÃO SOBRE O INTERESSE PÚBLICO.

Trara-se de consulta fonnulada pela Confederação

Brast1eira de Furebol - CBF. por seu Ilustre Dlteror JW1WCO, Dr. Carlos

Eugémo Lopes, acerca da pOSSIbilidade de mstauração de Counssào

Parlamentar de In'tuénto, pela Câmara dos Depurados, para o fim de mvestigar

a legahdade de contraro celebrado pela enndade com a empresa Nike Europe

B.V. A consulta vela acompanhada de cópIa do Requenmenro de Instauração

de CPI com ral proposuo

o presente parecer evita dIgressões reoncas sobre o tema,

'tue é objeto de vasra IIterarora. naCIOnal e estrangeIra: Csboçam-se. tão

somente. tndJspensavets referênCIas !ustónco-comparanvas. segutdas de

alguma.. prelD1ssas conceltltalS >obre as quats se assenta a argumenração

desenvolvllla.

1Dentre os trabarhos manograficos em hngua portuguesa destacam~se AgUlnaldo da Cost&
P...lno, Com,..ae. PlJffamentarrts de mquênio, 1948. NelSon de Souza Sampaio, Do
Inquento PIJf1&.lCf1Isr. Instrumento de Açllo POflliC8. 1980 e José Alfredo de Ohvelra
e.racho, r~a GMaI das ComlssDes PlJffamenr./lI•• 1988, Na doutnna estrange'ra.
velam~se. em melO a mUitos outros Joseph Barthélemy, EssaJ sur lo TravaJJ Parl8menmue
« ler Systtmer eles Commlscll:Jn~ , 934 Fulvio FenuccI, I Umrh dell'1nchie!ita

I. GENERALlDADES

o Estado, l.ansoante dClUtnna c1.iS~lCa. leahza seus fins

:lIra.\'c5 de tre!. funçàes em (jue <;e dIV1de c,ua anVldade iegts13nva.,

admuusrran..a ~ Junsdlclonal [~eno porem. que cada um dos Poderes

estatais não e"Cerce de modo ~'(clusl\o J função que n:nnmalrnente lhe

corre.sponae t! ~un tem nela SlJd competênCia pnnclpaI ou predommante ~

-\sstm. Jlem de suas atnbUlçaes /t.... caso desempenham eles. Igualmente,

funçõ~:" sc!r:rmdilrtQS ou nào-tltULas

Pa!1amerttll(ll 196"" e Jorge R!lmaldo Vanos51 EI Poder de '"ltIshgacrón d9/ Con(Te$O
Naclona/ 1976

2 Vejl!lm-se por todos M Seabrl Fagundes Q Controle dos Aros AdnlmlstrafM1!t p6ID
PodAI Judlciána 1979, P 4-5 a Raul N'achacla "'0(111 i.tmrm~t!s CanstltuGttJmJl$' dos
Podems ele Invesftgaçoo In ReVista de DIreito Publico 5/34 (19813) P 5

\losta ordem de Idetas. e de se assmaJar que a an",dade

dos orgàos leglslatlvos não se esgota na fi.mção de legll,lar Desde suas ongens,

tntegrnrn a subsr3nclO da atuação do Parlamento funçlies de Injluce natureza.

leglslatlv2., por certo. mas tnmbem a represenmnva (' a tisca.hzadora. Aliás.

com a crescente hegemoIUa do Poder Execuuvo no processo legJslauvo - pela

lDJClanVa reservada, pela sanç:io e veto. e pela edição de atos com força de lei

- a enfas< da atuaçào do Leglslanvo tem recardo. efenvamente, na

fiSC:lllZaçiio. IstO c. na JJ1vesngação e no controle dos atos do Poder Público.

Um dos =enlOS pelos qUalS o Poder LeglSlanvo

exerce seus poderes de fiscalIzação e controle e pela msntwção de COlDJssões

parlamenmes de IOquento Desde DS prirnordlos do consnntclonalismo

moderno. na !nglalerra. passando pelas e"qJencnclos francesa e nane

amencona. reconhece,so ao Parlaroento. indejlendenremenre de jlremsão

c:xpressa em qualquer norma, o poder de orgamzar-se em coIlltssões para.

apurar fatos relal1V05 aos negÓCIOS pubhcos. No BrasIl. as ConsttnJ1ções do

Impeno_ de 1824, asslID como a pnmcU'3. Cana republicana. de 1891. não

contemplaram a posslbtltdade de cnação de t3..1S comIssões 'nda obstante, em

ambos os penedos elas fornrn nomeadas pelas Càmaras

Com a Consnnuçiio de 1934 o tema mgressou no dtreno

POStllVO ~ontemplado com maIS de urna dispoSIção -\.usente na Cana

ourorgada de 1937, as Consntutçóes de 1946. 1967-69 e [988 voltaram a tratar

do tema de fonna e'qJressa

:I V Pul1enta Bueno Dlmtio Publico Bras/leiTO e Ané1Jse da ConstItuIç.1o do Impéno. v \,
1857, P 106. Jose AlfredO de Oliveira B....cho. ob cll. P 108. Paulo Brossard. Da
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rr. PODERES DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE I:'<QUÉRlTO

'" Cana ConsntuclOnaJ dc 1988 prcvlU a cXlstêncla do

com.tSsões permanentes c: remporanas (art. :58) Dentre estas ulttma.s sItuam-se

as cormssóes parlamentares de rnquento. por VIa das qUl.a o Legtslanvo eX'ercf'

.eus poderes lnve.ngatonos dlfusaroente contemplados ao longo do texto e

expressamente refcndos no inCISO X do an 49, cUJa dIcção e a segwnte.

"Art. -19 t da (,omperenc/Q exclusiva do Congresso

NacIonal

r -Jlscail=ar a contra/ar drretamem, UII por quo/quer

Je sI/as (..as~ (JS atos do Poder E:r:ecUllvo mc1uídos os

da admml.Jlração Ind,reta '

A ConsntUlção dIspõe, amda.. em norma específica

contida no § 3" do Art ~8

'..In 58

-TO :r) ·h comIssões parlamentares da mqllerllo qUI! lerdo

poderes t((! mvesugaçàD proprlOt .Ias .JUlondades

IlldlCltllS, alem tle oZUrns preVl"iID't nos raglt71tmos das

rt!spUCI11"as (·asas lerdo trladas pela (·cimara dos

Deptlltldos r.! pelo Senado Federal, 11m conjunto ou

}eparadamente medzante r(!'1uenm~nto de fim lerço de

reUf 111embros. para apllraçi10 dfJ jato dttl!nnmado e por

pra.=o certo sendo "las conclusões, ,e for o caso,

OIJnQflÇ~O de depor~ntll COI1lt4S~B$ PlfI'flJmentres r1tJ Inqu.mo cnlldas por Anembl6ls
LlIQfMlNtV. In Re...ata tie Informaç6o LegIslativa ao Senaao Fe-oelô11 ea/1S (19S1)

<J.ncammhadas <10 ,l"imuterlO PtíbllccJ, para l./tt~ pl"'Omova

a ,.~sponsabllidade CIVIl ou crImmal dos mfratores .,

Os poderes e"CefCuivcIS pejas CPf!; do ampIO!;. porém

nlo In'estntos Em pnmeU'o Jugar. ha reqwsuos de forma (rrquenmento de um

terÇo dos membros da Casa LegLS11ltIva). de tempo (há de ser por prnzo cerro) e

de substânCia (ap~ç40 de fato detemunado) De parte IstO. tendo por

rcferêncul 05 obJenvos para oS qU&1S podem ser cnadu - produção legt51anva

~ fiscahzação dos demaiS Podere~ - sofrem elas bmJtaçaes de duas ordens de

competência e de contcuda ~

No que se refere :l compctênCUL I:: fota. de duvu1a que as

CPl:s devem compott:lr-se no qua.dro de atnbUlç.6es do Poder Leglshmvo A

competinclo do Congresso, da A"emblela Leglslanva e do Càmua Mume1ll&l

e o ltrolte da poder mvcs.ngatono da comílSio fede:ral t es.taduaJ ou mumc1.pal

De fato.. sio elas m5tt'W11entos de açia do P4rlamento. e. natunúmentc. nio

podem ter maIS poderes do que ele, consoante posu,io pacifica da doutnDa..

Confira·sc:, a propo!olto a lAçio de Raul \>fachado Horta, In l-'~rhls

'-I flaltlre:a mSlnlMental da comusão de mqtll!rrro lorna

de obvIO L'nrtndlm,mo tI submzs'ldo do elem~1'tlo

ac~.sc;o/'lO a competênCia do órgiJa 'Im! lhe dá Vida. ,j

Vale amda confent, no me!mo senndo. a lição de Manoel

Gonçalves Ferretra Filho, m verb15'

... V~H, 8 propóSlto Fábto Konder cumparato Corm~. Pa(laI'/"'M)f.,.s d, InqlJktO 
/.Jtnbs, In Revl:rla TrfmMtr,l' de Direito Pl1bJico 5JeG (1~), eQ..70

~ObcH,P3e

'Va 111rdadoJ .1 regra <lI! ouro I. 'fUf! I) porkl"

mvesugalOno lia Je estar 1 mel/iado a lima alflbulçdo

constlllu.lOnal t!specljica. Destarte. não sendo da alçada

da ('asa ou do C()ngresso lomar declsào a rt!!lpf!//o do

taro mvesugado descabe a mVt!.wgação, fI a cOMarão

g~ral de pemnencla. que enlatl:a a dourrma ..(1

Por asslOl scr, não pode a conussão parlamentar de

mquento JnIertenr com a auronOIIll3 do InwVlduo c das enndades pnvadas

DernlUs disto. oão pode tampouco. ler carater pohclal nem .ubstltuto da

.tuação de outros orgãos do Poder PúblIco É o que decorre de longa data, do

ensmamcnto de LeDn Dugutt. ~ reiterado por Carlos ~rax.umhano

'Como o par/amemo não pode conJlOr a uma entIdade

maIs poderes do que ele t~m, a competJncla das

Cumlssõas de fllquémo ""o abrange s,""o assuntos tia

~sftra da ação e I'Igl/àncla do Congresso, ndo se estenM.

par l1.tl!mplo II processo~ (,nmmQ1S 011 a litígIOS

ti CDmenfânos a ConstffwçAo BlaSlle,flf ae 19~8 1992 P 71 No mesmo sl!nlldo, em meIO
.a murtos oUlros C,noJ Alberto Dlftttto Comt!!So PartlJfTlMtar M IrJQUénlo LxnI/a', ",
R.vl!iUl dQ Facul<lade de Ou"elIO d.i1 U,ERJ 211041 (19G4l 1S1. onde se lê '0 que se vertftca
e que a Invl!'hg...çáO par1.aml!nlar. CQI1cret.amenle 8!tá vinculada :lO poaer de leglsll:i e da
centrol.' do Congresso Há. pam.nto, um. e15fflra propc1l par. a coml$S4o pal1.meotlr de
InquéntO, ou seja, um.. Iknrtaçio mltllN'1aJ, ,;assIm l1li competAnCla do Congresto so&:x1I o
obteto da mvest1l;laç.ia,· V também JaAo de OttV4!lC'a Ftltlo /nqu4ntos P8rIMrJWt..s,
RevIsta de lntormaçl;o (..egrsJatlva v 2,1984, P 70..11

r L.on Duçun Tr;W6 (:/11 DfOIt Con$fltlJtfOnnel, v IV, 191 t p 393·Q4 "1...01 Commlak>n
ti'tnQuéfa paUl talr!! tous las ôletes qUI/UI permettent d!! connaltre la mantn dom
fonctlonMnt les sat\'lU!!I pobhes mal! tllll ne peut fafre alJcun aete qUi sOlt norrm'''m.nt et
féQIlemen1e de 1::1 competl'nce de! fonetlonnatres aamml5tratlf, ou JudJelak'l!5 C.tte
proposl1l0n eSl lóI c:onsequence a,rec:te de cc que le pouvorr d'enqutJtl! dénve l1u pouvotr di
conttó[l! ~

Judle/anor nem 1.-1 mall!rlas t.uJo l.''iludo t1 soJuçiJo

mcmnbem aos poderes regIOnaIS 011 mumclpals ~

E tambem nesta mesma hnha a ]un!oprudêncla da. Suprema

Cone dos Estados Umdos. como anota Leda Boechat Rodngues

'Por muro lado. u poder de mvesllgaçdo 000 podt Sf!~

cOn}1mdldo com qualquer dQS poder~s de exacuç40 do leI.

ctJlfJendos, pela ConslltUlçào, ao Execullvo e ao

Judie/ano Outras lzmllaç~es ao podeI' d~ inv«.ftlgar

encontram·Sf1 ainda, nas garantlas especificas da

Dedara.;do de Dlfellos, lalS coma () privilégIO contra a

QUlo.mcrlmmt1çào .9

Além do ma.ts. a atl1B.ç!o da cormsslo ha de rcsningu--se- •

esfera de esttlto lIItcret>se pubhco, embora no c:iIalto brasdelIo, ao contríno

dos sistemas italIano e e5panhot lO tal eXJgênCl& seJA unpUctt8 c não expresJL

'1ada ob<tlllte sena madnuS51vcl que se lnstalasse wna CPI pllI1l apurar faros

da VIda pnvada de dctemunllda pessoa.. seJA ela fislca ou jundlca O mesmo se

passa em Porrugal. onde O:In 18 t não cxphctta o objeto como de 11I1«nSS6

I c,nos MaxImiliano Con»l'ftljnO~' Con.l1twçlo 11 1g4". P ao Na mesma Unha, v
acótdlo do STF no HC n· 71039 de que fal relator o Mln Paula Bro!lAn:I (RDA 11itQ1208)
~A comlUAo pollr1amenlar oc /Ilquento ,,, aestlnJil a :lpurllr tat05 relaCIonados com a
admlOlstra.ç:Ao (CMlRltUlçlO, art "9 Xl com o tinalfdade 011 conl1ecer sMu.çóe. que posIam
(lU devam IM dlJCfpllnadU em lei, ou amda p2ra v.nflcar os efeno! de determtn.ct.
J.glNçio, sua cx~I6t\Cla, lnoculdadl!l ou novlcldade NJo H dMtJnl I apur.r cnm.a nMn
a puni-los, da CQmPflt~Clados POd.....s ExItCUtIVO e Judiei.ino, I!Nltretarrto se no curso de
IJma Inv~o vem a d~.nr fat.:l cnmlnOSO. dele dará dlrtCi.l ao Mlnl••no PubllCo,
p..-. 05 nns de dlrtlto como Qua)quer alJlottallde, e me!JlTlo como quak!uerdo J;lOVO·

~ Led. Bot<:t'IIit ROClna.uNi. AI CfJm/S$/J'$ Pa!fllment",..s d. InquérltrJ no. Estados Unido.,
IM OIrerto. POllt,CI 1991 P 9r·gB

IQ COMtltu\çio Italiana Oe 1947 3rt 82 "CINCuna C~ puo wtpo~ JflChfe'" su
mMM1e (jl publJHco Int'l!JntUft ComtltUIç,iO 85P8nhOI. de 1978 ~rt. 76 -E1 Con{lff1«J Y ftI
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pübllco. mas O ensmamento da doumna é mequívoco. como se colhe em J

Gomes Canonlho. In verólS

"Parecl! também que as comIssões de mquerzlo nào

podem mCld,f sobr/! a esfera pnvada do cldadiJO' a

proleçiJo dos J/re1/0~ fimdamemGu constItuCionaIS

consagrada va/g peranll! os mquérIlos parlamentares " IJ

Tambem a Suprema Corte amencana tem se pronunCl3do

no mesmo senado, de que e exemplo clásSICO o acordão profendo em Qumn v

Umeed Stafes

",Venhuma mvestlgaf(lo é um fim em SI mesma e loda

mvesllgação deve guardar uma relação com alguma

tarefa ou atrrbwçdo do LegIslatIVO. donde decon-c que

assuntos puramente pnvado'i nao se prestam a

investigações parlamentares: embora de uma

mvesugaqão possa resultar uma ação penal. ~m se

,'enjlcanda a acorrenclQ de dd/lo. a muauração de

proce{jsos }udlcraJs (lU o cumprImento de lel não sda

oh/em os da poder ltTVesngatOl'JD tio Por/amemo ,U

Em smtese as conussões parlamentares de tnquénto

devem cmgU'·se a esfera de competênCIas do Congresso NaCional. sem Invadir

StNJaCkJ. Y. en SU C8!lO amblls las CámlJllls conJuntamente, podrân nomlJrar comlSlontJs de
inveatJgaClán SOlNlt cuBlqu/tJr a$untc de mteré$ publicO ..

11 OitMa Constitucional, 1991, p 752

:. 34Q U S 155 (19SS) Vl!tla-sl!: que ria no caso Kllboum v Thompt:on (1SS1) a Suprema
Corte retIrou da comIssão parlamllntar de InqLlilntO o pOder de Inqulllr ~Obnt aMumo,
pnvlldos das p(lssoas

atnbwções dos ouO'os Poderes. não podendo legItimamenre nDISCUJr-se em

fatos da VIda pnvada nem se invesnr no papel de polícIa ou persecutor

crinunal

m. ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO PRIVADO: PRINCÍPIO DA

LEGALIDADE E AUTONOMIA DA VONTADE "1/0 DIREITO

BRASILEmO

Os domíruos do dJ.relto pnvado e do dJJ'elto público

convivem, modemamente, com grandes espaços de superposição, marcados

pela pubhcização das relações privadas, notadamente pela mtroduçoo de

nonnas de ordem públtca na sua dlsclplina O fenômeno é contemporâneo do

processo pelo qual o Código CiVIl deIxa de ser o centro do SIstema de relações

pnvadas subsnmldo por um conJlUllo de ffilcrosslstemas. como (I) a LeI de

Locações (li) o Codigo do Conswrudor. (m) o EstaMo da Cnança e do

Adolescente. 13 Tudo ISto sem mencionar o Direito do Trabalho. que é uma

situação à parte

No caso brasderro espeCifico. as relações Jundlcas em

geral. públicas e privadas. convIVeram. amda.. com o notavel processo de

expansão do dtrelfo constitucIOnal. não apenas pelo caráter abrnngenle e

analítico do texto. como também. sobretudo. peja ascensão CIentífica e política

da Con:mrwção apos a redemocranzação. ~ão sem algum atraso. venficou-se

no Brasil processo anaIogo ao que se deu na Alemanha apos a segunda guerra.

por mtermedio do Tnbunal Consntuciooa1. a passagem da Consntulção para o

centro do slsremaJundJco. subsntumdo o Código CIVIl e OUtros documentos de

cunho pnvado

E e preclsamemc unhzando a Consntulção como

referem:aa que se V3.1 constatar que, apesar Ja aprOX1Ma~ entre: o dJ.rClto

público e o dtreIto pnvado~ cada wn deles e regIdo por uma matriz

pnnClpl0logIca. dIversa. De fato. parttndo-se de um dos pnnClpats fundamentos

do Estado consntuclonal de dIrclto - o pnnclplo da legalrdadc ~-, vm-se

venficar que de produz resultados dlamerrnlmemc chversos em sua aplicação

pranca.. confonnc sua mCldencm ~e dê em um ou outro desses dOIS grandes

dom.1IUos do DrrC1fo.

Com efeIto, aplIcado a.o dlrelro publIco. O princíp'v da

legalIdade traduz VIncuJação a leI (CF. 3rt 37). aro que. ao menos ldeaimente.

expressa a \ antade calenva e resguarda a pruna.zJa do Interesse públtca A

Admuustração Pubhcn. ~nsma o conhec1Il1cmo convencIonal. somente pode

prn.nc<U" os atos que tenham 51do detcm11tlados ou 3.l1tonzados em leI. A IdéIa

de legalidade da ensejo a desdobramentos analíticos que a relaClonam com

outros pnnclplOs. como os da unpessoahdade. moralIdade. publicIdade e. mats

recentemente. :lO da razoablhdadewproporclonahdade

De ouaa parte. em sua apucaç:io ao d/relia prlvadD. o

prmclpIo da legalidade contem a clausula constitucIonal da liberdade.

desaguando na. autonomia da wmlada - CF. art. ;0. fI "nmguem sem obngado

1:\ Maria CeJjna B M TepedlnO, A Camlflho c/o um Dlfelto CIVIl ConstltUClonal. RevJstl:l de

a fazer ou den:ar de fazer alguma COIsa senão em V1nude de leI"' - e na livre

tnlClatlva. consagrnda nos ans 10. ri e 170. paragrafo umCQ. de segu.tnte

dtcção 'E assegurado a todos O livre exerctcio de qualquer atJ:vl(lade

econônuca. mdependentemcnte de autonzaçào de orgãos pubhcos. salvo nos

casos prevlSlos em leI' Tanto a autoDDnua da vontade como a lIvre lDlCIattv3

se mamfestam.. tambem. no domuuo assDcmnVo. consagrando a libcrda.de de

assoCHlI'wse (m 5°. XVU) e a mio Interferência estatal (art SC'. XVIII)

A,ssentldas as prenu5sas teoncas do tema em cUscussão.

vejamos agora sua UlcldêncI3 sobre 3 h.tpotese nqw versada

IV. DESCABIMENTO. EM TESE, DE INSTAURAÇÃO DE CPI PARA

INVESTIGAR CONTRATO PARTICULAR ENTRE PARTES

PRIVADAS.

No dtreItO constltucaonaJ norte~arnencano. de longa data,

=stabeleceu~se a regra de que os prlVale affOln conSUtuem o IUllIte de amação

das COITUSSÕ~S parlamentares de mquento 1.1 Tambem na dounma nacIonai e

este o entendunento predommame VeJa·se por todos. I) ensmamento de

Manoel Gooçab..es tetTetra Ftlho J. r~~pelto do tema.. m \'UblS

·.~s camIJSõl::!$ de mquérllo t.onSlIluem um recurso para

tornar maIS efetivo I! rlgoro~o u controle que é defendo

aos parlamentares sobre. toda a máqUIna estatal" 15

Olrruto CIVil n" 65, p 21132

.. V Taylor. Grand mquftst :J stOfY 01 conQf'8$S/onal InWf!Wg3tlon, 1955, p 1e3. ~rne
phmS8!i pnvate affalrs. pliv81e papsl'S ar nght of pnvacy nave beeo use<! to denote an lIreQ
In whlch lhe power IS canstl(Ullonally ljmlted •

•~ Ob Clt P 10·71
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Vale observar. em abono da tc.se BqUJ desenvolvida., que

as eDUdados desportivas - e dentre elas. de'Ulcadanu:Dte, a CBF - eDCODtnrn

se resguardadas, por duplo fundamento cODSUruC'ODaL de qual'!""'"

mterferencl2 ~sta!al em sua orearuzaçio e :f\m.cl0ntlDlcnto Confira-se, em

primetro lugar. o d1SP05to no a.rt 5°. mClSO XVIII, da Le! MaJor

"Art. .5~

XVIII - a cTlaçl1a de m.rocraçtles c. na/arma da /.,. a de

cooperall'.<os mdepentkm de autorlzaçdo. sendo vedada a

m1tif~/"t!nclâ tSIQlaJ tm :rl!U fUnCIonamento

Deste modo como a CBF e wnl assocIação CIvil. sem

qualquer "ncula,Ao com a Admuu.U1l'io PilblIca, Dão e licita a mterfer=cl&

do Poder LegIslattvo. por melO de COmJ.li~O de tnqumto, em sew negoclol

mtemos

Não tosse lStO o bastante. o oonsnnunte. vtsando a

enfanzM a. gannna comra mterterenCl~ mdcV1du do Estado nas enndades

hgt.das ao des?orto assim estatum no 3rt 217 mC150 { da. Consnnl1ç:ào

Arr : [.. E dever do [Mado fomentar prallca.s

Jupofma\ JormaJ.5 e ndo--Jormau (amo d~rettQ dê cada

um. obslrvados

I - a autonomIa das en.tidada desportIvas dirigentes e

Q#ociaçot!S, qua1lto à sua organlzaç40

/ulfciolfam8nto "

.\lém de assocIação cnllJ. a CBF e rambem a enndade

delpomva. dtngente do futebol brasdeuo. exclumdo-se. tambem pDr esta.

razio, O.r. esfera de lnve:sngação do Poder Leglslanvo (j 'lote-se que o Contrato

em quest4o, cUJa. legaltdade ~e pretende apurar fOI celebrado com uma

empresa pnvada. e nio com qtalquer enndade - pubhca ou pnvaem - da

admmístraçio pubhca. o que refor,a lUDda mats a tese do descablItleDto da

Ul.StauraçAo em CP!

AdemaIS a valIdade ou invalidade de wn cant:ra.to e tema

da competenCIA do Poder JudIciano. nào sendo uma conussio parlamentar de

mqucnlo a sede propna para dlScunr suas elausulas ~ pOSSIbilIdade de

mvohda,io leS'slanva de um ato Jumhco Ja rOl d1ve",.s vezes reJe.tada pelos

Tnbuo01s. lDclusiVe pelo Colendo Supremo TnbunrJ Feder>.! "

Em smtese as COlIl1ssõe. parlamentares de mquénto

devem cmgu'-se a esfera de competêncIas do Congresso NaCIonal.., sem mvadtr

atnbwções de outro,!; Poderes. nlo podendo legmroamenre tmlSCUtT-SC em fatos

da. VIda pnvada dos partIculares Este o cnte:ndunenro JunsprudenclaJ pacIfico

do Supremo fnbunaJ Federal e de diversos TnbunAls de Jusnça esraaua.tS

Con.fira..se

[V.I. A JUrl.!Jprud~ncla dos Tribunais.

'. A leI n· g eiS. de 204 03 Q! em cumpnmento do ,jI!pO:!!UtWO constltue/onal, dl~fl em
seu art '16 que 4 as errttóldes d~ pra1:lc:lI d8sponiva e a.s entKiade:s naClon;us de
admmtstl1lç.lo 110 dllSporto bem camo as hgas de qua tra.1 O.aN 20. silo p~550a5 Jundlcas
de direito pnvldo com organlução Q funCIonamento atJtOnomo ê terfto as compet6t'lClas
dennidas em seus e.statuto5 •

11 STF RTJ 151/331

,-unda em 19~3. o Supremo Tribunal Federal edírava

acordio sobre o rema em qucstilo. no qual ficou consignado que "as conussôes

de mq~to sofr~m. na orblta d= sua atuação. as mesmas limJtaçôcs que tem a

Câmara a que pertencem '.13

Bem maIS tarde. em 1994. sem que .se haja venficado

qualquer alteração JtJrlsprudencIal sobre este ponto no período. o mesmo

Tnbunal expucItOU de forma amda maIS clara seu entendunento acerca doi

lImites da ,maçào das cotnl..6es parlamentares de mquerito No Julgamento

do HC ne 71 039. de que fOI relator o Mlrnsrro Paulo Brossard, lavrou..set In

verbls

'o poder de investIgar nào e um iu" !:'m '11 me.!mo. ma!

um podft.r Instrumentol ou anellar rt!laclonado com as

alnbw<;ãt!s da Poder Legrslanva ( )

A comissão parialttl!1tttU di! lnquirito S~ datifta ti

apurar fatos rdacionados com a Administra.ç40

(Constltuiçdo. are. 49, X) cum a jlnalJdada de conhecer

\l1uaclj(!~ que possam ou (If::t'am "rIr dlsclplmadas eM 1111,

"11 dll1da 1 ara \ vntica,. I)) r..'1ellOS ./" dtut!rmmada

Itlgls/acJo ~ua I!tcclJncla moculdade ou nOCIVIdade I )

Desnecí!ssarlo 'fera dl:cr que as ,'OMISSÕf/J parlamentans

Je mqUl!1'IID ndo It!m apt!nas jmalzdades /eglSlollvas

('umpeli! iJ() Congresso \aclOna/ r...om l!'CclUSlvldatk,

'jlscall:ar (.' controlar. dlretamenre. ou por qualquer de

SU(1$ Casas os atoS do Poder E.xecutlvo lJ1c/Uldos os da

admlnrslraçào mdm!la' arl ./9 X da Consmuu;do E as

I~ HC n4 32 67a reI Mm Mána Gulmaries m RDA 47 P 291

~ omls'iõl!s ,fi! mqut!rlf~ ~àD 1/I.'Ilrumenros Idônl!os. ainda

qUI! IUl0 ':JS umCO'i. para tlssa flsca":açdo OI (gnfos

ucresceN/ado.s, 1')

Como se VI: da leaUTa do trecho do v acórdJo acJ.ma

transcnro. consnnl1 pressuposto do cabunenro da mstauraçil'l de CP! que haJa

algum ente estatal envolVIdo sobre o qual () poder LegIslatlvo excrya

ftscsl1Uç-io ~u controle "o caso em tela. vale Ul.s)S,tlI. tal Sltua.çi.o na;, se

encont:ra. configurada.

~ote~Sl: que embora o Requenrnenro de lnstal.1C&ç.Io de

CPI fa,a alusão a suPOSto. recursos pubhca. que a C13F r«ebroa do Insururo

NaclOnaJ de DesenvolVimento do Despono - rNDESP. tal aflIlI1ltlYa e
stmpllfsmenre mcorreta.. -\ CBF não recebe qu.a1quer tIpO de sub~nçào.

~UbSldJO. repasse cu ajuda tínanccrra do Estado, sobrevwendo ÚnIca e

excIlisl"amemre de fomes de recetta propnas. como. v g .. .., contmto ceJ~brado

:Om a ,.",.tke

-\SSlm sendo. l\a tUlha li;'!, Junsprudencla do Supremo

Tnbunal fe-fer:...... J lt1srauraçfjú d~ crI no l..;lSO 'oertente c rnamte:~tam~nte

desca.blda

Us: Tnbunals de JustIça dos Estados. por seu rumo, tem
Igualmente produzldo )llnsprudêncul rndlscrepaIlte 'iobre o tema VeJa~se, por

rnwto reJevante rrecho da. ementa e do (.orpo do v acordão profc:ndo pelo

Egn:gw Orgão EspecIal do Tnbunal de Jusnça do Estado do Rto d~ Jam~lTo no

JulgamentO do "'(andado de Segurança n'> 179/94. /li Verbl$

o RDA 199 P 2c52M
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"O poderparlamemar nilo "aI ao mfintto, não é detentor

das rédeas do absollllo, mas se debmlla às atIvIdades que

lhe silo merentes, ou Si!jam, legislar e jiscairzar aIOs da

admInIstração púhlzca em todo seu ralo de atuação e

desdobramenlos mas sem romper as babsas do lllnerárlo

conslltuClOnal, 5e O l!.l:lrapola sua ação se alça

Jurid,camente comprometIda e se submele à poda

JurIsdICIOnal, por provocação de quem se acha

legmmado ajazé-Io (,,,)

A ComIssão parlamentar de Inquérito não pode, enfim,

ler por objeto de Investlgação a atuação e jilnC:lonamento

de enndades de naturezo privada, eIs que tal refoge, às

InteIras, seu poder de atuação, assIm /1lVeSllndo.

ostensIvamente, contra a garanl1a cOnslltUC10naJ de livre

associação ( .)

Abás, na escolra JurídIca do dOUlíssuno Desembargador

Carlos A.lberro l.,,{enezes D,retto, professor emmente da

cadeIra de DlrellD ConsrI1llClona[ da PontifícIa

Umver.,dade Cr.uólica do RIO de Janeiro (PUC), e

respellado membro desta Corre. quando ~Zlstenla que

'mvesttgação parlamentar ,obre a locledade cIvIl

pnvl1da f,.'onStlllll abuso rntolerável 1J VIolador do

regrame.lto pétreo pertrnell1e aos direI/OS e garantIas

mdlVlduals e colellvas', emitIU esle Relator despacho

POSlllvO em favor da Impelrante, concedendo-lhe rogada

proteção liminar. tendo em l'1sta sua mdlscutível

condição de pessoajllrk/Ica de dIreIto prIvado. despacho

eSle que, submetido ao crwo da autondade hierárqUICa

malOJ'. culmmou manada pela EgrégIa PreSidênCIa do

Colendo Supremo Tribunal Federal.

Ora, as allwdades de nalureza pnvada. mormente

aquelas que dão l,'azào ao esp~rl!o aSSOClallvo da ser

humano. devem ser preseMJadas de qualquer

/Iltelferêncla estatal, poslo representarem a cifinnação do

direito do CIdadão jrente ao Estado A liberdade de

asSOCIação e a vedação a mterji!rêncla estatal em seu

func/onamenlo se antepõem, como barreira

intransponrvel, ao !JUpOSID Interesse público tÚ!

jlscah~açào postD que se reconheCido este. ensejarIa. ao

cabo. }.·erdadelro controle do fimc/onamento da própna

asSOCIação...20

A lnpotese versada no wnl aCUDa refendo envolVIa a

Federação de Futebol do Estado do RJO de J:meuo que, tal como a CBF. é uma

asSOCIação CIVIl :-iaquele caso. dIscutia-se a pOSSIbIlidade de mstauração de

CPI para IOvesogar denúnclUs de corrupção nas arbItragens de Jogos do

campeonato est.dlUl!. :-iate-se que a hipótese veneme reveste-se Ol1lda de

menor grau de repercussão sobre a esfera publica do que o caso paradIgma, no

qlUl! O Tribunal dc Jusnça do Estado do RIo de JanelIo decllllU pelo

descablmemo da msrauraçào da CPI. Ponanto. c aqw .roda malor o motivo

para que se adote a mesma solução,

Vale reprodUZlI. por fim, acórdão profendo pelo Egrégxo

TnbWJal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em lnpótcse analoga

àquela aqw em exame. m verbJs'

".vão lta como /imitar u poder das comISsões de

UlvesJlgar fato$ do e;'CclusIVO ambito da competência

especifrca do Poder Leglslallvo. ou seja, que tenham

relação (,.om a }imção que lhe e própna. de dolrberar por

resolução (lU leI

São investigáveis os faros relacionados com a aJividmk

govanamental, fll/QS que possam ser objeto <k

legislação. de de1lhaação, de controle, tbt

rlSca/lzação ..:I

Como se constata Singelamente. o contrato celebrado

entre n. CBF e a N1ke não esta sUJelto a nenhuma das atlVldades do Congresso

NactonaJ, seja leg:!slaova. deliberanva. de controle. ou dc fiscahzaçào Resta.

amd3. uma vez. meqmVQCO o descablDlcnto da mstauraçào da CP!.

À \f1sta de todo o exposto. conclUI-se que nem sequer em

tese e c:lblVel :l mstauração de conussão parli'UIlemal" de inquento para 3.purnI"

eventtIals ureguI3I1dades do contrato celebrado entre a CBF e a Ntke

Com efclto, canto no aspecto subJettvo como 00 objetivo

o contrata em questão não se sUJetta ao controle exerCIdo pela Poder

LegISlanvo .\0 àngulo subjeovo. :' conttato apresenta. COmo partes dW1S

enndadcs pnvadas, sem nenhuma VInculação, de qualquer naturez:l, com o

Poder PúblIco. Corno V1StO, nem a Nike nem 3. CBF recebem ou se U1ilizam de

dtnhel1'o publIco no desenvolVImento de suas llnVldades

113 Mandado de Seguranç.·. n' 179/94. OrgAo EspeCial do Tribunal de JusUçn do Estado do
RIo de JaneIro rei Oas e'''~ FigueIra

21 Habeas Corpus n~ 2 79B. rei des Dbclo Pelegnnl In ReVISta f:l)ren~e nO> 173. p 40B

Do pontO de VISta objenvo. venfiea-se que: O pacto

envolve mOltos de p:J!IOClOlO, unhzaçiio dos símbolos da Seleção Brasueira de

Futebol e re31lzação de mrustosos em datas pre:v:mmente defuud3s com o

plltroctnador. o que nào e:abe qualquer contrariedade a ordem pubhca. nem

compromete o t.:ra.no. .-\.hâs. precisamente em vutude de controtos como este,

cc1ebrados dentlo de prancas comerClatS llSumSI a CBF tem recursos para aI'e3!"

com todas as despesi:lS n seu cargo, sem que receba qualquer subsídio,

subvenção, repa.;se ou ajuda finllllcelI. do Estado, nem mesmo parnclplllldo da

3I1'tt.adação da [atena esportiva.

A CBF. adem31s. como assoctação CIVIl e entidade

nacional de admm1'Stra~do do desporto. goza de autononua pam a 9ua

orgamzação e funCionamento

I'ottanto, nem em tese sena cabível a U1staurnçào de uma

CPI com o propOSltO de mvesngar a licitude do contrato celebrado entre a Nu",

eaCBF

V. :'fÃO INCI/lJÊNCIA DA LEI '10 9.615. DE 1.1,03.98. SOBRE O

CONTRATO CELEBRADO ENTRE ~ CBF E A NIKE.

DESCABIMENTO. EM CONCRETO. DA lNSTAURAC..\O DE CPL

Como se lê na. COplB. do Requernnento de mstauraçào de

CP!. o uruco fato quc se pretende apurnr e a companblhdade do contrato

celebrado entre ",-hke e CBF com a LeL nO 9615/98 (Lei Pe16) Segundo o

requerente elIl palavras rexrualS. ·'a.rttgos pubhcados nos Jorntlls Folha de São

Paulo e O Estado de São Paulo dão conta de que algumas clausulllS do
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C01>lrllrO d. pa""clruO tinnado entre • CBF •• NIk•. com vahdad. ate o lIDO

2006. VIOlam OI pnnclpíos que regem o desporto nacIonal. expressos na LeI n°

9.615198 (Le. Pelé)"

Tal l.et. que lnStttU1u nanna. gerau sobre desporto, c

dMada de 24 de março d. 1998, havendo SIdo pubhcada no O.mo Oficw de

25 de março do mesmo lUlO Ocorre que o contrato cm questlo fOi cel~

em 1996, muito antes da edu;io da nova lei

Assun. pelo prittCiPIO de chI1uro tntertemporal "mpus

n611 acluirl. Só • h~J VIgente ao tempo da celebraçio do ajuste pode ser

lnyocada p.... rege-lo. enio OUIrO cl1ploma leglSlauvo. poslenormenre cd1l11do

O corttrDto em queltlo configura alo Juridu:o PI1r.ftIlO assim COnc.eltu&do pelo

lIIt. 6", § 1", da L•• delntroduçio ao C6d'llo CiVIl'

"Art. da A Let em VIga" l~rá t!ftrto Imt!dlalo e pl'tJ1.

,..sp~llados o alO)urldlCo plrf(flI0. () direito adqUirido ~ a

t.olso;ulgoda.

,f 1o R.I6IIl~'4 alD jurúl1c.o p"rfeuiJ () já COIIDlWUlIW

sqfundo ti lei "i8m/c ao tllJ1fpD em qUI se ~feluoll. "

A Lei n:l 9 61SJ98 nia era a lei Vlgeme ao tempo em. que

o ecntrato se Implementou, não lhe sendo. &.!iSUD. apl1caveJ

Cabe rellaltar que D. mCll:1lnclA retroanva da Let n lll

91515/98 - cuo alguém. por absurdo ou desaV15o. pretendesse sustentá..la 

1tGIl000trana obicc constitucIonal ln5tr&11s.ponível. preVisto no art. 5°t mono

XXXVI, da ConslItuição da Republíca Cünsoante tal dispOSitivo. "a lei nio

~lIdieatáo direito adqumdo. o ato juridico perfeito e a COisa Julgada"

Ora, consnl:U1ndo o COtllIato em tela ato jundtco perfeito e

illabado, eremado sob a e!pde da lei anterior, sma inVIÁvel, do ponto de VIsta

COIIItitllcioaal, SUllentar a mcidêncla retroativa da Lei n' 9.615198. A

jlll:itprudincia do Colendo Supremo Tribunal Federal é pacífica. no sentido •

• exposto. Confira-se, por todo. os demaIs jul~'~o"a-o a ementa a sCSUU't

wt/'bls:

'( ,j Contratos \'altdamente celebrados - ,~to jurídico

Pllj8110 - EsraMo d. regtllela - LeI contempol'lillta ao

momento da c,!/ebraçdo.

Os Contraias submelem-se. quanlO ao seu eslatulo de

"'g/ncla. ao ordenamenlo normatIvo vlgtlnte à época dtJ

Slla celebraç60, MlSmo os efel/os futuros onundos tU

COnlralos _iomunre celebradas n40 se ""P4mt ao

domínto normatlWJ de Itls ,uf1lJrvementes, As

.'ons.qllinclos JurídICOS que emugem de um aflule

/l'goclal mlldo são '"/fldas pola legISlação em VIgor no

momento de sua pacmaçtJo Os comralos - que se

qualificam como alas JurídICOS f1IJrftllos (RT 5n.'215) 

acham-se protegido.. em slla lIlugraltdade. iltchuilJt!

'i"lUfto afJ' q'6ltos futuroN. pela norma d. salvaguarda

comlanle do art 5·, -\XlPl, da COnsll/UlÇ110 da

Repúbilca. Doulrllla e precedenles.

/napllcabllldade de lei nolltZ aos efeitos fUlIm", de

colt1l'llU> lUtllriormmte cm.br.dD - Hipótese IÚ

rmotllJSlidlUÚ mUlI,.,. - Of"'.4 ao JHlrrJmditlD JllrúIkG
de u," NOZ c~/u7'lU.nl" _ /r«umiMIlbUl4#uN (.••).,.as

É deSpropolltada.. portantO, Jn~.t18açllo qu. ten.b& pOC'

obje1Jvo çurar _ companblbdade do coturaro C'lI!:lebrado entre a Nlb •• CBF

com a aludtda LeI nC! 9 615198. por Isto que ela nao lhe ~ aplll:&Vf:!1

VI. CONCLUSÁO

CompendIando as JeitlU até aqw deumvolvul.... é

poulvel conclwr. com mAtBr:m de SI:gt..lr-.nçaJund1cL que

As COJn1SSÕCS parlamentJl.rl!.!I: de Ulquento nia tlm poder".
,upet1on!:s ntulanudos peJa Casa Tqpslanv& que veM. a cnlá-las

Couseqüenremente nia podem ter por obJeto. apura.çio de ratos ou a ;xátJ.ca

de atos .tetos. f!. g. a auUo Pode.r. a outro ente da Federaçlo ou de naatteu.

povada.

o contrato celebrado pda Confedcraçl.o Brasdeua de

f'tucbol e 3. "'Ike Europt: B V ~ fruto da autononua da vontade e da bvre

mJclAnva de pessoas Juodlcas de direito pnvado scm qualquer rclaçlo com. o

Poder Pubhco Por tal rA%lb nl.o) esQ. sUJeito ri fiscaJuaçi.o por comullAo

padamentar de mquento Tal fundamento e reforçado. na hlpo~ pelo

pnnClplO ~onsntuc.lonaJ da autononua despomva (art. ~17. J) e pela wdaçio

da mrerf'erêncla estatal no funcmnanumto du assOCiações (art. 5", XVIIJ)

• ....- -- ..- *-..- ....- ..---___ ,,00fl!lI.~" *, ..~.._ _ _ -_..... •_u-_ ..
..-. _ _ ~~r _ _ ...- _ &q_

__ ._ 9 ~ , _ 1.._0 "lo."". - ..__ - 1_-
::':'":-::::=:.::;~ _='_';.':: ::;,-=n",::.~::' =-::.::'::~A=':;:":.'"""':::""::~~;·::: ;::.-:::..:.:::.:......._-'_......-...._..~.~ ....~~

............ -' _ .W'O ..

o 8R. CIRO NOGUEIRA - Sr Presld_, peço a palavlII pele ordem

OSR. PRESIDENTE (Hef*ctno Fortal)- Tem V Ex.< I pllavra.

O IR. CIRO NOGUEIRA (PFL-PI Poli ornem Sem revldo do orador) _Sr

Pre!bdante, Sras e Sra O.pUtadOI, quero levar' conakferaçAo d. vex. lJC'nA

qllHlAO qUI dl% resperto li chlmao. CPI di Nlke, cUJo pnnetpel lutor, lleputodo

Aldo Rebelo tlueoU-'1I numa repon:.gem do 1Om.1 Folha ~ S. PM.ulo, 00.

10m.~llas Juca Ktfoun e AlTf\lndo Nog\l81/11, em que Iavarna""" d1lvkl.. soere

oontJ1dC firmado entre 11 ConfederlçAo Bralllelfll de Futebol e a empra"

flCKte..arTllll'lcan. de m-tenal esPortIVO, a Nlb.

O !leI>utedo AldQ Ro~eIo, pelo falo d. ler a'llumentado quo a CBF recebe

recurwos plJbllCOl, merecIa lar objeto d. InvHbgaçlo dI! uma CPI

Os Deputados foram InlbgadOl a lninar eqUlVOCadame(ltl! MUI CPI, e

quwemos provar que • Confecktraçlo Bratlelra de Futebol nlo r8CObe rtlCUl'8Oli

pillllocco de ..pk.. alguma Enlllo, por .... fato,

N n.*O pocht ser obJetO de tnve.tzg.çlo por uma CPl Trazemos 11&0 • sua

O 8R PRElIlDENTE (Her.clrto FollH) - V ex. 10liCile ,

O !IR. CIRO NOGUEIRA· Que '.1' .)(\lnl..... CPI. o,ua 010 08jD Instalada

HlaCPI

o SR. PJt1!510EHT! (Herácldo ForteS) • A Meu, IIVId.ntement8, "lo tem

podar parw. .." .xtlnÇIO. no entanto, encaminha para a Comato de COl1Itftuiç:lo

e JulbÇa qUI l!I o foro adequado pura In.hAr a m.t41na, ba..ada MA

.rgumentaçOes que V 8ta prutll nelUt momento ao p!enino
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REQUERIMENTO DE CPI N2 3, DE 1999
( Do Sr. Aldo Rebelo e ootros )

Reque::- a c::'.a.~ão de Co:r.J.sDáo i?arlamenear de !nq-.J.é:::J..to. 00"l'i a
fJ.na11dace de apurar a regular:u:iaàe do cc:-,:,ra,:o celeorado
ent:=e a =SF e a N3.ke

Senho': PreSidente

R.cquO:lO a Vossa Ex.oléncla. nos lermos do § 3' do an 58 da COllSlllUlçio
Feder:u e na lorma ao ar! 35 do R~monlo In=o a Instltulç.o ae ComlSsw Parlamomar
do lnquomo P"" .,= a regulandade do con= emre a Coniedomcw Bnwle.ra do
Futebol (CE" e a om?r«. mUllln""on>! N\ke. ii=o em 1996

JUSTIFICAÇÃO

A.mgos puohcados nos jOrmus Folha de S PaulO e O .EJUUW de 5 Paulo dão
conta de que algumas clausulas do cormatO de parrccmlo firmado entre 11 CBF e a Nike. com

Itahdaae ate o ano :.006 VIOlam. os onnclplos oue regem o descortO mu;aonaL c-cpressos na
Lo. 9 615/98 (Lel Pole)

De acorao com Juca Kfoun \Fo/hadt! S Pauio. 3i101 e }0.'02/99), entre tantoS

;lontos estrannos o contraIo tem uma cl411sUla ae 51gUO. segunao a qual nenhum wunto
re1amQ ao mesmo oooem ser levado ao corUtr:çlmento do pubhco sem o conscnom.ento das

duas partes Alem OISSO a CBF cede parte de seu controle sobre a seleçlo brasdelfL quando

coloca. a. dISpOSIção da Ntke o "ume do furdlol de pmno"" linha." para = lIUI1mlO de 50

Jogos a .= orpuzados pela. mulonaclonaJ (mclU51ve a escolha dos = que irfo
competir) e concorda. em naa cmpwar Bm1Slll!OS na Europa, nos EUA, no Japio e na Coréia
do Sul, caso a Nikc pretenda realtzm nesses local! um de seus amistosos no mesmo IDO.

!'Ira Armando Nogueira (O EstDdo d. S Paulo, 03102199). o comraro '; uma

n:t1dtçio melancoh"" ao pocIer do dinh:trO" E V1Il malS longe' "pOSllll, agon, cmmder a

0IIda de maledicência popullr que atnbwu a derrom brasilcin. na final da C",* a um

concllavo comel'Cla!' Embora atinne que a suspeita não tem a menor procedf:ncl& e que i
FI'mÇl1 venceu lllllJlllllente, Jogando mellwr que o Brasil, Armando Nogu.eua r=bece que,
"de qualquer moela. o bollO de marmellda demonma que a tmasmaç!o colenva Já estava

escabreada de WlIO oUVIr falar que a Nikc manda tna1S na seie;W do que a CBF"
A CBF. condade m!qll2l1ll: do 5istel!la NaCional de Desponc. que lClII por

finalidade protnllvor • apnrnornr as ptal1c:lS de!pomva.s do rcrnlimcnto (IncISO m do

paragrafo UntCO do an. 13 e art 16 da Le, n' 9615198) e que recebe recursoS públicos do

1n.mIu1O N""lonaJ do DosenvolVlmenm do DesportO e que, portalllo, adm11U5lX'& parte do
pamntônlo cu11U1'a1 bmslletrO, deve respeitar e .e cond\Q:lr de acordo com o. prindpiOJ
fll1tliaJmnr= relacIOnados no art. "0 da m= 101, entre os qUlU! os da 30bcnmiQ, da

aumnomla o da IdmOtiade mIl:lana/. Pnncqnos que fatall1 VIolados. segundo o nOllCllrio

jomalísuc:o
Efenvam.enre. as cUlusulas contratual! que asseguram a Nlkc a orglI1IZaÇio aos

Jogos. a escolha aos outrOs limes que compeurão com a sole"ão brasue"", que limitam o

poder de decISão da CBF sobre os JOgos lIIIIlSIOSOS d==os a preparação =Iea e tállea

do time. ferem. entre outms. os CItadoS pnnclpIOS e consnnu:m mouVos sufiCIenteS para a

cnação de wna ComtsSllo Parlamcnmr delnquento.

Sala da! S...õ.... em 2S d. Jm.,rQ de 1999

/l /~ --/~ G ~ '... '"')

DO?utado Aldo aebelol /

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Finda a
leitura do Expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tenho
a satisfação de declarar que esta sessão solene
destina-se a homenagp,ar o Grupo Folha e o seu

Presidente Otavio Frias de Oliveira, tendo sido re
querida pelos nobres Deputados Marcos Cintra e
Aloizio Mercadante.

Registro a presença do Presidente do Congres
so Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, que
engradece esta justíssima homenagem que se presta
ao Grupo Folha e muito nos honra.

Convido o Sr. Ministro Angelo Andrea Mataraz
zo, representando o Sr. Presidente da República; o Sr.
Ministro Antônio Pádua Ribeiro, Presidente do Supe
rior Tribunal de Justiça; e o Dr. Otavio Frias de Olivei
ra, Presidente do Grupo Folha, para participarem da
Mesa,

Quero registrar também a presença do Sr. Luís
Frias de Oliveira, Presidente da empresa Folha da
Manhã S.A. - Folha de S.Paulo; do Sr. Otavio Frias
Filho, Diretor de Redação da Folha de S.Paulo, as
sim como do ex-Presidente da República e
ex-Presidente do Congresso Nacional, Senador José
Sarney.

Convido todos para, de pé, ouvirmos o Hino Na
cional.

(É executado o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Presidente desta Casa e condutor de sua Mesa Dire
tora, registro a presença dos meus colegas de Mesa,
Deputados Heráclito Fortes, Sev,srino Cavalcanti e
Ubiratan Aguiar, assim como a do corpo editorial da
Folha de S.Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes de
dar a palavra aos autores do requerimento para reali
zação desta sessão solene, os nobres Deputados
Marcos Cintra e Aloizio Mercadante, quero dizer da
honra que temos em poder homenagear o Grupo Fo
lha. É curioso que muitas e muitas vezes a honraria a
certas pessoas ou instituições transforma-se precisa
mente em honraria para quem presta a homenagem.
Ao homenagearmos o Grupo Folha e seu Presidente,
o Dr. Luís Frias de Oliveira, estamos homenageando
a liberdade de expressão.

Nesta semana, a Folha de S.Paulo completou
79 anos de vida extremamente útil para o debate de
mocrático. Iniciando seus trabalhos na década de 20,
viveu um período do País já bastante tumultuado e, ao
longo do tempo, foi capaz, pelas suas variadas dire
ções, de construir o que hoje é a Folha de S.Paulo,
instrumento ágil, rápido, eficaz, em que o debate é
amplo e as correntes de pensamento manifestam-se
intensa e livremente, por meio de sua página 3. Jama
is, em tempo algum, soube que tivesse havido alguma
negativa à publicação de artigos que trouxessem idéi-



Já se disse, com muita propriedade, que, na so
ciedade moderna, o que não "saiu no jornal", na ver
dade não "aconteceu". Tem-se idéia, assim, da imen
sa responsabilidade que repousa sobre os ombros
dos homens e mulheres que trabalham a notícia.

Obviamente, como qualquer Instituição huma
na, porque composta de pessoas imperfeitas, é ela, a
imprensa, também imperfeita. Assim como existem
homens bons e maus, bons e maus órgãos de im
prensa também existem. Tal mistura, longe de diminu
ir-lhe a importância, somente destaca os que desem
penham a profissão de maneira competente e criteri
osa, os que primam pela ética do bom jornalismo.

E esse, sem dúvida alguma, Srs. Deputados,
Srs. convidados, membros do Corpo Diplomático aqui
presentes, Srs. Senadores, Srs. Líderes, sem dúvida
alguma, é o caso do jornal Folha de S.Paulo. Fi
cam-nos evidentes, todos os dias, a qualidade do jor
nalismo que pratica, a imparcialidade - que observa a
notícia a partir das múltiplas facetas do prisma das
ideologias -, a incessante busca da verdade fatual,
acima de qualquer outro objetivo.

Exemplo dos melhores da abertura ao debate,
comparecem diariamente às suas páginas as mais di
versas correntes políticas. Expoentes de todos os
pensamentos ali encontram o espaço para apresen
tar suas idéias e argumentos, fomentando discussões
extremamente salutares para a cultura e a informação
de seu privilegiado público leitor.

Setenta e nove anos de existência completou,
em 19 de fevereiro passado, a Folha de S.Paulo. São
quase oito décadas de nossa história, oito décadas
da vida brasileira que passearam por suas páginas,
que estão registradas em seus arquivos, fotografadas
pela lente responsável e patriótica dos que sempre lu
taram pela construção de uma sociedade mais justa,
de um Brasil digno do orgulho de seus filhos.

Nosso tempo, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Srs. Convidados aqui presentes, marca-se por uma
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as novas, muitas vezes até contrárias à linha editorial nacionalidades, foram sempre unânimes - e de outra
do jornal. forma não poderia ser-, em reconhecê-Ia instituto in-

Por isso, quero mais uma vez saudar os direto- dispensável ao moderno convívio democrático e civili-
res da Folha de S.Paulo, jornal que teve a coragem zado.
de fazer- e faz diariamente - uma autocrítica, à medi- Com efeito, senhores, como assegura, entre
da que criou a figura do ombudsman, crítico do pró- muitos estudiosos das ciências sociais, um pensador
prio jornal, a revelar, portanto, aquilo que a democra- do porte de Friedrich Hayek, a "opinião pública", em
cia mais preza, ou seja, a idéia de que nela, democra- um Estado Democrático de Direito, coloca-se entre os
cia, há erros e acertos. E quantos de nós, no Legislati- principais critérios de verificação da legitimidade dos
vo ou nas funções governativas, acertamos e erra- atos do poder no jogo político. E essa "opinião públi-
mos? A Folha de S.Paulo teve sabedoria política ex- ca", como todos reconhecemos, depende inexoravel-
traordinária, compatível com o sistema participativo: a mente das informações que se divulgam na impren-
idéia de que é preciso autocriticar-se, de que é preci- sa.
so verificar quais são seus erros e acertos.

Portanto, com essa linha editorial- em primeiro
lugar, inteiramente independente; em segundo lugar,
dando oportunidade para que as várias manifesta
ções de pensamento sejam nela acolhidas; e, em ter
ceira lugar, pela crítica permanente que faz do seu
próprio trabalho -, a Folha de S.Paulo está, Dr. Ota
vio Frias Filho, a dar um exemplo para todos nós, do
Poder Legislativo, que vivemos da contrariedade, da
controvérsia, da contestação, da oposição de idéias.

Por essa razão, Dr. Otavio Frias Filho, Dr. Luís
Frias de Oliveira, iniciei minha breve saudação neste
momento histórico da Câmara dos Deputados, em
que V.Sas. e o Grupo Folha são homenageados, di
zendo que é uma honra para nós poder prestar esta
homenagem. Na verdade, devo dizer que nós, do Le
gislativo, nos sentimos homenageados, embora ho
menageando.

Meus cumprimentos, portanto, ao Grupo Folha.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Marcos
Cintra, um dos autores do requerimento de homena
gem.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente Michel
Temer, Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, Sr.
Ministro Pádua Ribeiro, Sr. Ministro Andrea Mataraz
zo, querido Luís Frias de Oliveira, Presidente do Gru
po Folha, Otavio Frias Filho, Diretor da Folha de
S.Paulo, caro amigo Frias, Sras. e Srs. Deputados,
muito já se disse sobre a imprensa. Não há, certa
mente, limites a restar à imaginação do homem quan
do se trata de cunhar expressões que a definam: "o
quarto poder", "as vistas de nação", "a artilharia da li
berdade",

Todas as grandes personalidades, contemporâ
neas ou mesmo do passado, brasileiras ou de outras



O Sr. Frias, como todos o chamam, todas as ve
zes em que tive oportunidade de ouvi-lo, quando cha
mado de doutor dizia: "Não sou doutor', como de
monstração patente de sua modéstia e humildade.
Jamais pude presenciar, nesses oito anos de contato
diuturno, tamanha acuidade, tamanha inteligência, ta
manha perspiGácia na interpretação dos fatos econô
micos, políticos e sociais que vêm ocorrendo no País
nas últimas décadas.

A consciência da responsabilidade que repousa
sobre cada cidadão no aperfeiçoamento de nossas
instituições democráticas, consciência enfaticamente
sublinhada no seu trabalho cotidiano, faz-nos todos,
por mais variadas que sejam as correntes de pensa
mento, por mais diversos os matizes ideológicos,
compartilhar de uma enorme admiração pela Folha
de S.Paulo.

Antes de encerrar estas palavras, na homena
gem que prestamos ao Grupo Folha, aos seus dois di
retores, filhos do Sr. Frias, Luís Frias e Otavio Frias Fi
lho, registro que a homenagem não foi guiada apenas
pela razão, mas também ditada pelo coração. Convivi
durante oito anos com o Grupo Folha, como editoria
lista do jornal. No contato cotidiano com seu presiden
te, o Sr. Frias, homem discreto, modesto, mas de bri
lhante inteligência, pude aferir a seriedade e a res
ponsabilidade com que o jornal é elaborado a cada
dia.
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evolução nas comunicações sem paralelos históri- respeito que a Folha de S.Paulo devota ao leitor, fi-
coso Evolução que traz exigências cada vez maiores nalidade primeira de sua existência.
de diversificação de produtos e aprimoramento tecno- Quero destacar particularmente a figura do em-
lógico. Consciente dessa realidade, o Grupo Folha presário - a quem considero um amigo pessoal- Otá-
vem construindo expressiva credibilidade no merca- vio Frias de Oliveira, o grande publisher do jornal,
do jornalístico brasileiro. Ao desenvolver uma estreita responsável pela reforma editorial que começou a
sintonia com os interesses do leitor, ao adotar pa- ressuscitar a imprensa brasileira em meados da dé-
drões de competição fundados na ética e no respeito cada de 70, acordando-a do sono letárgico em que
à verdade, firmou um compromisso que se coloca aci- fora arremessada pela censura.
ma de qualquer interesse. Tornou-se, por este moti- Congratulamo-nos, portanto, com os homens e
vo, o maior jornal da América latina. mulheres que fazem o Jornal Folha de S.Paulo - mu-

Reúnem-se para compor o Grupo, além de ór- itos aqui presentes, como ressaltou o Presidente,
gãos noticiosos como a própria Folha e os jornais seus diretores, jornalistas e funcionários - engrena-
Notícias Populares, Agora São Paulo e Alô Negó- gens vivas que dia-a-dia complementam-se, orgulho-
cios, uma agência de notícias que atende mais de samente, no trabalho de servir o Brasil com a.s infor-
150 veículos de comunicação, com a maior rede de mações de que necessita. para continuar a crescer e
sucursais e correspondentes no País, um instituto de se desenvolver.
pesquisas de opinião pública que é referência nacio- Em nome do povo do povo brasileiro, que aqui
nal_ o DataFolha _, um centro gráfico que é o primei- representamos, nossos votos de que continuem a de-
ro do mundo em condições de produzir um jornal de sempenhar sua profissão como modelo e exemplo de
grande circulação inteiramente em cores e, em con- ética e correção, não só para os profissionais do jor-
sórcio com o Grupo Abril, o Universo Online, o mais nalismo, mas também para todas as outras ativida-
robusto provedor de acesso à Internet da América des.
Latina. E agora muito em breve inaugurando um novo
jornal de economia e negócios em parceria com O
Globo, adicionando mais um importante setor à am
pla gama de serviços já oferecidos pelo Grupo Folha
à comunidade brasileira.

Sob o lema de que "um jornal não existe apenas
para contar a história, mas também para ajudar a es
crevê-Ia", a Folha de S.Paulo vem, procurando de
sempenhar o seu papel na construção de uma demo
cracia consistente, efetiva, praticando um jornalismo
crítico, investigativo e independente. Único jornal bra
sileiro com distribuição nacional, apesar das dimen
sões continentais do Brasil, consegue chegar diaria
mente a mais de 800 cidades em todos os Estados
brasileiros.

Aos domingos, senhores, atinge 3 milhões de
leitores, superando qualquer outro jornal da América
latina. Setenta por cento dos seus consumidores
pertencem às classes A e B e têm menos de quarenta
anos, e quase a metade deles possui nível superior
de instrução.

Nesta homenagem, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, senhores convidados, destacamos parti
cularmente a independência, a objetividade e o dina
mismo que desde o princípio lhe pautaram a linha edi
torial, aliados ao extremo cuidado com a moderniza
ção tecnológica e com a inovação nas formas de co
municar a notícia - provas incontestáveis do grande



Essa fase foi até 1945, quando ocorreu uma
nova venda, e o grupo passou a se chamar Empresa
Folha da Manhã S.A. Os donos passaram a ser José
Nabertino Ré.<mos, Alcides Ribeiro Meirelles e Clóvis
Medeiros Queiroga. A influência editorial predomi
nante nesse período foi de Nabatino Ramos. Ele lutou
pela modernização da empresa. Queria diminuir o
grau de improvisação da atividade jornalística e pro
duziu um documento chamado "Normas de Trabalho
da Divisão de Redação", que antecipava com brilho o
atual "Novo Manual da Redação" da Folha.

De 1945 a 1962, Nabatino Ramos deu a linha
editorial do grupo. Em 1949, ele fundaria a Folha da
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Queria deixar ao Sr. Frias pessoalmente a mi- O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
nha homenagem, como grande jornalista que é, como revisão do orador.) - Sr. Presidente Michel Temer, Sr.
grande fundador e ainda o grande motor de desenvol- Presidente do Senado Federal, Senador Antonio Car-
vimento desse grande grupo empresarial, os meus los Magalhães, Sr. Ministro Pádua Ribeiro, Presidente
mais sinceros e calorosos abraços. do Superior Tribunal de Justiça, Sr. Ministro Andrea

E gostaria de lembrar apenas algumas facetas Matarazzo, Sr. Otavio Frias de Oliveira, que hoje re-
da personalidade desse homem, que hoje está sendo presenta, nesta justa homenagem, a Folha de S.Pau-
homenageado juntamente com a sua obra, algumas lo, um jornal independente, dinâmico e com uma his-
formas de pensar que me marcaram muito nos anos tória invejável de importantes virtudes.
e~ que pude .c~nviver com ele, P?r exemplo: nun?a Antes de preparar meu pronunciamento,
deixar uma duvida sem ser questionada" nun~a VI~- quis-me debruçar nessa história de 79 anos, porque,
~umb~~r um atalho sem procurar ex~lora~lo, j~mals num país como o nosso, qualquer empresa que so-
Identificar um erro ou falha ~~m expo-Io, j~maJ~ .en- breviva tanto tempo já merece alguma atenção, parti-
contrar um ~certo sem elogla-I~ e nu~ca IdentIfIcar cularmente uma na área jornalística que consiga pre-
uma n~cessldade sem ~re~nche-Ia. DI~ersa: vezes servar a sua independência e contribuir para a luta
eu OUVI essa frase, em Ingles, do Sr. Fnas: fmd the pelas liberdades e pela cidadania.
need and fill it. . , ." FUI buscar em Nelson Werneck Sodre, na "Hls-

Essa e ~ person~h~ade do homem que hO,me- tória da Imprensa Brasileira", a primeira afirmação re-
nageamos hOje. Sem duvida alguma, u~ grande IIder, levante, em que a então Folha da Noite fundada em
um homem que marcou na sua redaçao uma verda- .,. . . ' .
d

. I d 'd d' I I 'I 1921, teria SIdo o primeIro Jornal que surgIu como em-
eira esco a e CI a ama, pe a qua passaram mc u- B 'I
, h h' t- 'd ". presa no rasl.slve omens que oje es ao presentes na VI a pubIca. , ..

brasileira com grande destaque, deixando uma marca , ,A partir de 1925, esse empre~ndlmento Ja ~ra
indelével de patriotismo e de cidadania como Eduar- sufICIentemente forte para lançar um Jornal vespertIno
do Suplicy, José Serra, Roberto Maced~ e muitos ou- e começou a editar a Folha da Manhã. Tanto a Folha
tros que sem dúvida alguma passaram pela escola da Noite como a Folha da Manhã fizeram oposição
que foi a Folha de S.Paulo. aos últimos governos da primeira República, mas,

Tivemos naquele interlúdio de sete anos a opor- com a saída de, Pedro Cunha, um dos .importa~tes
tunidade de conviver com pessoas que sem dúvida memb~os da ~ocle~ade, pas~aram a,ap~lar Washtng-
alguma marcariam o relacionamento de qualquer in- ton LUIz. Os Jornais sobreViveram a cn~e d: 1929,
divíduo da maneira mais brilhante que se possa ima- mas foram empastelados ~urante as agltaçoes que
ginar como Osvaldo Peralva, Cláudio Abramo, Boris acompanharam a Revoluçao de 1930.
Casoy, Clóvis Rossi - presente neste plenário -, GiI- Em 1931, a organização mudou sua razão soci-
berto Dimenstein, Marcelo Coelho, Sílvio Siofi, econo- ai e passou a se chamar Folha da Manhã Ltda. Os jor-
mistas como Carlos Longo e o próprio Gesna de Olive- nais mantiveram os seus nomes. Os proprietários
ira, que também se encontra em Brasília prestando eram Octaviano de Lima, Diógenes de Lemos e Gui-
serviços ao Cade. Essa é a tradição da Folha de S.Pa- Iherme de Almeida. Os jornais passaram a defender
ulo, uma verdadeira escola de cidadania, uma verda- os interesses dos cafeicultores paulistas, da elite 10-
deira escola de patriotismo, uma escola onde muitos cal.
dos que lá passaram jamais esquecerão.

Deixo, portanto, minha homenagem pessoal do
coração ao Luís, ao Otávio e, sobretudo, ao quendo
Sr. Frias, construtor dessa grande obra.

Parabéns aos senhores, e que continuem sem
pre seguindo por essa trilha que recebe hoje a admi
ração de todo o País, de toda a Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Regis
trando as presenças do Senador Jorge Bornhausen e
do Presidente do Sindicato da Pequena e Média
Indústria, Joseph Couri, passo a palavra ao Deputado
Aloizio Mercadante, segundo autor do requenmento
de homenagem.



J. Reis deixaria o jornal em 1967. De 1967 a
1984, os jornalistas que mais influência tiveram na
Folha de S.Paulo foram Cláudio Abramo e Boris Ca
soy.

No período mais duro da ditadura, carros que fa
ziam a distribuição do matutino Folha da Tarde, ex
tremamente oficial na cobertura dos fatos da ocasião,
foram incendiados por grupos de esquerda que fazi
am luta armada.

Desde 1974, particularmente através das colu
nas de Perseu Abramo - companheiro nosso de parti
do, que para mim foi fundamental na descoberta do
que foi a Folha de S.Paulo naqueles meados dos
anos 70 -, a Folha começou a dar muita atenção ao
movimento estudantil. Com isso, contribuIu, desde a
primeira hora, para a fermentação democrática. Ela
foi a principal leitura da minha geração naqueles tem
pos difíceis.

A Folha pressentiu a abertura política e apostou
nela, não sem se expor a certos riscos. Em 1Q de se
tembro de 1977, a Folha publicou uma crônica, assi
nada pelo jornalista Lourenço Diaféria, intitulada "He
rói. MOI to. Nós:' Os militares consideraram o texto
ofensivo. O jornalista foi preso. Sua coluna, na edição
seguinte, saiu em branco. O jornal foi ameaçado de
um mês de suspensão. Frias retirou o seu nome do
expediente e deixou formalmente a presidência da
empresa. Cláudio Abramo, coerente ao longo de toda
a sua história, foi afastado da chefia de redação. Os
editoriais deixaram de ser publicados.

Mas a Folha não se afastou de seu projeto inici
aI. A partir de 1978, ela passou a publicar, na página
3, a seção Tendências e Debates, existente até hoje,
que se transformaria num espaço através do qual inú
meros cientistas políticos, economistas e políticos
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Tarde. Em 1960, fundiu os três diários num só: Folha afastados da cena pública pela ditadura militar voltari-
de S.Paulo. am a ter voz e influência social. Os editoriais voltaram

As dificuldades econômicas do começo dos na mesm~ é~oca. Na Tend~ncias e ~ebate~, .impor-
anos 60 criaram um ambiente favorável a uma greve t~ntes artlcullst~s, como Jan~o de Frelt~s, CloVIS Ro~-

de jornalistas. Esta greve, ocorrida em 1961, abalou 51 e,:aulo Francl5, ~ram enta~ fort~lecldos pelapubh-
Nabatino Ramos, que passou o controle da empresa caça0 de personahd,ades naCionaiS, c~mo Jose Sar-
para Otavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho ney, Fernando Henrique Cardoso, Delfim Neto, Lula,
em 1962. ' D. Paulo Evaristo Arns, Hélio Bicudo, Florestan Fer-

O .. bl f t d I nandes, entre tantos outros intelectuais que passa-primeiro pro ema en ren a o pe os novos , ., ,
proprietários foi a reorganização da empresa do pon- rabmrta ter. na padglna 3. um forumbde ?Ie.bate pluralista,
to de vista financeiro e administrativo. Esta tarefa con- a e o e Inova or na Imprensa rasl eira.
sumiu quase cinco anos. A linha do jornal pouco se al- Um documento do ~o~sel.ho Editorial ~a ~olh~,
terou. O cientista e jornalista J. Reis foi mantido na de .1978,.oferece pontos indicatiVOs da tendencla edl-
chefia de redação embora o jornalista Cláudio Abra- tonal do Jornal:
mo de saudosa I~mbrança logo passasse a colabo- Melhores condições de vida para a
rar." maioria da população através da organiza

ção de um regime democrático, liberdade de
informa.ção, fortalecimento dos organismos
da sociedade civil, distribuição mais eqüitati
va da renda nacional, apoio à livre iniciativa,
submissão de toda a economia ao interesse
social e preservação da identidade cultural
brasileira.

Esse é um programa que conserva a atualidade
e que, diria, foi fundamental no êxito da Folha nos
anos 80.

Foi com esse acúmulo que a Folha chegou a
1984, ano das diretas. Novamente apostou na demo
cracia e não teve dificuldades para se transformar no
jornal da maior mobilização de massas a que o País
assistiu. A Folha vestiu-se de amarelo e ajudou a em
polgar a Nação e a minha geração.

Por convicção ou porque se comprometeu inte
gralmente com a Campanha das Diretas, a Folha não
aderiu ao Colégio Eleitoral e teve de arcar, como o PT,
com um certo grau de isolamento na sociedade brasi
leira.

Nas disputas subseqüentes, para a Prefeitura
de São Paulo, em 1985, para o Governo de São Pau
lo, em 1986, para a Presidência da República, em
1989, esse jornal soube manter a independência. Du
rante o Governo Sarney, por intermédio do jornalista
Janio de Freitas, teve a coragem de anunciar a fraude
na licitação para a construção da Ferrovia Norte-Sul.

Ela foi vítima da truculência da República de
Alagoas logo nos primeiros dias do Governo Collor.
Sua sede foi invadida por aparatoso comando de fis
calização da Receita. Fez oposição dura ao Governo
Collor desde a primeira hora. Eu, que participei da
CPI, sou testemunha do empenho que a Folha teve
em toda a cobertura do impeachment desde o prime
iro momento daquela CPI.
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Novamente, na cobertura da CPI do Orçamento, terá à frente um economista obrigatório na leitura eco-
a Folha teve papel decisivo na tentativa de ajudar a nômica: Celso Pinto. A Folha saiu na frente com o
desmontar o esquema dos Anões do Orçamento e lançamento da UOL na parceria com a Abril, tecnolo-
mobilizar a sociedade civil nesses dois episódios, gia do futuro e local de concentração da melhores ca-
sem o que dificilmente teríamos chegado ao impe- beças deste tempo, a Internet
achment de Collor. Colunistas como Carlos Heitor Cony, ácido cro-

Talvez porque adote padrões éticos semelhan- nista de costumes; Clóvis Rossi, marca da indepen-
tes aos do PT e porque, ao longo do último período, dência no jornalismo; Elio Gaspari, bem informado e
tenha defendido algumas bandeiras políticas também corajoso; Fernando Rodrigues, ousado, competente,
defendidas pelo PT, como as Diretas e o impeach- muitas vezes sectário com o PT; Eliane Cantanhede,
ment, a Folha, na ânsia de se diferenciar com a máxi- com o seu texto sensível e perspicaz; José Simão,
ma "não tem o rabo preso com ninguém, apenas com dono de uma coluna de humor escrachado e de leitu-
o eleitor", comete muitas vezes injustiças contra o PT. ra obrigatória; João Sayad e Luís Nassif, entre tantos
Isso faz com que a militância do PT tenha uma rela- outros economistas ilustres; Gilberto Dimenstein, que
ção a[!1bivalente com a Folha, que varia do amor ao contribui decisivamente para trazer o tema da educa-
ódio. As vezes, o esforço para se diferenciar é tanto, ção e dos direitos humanos da infância; Josias de
que eu diria que as teses defendidas são absoluta- Souza, que eu diria ser a cara do rabo preso com o lei-
m~nt~ des~ecessárias, mas a~~? q~eo !az parte da tor, bate para tudo que é lado; Otavio Frias Filho, sem-
edltorIa do Jornal, e a nossa ml/rtancla Ja acostumou pre dedicado à cultura, à identidade nacional, ao tea-
conviver com esse padrão. tro, mas no momento decisivo toma uma posição edi-

A Folha, em contradição com o documento de torial; e Eleonora de Lucena que agora assume a fun-
seu Conselho Editorial, acima citado, adotou uma po- ção editorial e mantém sua independência crítica em
sição econômica semelhante à do projeto neoliberal. relação ao poder.
Defendeu incon~cionalmente ,as privatizaçõ;~, a Mas, para concluir, diria que o maior patrimônio
desregulamen~açao da economia, o Estado mlnlmO, da Folha é seu maestro, Otavio Frias de Oliveira, ho-
mas, apesar diSSO, manteve, mesmo no auge desse 87 d'd o d d' o d'to o I, 'o o mem que aos anos e VI a aln a re Ige e I na,
Idearlo, o espaço para a diferença, para o debate, d't " " h d t Ih dam n'o o e I a a pnmelra pagina e acompan a e a a e-
para a cntlca, No auge da hegemOnia absoluta do ne- t f h t d o I li d '
I'b I' , C' - ~ e o ec amen o o Joma, o as as vezes em que euo I era Ismo, economistas como oncelçao lavares, d t F Ih h . d t

' o C 'h pu e es ar na o a acompan el e per o esse com-
LUIZ Gonzaga Beluzzo, LUCiano outln o e eu mes- 's sa rd d f' t
mo pudemos escrever regularmente na Folha e fazer ~romlsso., t -, ~a ~:~ I ,a e, OI se~pre ~maes ro
o contraponto. essa orques ra, , - OI capaz, ao ongo os anos,

EI b t
o d d ~ o I - de coordenar o trabalho de homens e mulheres talen·a sou e man er a In epen encla com re açao I ~ , ,

G F d H o C d hO t' , tosas, que evaram a esse eXlto; atravessou as cnses
ao overno

t
erbn~n o ehnnque ar 0tSOd' 15 orf,atque econômicas e políticas e manteve uma instituição es-

eu espero am em ven a a ser con a a no u uro, o "
f · I' d I - d ' G senclal para a democracia e o pluralismo.como OI o Ivro a re açao a Imprensa com o over- ,

no Collor. Ela denunciou a compra de votos na reelei- Portanto, encerro tentando tambem apontar,
ção; divulgou as fitas que continham conversas com- com este breve histórico, nossas críticas ao que foi a
prometedoras sobre a privatização do Sistema Tele- história da Folha de S.Paulo, mas com a conclusão
brás e concedeu grande espaço, sobretudo através de que inegavelmente sua independência foi uma
da coluna de Elio Gaspari e Carlos Heitor Cony, às conquista da democracia e da cidadania; que o plura-
suspeitas de vazamento de informações privilegia- lismo desse jornal é essencial para a vida da socieda-
das, por ocasião da desvalorização do real. de brasileira; que desejamos sinceramente que ele

No quadro atual do neoliberalismo já em crise e consiga mante~-s.e ao longo do século q~e se inici~ e
de estímulos governamentais para a realização de fu- c?m a carac~enstlca fundamental da sua I~~epend~n-
sões, todos os empreendimentos :lo grande capital cla; e que a Imprensa tenha um ~ap~1 deCISIV? em fls-
nacional correm riscos. É do interesse dos democra- calizar o poder e este Poder LegislatiVO, que as vezes
tas e do povo a permanência da Folha como espaço tanto, nos incomoda, m~s que é absolutamente_es-
de liberdade de expressão e do pluralismo do pensa- senclal para a democracia e o progresso da Naçao.
mento. Parabéns aos 79 anos da Folha de S.Paulo e

Parece promissora a parceria entre a Folha e O particularmente ao Sr, Otavio Frias Filho, maestro
Globo no lançamento de um jornal de economia, que oculto, dono do grande talento de viabilizar essa his-
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tória, que espero possa continuar com a marca que S. Por outro lado, não é segredo para ninguém o
Sª imprimiu ao projeto editorial. (Palmas.) papel desempenhado pela Folha de S.Paulo nesse

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- crescimento: ela não só chegou na frente nessa corri-
lar pelo PSDB, concedo a palavra ao Sr. Deputado da pela descoberta e pela incorporação de novos lei-
Alberto Goldman, pelo prazo de cinco minutos. tores, como arrastou consigo os grandes jornais, for-

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB - çados a se modernizarem para competir.
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Do ponto de vista qualitativo, é suficiente cons-
Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Congresso tatar-se o quanto se tornou um hábito a leitura desse
Nacional, Antonio Carlos Magalhães; Sr. Ministro jornal. Trata-se, de fato, de algo tão enraizado no coti-
Antônio de Pádua Ribeiro, Presidente do Superior Tri- diano de nossas vidas que imediatamente nos damos
bunal de Justiça; Sr. Ministro Andrea Matarazzo, re- conta quando nos falta. Não me refiro apenas àqueles
presentante do Governo; Sr. Otavio Frias de Oliveira, como nós, cuja vida profissional ou política, privada
gostaria de começar agradecendo o convite e dizen- ou pública, depende vitalmente da informação a ser
do o quanto me sinto honrado em estar aqui, em meu recebida ou a ser dada. Refiro-me também e pnnci-
nome, em nome do Partido da Social Democracia palmente ao leitor comum. O fato de que nenhum de
Brasileira e também, a pedido do Líder Arnaldo Made- nós saia de casa sem dar uma olhada nos jornais e,
ira, em nome da Liderança do Governo. especialmente, sem que nos tenhamos detido em vá-

Sr. Presidente, quero também solicitar que seja rias das colunas desta Folha, com sua notável capa-
autorizada a transcrição de pronunciamento do Go- cidade de provocar prazer, interesse ou, muitas ve-
vernador Mário Covas, que seria feito pelo Deputado zes, irritação, mostra que é mais verdadeira do que
Paulo Kobayashi em nome de S. Exª, e citar também o nunca a frase segundo a qual "o jornal é a oração ma-
desejo - já que o Regimento Interno não permite - do tinal do homem moderno".
Deputado Antonio Kandir de fazer expressar as suas Constatada a façanha, toda a dificuldade con-
palavras. Acho que isso já justifica um pouco mais de siste em explicar por que e como esse jornal chegou à
ampliação do meu restrito tempo. posição de liderança que ocupa hoje. Acho que não

Estamos aqui prestando homenagem àquele cometo nenhum equívoco ao considerar que boa par-
que, sem favor algum, é um dos mais importantes te dela foi construída na metade dos anos 70, quando
grupos empresariais de comunicação no País. Esta sua direção compreendeu que estávamos para virar
homenagem é tanto mais merecida quanto tem como uma das páginas mais funestas de nossa história.
objeto o seu principal órgão de imprensa, a Folha de De fato, o projeto jornalístico-empresarial e, por
S.Paulo, jornal que ao longo de sua trajetória, especi- que não dizer, pai ítico que começava a ser implanta-
almente nos últimos 25 anos, soube construir lideran- do naqueles anos pode ser visto como conseqüência,
ça inconteste não apenas no jornalismo, como pres- e como causa, do processo de abertura que então en-
tou, por diversas vezes, relevantes serviços à causa gatinhava. Embora conheça pouco a história interna
da liberdade de imprensa e da consolidação da jovem do jornal, parece-me justo lembrar aqui os nomes de
democracia brasileira. Otávio Frias de Oliveira e do bravo jornalista Cláudio

Deixem-me dizer que não cometo nenhuma in- Abramo, de saudosa memória, como os arquitetos
justiça para com outros órgãos de imprensa, não dessa notável experiência de renovação jornalística.
enuncio nenhuma preferência pessoal ao reconhecer Sua sabedoria, a meu juízo, esteve antes de
o papel desempenhado por esse jornal. Limito-me a tudo na certeira avaliação que fizeram do novo mo-
constatar uma evidência. Dois exemplos são suficien- mento; na percepção pioneira, pelo menos no terreno
tes para testar a dimensão social, empresarial e políti- da grande imprensa, de que com a ascensão do Gen.
ca adquirida pelo grupo e pelo jornal. O primeiro é Ernesto Geisel à Presidência da República, em de-
quantitativo; o segundo, qualitativo. corrência da esmagadora vitória do MDB nas elei-

Do ponto de vista quantitativo, basta lembrar ções de 1974, e com a corajosa reação da opinião pú-
que, ao adentrarmos a década de ao, a tiragem média blica ilustrada nos assassinatos do jornalista Vladimir
dos grandes jornais brasileiros chegava, salvo enga- Herzog e do operário Manoel Fiel Filho, abria-se uma
no, à ordem dos 500 mil exemplares. Hoje, ela mais nova etapa histórica, a qual colocava na ordem do dia
do que dobrou, o que, diga-se de passagem, não é a necessidade e, mais do que isso, a possibilidade de
pouca coisa num país ainda tão marcado pelas desi- redemocratização do País. Como na resistência à
gualdades sociais e pelo analfabetismo total ou funci- censura - à qual a Folha nunca se curvou -, à im-
anal como é o nosso. prensa caberia um papel central nessa luta. E é de
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justiça reconhecer que nesse período esse jornal fez uma espécie de seu porta-voz, da moderna e cada
parte da vanguarda. vez mais internacionalizada classe média paulista e

Evidentemente, ele não trabalhou no vazio e brasileira. Sobretudo nos anos 80 em diante foi em
nem sozinho. Ao contrário, sua iniciativa havia sido suas páginas que o novo mundo urbano brasileiro -
precedida pela sofrida mas extraordinária experiência falo das tribos juvenis, dos modismos, dos novos pa·
da imprensa alternativa. Na verdade, um dos seus di- drões de habitação e gosto, da sofisticação dos hábi-
ferenciais esteve justamente na sua capacidade de tos de consumo, desde os carros à informática - ga·
aproveitar essa experiência acumulada por pequenos nhou visibilidade.
jornais como Opinião, Movimento, Pasquim, entre Podemos destacar o seu papel também no ter-
outros, na ousadia de trazer para as suas páginas e reno da ampliação e profissionalização do mercado
para os quadros da grande imprensa o espírito com· jornalístico. Não me refiro apenas ao mercado de tra·
bativo, a irreverência e a criatividade esbanjadas pe- balho, mas às novas tendências tecnológicas e em-
los jornalistas que deram vida àqueles valorosos pro- presariais, à transformação da imprensa num negó·
jetos editoriais. cio, numa mercadoria, que exige e necessita ser trata·

A aliança objetiva que a imprensa soube esta- da como tal, com o pioneirismo na utilização do mar-
belecer com a oposição democrática ao regime militar keting e na transformação do jornal no epicentro de
talvez tenha sido a iniciativa de maior fôlego e de con- uma rede de produtos capazes não apenas de asse·
seqüências mais duradouras naqueles anos. Ao falar gurar a fidelidade do eleitor habitual, mas também de
de oposição democrática, refiro-me, é claro, àqueles atrair jovens consumidores.
filiados, como nós, ao antigo MOS, que abrigou os Devo incluir certos temas de economia, de as-
mais diversos grupos políticos, aos que militavam em suntos que adquiriram cidadania plena na imprensa
organizações profissionais como a ABI, a OAB, o Sin- brasileira ao longo das últimas décadas. Se quiser·
dícato de Jornalistas do Estado de São Paulo; tanto à mos identificar, nesse caso, em que a Folha inovou,
liderança operária surgida na região do ABC quanto não devemos nos fixar na cobertura macroeconômi-
aos movimentos que renovavam a Igreja Católica e a ca, talvez inferior a alguns de seus concorrentes, em-
traziam para o campo da resistência. bora ali exponham alguns dos mais competentes e

Pesou também, no caso da Folha, a rede de re· consistentes articulistas brasileiros.
lações que conseguiu estabelecer com as universida- Em que se tornou imbatível foi, sim, na cobertu·
des - USP, Unicamp, Pontifícia Universidade Católica ra da microeconomia. Com efeito, ela deve ter sido a
- e com vários órgãos como a Cebrap e o Cedec, toro primeira a publicar um caderno de negócios e a valori·
nando-se porta-voz da chamada sociedade civil, enti- zar a prestação de serviços ao consumidor. Percebeu
dade abstrata, mas efetiva, que então nascia ou res· a mudança que ocorria com a entrada maciça da mu·
surgia. Iher no mercado de trabalho e tratou de detectar os

Esse quadro estaria incompleto se eu não inclu- novos hábitos que essa situação induzia. De maneira
ísse a renovação dos hábitos e costumes que tam- mais ampla, detectou cedo as modificações que esta·
bém começavam a ocorrer. De fato, outro acerto dos vam ocorrendo nas economias paulista e brasileira,
que então dirigiam o jornal, sobretudo a partir dos que, tendo completado o ciclo de substituição indus-
anos 80, foi a compreensão de que, derrotadas no trial de importações, passava cada vez mais a ser
plano político, as jornadas mundiais de 1968 esta· uma economia de serviços e que estava internaciona-
vam, não obstante, a provocar uma revolução subter- lizando-se aceleradamente.
rânea, forçando uma transformação nos valores e no É fácil perceber que tal capacidade de inovação
comportamento das pessoas, sobretudo no campo não teria se sustentado sem uma profunda reforma
sexual e moral, que nem o moralismo da ditadura con- na forma de gerir a empresa jornalística, sem a per·
seguiu conter. manente atualização e incorporação das novas técni-

É justiça reconhecer que, mais uma vez, a Fo- cas de impressão, sem o esforço organizado no senti-
lha de S.Paulo soube captar essa insatisfação gene- do de aumentar cada vez mais e drasticamente a ve-
ralizada, essa inquietação que grassava no País, ape- loeidade da distribuição.
nas sufocada pelos anos de chumbo. Ela apostou na Como sabemos, todas essas realidades e ten-
abertura não só política, como ética e cultural, como dências são levadas às últimas conseqüências, com
colocou a agenda em temas novos. a notável revolução informacional que vem sendo

Ao fazer isso, não apenas apostou no primado possibilitada pela generalização do computador peso
da sociedade civil, mas tornou-se em boa medida soaI.
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Comecei pela política e devo terminar com a po- Da inação, indiferença e eventualmente intole-
lítica. rância que esse ceticismo antipolítico induz pode vir

Minhas senhoras e meus senhores, do mesmo uma grande ameaça à nossa jovem democracia,
modo que, no campo do jornalismo e da informação, Aproveito este momento especial para conela-
nosso País está vivendo hoje um período de transfor- mar a Folha de S.Paulo a promover um debate de ní-
mação rápida, global e profunda, seria ocioso enume- vel superior ao que temos assistido sobre a limitação,
rar aqui, um por um, os marcos mais importantes des- ora em discussão no Congresso e na sociedade, do
sa luta que levou à experiência democrática mais am- ?ireito de agent~s ~ú,blicos p~e~tare~ info,r~ações à
pia de toda a nossa história. Impre~sa sobre Individuas sUjeitos a rnquento.

E preciso preservar direitos individuais e coleti-
Com todos os graves e seculares problemas so- t 50 d C tOt' - F d Io " ,vos expressos no ar. - a ons I U1çao e era,

ClalS que o PaIs enfrenta, apesar deles, dispomos d I' 'f t - d t d I'. ..,. . como o a Ivre manl es açao o pensamen o e a 1-
hOJe de uma sociedade CIVil articulada, de uma OPI- vre e pres a- d' at'v'dad de o 'ç- d 'o._ 'bl' di' x s o a I I e c munrca ao, o o Ivre
nra~ pu Ica ca a vez_menos t~ erante p~ra com a II'T~- exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissâo, e
punrd~de e a corr~pçao; um~ In:'prensa livre, aguem- compatibilizá-los com o não menor direito a que nin-
da e ciosa de sua mdependencla. guém seja submetido a tratamento desumano ou de-

Dispomos também de uma liderança política gradante, ou ao direito que sejam invioláveis a intimi-
qualificada, atenta para o que está se passando no dade, a vida privada, a honra e a imagem das pesso-
mundo, dotada de um projeto político de reconstrução as, todos eles direitos à mesma hierarquia constituci-
da Nação e de inserção na nova economia mundial onal. A busca desse equilíbrio é necessária para a
globalizada. Somos protagonistas de vasto programa que a Constituição em todos os seus termos seja res-
de reformas que estão revolucionando a face do País peitada.
e preparando-o para o novo século, Esperemos que - como de outras vezes - a im-

Em cada uma dessas etapas de luta, a sacieda- prensa em geral e esse jornal em particular possam
de brasileira pôde contar com a imprensa viva, atuan- contribuir para ajudar a sociedade a encontrar o seu
te e pluralista - friso o pluralista -, marca característi- c~~inho e a cons!ruir com sua críti,ca e atitude propo-
ca da Folha, capaz de acolher as mais diversas opi- sltlva um novo pal,s .9ue possa realizar nossos melho-
niões sobre a vida e a realidade brasileiras, e publicar res sonhos e tradlçoes.
as mais duras críticas e reações de seus leitores às , M.eus par~béons à Folha de S.Paulo e ao Dr,
matérias publicadas, mesmo quando elas represen- LUIS Fnas de Oliveira. (Palmas).
tam a visão de seus editores, criando o contraditório PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE O
essencial à existência democrática. ORADOR:

No entanto não posso deixar de registrar a im- , ' Nos dias de hoje, a info~mação é o mais ~emo-
~ d ' t' t d - d ' cratlco dos benso Sua vocaçao natural para circular

pressao e que o sen Imen o e superaçao o peno- t d b t' I O 't f do , , o . venceu o os 05 o s acu os. conJun o orma o pe-
do autorrtarro pode estar contnbulndo para uma certa I 'do' f I d t I o, 't I t d

~ I' ' .,., as ml las Impressa, a a a, e eVISlva, vir ua, o as
retraça0 quanto aos temas po ItlCOS e institUCionaiS. valendo-se de n3cursos tecnologicamente avança-

Longe de mim negar a necessidade da vigilân- dos, compõe um rede inversa, viva e dinâmica, que
cia que a imprensa exerce ou deve exercer sobre os abarca o planeta inteiro, alimentando sem cessar to-
poderes constituídos. Ela simplesmente é essencial à dos os países,
democracia e sabidamente não é nesse terreno que a E assim é que deve mesmo ser - considerando
imprensa brasileira pode ser criticada. Crítica, se hou- a velocidade dos acontecimentos, às vésperas do se-
vesse, seria quanto aos seus excessos. Estou cha- gundo milênio, Saber antes, neste cenário, é muitas
mando a atenção, ao contrário, para um fenômeno vezes saber melhor. O acesso rápido à informação
menos visível, mas nem por isso menos preocupante, tornou-se indispensável para pessoas, instituições e
qual seja o da contribuição dos meios de comunica- empresas.
ção de massa para a disseminação de um certo cinis- No Brasil, o Grupo Folha foi um dos primeiros a
mo entre a juventude e a intelectualidade; o incentivo percebê-lo, certamente graças à visão empresarial
a uma atitude moralista que nem sempre tem sabido privilegiada de selU presidente, Otávio Frias de Olivei-
evitar as armadilhas do denuncismo, a desconfiança ra. Exemplo disso é a participação pioneira na inter-
apriorística diante de tudo que possa ser visto como net, iniciativa na qual uniu o fornecimento dos meios
política. de acesso ao do conteúdo, dando perfil genuinamen-
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te nacional a um serviço que, nos demais países, cos- Srs. Diretores da Folha de S.Paulo, senhores jorna-
tuma organizar-se em separado. listas e colegas Deputados, não poderia de forma ai·

O caráter modernizador e criativo do Grupo Fo- guma deixar de fazer uso da palavra, nem que fosse
lha, porém, não está visível apenas nos monitores, por alguns minutos, para poder externar toda a minha
mas também nas páginas de seus jornais. O Centro satisfação, prazer e até emoção nesta homenagem à
Tecnológico e Gráfico da Folha, onde são impressos Folha de S.Paulo. Faço-o como simples leitor, como
seus veículos diários (Folha de São Paulo, Notícias paulista e paulistano e representante do PMDB.
Populares e Agora em São Paulo), é um modelo a Hoje esta Casa reúne-se para. um ato de agradeci-
ser seguido, !endo em vista o alto nível tecnológico de mento à Folha de S.Paulo. Foi a forma que encontramos
suas operaçoes. para minimizar a enorme soma dos créditos do jornal que

Uma filosofia de expansão da mídia, corajosa e remontam a janeiro de 1921 e cujos serviços prestados ao
em dia com o que acontece nos países desenvolvi- País nunca são devidamente remunerados.
dos, é aplicada ainda nas de,ma!s áreas ?nde o Grupo Em 1921, aparecia a Folha da Noite, jornal vo-
Folha atua, do mercado edltonal (PubIlFolha) ao de cacionado para ser mais do que o espelho do seu
transportes (Tra~sFolha). _ .' tempo: nascia direcionado para ser a voz gráfica de
. Nem só de Informaçoes, porem, ~Ive um POv? A seu povo. Dele viria, em 1Q de julho de 1925, a Folha
Imprensa t~m um segundo papel crUCial a cumpnr: o da Manhã, que seria a base da empresa Folha da
de constrUir valores. Manhã Ltda. Em 1945, o novo grupo e sua direção se-
• . Qualquer nação que defe.nda a p~uralidade ide~- riam transformados na Folha da Manhã S.A. Em julho

loglca, na busca por uma s?cledade J~sta ~ e~uânl- de 1949, surge a Folha da Tarde e, a partir de 1960,
m.e, encontra na I~prensa livre uma ahad,a :ndls~~n- os três jornais passam a circular sob um nome único
save~. A~enas el~ e capaz de foment~r _o JUIZO cntlco de Folha de S.Paulo, em três edições diárias: matuti-
coletiVO, mfluenclando, para melhor, vlsoes de mundo na vespertina e noturna
e renovando atitudes e práticas de um povo. Este,por' '.. ~

conseqüência, se torna mais participativo e habilitado O breve.re~~mo de sua Vida ~mpresanal n~o fala
a zelar pelo sucesso dos projetos nacionais em curso. ~e todas a~ hlstonas ,qu.e.se podenam contar de Jorna-

Desde a redemocratização iniciada em 1985 listas que fizeram. a ~Jstona ':mudaram os~tempos; que
até agora a atuação da imprens~ logrou recompor ~ contara~ sua propna emoçao nas emoçoes das nos-
universo valorativo do brasileiro. O respeito ao cida- s~s ruas, que documentaram, com a I~~te da tecn.olo-
dão e à coisa pública, a consciência de seus direitos, 91a, os momentos em que o mundo deCidia seu destmo.
Odever do interesse pela política nacional, estadual e Não há como negar que, desde os anos 80, a
municipal, entre outros, foram alguns dos valores que Folha de S.Paulo tornou-se o veículo mais em evidên-
voltaram, por seu intermédio, a fazer parte do cia. Se nos perguntarmos como - era um jornal que es-
dia-a-dia. E o Grupo Folha novamente destacou-se tava com dificuldade de mercado em 1962, e o panora·
nesse processo. Com freqüência, enfrentando resquí- ma da imprensa naquele momento era indefinido e exi-
cios do autoritarismo. Sem o espírito aguerrido do gia coragem -, a resposta seria encontrada, sem dúvi-
Grupo Folha e da imprensa brasileira, todos os avan- da, no caráter modernizante da família Frias, que na-
ços éticos de nossa sociedade, com certeza, teriam quele ano assumiu o controle acionário do jornal.
sido bem mais vagarosos. Otavio Frias de Oliveira, ex-diretor do Banco

O povo de São Paulo, por meio de seus repre- Interamerícano, associado ao empresário Carlos Cal-
sentantes, agradece ao Grupo Folha por todos esses deira Filho, empenhou-se, de 1962 até meados da dé-
serviços prestados à causa da modernização do cada de 70, am sanear a empresa. Mas, mesmo an-
País, da justiça social e da liberdade. tes de isso ter sido feito, passou a investir numa gran-

Mário Covas, Governadordo Estado de São Paulo. de revolução editorial. Novas máquinas e modernas
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo rotativas off-set foram compradas em 1966. Paralela-

a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Izar, que falará mente, a linha editorial era arejada, com a contrata-
pelo Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN. ção de jornalistas ilustres. Em torno de si construíram

O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PMDB - SP. Pro- talvez a melhor equipe jornalística do Brasil.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente Michel Em 1976, com o começo da abertura política, a
Temer, Sr. Minístro Antônio de Pádua Ribeiro, Sr. Mi- Folha de S.Paulo foi o primeiro jornal a abrir suas
nistro Andrea Matarazzo, Sr. Otavio Frias de Oliveira, duas primeiras páginas para editoriais e artigos assi-



Mário Sergio Conti, com muito espírito, depois
de chamá-lo de "empresário schumpeteriano", valori
zando no administrador a acumulação do capital pelo
trabalho, diz que ele "descobriu a sua verdadeira vo
cação com mais de 50 anos. Um homem pequeno, de
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nados, refletindo uma pluralidade de opiniões que Cumprimentamos a Folha de S.Paulo, nossa
muitos jornais ainda hoje não têm. Folha da Manhã, da Tarde, da Noite: nossa Folha do

Em 1984, a Folha de S.Paulo assume seu caráter Brasil. (Palmas.)
crítico, mas apartidário, sob a direção dos dois filhos de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
Otavio Frias: Luís e Otavio. Otavio, o pai, nunca quis ser a palavra, para falar pelo PFL, ao Deputado Inocêncio
considerado empresário ou jornalista, mas um simples Oliveira.
comerciante; paradoxalmente, porém, legou ao Brasil O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro-
seu mais dinâmico conglomerado jornalístico, o Grupo nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputa-
Folha, que, além da Folha de S.Paulo, inclui o jornal No- do Michel Temer; Sr. Presidente do Superior Tribunal
tícias Populares, o Datafolha e a Agência Folha. de Justiça, Ministro Antônio de Pádua Ribeiro; Sr. Mi-

A tiragem de 1,5 milhão de exemplares, alcan- nistro Angelo Andrea Matarazzo, representante do
çada já em 1994, não deriva apenas do fato de sua ci- Exmº Sr. Presidente da República; Sr. Otavio Frías de
dade-base, São Paulo, ser o maior aglomerado urba- Oliveira, idealizador e idealista do Grupo Folha; Sr.
no do hemisfério sul. Os 10% da população nacional Senador José Sarney, ex-Presidente da República;
que moram na Capital paulista ajudaram no sucesso Srs. Líderes, Srs. Deputados, caros jornalistas e fun-
da Folha de S.Paulo. Mas esse sucesso não veio cionários da Folha de S.Paulo, Sr. Otavio Frias Filho,
apenas por inércia. Ao contrário, sua ascensão de- minhas senhoras e meus senhores, .quero juntar mi-
veu-se, em primeiro lugar, a uma estratégia de mar- nha voz às vozes dos ilustres Deputados que me an-
keting que o garantiria como primeiro jornal da Capi. tecederam nesta sessão de homenagem à Folha de
tal a chegar nas bancas do interior. Foi assim que a S.Paulo lembrando Edward Morgan Forster em seu fi-
Folha de S.Paulo começou a crescer pouco a pouco, vro "Dois Brindes à Democracia", quando diz que, "se
conquistando o mercado, a opinião pública e os anun- o regime do laissez-faire não funciona no mundo ma-
ciantes. terial" - porque cria a selva capitalista do mercado ne

gro -, "ele funciona, e muito bem, no mundo do espíri-
Em segundo lugar, Otavio Frias logo percebeu to". E acrescenta: "Se você planeja controlar as men-

que seus "clientes" não eram os grupos do Governo tes dos homens, você os faz definhar; você traz a cen-
ou da Oposição, mas os leitores. Sendo assim, fiel ao sura, a polícia secreta, abre a estrada para a servi-
seu slogan "um jornal de rabo preso com o leitor", a dão, para construir a comunidade dos escravos".
Folha de S.Paulo seguiu e estimulou as grandes as- Contra o controle do espírito, sempre se colocou
pirações populares como o movimento pelas Dire- o jornal do Sr. Otavio Frias de Oliveira, enfrentando po-
tas-Já, o impeachment de Collor e outros movimen- derosas de todos os matizes e em todas as épocas.
tos populares.

Para quem acompanha a trajetória da Folha,
Cumpre-nos ainda dizer que o sucesso da Fo- não é de admirar que, a partir de 1962, o jornal, sob o

lha de S.Paulo não diminui o valor de seus concor- comando de Carlos Caldeira Filho e Otavio Frias de
rentes. Existem jornais capazes de dar um bom pano- Oliveira, tenha seguido um projeto de permanente
rama do que acontece neste País de dimensões con- atualização, de modo a torná-lo contemporâneo das
tinentais. Mas é certamente mais provável que, ao mais modernas técnicas de comunicação disponíveis
procurarmos notícias do Brasil, se não estivermos no mercado. Fundada em 1921 por Olavo Olivio Olival
comprometidos com uma região em particular, nós as Costa, a Folha esteve sob o comando empresarial de
procuraremos na Folha de S.Paulo. Francisco Matarazzo e Octaviano Alves de Lima, e,

Neste dia de homenagem e agradecimento, de 1945 a 1962, sob a direção de José Nabatino Ra-
cabe lembrar o talento de profissionais que imprimi- mos.
ram na folha branca de papel o manancial no qual a Otavio Frias de Oliveira representou, sempre, a
informação corre límpida e pode ser bebida por quem imagem da continuidade empresarial dentro do jor-
tem sede de verdade. nal.

É por este sentimento, Srs. Deputados, que mi
nha bancada me fez o porta-voz na saudação a esse
jornal de todos os dias e todos os momentos, a esta
Folha que se faz ouvir com sua palavra forte nas ho
ras em que a Nação precisa ouvir a voz da imprensa.



08998 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

olhos muito vivos e brilhantes, que não desgrudam do nal", fixando como paradigma que "a notícia é sagra-
interlocutor". da e o comentário é livre". Daí o pluralismo na escolha

Posso dizer isso, Sr. Presidente, Srs. Deputa- dos seus colunistas, o espaço de opinião aberto, o
dos, minhas senhoras e meus senhores, porque há noticiário vasto e abrangente, o alto nível cultural do
cerca de uma semana estive na Folha de S.Paulo e caderno Mais e a criação do ombudsman, para aco-
pude constatar que a afirmativa é verdadeira. Iher críticas e ele próprio criticar e apontar distorções

Descendente dos Barões de Itaboraí e Itambi, na feitura do jornal.
mas sem aristocracismos inibidores, ele se mostrou Com os Frias na Folha de S.Paulo, o jornalismo
homem dedicado à tarefa de construir e criar empre- brasileiro definitivamente fixou a sua credibilidade
sas, vivenciando todas as funções, de boya mecanó- editorial, abalada por tantos anos de interferência de
grafo, de escriturário a bancário, encontrando final- Governos na orientação da mídia e também pela in-
mente no jornalismo sua verdadeira vocação. Ele con- gerência da censura, que abafou vozes e amesqui-
tradiz a máxima do Visconde de Santo Tirso, de que nhou o papel da imprensa, retardando a redemocrati-
"tudo no mundo são vocações perdidas". Otavio Frias zação do País.
de Oliveira viu no jornalismo sua verdadeira vocação, Os leitores passaram a ver e a ler os jornais, an-
a do editor, na demarcação exata e rigorosa entre a tes diários de cegos, como a confirmar, nos anos do
informação e a opinião. Peronismo, aquele diálogo entre Jorge Luis Borges e

Em Otavio Frias Filho identificam-se o escritor e um taxista de Buenos Aires, que Adolfo Bioy Casares
o jornalista, numa simbiose feliz, pois, para usar ex- reproduz no seu livro "De Jardins Alheios". Borges
pressão comum a Anibal Fernandes, combatente jor- diz, dramaticamente, ao taxista que o leva pela cida-
nalista pernambucano dos anos 40 e 50, "nem todo de: "Não posso ler, sou cego". E o chofer lhe respon-
escritor é jornalista, mas todo jornalista deve ser um de: "Nada, nem mesmo os jornais?"
escritor". Há um problema deontológico sério nesse rela-

A ele deve-se a renovação gerencial e editorial cionamento entre as fontes e o jornalista, que pode
do jornal, no chamado Projeto Folha, que atraiu nu- cristalizar cada vez mais a opinião publicada como se
merosos talentos, recrutando jovens egressos da uní- fosse a verdadeira opinião pública. Tchakhotine, no
versidade paulista, que trouxeram ao batente o contri- seu livro clássico "A Violação das Massas pela Propa-
buto de novas idéias e ajudaram na consolidação edi- ganda Política", já mostrava, com clareza, os efeitos
torial do veículo. poderosos das novas tecnologias no controle das

Perseguido e processado, souber reagir com massas. Nazistas e comunistas usaram nos anos 30
brio e dignidade às investidas dos detentores do po- e 40, com habilidade, o cinema, as novas técnicas
der, que tentaram intimidar o jornal a partir daquela gráficas, a rádio, e chegaram - no caso dos nazistas-
tarde de 24 de março de 1990. 8ó por esse fato, meu ao limiar da televisão. Estão aí, nos tempos atuais,
caro Sr. Otavio Frias de Oliveira, prestei aquela home- para demonstrá-lo, a flexibilidade das imagens em
nagem, e gostaria de fazê-lo de público desta tribuna; movimento, na televisão, e a palavra direta, na rádio, o
só esse fato justificaria, Otavio Frias Filho, sua pre- alcance do seu enorme poder persuasivo.
sençç:l marcante na Folha e no jornalismo de nosso Fiquemos alerta! Da mesma maneira que hoje é
País, a quem rendo nesta hora as mais justas home· possível, com a engenharia genética, fazer o "homem
nagens. novo" que os nazistas idealizavam - e, quem sabe,

Otavio Frias Filho quebrou todos os tabus e con- até mesmo as "laranjeiras para a Sibéria" da utopia de
venções naquele Projeto Folha, acabando com um Lyssenko - é possível, com as técnicas de comunica-
tipo de "jornalismo pronto-a-vestir" que existia para ção, inclusive com a indução subliminar do texto, ge-
adaptar-se a todos os gostos políticos, servindo à la rar efeitos de comportamento que condicionem as de-
carte, indistintamente, políticos e governos de oca- cisões numa democracia.
sião. Trouxe para a redação da Folha a aplicação prá- É por isso que as relações de poder dentro da
tica da máxima cunhada por Juan Luís Cebrián, famo- comunicação social se revelam diretamente como re·
so jornalista espanhol, no seu livro "Carta a um Jovem lações de poder político. A extensão do exercício des-
Jornalista": "Só há dois gêneros de jornalistas: os que se poder, através de mecanismos de controle da opi-
escrevem bem e os outros". nião pública, pode significar, a médio prazo, o mais

Para ele, tanto quanto para o célebre filósofo importante fator singuli;u de ameaça às liberdades pú-
alemão Hegel, o jornal sempre foi "uma oração mati- blicas na democracia. E uma questão difícil de identif;-



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 08999

car e quantificar -, mas, como no Quixote, se dizia carta do Presidente da Assembléia da Repúblic~ Por-
das bruxas, que las hay, las hay - que as há, há. tuguesa, meu amigo, Deputado António de AJm~ida

Concordo com José Pacheco Pereira, hoje eu- Santos, enviando-me dois dos seus livros mais recen-
rodeputado, político e jornalista em Portugal, que "um tes, "Do Outro Lado da Esperança" e "Quase Retra-
dos problemas políticos mais desafiantes" da sacie- tos", na qual fêtZ referência a essas ameaças àd~mo~

dade democrática consolidada é o da comunicação e cracia em todo o mundo, para concluir: "Temos de de-
da informação. Quantas vezes somos, os políticos, fender a instituição parlamentar e a democracia re-
mal interpretados ou analisados com a lente do pre- presentativa, não só dos seus inimigos, mas do~ ino-
conceito ou do viés de interesses contrariados? A co· centes úteis que se enfileiram em críticas e que, no
municação, para os políticos, é fundamental e integra terminal, podem resultar num regresso das dltadu-
necessariamente seu projeto de acesso ao poder, fi- ras".
nalidade da ação política, legitimada pelo voto. O jornal e o Parlamento são instituições perrna-

Na verdade, como dizia McLuhan, o medium, o nentes da sociedade democrática. Os Governos pas-
meio, é a "massagem", e a "massagem" cerebral é a sam. Elas resistem, todavia, às vicissitudes do tempo,
"mensagem". Por mais que se empenhem os partidos aos ataques dos radicais e dos fundamentalistas de
na divulgação dos seus prog~amas, a diferença entre todos os credos religiosos e políticos - que não ~cei.

políticas é hoje muito mais transmissível pelas dife- tam a crítica, porque são criaturas da impunidade,
renças individuais de posturas e estilos, pela empatia atores da demagogia e protagonistas das ditadura~
e carisma pessoal de cada um do que pelos progra- ou dos cesarismos iluminados. .
mas substantivos. Não somos, porém, instituições perfeitas. Refle-

Por isso, na jornada democrática de construção timos a opinião pública e, parodiando Churchill, cons-
do Brasil, caminhamos juntos, jornalistas e políticos, truímos a opinião publicada. Ao longo da história, a
os primeiros querendo "revelar", os segundos queren- opinião pública. aceitou faraós, apoiou monarca!, ab·
do "esconder", o que mostra um conflito corporativo solutos e liberais, exultou com demagogos, muç;!O\.l
pelo controle da informação, que devemos superar caudilhos, consentiu aristocracias, aplaudiu dema-
pelo diálogo permanente, com a ferramenta do jorna- cracias, derrubou Parlamentos. Nada se fez que ~

Iismo investigativo, que a Folha inaugurou, e o Parla- opinião pública não consentisse ou aprovasse, de fqr·
menta, não só com a tribuna e as Comissões de ma tácita ou explícita. Nela o político vai buscar aque..
Inquérito, mas também como indutor do processo de la reserva de poder que o sustenta na renovaç~o do
desenvolvimento nacional. seu mandato popular. Nela, os jornais apóiam-se par~

Os políticos, em todo o mundo, fazem cada vez corrigir rumos, mudar seções, orientar editoriais, me-
mais política no próprio terreno da comunicação, mol- Ihorar seu padrão gráfico, criar e oferecer serviços ;ao
dando sua ação também pelo ritmo, os dias e as ho- universo de leitores.
ras dos jornais e da TV, procedendo às escolhas em Os jornais continuam citadinos, porque as cida-
função do caráter comunicacional do que dizem e da des têm uma densidade crítica que o campo não ofe·
forma como o dizem. Os jornalistas, por sua vez, ten- rece. Mas, a exemplo de outros jornais, a Folha de
dem a atuar no terreno da política, tendência que vem S.Paulo, ao dedicar espaço ao campo, mostra ... e cito
desde o século XIX, mas acentuou-se com a propa- o Diário de Pernambuco e o Jornal do Commerclo,
gação dos meios de comunicação de massa e, em do Recife - "que a Província é a memória da Naç~o."

particular, da televisão. Ambos os segmentos, políti- Alguém já disse que a imprensa procura usurpar
cos e jornalistas, essenciais no livre jogo democráti- a autoridade civil, mas essa é uma crítica improca·
co, devem precaver-se, todavia, para que o mercado, dente, porque ela é a autoridade cidadã e dela faz o
as forças do mercado - ou seja, o poder econômico - seu ofício, como a política é tarefa dos políticos e não
não lhes venha a ditar regras de comportamento ou a de jornalistas, de promotores ou de juízes.
exercer sobre eles o controle, que é uma das amea- Vejo, com certa apreensão, que, de vez em
ças embutidas no processo de globalização. quando, no abrigo da Constituição de 1998, os cam.

A imprensa e o Parlamento têm inimigos co- pos de atuação dos Poderes algumas vezes se con·
muns. Estamos vendo o que acontecesse nestes dias fundem. Daí o imperativo de se estabelecer, no conví..
na Áustria, com a ameaça de tomada do poder pelos via democrático brasileiro e dentro do nosso prooesso
neonazistas, como a reeditar os anos sombrios da formativo, a equipotência dos Poderes da República,
Alemanha pós-Weimar, com a ascensão legal de Hi- única forma de fazer do Estado um instrumento a $~r·

tler e do nacional-sociaIi3mo. Há poucos dias, recebi viço da Nação. () Parlamento e o jornal - e essa, ras·



Por fim, quero fazer um apelo como cidadão, lei
tor, homem público, para que a Folha de S.Paulo tra
ve - porque já travou grandes batalhas pelo democra
cia e cidadania no Brasil- outra grande batalha: a de
mocratização dos meios de comunicação. Grande
parte da mídia se associou a grupos econômicos nas
privatizações e perdeu a independência. É preciso
que no Brasil se dê uma atenção especial à luta con
tra os monopólios, contra a continuação da concen
tração de renda e à falta de uma política efetiva de de
senvolvimento nacional. À elite dirigente do País falta
audácia e capacidade para enxergar o que está acon
tecendo no mundo. Sinto, nos editoriais da Folha de
S.Paulo, que ela acorda para essa dimensão.

O Brasil não cabe no mundo como está organi
zado hoje; se quer desenvolver-se, tem de mudar de
rumo. Isso já está mais do que evidente. Foi assim
com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, com
Ernesto Geisel, ainda na ditadura, e será assim, por
que está escrito na História do Brasil, na sua forma
ção econômica e social. Não diria que é o destino do
Brasil, porque não fica bem para um socialista abra
çar a doutrina do destino manifesto. Não o farei por-
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ponsabilidade muito cabe a Folha de S.Paulo - de- A história recente do Grupo Folha é a história da
vem contribuir cada vez mais para que o Estado aqui luta contra a ditadura, pelas diretas, da luta contra a
não se torne diacrônico em relação à sociedade, mas corrupção, mas acredito que, como brasileiro que lu-
sincrônico às suas expectativas e aspirações de de- tou em armas contra a ditadura militar, seria desleal
senvolvimento econômico com justiça social. com os companheiras e companheiras que deram a

Neste instante, Sr. Presidente, quando come- vida pela democracia no Brasil se não relembrasse o
moramos o transcurso dos 79 anos de existência do período que, através da Folha da Tarde, reproduziu
jornal Folha de S.Paulo, em nome do Partido da um noticiário ao agrado da ditadura militar. Acredito,
Frente Liberal, quero dizer ao Sr. Otavio Frias de Olí- inclusive, que o Grupo Folha deve uma revisão históri-
veira, idealizador e idealista desse jornal, que conti- ca da participação da Folha de 5.Paulo naquele pe-
nue mais tantos e tantos anos com esse idealismo em ríodo. Os editorialistas têm respondido a cartas no
defesa do Jornalismo puro neste País; ao Sr. Otavio "Painel do Leitor', mas acredito que, pelo menos re-
Frias de Oliveira Filho, que cultue essa tarefa tâo boni- centemente, as respostas não estão à altura da histó-
ta de seu pai; aos jornalistas aqui presentes, a todos ria da Folha de S.Paulo. É preciso fazer uma revisão
que fazem a Folha de S.Paulo - diretores, redatores, histórica da participação do Grupo Folha naqueles
jornalistas, fotógrafos, mecanógrafos, office-boys, anos, particularmente da Folha da Tarde.
enfim, a todos, do mais simples ao mais graduado -, o Quero, Sr. Presidente, recordar uma figura que
sentimento de que contribuíram decisivamente para a me é cara, a de Cláudio Abramo. A história desse ho-
formação de um novo modelo de jornalismo gráfico mem se mistura com a do jornalismo brasileiro, parti-
em nosso País. (Palmas.) cularmente da Folha de S.Paulo. Tive o privilégio de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Hegistro conviver com Cláudio Abramo, de viver em sua casa
a presença do Senador José Roberto Arruda e, ao por duas vezes: na clandestinidade, na década de 60,
mesmo tempo, peço a compreensão dos oradores no quando já estava com prisão preventiva decretada, e
sentido de que haja uma síntese na homenagem, depois, no final da década de 70, já retornado à legali-
como homenageado estará o próprio Dr. Otavio Frias dade, quando ele estava vivendo na Grã Bretanha.
de Oliveira, pois temos ainda dez oradores inscritos. Quero recordá-lo e prestar homenagem a esse ho-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a mem, Cláudio Abramo, que, junto com Otavio Frias
palavra o Deputado José Dirceu, que falará pelo PT. Oliveira, reescreveu a história do jornalismo brasilei-

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão do ro.
orador.) - Sr. Presidente, Sr. Otávio Frias de Oliveira;
Ministro Andrea Matarazzo, que representa o Sr. Pre
sidente da República Fernando Henrique Cardoso;
Ministro-Presidente Pádua Ribeiro, do SuperiorTribu
nal de Justiça; Presidente José Sarney, Srs. Líderes,
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, acredito que a his
tória da Folha de S.Paulo se confunde, em grande
parte, com a nossa própria. Como cidadão, leitor, as
sinante, como homem público e como petista, vive
mos juntos esses últimos quarenta anos da vida políti
ca brasileira.

Na juventude, quando me iniciei no movimento
estudantil, fui agraciado por um jornal de São Paulo
com um primeiro editorial: "Os Baderneiros da PUC".
O Jornal da Tarde se referia ao meu querido e sau
doso companheiro Luís Travassos e a mim. Tive o or
gulho de receber da Última Hora, publicação então
vinculada ao Grupo Folha, uma manchete de duas
páginas: "Dirceu vence esse Congresso" - congresso
proibido, reprimido pela ditadura no Crusp, que ven
cemos numa disputa, como parece ser a marca da
nossa vida no movimento estudantil em 1967, com a
Presidência da União Estadual dos Estudantes.
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que não acredito, mas estou convencido de que o poeta baiano certa vez escreveu. Discutindo entre os
Brasil precisa mudar de rumo. A questão da defesa populares, dizia assim: "Uma andorinha só não faz
do Brasil está na ordem do dia. verão".

O Grupo Folha, particularmente o jornal Folha Dr. Otavio, com a sua postura, com a sua digni-
de S.Paulo, com quem todos nós temos uma relação dade, com todo o seu empenho e toda a sua vida, te-
verdadeira, como disse Aloizio Mercadante, nosso Lí- nho a certeza de que sempre representou para o
der, de ódio e amor - por várias vezes, ao fado de povo brasileiro, em todas as oportunidades, o que
Lula, fomos à Justiça polemizar e fazer o contraditó- uma andorinha só representa a todos nós: o prenún-
rio, como cidadãos, com a Folha de S.Paulo -, teve cio do verão! (Palmas.)
um papel na vida política brasileira, na luta em defesa O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
da cidadania e da democracia. Espero que continue a palavra ao Sr. Deputado Celso Giglio, pelo PTB.
tendo, com estas duas grandes bandeiras: a demo- O SR. CELSO GIGLIO (Bloco/PTB - SP. Pro-
cratização dos meios de comunicação e a defesa da nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputa-
cidadania e do Brasil. do Michel Temer, Ministro Pádua Ribeiro, Sr. Otavio

O Brasil precisa de quem o defenda. Estamos Frias, na pessoa de quem saúdo a família Frias e to-
nessa trincheira. Espero que a Folha de S.Paulo dos os funcionários ligados ao Grupo Folha, Sras. e
também esteja. Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, homenagea-

Muito obrigado. (Palmas.) mos, em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, um
O SR. PRESIDENTE (Mich~1 Temer) _ Concedo dos mais importantes meios de comunicação do Bra-

a palavra ao Deputado Odelmo Leão, que falará pelo sil: a Folha de S.Paulo.
PPB. Desde sua primeira edição, em 19 de fevereiro

O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi- de 1921, o jornal vem ajudando a contar e a traçar a
são do orador.) _ Sr. Presidente, Deputado Michel Te- história do País. Esse caráter de ator histórico da Fo-
mer, Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, lha de S.Paulo destaca-a da maioria dos demais jor-
Ministro Antônio Pádua Ribeiro, Dr. Otavio Frias de nais do País. Em especial, a cobertura política, que fa-
Oliveira, Dr. Luís Frias de Oliveira, grande família do cilmente poderia causar melindres, se não fosse reali-
Grupo Folha, meu caro Presidente José Sarney, Sras. zada com seriedade, é respeitada nacionalmente.
e Srs. Parlamentares, minhas senhoras, meus senho- Desde os anos 60, quando foi adquirida por Ota-
res, escrevi algumas linhas para que pudesse aqui, vio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, a Folha
em nome do Partido Progressista Brasileiro, nesta de S.Paulo tem assumido posições que, muitas ve-
manhã, dirigir as nossas homenagens a essa grande zes, representam os anseios de toda a sociedade
empresa e família. Todos sabemos, através dos que brasileira.
já usaram desta tribuna, do valor e da contribuição Foi assim quando, no início da década de 80, se
que o Grupo Folha deu ao Brasil e continuará dando a engajou no movimento das Diretas-Já. Nenhum jornal
todos nós. ousou, naquele período, ligar-se de modo tão intenso,

Dr. Otavio, gostaria de falar ao senhor com o com uma cobertura tão participante, a um movimento
meu coração, não com a leitura. Estive com o senhor que tomava as ruas de todo o País.
na Presidência da Câmara, olhei nos seus olhos, não Sem dúvida, o destaque que a Folha de S.Paulo
trocamos uma só palavra. Mas V. Sª me conquistou deu aos aconteGimentos contribuiu de modo decisivo na
pela sua maneira simples e humilde com que se apre- conscientização da opinião pública. Na redemocratiza-
sentou e se portou. A partir daquele momento, perce- ção, o jornal pôde sentir-se também vitorioso, por ter lu-
bi o quanto V. Sã representa para todos. Não vou fazer tado pela democracia ao lado de todo o povo brasileiro.
a leitura do meu discurso, meu caro Dr. Otavio Frias A coragem jornalística de assumir posições claras
de Oliveira, mas simplesmente abraçá-lo e falar da- também se manifestaria quando a redação do jornal foi
quele sentimento que tive naquele momento pelo se- invadida pela Polícia Federal em 24 de março de 1990.
nhor. Estávamos, então, em pleno regime democrático. Esta

Homenageando-o, em nome de toda a bancada invasão, baseada em um frágil pretexto contábil, seria
do Partido Progressista Brasileiro, quero dizer que apenas o início de uma série de polêmicas entre o jornal
pude captar que V. Sã, em todos os momentos da vida e o Presidente da época, Fernando Collor.
brasileira, significou uma passagem para nosso povo. Ao repudiar com veemência o gesto truculento
Quero resumir rapidamente uma mensagem que um de que fora vítima, a Folha de S.Paulo criticou dura-
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mente o Governo empossado há poucos meses e de- tabeleceu novos parâmetros técnicos e provocou
fendeu a liberdade de imprensa no editorial "A escala- uma verdadeira revolução dentro do próprio jornal.
da fascista". Novos investimentos foram feitos, culminando

Apesar desse incidente, o jornal continuou as- na inauguração do novo centro gráfico, em 1995, o
sumindo posições às vezes polêmicas e à revelia dos primeiro do mundo em condições de produzir um jor-
governantes, sempre de acordo com a consciência e nal de grande circulação inteiramente em cores.
o discernimento de Otavio Frias de Oliveira e Otavio Tudo isso contribuiu para que a Folha de S.Pau-
Frias Filho, que sempre se mantiveram sensíveis aos lo se tornasse um jornal de abrangência nacional,
interesses de todos os brasileiros. comprometido em transmitir informações precisas e

Pouco tempo depois, o jornal sofreria um pro- de qualidade aos seus leitores.
cesso inédito, o primeiro da história do Brasil, de um Encontram seu espaço no jornal opiniões de di-
Presidente em exercício contra um jornal. Duas notas versas tendências políticas, ideológicas e religiosas,
políticas, que também haviam sido publicadas em ou- reflexo do mundo cada vez mais plural culturalmente.
tros meios de comunicação, eram os principais argu- Um mundo onde a Internet permite uma comunicação
mentos da acusação contra Otavio Frias Filho e ou- veloz entre as nações e oferece livre circulação de
tros três jornalistas. idéias. A Folha de S.Paulo continua ajudando a en-

Sem mudar sua linha editorial ou se intimidar tender as transformações, possíveis somente com a
com o processo judicial, a Folha de S.Paulo continu- liberdade de expressão que o jornal sempre defendeu
ou a relatar os fatos políticos de maneIra isenta e críti- e que caracterizam o momento atual.
ca. No contexto de um mundo globalizado onde as

Às vésperas da conclusão do processo, no qual informações são fartas, a Folha de S.Paulo continua
foi inocentado, o jornal publicou na primeira página sendo um dos meios de comunicação de maior credi-
uma "Carta Aberta ao Sr. Presidente da República" bilidade do País. O jornal acompanhou as inovações
reafirmando a defesa da liberdade de expressão e de tecnológicas e manteve-se sintonizado com a histó-
imprensa no País. "Penso que a função da imprensa é ria. Frustrou, assim, aqueles que previam o fim da mí-
apartidária e crítica de uma forma geral. Não se trata dia impressa.
de apoiar ou se opor a Governos". escreveu Otavio Porém, não ficou alheio às novas tecnologias. O
Frias Filho na carta aberta. E continuou mais adiante: Universo Online, resultado da associação do Grupo
"O que está em jogo é decidir se daqui por diante a Folha com o Grupo Abril, é um pólo de serviços e in-
Nação contará com uma imprensa intrépida ou teme- formações on-Iine. Informa com rapidez centenas de
rosa, livre ou subjugada". jornais, rádios e emissoras de televisão. É também

Em 1992, o jornal desempenhou mais uma vez um provedor de acesso à Internet e o que oferece o
papel importante num momento delicado para o País. maior conteúdo em língua portuguesa. E mostrou
Diante das evidências de envolvimento do Presidente que, além da quantidade de informação, é preciso
da República em esquemas de corrupção, sugeriu qualidade jornalística.
sua renúncia. E o fez de forma clara, em defesa das No campo cultural, destaca eventos e abre es-
instituições democráticas, e não por interesses políti- paço para as novas iniciativas. O caderno Folha Ilus-
cos mesquinhos no editorial de primeira página "Re- trada é uma referência obrigatória para aqueles que
núncia Já", no qual sugeria o afastamento do Presi- querem saber das novidades do mundo literário, cine-
dente da República. matográfico e das artes em geral.

Daí em diante, sem perder a independência e o Outro destaque do jornal foi a criação do cargo
critério jornalístico que sempre marcaram a Folha de de ombudfrr.an. Através deste profissional, os leito-
S.Paulo, continuou lutando pela manutenção da li- res da Folha podem criticar e discordar do que é pu-
berdade política e pelo direito garantido pela Consti- blicado, o que tem reforçado o caráter democrático do
tuição de todos os cidadãos exercerem sua liberdade jornal.
de opinião. Assim agindo, a Folha de S.Paulo tem informa-

Além disso, o jornal fez da constante reformula- do e ajudado a formar a opinião da sociedade paulis-
ção uma de suas marcas registradas para continuar a ta. Pautando-se por um jornalismo investigativo, plu-
informar os leitores. Na década de 70, a Folha de ralista, isento e independente, o jornal apura com ri-
S.Paulo, passou por sua primeira grande transforma- gor os fatos antes de transmiti-los. Dessa forma, per-
ção editorial. Na década seguinte, o Projeto Folha es- mite que o leitor tire suas próprias conclusões.
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Esta postura é importante especialmente quan- Encareço, mais uma vez, aos Srs. Deputados ho-
do o assunto é política. Mais do que os outros temas menageantes a observância do prazo de cinco minutos.
abordados diariamente pela imprensa, a política pro- O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
duz fatos que podem ser facilmente distorcidos. Mui- Pronuncia o seguinte discurso.) - Exmº Sr. Presiden-
tas vezes, basta apenas colocar uma frase fora do te, Deputado Michel Temer; Exmº Sr. Ministro do Su-
contexto em que foi dita para gerar uma crise. Ou en- perior Tribunal de Justiça, Pádua Ribeiro; eminente
tão oferecer uma dimensão excessivamente grande a Sr. Otavio Frias de Oliveira; srªs e Srs. Deputados,
um fato de menor importância. srªs e Srs. Senadores; srs. jornalistas, atendendo ao

Pode-se afirmar, por mais surpreendente que apelo de sintetizar, formulado por S. Ex!!, o Presidente
isso possa parecer, que a política é o tema jornalístico Michel Temer, e sublinhando que os oradores que me
que mais oferece oportunidades ao sensacionalismo. antecederam nesta tribuna já fizeram um histórico de~

No que diz respeito a isso, a Folha de S.Paulo é uma talhado da fundação do Grupo Fo.lha d~ São Paulo,
exceção. Por ser um jornal democrático e sério, apre- d~sd~ 1921 : ,!uand~ a 19 de fevereiro ~elo a I~~e sua
senta aos seus leitores os fatos verdadeiramente rele- pnmelra edlçao, ate 1962, quando fOI adqUirido por
vantes. Não perde tempo com picuinhas do mundo Otavio F~ias e ~arlos Caldeira F~ho, .e~presários dos
político nem com oportunistas de plantão. setores financeiro e da construçao CIVil, acentuo e re-

, . . mato que a Folha teve diversos proprietários e variá-
Nesta area, co~ta ainda com o auxfilo da Datafolh~ veis linhas editoriais, o que levou o historiador Nicolau

que, desd~ .:983, re~lza !evantament~ de~os e ~qu~- Sevcenko a dizer que "se trata de um jornal em cons-
sas de Dplnlao que sao dIVUlgados no Jomal. E um dos Insti- tante reformulação".
Mos de ~quisa ~s_conceituado e r~peita~ d~ País, A história que aqui importa ressaltar, Sr. Presi-
em es~lal pela precISa0 de suas pesqUisas eleitoraiS. dente, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus se-

E importante lembrar também que todas essas nhores, é a do período recente, quando a Folha de
qualidades que o jornal apresenta não existiriam sem S.Paulo confunde-se com as lutas da sociedade bra-
a competente equipe de jornalistas, editores, repórte- sileira pela redemocratização do País, sendo, por isso
res, articulistas, fotógrafos e todos aqueles que traba- mesmo, porta-voz da liberdade e vítima dos tiranos
Iram na elaboração do jornal e fazem com que seu de ocasião. Foi a partir de 1974, quando percebeu o
padrão editorial e gráfico sejam de alto nível. renascimento da política no País, que a Folha infletiu

Sr. Otavio Frias de Oliveira, esta é uma data sua linha editorial para o debate democrático. Na es-
inesquecível, sobretudo para mim. No dia 19 de feve- teira da abertura política a que foi conduzida a auto-
reiro, comemora-se também o aniversário de emanci- cracia militar, cujo modelo de gestão, então, se esgo-
pação político-administrativa da minha cidade de ori- tava, a Folha criou, já naquele ano, a mais pluralista
gem, a querida Osasco, na Grande São Paulo. das páginas de opinião da imprensa nacional.

A Folha de S.Paulo, com suas qualidades, virtu- Intel~ctllais ~ políticos perseguidos pela ditadu·
des e independência, aqui cantadas em prosa e verso, ra, proscntos. da Impre~s.a como fonte~ ou _autores,
muito fez pelo nosso País. Osasco, uma das mais impor- ~assaram a d!sp~r da pa~lna 3 para p~bl~caçao ~e ~r-
tantes cidades do Brasil, com pujança e determinação de tlgos q~~ def~n?lam as hberd~des pu~llcas. Cle~tls-
sua gente, recebeu brasileiros de todo País nas décadas tas pO."tlcOS,)Unstas, economistas, artistas de dlver-
de 60 e 70, com o objetivo de torm::r-se cada vez mais sas onentaçoes pas~~r~m a escrev~r sobre ~s maze-
autônoma e moderna com a finalidade de fornecer me- las do modelo autontano, a denunCiar a falSidade do
Ihor qualidade de vid~ aos que nela vivem. "milagre econôm,ico", a exalta.r a ~emocracia p~atica-

. da em outros parses. Sob a dlreçao do grande Jorna-
Ne~te momento em ~ue o Jorn~1 comple~a.19 lista Cláudio Abramo, foi criada, em 1978, a seção

anos, nao apenas o PartIdo Trabalhista BraSIleiro, Tendências e Debates, ainda hoje uma tribuna a to-
mas o povo paulista e toda a população brasileira pa- das as correntes de opinião da nossa sociedade..
rabenizam a F~lha de S.Paul~. A~r~d_ecemsua I~t~ : Enquanto o resto da imprensa pelo menos a
pela defesa da liberdade e das l~stltUlçoes ~emocratl-, porção heróica que resistira ao autoritarismo e seAre-
cas e esperam que a Folha continue cumpnndo o seu' ra censura ainda buscava um novo caminho para o
papel para o desenvolvimento do Brasil. (Palmas.) jornalismo baseado na liberdade, a Folha logo pagou

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo caro por sua audácia. Uma crônica de Lourenço Dia-
a palavra, para falar pelo PDT, ao Deputado José Ro- féria aqui relembrada pelo nobre Deputado Aloizio
berto Batochio. Mercadante criticando uma escultura de Duque de
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Caxias, patrono do Exército brasileiro, foi o pretexto
para que graves intimidações pairassem sobre a re
dação. A Folha foi ameaçada com um mês de sus
pensão. O cronista foi preso, o diretor afastado da re
dação e o próprio dono, Otavio Frias de Oliveira,
viu-se compelido a retirar seu nome do expediente e
suspendeu os editoriais como também aqui já deixou
assinalado o nobre Deputado Aloizio Mercadante.

A partir daí o jornal passou a ser identificado,
sobretudo, por seu público majoritário, a classe média
urbana, historicamente reformadora da sociedade
brasileira, como um agente transformador da realida
de que se propunha a retratar.

Foi o jornal que mais deu apoio à campanha Di
retas-Já, quando, em 1984, no programa de abertura
controlada planejado pela ditadura, aderiu ao movi
mento ao levar numerosas personalidades da socie
dade civil ao topo do seu prédio, na Rua Barão de li
meira, para uma fotografia histórica que demarcou de
vez o campo dos que aceitavam um governo sem voto
e o dos que exigiam a democracia pelo voto.

Não por acaso, a Folha ficou identificada como
porta-voz da sociedade civil, no conceito mais abran
gente de que nos lembra Noberto Bobbio, e como "o
jornal das diretas", Como todos c;abemos, as eleições
daquele ano ainda foram indiretas, mas foram as últi
mas. E espero sinceramente que tenham sido as últi
mas na nossa história política, agora que o povo bra
sileiro recobrou o direito de eleger livremente seus
governantes.

Foi o jornal que introduziu o modelo de reporta
gem política baseada no interesse público. Explici
te-se: no interesse público, não no interesse do públi
co. Tal modelo foi aplicado nas eleições presidenciais
de 1989, quando a Folha, independentemente de
preferências partidárias, empenhou-se em mostrar a
verdadeira face dos candidatos, para além da másca
ra dos discursos, das promessas e das pesquisas, e
naquele momento prestou um excelente serviço jor
nalístico ao revelar que o aventureiro que pleiteava e
lamentavelmente ganhou a Presidência da República
fizera um governo desastrado e corrupto em Alagoas.

Enquanto alguns meios de comunicação feliz
mente poucos forjavam a imagem do caçador de ma
rajás, os enviados especiais da Folha à Maceió, entre
eles Clóvis Rossi e Gilberto Dimenstein, que aqui se
faz presente, mostravam que o candidato era um mau
político, um administrador confuso, desordenado, em
suma, um flibusteiro.

Infelizmente, tudo foi repetido no plano nacional.
Mas o troco viria a galope. Em 24 de março de 1990, o

Presidente que mais tarde seria deposto pela voz das
ruas mandou invadir o jornal com policiais armados.

Foi a Folha o primeiro jornal a criar e vender ao
público, como um compromisso escrito um manual de
redação completo. O que havia no Brasil até então
eram regras de estilo, apenas e tão-somente. O "Novo
Manual da Redação" criou normas para procedimen
tos de seus jornalistas, disciplinando aspectos delica
dos e difíceis da atividade, como o uso de informa
ções anônimas, conhecidas na profissão como
off-the-records.

Foi a Folha o primeiro jornal a adotar a figura do
ombudsman, um profissional ainda hoje olhado com
desconfiança por muitos jornais, pois sua tarefa é de
fender o leitor contra o erro e a fraude, ainda comuns
em boa parte de nossa imprensa. O ombudsman
tem relevantíssimo papel interno: o de apontar falhas
de informação e de métodos cometidas na edição do
dia. É, em todo o mundo, um profissional incômodo,
não muito simpático. Não por acaso, dos 320 jornais
diários do Brasil, apenas três ou quatro têm esse ou
vidor do leitor em seus quadros.

Foi a Folha o primeiro jornal, não s6 do Brasil,
mas de todo o hemisfério, a passar a barreira de 1 mi
lhão de exemplares.

É a Folha o jornal mais copiado da imprensa
brasileira. Suas práticas pioneiras, ao menos no Bra
sil, têm sido adotadas assim como o seu "Novo Manu
al da Redação" por veículos de todo o País. Instituiu
como norma inafastável a oitiva do "outro lado", obri
gando-se ao contraditório, sem o qual há papel im
presso, mas não haverá nunca jornalismo. Passou a
dizer que determinada pessoa foi procurada, mas não
encontrada, para comentar uma informação adversa.
Como um exemplo de transparência, não menos re
produzido, passou a indicar, ao pé das reportagens,
os casos em que os jornalistas viajam a convite de
uma empresa sobre a qual escrevem.

Como político que acredita na fórmula do
checks and balances, do poder tripartite, preconiza
da por Montesquieu, não podemos nos render à fa
mosa máxima de Thomas Jefferson, segundo a qual
Ué preferível ter jornais e não ter governo do que ter
governo e nê ~ ter jornais!' O governo, como gerente
do Estado, é insubstituível na democracia representa
tiva. Daí não termos nenhuma simpatia pelos setores
da imprensa que se arrogam a quarto poder. Mas sa
bemos que um governo e em rigor, toda a sociedade
nacional é tanto melhor, mais transparente, mais res
peitador das leis e das boas normas da administra
ção, mais próximo do povo de que dos poderosos,
quando tem no rastro uma imprensa livre, indepen-



Quero, neste momento, cumprimentar de forma
especial o nobre Deputado Marcos Cintra pela bri
lhante iniciativa.

Ademais, nobres colegas, é extremamente difí
cil citar todos aqueles profissionais, do mais simples
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dente e crítica para fiscalizá-lo. E este papel tem sido Por um desses inúmeros paradoxos, que a his-
cumprido pela Folha nos limites clássicos de um jor- tória exibe sem explicar, a produção intelectual e ar-
nal cujo papel é informar e formar a opinião pública tística experimentava um instante de pujança, criando
pela cartilha dos valores democráticos e éticos da um substancioso caldo de cultura, que precisava ser
nossa sociedade. escoado ao público, para, depois, retornar sob forma

Por isso, este preito, esta homenagem à Folha de novas idéias, esboçando um movimento pequeno,
de S.Paulo, à qual se associa os autênticos democrá- porém firme, de reação à ditadura.
ticos trabalhistas brasileiros do PDT, e se estende a Como nunca, os segmentos lúcidos da socieda-
toda a imprensa que, apesar dos erros e dos exces- de inquietavam-se, sequiosos por alternativas que
50S, fez da democracia o seu luzeiro e da verdade o pudessem representar o contrário daquele obscuran-
seu objetivo. Esta boa imprensa, ensina-nos Deni tismo. Não era outro, Sr. Presidente, o clima em São
Gould, "supõe, erra, distorce. Mas é como um ar algo Paulo há mais de trinta anos, sobretudo com a severa
poluído: não se vive sem ela." e implacável censura exercida com sanha incomum

Meus cumprimentos aos Sr. Otavio Frias de Oli- por aqueles que se postavam como autênticos algo-
veira. (Palmas.) zes da cultura nacional. Mas a criatividade do jornal

O SR. PRESIDENTE (r\:1ichel Temer) - Convido Fol~a de ~.P~ulo, com arte, acabava por se sobre-
o Sr. Deputado Dl'. Evilásio para falar pelo PSB, a por a medlocndade.
quem rogo fazer da tribuna um exercício de síntese. Naquelas páginas, os leitores encontravam re-

O SR. DR. EVILÃSIO (Bloco/PSB - SP) - Sr. fletidos todos os acontecimentos que fizeram a histó-
Presidente, Srãs e Srs. Deputados, para reflexão, ini- ria política e social do Brasil neste século, e que foram
cio o meu pronunciamento citando Bertold Brechí: captadas pelo espírito crítico dos jornalistas, que se

Há homens que lutam um dia e são dedicaram a informar seu público, mantendo sempre
bons... o máximo compromisso com a verdade.

Há homens que lutam muitas dias e O jornal, nobres colegas, constitui um instru-
são muitos bons... mento social importante. A forma obstinada com que

Há homens que lutam durante anos e o Grupo Folha persiste em seus propósitos, jamais se
são melhores... afastando da coerência, respeito e seriedade, é uma

Há, porém, homens que lutam por toda esperan?a de que ainda seremos capazes de edificar
a vida. Estes são imprescindíveis. uma SOCiedade melhor.

Por isso, neste momento, congratulo-me, em . .A F~lha .deser:npe~ha um. pa~e~ i~portante na
primeiro lugar, com o Sr. Otavio Farias de Oliveira, flscahzaçao e I~vestlgaçao ~as. Instl~ulçoes e dos ~o-
que reuniu os méritos exclusivos dos grandes empre- dere,s. ~om sened~~e e profl~slonahsmo, faz tambem
endedores, daqueles que são capazes de conferir a denuncl~s n~ceAss~nas, ~o~~hzando pro~emas como:
realidade em dimensão maior do que a do sonho corrupçao, vlolencla, mlsena, exploraçao de meno-

F
. . : res além de outros.

OI sobretudo com mUito trabalho, determlna- '
ção e respeito aos leitores que se constituiu essa his- Em seus cadernos, a Folha de S.Paulo leva ao
téria, de uma empresa reconhecida pela qualidade, público ,as mais impo~t~ntes info:mações sobre, os
compromisso, vinculação ética e autenticidade como acontecimentos do cotidiano de Sao Paulo, do Pais e
meio de comunicação. do mundo, contribuindo assim para a formação inte-

A história das nações tem demonstrado que os lectual do povo ?rasileiro, fa~endo, incl~sive, jus ao
veículos de comunicação se desenvolvem numa rela- seu slogan: um Jornal a serviço do BraSIl.
ção simbiótica com a opinião pública, de forma que A mim, Sr. Presidente, muito me gratifica falar
"editor" e "leitor" se moldam reciprocamente. A Folha em nome do PSB nesta justa homenagem. Somo a
de S.Paulo não é diferente. minha voz à dos que se reúnem para homenagear

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, no final uma grande empresa jornalística, a Folha de S.Pau-
da década de 60, o País estava predestinado ao oca- /0.
so da política, como instrumento vital para o exercício
da liberdade; as forças de repressão estancavam, im
piedosamente, todas as iniciativas que pretendessem
expressar os sentimentos populares. Vivia-se um
tempo de privação de direitos, medo e incertezas.



09006 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

ao mais graduado, que contribuíram para a realiza- so, respeitabilidade e credibilidade que tem hoje a Fa-
ção do grande projeto, do autêntico pioneiro Otavio lha de S.Paulo.
Frias de Oliveira. Foram homens e mulheres que co- Por isso, nada mais justo que a Casa renda esta
locaram ao dispor da sociedade o talento, a criativida-
de, o querer, a combatividade e o entusiasmo. homenagem ao Grupo Folha e ao seu Presidente,

Luís Frias de Oliveira, extensiva a toda a sua equipe.
Possam todos, cidadãos e cidadãs dignos, idea- Trago aqui, Sr. Presidente, a homenagem do PCdoB a

listas e sinceros, receber os nossos encômios. Onde esse jornal que tem contribuído muito para democra-
quer que estejam, chegue-lhes a gratidão do Brasil no cia, a liberdade de imprensa e a busca da verdade no
aniversário de 79 anos do Grupo Folha, essa entida- nosso País, que consideramos de fundamental im-
de admirável que ajudaram a erguer.(Palmas.) portância para que sejamos um país desenvolvido,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo avançado, que supere o grau de atraso. Isso só será
a palavra ao Sr. Deputado Agnelo Queiroz, que falará possível tendo-se órgãos de imprensa com a caracte-
pelo PCdoB. rística com que a Folha de S.Paulo tem pautado -

O SR. AGNELO QUEIROZ (Blaco/PCdoB _ DF. muitas vezes até no próprio Congresso Nacional -
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente Michel Te- suas investigações, sobretudo na busca de soluções
mer, Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para os problemas de fundo do nosso País. Esse é um
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Sr. Otavio Frias de compromisso que vai além de retratar jornalistica-
Oliveira, Sr'ls e Srs. Deputados, srs. convidados, que- mente a notícia: é um compromisso com a sociedade
ro render, em nome do PCdoB, homenagens ao Gru- brasileira, com o futuro do nosso País, que se preten

de democrático, livre!
po Folha, na figura de seu Presidente, Sr. Otavio Frias
de Oliveira. As homenagens do PCdoB à Folha de S.Paulo.

(Palmas.)
Muito já foi dito nesta sessão sobre o compro-

misso de luta do jornal Folha de S.Paulo em prol da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes de
democracia. Contudo, quero destacar que, nestes anunciar o próximo orador, quero registrar, com muita
tempos de pensamento único, esse jornal tem abriga- honra, a presença neste plenário do Sr. Richard MiI-
do em suas páginas a pluralidade, o debate e o con- ler, Presidente do Parlamento belga, acompanhado
traditório, trazendo opiniões de diversos articulistas de uma delegação de colegas Parlamentares da Bél-
de respeito e credibilidade no cenário político, científi- gica e do Sr. Franz Michils, Embaixador do Reino da
co e cultural deste País. Bélgica. Saudamos a todos. (Palmas.)

O jornal Folha de S.Paulo é leitura obrigatória. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
Nele está introduzido um grau de respeitabilidade, a palavra ao Deputado João Caldas, para falar pelo
credibilidade e independência em busca da verdade e Bloco Parlamentar PUPSL, a quem rogo a síntese
da exploração do contraditório. Toda essa trajetória foi que tem sido a tônica dos últimos pronunciamentos.
trilhada com muita dedicação ao nosso País. Este jor. O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pronun-
nal, de grande circulação, é um dos melhores e mais cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. Otavio
respeitados do mundo. Seu objetivo sempre foi a bus- Frias de Oliveira, S~s e Srs. Deputados e convidados,
ca de uma imprensa independente, que contribui com inicialmente gostaria de parabenizar os Deputados
a cidadania, com a ética e busca nos seus debates as Aloizio Mercadante e Marcos Cintra pela iniciativa de
soluções para os graves problemas por que passa o homenagear o Grupo Folha e seu Presidente.
País. Essa credibilidade foi construída por brilhantes Ao mesmo tempo, também quero afirmar a ad-
profissionais, tais como Janio de Freitas, Clóvis Ros- miração que tenho pelo Sr. Otavio Frias de Oliveira.
si, Gilberto Dimenstein, Carlos Heitor Cony, e articu- Após anos e anos ouvindo histórias a seu respeito do
listas temporários como Paulo Nogueira, Aloysio Bi- seu entusiasmo, da sua coragem e determinação
ondi, enfim, todo um time - para não cometer injusti- como publisher do Grupo Folha, finalmente conhe-
ças com tantos outros profissionais da maior qualida- cê-Io é uma enorme satisfação. Por isso, espero sin-
de e capacidade - que tem compromisso com o nos- ceramente que aceite estas minhas humildes pala-
so País. É evidente que esse é um jornal que constru- vras de consideração para com o Grupo Folha.
iu credibilidade em cima desses princípios tão impor- Senhoras e senhores, a importância desta ses-
tantes para a nossa sociedade, e isso tem contamina- são solene se explica não apenas por causa do papel
do também a imprensa brasileira, no sentido de bus- fundamental que a Folha teve nos meados dos anos
car o grau de excelência, modernidade, compromis- 70, quando então estabeleceu a política democrática
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e plural de abrir sua página 3 para todas as correntes Meus parabéns ao Sr. Otavio Frias de Oliveira e a
de opinião, o que contribuiu diretamente para a resta- todos aqueles que fazem parte do dia-a-dia do Grupo Fo-
uração da democracia do Brasil. Tampouco se esgota lha, desde o diretor até o simples office boy, jornalistas,
tal homenagem pelo engajamento do jornal na cam- articulistas, técnicos e pessoal administrativo, pois cada
panha das Diretas Já, no apoio à campanha perma- um, no contexto de sua tarefa e esforço, é parte integran-
nente pela ética na política, na investigação de de- te do sucesso desse grupo empreendedor.
núncias sobre a compra de votos durante a PEC da O pluralismo e liberdade de idéias é instrumento
reeleição e, recentemente, na cobertura jornalística essencial para a formação de cidadania, pois possibi-
do escândalo dos grampos do BNDES, que culminou Iita a capacidade de reflexão e fazer escolhas. O res-
na demissão do Ministro de Comunicações da época. peito a tal concepção é vital para o equilíbrio das rela-

Tudo isso possui sua relevância e significado ções sociais.
para o Brasil, com seus desdobramentos e impacto Porfim, Sr. Otavio Frias de Oliveira, até mesmo re-
no contexto brasileiro. Contudo, creio que o essencial petindo o que muitos leitores afirmam no "Painel do Lei-
neste dia é o reconhecimento de todos nesta Casa tor", que o espírito do Grupo Folha tenha sempre como
Legislativa pelo esforço e ideal do Grupo Folha de ideal informar, inovar, discutir e esclarecer fatos e acon-
sempre buscar informar, inovar, discutir e esclarecer tecimentos, de modo crítico, inteligente e plural.
os fatos socioeconômicos e políticos do Brasil e do E, como bem definido por suas próprias pala-
mundo, proporcionando análise crítica e inteligente vras, Sr. Frias de Oliveira, transcritas na edição da Fo-
dos acontecimentos do cotidiano. Iha de 5 de dezembro de 1995, "grandes sonhos já se

Ao ter adotado tal postura, priorizando o jorna- perderam por falta de realismo e de espírito prático.
lismo sadio e construtivo com as mais variadas opi- Grandes obras não conseguiram manter-se porque
niões, controvérsias e inovações, construindo assim os responsáveis por elas se acomodaram, descui-
um jornal crítico, apartidário e sobretudo pluralista, o dando da base de qualquer realização, que é o empe-
Grupo Folha tornou-se indispensável para o fortaleci- nho constante em corrigir as próprias falhas, em
mento da democracia, seja por meio da fiscalização aprender, melhorar e evoluir".
das ações dos Poderes e do cumprimento das leis, Saber aprender e ter a humildade de corrigir os
seja na defesa dos direitos humanos ou no debate erros, isto sim é o que faz a diferença entre o sucesso
aberto e corajoso dos problemas sociais brasileiros. ou fracasso de qualquer empresa e nação, assim

Nesse sentido, vale a pena destacar os Cadernos como nunca se ~sq~ecer d.e que, quanto maior a e~-

Especiais da Folha de S.Paulo, que verdadeiramente presa de comunlcaçao! maiores as suas responsablll-
denotam o slogan de marketing: "Não dá pra não ler!". dades para com a SOCiedade.
Tais cadernos constituem indubitavelmente importante Por isso, em nome do Partido Liberal, parabe-
fonte de consulta e análise dos desafios brasileiros. nizo, mais uma vez, o Grupo Folha pelos 79 anos

Destaco como exemplo o "Colapso do Traba- de existência, em particular pelo exemplo de vida e
lho" (1-5-98),' "Solidariedade:' (19-12-97), "Direitos profissionalismo do Sr. Otavio .Frias de Oliveira,. ao
Humanos" (3-12-98), "Globalização" (2-11-97) e tempo em que agradeço ao Llder do_meu partIdo,
"Mapa da Exclusão" (26-9-98) este para mim o mais Deputado Valdemar Costa Neto, por Sao Paulo, que
significativo, porque mostra a realidade dura da exclu- me cedeu o tempo para prestar esta homenagem.
são social no Brasil, com a existência de mais de 25 (Palmas.)
milhões de miseráveis, segundo o DataFolha. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conee-

Em suma, todas as matérias e reportagens do a pal?vra ao Sr. Deputado Regis Cavalcante,
apresentadas nos últimos anos por tais cadernos, que falara pelo PPS.
juntamente com o exame diário percuciente, maduro O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro-
e inventivo dos demais colunistas e articulistas do nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente Mi-
jornal, revelam um Brasil no qual ainda há muito por fa- chel Temer, Sr. Otavio Frias de Oliveira, Ministro
zer, em especial tornar efetiva a cidadania, fazendo com Antônio de Pádua Ribeiro, minhas senhoras, meus
que cada brasileiro se conscientize dos seus direitos e, senhores, o Grupo Folha é hoje um dos mais im-
principalmente, sinta-se responsável também pela portantes complexos empresariais do Brasil. Essa
construção de um país justo para todos, sendo capaz importância revela-se não apenas em termos dos
de influir nos destinos da Nação e erradicar a miséria excelentes níveis de faturamento, investimento e
material e política que ainda prevalece entre nós. emprego em contínua expansão, mas também



(Encerra-se a sessão às 12 horas e 56 minutos.)

Muito obrigado a todos.(Palmas.)

V - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada mais

havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en

cerrada a sessão.
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atra~és da grande influência que seus produtos e Para os mais jovens, parece natural receber em
serviços exercem na formação da opinião pública casa informações confiáveis e bem trabalhadas mas
nacional. é bom que eles saibam que nem sempre foi assim no

Maior jornal da América Latina, a Folha de Brasil e que em muitos lugares do mundo isso ainda é
S.Paulo, carro-chefe do grupo, tem 800 mil assinan- um privilégio. Por isso é importante que estejamos
tes e alcança, aos domingos, a espetacular marca sempre enfatizando o benefício incalculável que em-
de 3 milhões de leitores. São números ainda mais presas como o Grupo Folha prestam à democracia e
contundentes quando sabemos que grande parte à justiça social. Essa é, aliás, uma das responsabili-
desses leitores tem elevado nível de escolaridade dades desta Casa.
ou seja, que a Folha influencia, preferencialmente: Por tudo isso, registramos mais uma vez, em
as pessoas mais influentes na sociedade. nome do nosso partido, o PPS, nossos agradecimen-

Num país onde os cidadãos sobretudo os for- tos e nossa admiração pelo trabalho diuturno realiza-
madores de opinião, acostumara~-se a desconfiar do p~r todos os que se dedicam a manter vivo o com-
das informações veiculadas por órgãos ligados ao pro~ISSO ?O Grup.o Folha com qu~m ,utiliz~ ~s infor-
Governo ou a grandes grupos de interesse, a credi- maçoes ali produzidas. A democracia e o prinCipal fru-
bilidade conquistada pela Folha passou a ter um va- to que colhemos desse trabalho.
lor inestimável. Não foi por acaso que a Folha con- Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
solidou a sua posição ao longo do processo de re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
democratização do País. Uma coisa está intimamen- a palavra ao último orador da sessão, Deputado Fer-
te ligada à outra. Os leitores rapidamente descobri- nando Gabeira, que falará pelo PV.
ram que teriam ali o jornalismo investigativo de alta O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
qualidade, o compromisso com a verdade e o deba- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr.
te pluralista que tanto desejavam. Otavio Frias, meus companheiros da Folha de S.Pa-

Também a classe empresarial percebeu que a ulo, sempre que se dá a palavra a um Deputado,
transparência e o diálogo franco entre os agentes t~m-se 99% de chance de S. Exªfalar, e muito. Queria
sociais era imprescindível para a modernização da dizer aos senhores que caíram no 1%: não vou falar;
economia e para a integração com o mercado mun- quero apenas mandar o meu abraço à Folha de S.Pa-
dial. E hoje vemos que a escolha foi acertada. Ga- ulo e desejar que esta cerimônia termine em paz.
nharam os cidadãos, que dispõem de veículos e Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
p,rodutos editoriais feitos com coragem e inteligên- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
cla, ao mesmo tempo em que o Grupo Folha se po- do Fernando Gabeira, V. Exª foi o orador mais aplaudi-
sicionou para participar, em condições favoráveis, do da sessão. (Risos. Palmas.)
das ondas t~cnol~gicas que transformam o mundo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ao en-
cada vez mais rapidamente. cerrar esta sessão, Sr. Otavio Frias de Oliveira, quero

As novas técnicas exigem economia de escala mais uma vez registrar o óbvio, que perpassou pela
e produtividade crescente. Para o Brasil, é importan- fala de todos os oradores: a gr3.ndiosidade do empre-
tíssimo que exista um grupo empresarial forte e di- endimento que V. Sª dirige ao lado de seus filhos e co-
nâmico, capaz de manter os cidadãos atualizados laboradores. Esta foi uma sessão demorada, mas, na
na corrida pelo domínio da informação. Para que ver?ade, constituiu .uma homenagem à democracia.
isso ocorra, são necessários investimentos continu- Dal por que tenha Sido compensadora a demora.
ados e treinamento constante de mão-de-obra. Meus cumprimentos a V. S!!, ao Grupo Folha e
Cada salto tecnológico só pode ser dado por quem à democracia hrasileira, que tem na Folha de S.Pau-
tenha participado do estágio anterior. lo, permita-me a repetição, a sua grande representa-

Espera-se também que o jornalismo seja cada ção.
vez mais segmentado, com cada produto dirigido a
seu público específico. Nesse contexto, ficamos sa-
tisfeitos de verificar que o Grupo Folha vem diversifi
cando seus produtos de forma a amplíar seu raio de
ação. Assim, será possível acompanhar as tendên
cias da mídia, mantendo a qualidade dos serviços
que presta aos cidadãos.
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Ata da 8ª Sessão, em 22 de fevereiro de 2000

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, Ubira
tan Aguiar, 1º Secretário; Nelson Trad, 2º Secretário; Gonzaga Patriota, 4º Suplente de Se

cretário; Léo Alcântara, Dr. Hélio, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECERAM OS
SENHORES:

ACRE

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PSDB

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Antonio Jose Mata PMDB
Jose Unhares PPB
Jose Pimentel PT
Leo Alcantara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Sergio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 10

MARANHÃO

Antonio ,Joaquim Araujo PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
Jose Antonio PSB
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 7

IIdefonço Cordeiro
João tota
Jose Alel<sandro
Mareio Bittar
Marcos Afonso
Sergio Barros
Presentes do Acre: 6

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 3

Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sergio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

PST
PPB
PTB
PSDB
PMDB
PFL

Agnaldo Muniz
Confucio Moura

AMAZONAS

Arthur Virgilio PSDB
Jose Melo PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 3

RONDÔNIA

PPS
PMDB

Jorge Costa
Paulo Rocha
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 3

Antonio Feijão
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fatima Pelaes
Jurandil Juarez
Sergio Barcellos
Presentes do Amapá: 6

PARÁ

PMDB
PT
PT

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
Gonzaga Patriota

Partido Bloco

RORAIMA
Alceste Almeida PMDB
AlmirSa PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 5

AMAPÁ



RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Ibere Ferreira PPB
Mucio Sá PMDB
Presentes de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

ALAGOAS

João Caldas PL
Joaquim Brito PT

Regis Cavalcante PPS

Presentes de Alagoas: 3

SERGIPE

Pedro Valadares PSB
Presente de Sergipe: 1

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PFL
Jose Chaves PMDB
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PSDB
Pedro Eugênio PPS
Sergio Guerra PSDB

Presentes de Pernambuco: 11

PIAuí

PSDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

Fevereiro de 2000

BAHIA

PFL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSOB
PFL
PT
PPB
PT

PT
PSDB
PMDB
PSL

PPB
PPB

PMOB
PT

Aroldo Cedraz
Felix Mendonça
Francistonio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
Jose Carlos Aleluia
Jose Lourenço
Jose Ronaldo
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mario Negromonte
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 27

Antonio do Valle
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Custodio Mattos
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Gilmar Machado
Herculano Anghinetti
João Fassarella

João Magno
Jose Milita0
Julio Delgado
Lincoln Portela

Marcio Reinaldo Moreira
Odelmlo Leão

Osmanio Pereira
Paulo Delgado

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PPB
PFL
PFL

PMDB
PT
PMDB

Armando Abilio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano PMDB
Enivaldo Ribeiro
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 7

B.Sa
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themistocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piaui: 6
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DISTRITO FEDERAL

GOIÁS

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL

Barbosa Neto
Geovan Freitas
Luiz Bittencourt
Nair Xavier L.obo
Pedro Chaves
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 7

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 4

MAla GROSSO

Osvaldo Sobrinho PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes do Mato Grosso: 3

Celso Giglio PTB
Corauci Sobrinho PFL
Dr. Evilasio PSB
Or. Hélio POT
Eduardo Jorge PT
Fernando Zuppo POT
Jair Meneguelli PT
Jose Dirceu PT
José Genoino PT
Jose Roberto Batochio POT
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayshi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PMDB
Valdemar Costa Neto PL
Presentes de São Paulo: 31

Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSOB
Roberto Brant PFL
Romeu Anizio PPB,
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconellos PFL
Silas Brasileiro PMDB
Virgilio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB'
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 27

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
João Coser PT
Jose Carlos Fonseca JR. PFL
Marcus Vicente PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Cornelio Ribeiro POT
Coronel Garcia PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV I

Jair Bolsonaro PPB
Jorge Wilson PMDB
Mareio Fortes PSDB
Pastor Valdeci Paiva PSL
Paulo Baltazar PSB
Ronaldo Cesar Coelho PSOB
Simão 5essim PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloizio Mercadante PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de 5a PPB
Bispo Wanderval PL



111 - EXPEDIENTE

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Ribei-

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-se ao

11 - LEITURA DA ATA

O SR. DR. HÉLIO, servindo como 2º Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Chico da Princesa PSDB
Dílceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Hermes Parcinello PMDB
Ivanio Guerra PFL

Jose Borba PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Presentes do Paraná: 14
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MATO GROSSO DO SUL I - ABERTURA DA SESSÃO

João Grandão PT O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A lis-
Marçal Filho PMOB ta de presença registra o comparecimento de 242
Waldemir Moka PMDB Senhores Deputados.

Presentes do Mato Grosso do Sul: 3 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.

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Hugo Biehl PPB

João Matos PMOB
Raimundo Colombo PFL
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Augusto Nardes PPB

Darcisio Perondi PMDB
Fernando Marroni PT
Fetter Junior PPB
Germano Rigotto PMOB
Julio Redecker PPB

Luis Carlos Heinze PPB
Nelson Marchezan PSDB

Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Presentes de Rio Grande do Sul: 12

ro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, no mundo contemporâneo, a equação desen
volvimento econômico/energia elétrica é insubstituí
vel, não se podendo cogitar qualquer forma de pro
gresso e de melhoria da qualidade de vida da popula
ção sem eletricidade.

Consciente dessa realidade, o Governo do
Estado do Tocantins vem investindo, em salutar par
ceria com a iniciativa privada, na implantação, em seu
território, de usinas hidrelétricas que ensejarão, em
futuro próximo, não apenas a auto-suficiência na ge
ração de energia elétrica, como também a exportação
para outras unidades federadas.

Épreciso assinalar que o ritmo acelerado de de
senvolvimento do Tocantins faz com que a demanda
por eletricidade cresça a níveis muito superiores à
media nacional, que foi de 6% no exercício passado,
contra 16% em nosso Estado.

Exatamente por isso, além da construção da po
tente Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães e de
outras duas do sudeste do Estado, o Governador Si
queira Campos acaba de anunciar a licitação para
mais hidrelétricas, denominadas Peixe 11, Estreito e
Serra Quebrada.



Já que um sistema como o da Receita Federal
foi copiado por pessoas ligadas ao crime organizado,
por certo o sistema eletrônico eleitoral não está total
mente a salvo da interferência de terceiros, o que sig
nifica perda irreparável para a democracia brasileira.

De modo que faço aqui este desafio: que o siste
ma eletrônico eleitoral apresente provas de que está
preparado para não sofrer agressões como a eviden
ciada pelo jornalista Elio Gaspari em seu artigo.

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, observando, ao longo do tempo, os
aspectos do desenvolvimento especialmente na Re
gião Norte, com os incentivos fiscais oferecidos pelo
Governo, como a Zona Franca de Manaus, os Fundos
Constitucionais, o Fundo de Investimentos da Amazô
nia (FINAM), os Programas do BNDES e os créditos
de reforma agrária, verificamos que tudo isto não foi o
suficiente para uma diminuição satisfatória das desi
gualdades existentes entre essa e as outras Regiões.

Muitas vezes fico pensando: a quem pode inte
ressar a pobreza e a miséria? Acredito que a nin
guém. Mas, ao mesmo tempo, tenho dúvidas e chego
até a pensar que seja um mecanismo darwiniano de
seleção natural de raças originalmente marcadas,
para a exclusão de povos que trazem consigo o triste
desígnio de viverem com renda de até 1 dólar por dia.

Os exemplos estão semeados pelo mundo, es
tão definidas as fórmulas de como se resolver pro
gressivamente a situação da pobreza e da miséria,
principalmente para as mulheres, mais de 900 mi
lhões, que compõem tragicamente o mapa mundial
da pobreza extrema.

A oferta do microcrédito, iniciado como expe
riência na Ásia, em Bangladesh, demonstra, na práti
ca, que é uma das alternativas a serem seguidas pelo
mundo inteiro. Trata-se do crédito de curto prazo, com

Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 09013

Todas essas obras somarão investimentos na nemos o estrago que essa quadrilha especializada
ordem de 5 bilhões de dólares, ensejando a geração poderia causar no sistema eleitoral eletrônico. O Bra-
de quase 5 mil megawatts. si! não tem experiência técnica, nem uma cultura vol-

As quatro novas usinas hidrelétricas serão de tada para o sigilo eletrônico, tampouco a Polícia Fe-
baixo custo, não inundarão concentrações urbanas e deral está preparada para combater tais delitos.
serão realizadas por consórcios privados. Hoje, Sf-ls e Srs. Deputados, o sistema eleitoral

Trata-se, Sr. Presidente, de' mais uma notícia alvis- eletrônico em nosso País está sob suspeição, até que
sareira não apenas para o Estado do Tocantins, mas tenhamos conhecimento dos esforços técnicos e de
também para todo o País, pois novos empregos serão medidas reais para segu rança do sistema. Há neces-
criados e novos investimentos serão empreendidos, sidade de adoção de um sistema de auditoria conco-
beneficiando toda a economia nacional. mitante com sua utilização e comparativo ao sistema

Sr. Presidente, era este o registro que gostaria conven~ional, ~omo acontece em outros países d~-
de fazer. Solicito a V. Exª que seja divulgado no pro- s.envolvld~s, ate como con.traprova na e~colha ale~t~-
grama A Voz do Brasil. na de audltagem de um sistema de eleitoral eletronl-

, co.
O SR. DR. HELIO (PDT - SP). Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, faço
aqui as minhas homenagens ao excelente trabalho in
vestigativo que a Folha de S.Paulo vem desenvol
vendo há cerca de 79 anos, desde sua fundação. E
faço referência a uma crônica do'jornalista Elio Gas
pari, publicada na Folha no dia 20 de fevereiro, intitu
lada "O Mistério dos 37 CDs da malandragem".

Aproveito esta oportunidade para dizer da nos
sa grande preocupação com a segurança do sistema
eleitoral eletrônico do Brasil. Nesse artigo, fica claro
que a privacidade do brasileiro, de quase 17 milhões
de contribuintes, foi quebrada junto à Receita Federal
numa descoberta do Instituto de Criminalística de
São Paulo. Dados de declarações de rendimentos
eram vendidos no mercado com preços diferenciados
entre pessoas físicas e pessoas jurídicas.

É nesse mundo de negócios subterrâneos que
vemos a facilidade com que se penetra hoje num sis
tema que, no mundo inteiro, é cercado dos mais mo
dernos dispositivos de segurança; ainda assim, um
ou outro episódio de burla é noticiado.

O pior é que existem evidências de que há uma
rede ou uma empresa envolvida nesse "negócio".
Portanto, é forte a suspeição de que se trata de uma
quadrilha especializada, e não de um fato isolado,
com a atuação de hackers.

As garantias de privacidade individual ou de
uma empresa estão ameaçadas em nosso País. Hoje,
não estamos preparados para enfrentar tal crime or
ganizado, confundindo-se esse tipo de crime com o
"crime perfeito" e alimentando a impunidade em nos
so meio.

Se o sistema arrecadador do porte da Receita
Federal se faz vulnerável a esse tipo de ação delituo
sa, servindo uma lista para todo tipo de exploração
desde chantagens até seleção de seqüestros, imagi-
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juro baixo, com garantias ou aval solidário e com ta
xas excepcionais de adimplência.

O microcrédito é gerador do auto-emprego, da
melhoria de renda para quem não tem nada. É neces
sário que sejam estimuladas estas iniciativas, através
da repetição das experiências bem sucedidas numa
região e levadas para outras é lógico que merecendo
as adaptações naturais e culturais de cada povo.

Sr. Presidente, a busca das fontes de recursos
que possam fazer crescer este movimento mundial a
favor do microcrédito deve ser feita a partir de todos
os meios criativos, como as doações, a participação
dos orçamentos municipais e das organizações
não-governamentais, parcela dos lucros dos bancos
convencionais e dos bancos controlados pelo gover
no, percentuais de financiamentos com subsídios das
agências de desenvolvimento tudo isto dependerá da
vontade política e do interesse em se promover o de
senvolvimento com harmonia social.

Deixei de propósito, para colocar separado, em
parágrafo especial: e por que não incluir também per
centual dos depósitos dos correntistas, captados pe
los agentes financeiros, para este fim?

O microcrédito nada tem a ver com assistencia
Hsmo. Trata-se de um empréstimo comum, não é uma
dádiva; nem se trata também de estímulo à criação de
microempresas, de pequenas empresas, que têm ne
cessidade de um capital mais elevado, cujo financia
mento os pobres não estariam em condições de
amortizar.

O Programa Brasil Empreendedor, lançado pelo
Governo no mês de outubro do ano passado, não é,
por origem, um programa voltado para a pobreza,
mas para trabalhadores informais com um perfil de
garantias diferenciadas e microempresários. Mas já é
um bom começo.

Outro fator que não combina com o espírito do
movimento do microcrédito é a taxa de juro e o inde
xador, que é a TJLP, para este tipo de clientela. As
modalidades de juros deverão ser diferenciadas, de
vendo-se eliminar o indexador.

O que vejo, Sr. Presidente, é a extrema dificulda
de que tem o sistema financeiro brasileiro para tratar
deste assunto. Tanto o Banco do Brasil como a Caixa
Econômica e os grandes bancos privados, todos têm
pouquíssima experiência com esta clientela excluída
e pobre. Esta é uma tarefa para as cooperativas de
crédito, para os bancos regionais Banco do Nordeste
e Banco da Amazônia, para o banco do povo, o banco
do bairro, o banco da aldeia, o banco da comunidade
ou mesmo o banco da rua ou da praça, e coisas deste
tipo.

No Brasil existem mais de trinta milhões de pes
soas economicamente ativas que não têm conta em
banco. Suas rendas vêm da informalidade, da empre
sa de fundo de quintal, dos pequenos serviços, das
vendas ambulantes, do transporte alternativo, como
as lotações e os "perueiros", que estão muito em
moda na imprensa em virtude de seus níveis de con
flito pelo espaço de trabalho.

Por mais amarrado que se encontre o Banco
Central com relação aos ricos banqueiros representa
dos pela Febraban, que teimam em não permitir estas
modalidades mais fáceis para o povo, reagindo em
oposição ao Banco Central e a estas iniciativas, mais
cedo ou mais tarde, pela força das necessidades ou
pelos confrontos que poderão existir, com certeza,
tanto o movimento pelo microcrédito como a absor
ção de novos modelos de bancos principalmente os
cooperativos serão integrados ao sistema financeiro
brasileiro.

O que importa é a geração de poupança, a gera
ção de auto-emprego. Hoje o Banco Central proíbe
que estes pequenos bancos, de iniciativa popular,
possam captar dinheiro livre do comércio, das pesso
as e da indústria e aplicar parte de sua carteira de
captação em empréstimos tipo microcrédito. É a força
dos agentes financeiros, da poderosa Febraban, que
não aceita a concorrência dos bancos alternativos e
não absorvem, por desinteresse, os pobres brasilei
ros, interessando-lhes apenas o lucro abusivo, extor
sivo e exorbitante em seus balanços, como nunca
existiu anteriormente na história.

Pergunto: Qual é o melhor negócio do mundo,
cobrar 9% de juros ao mês sobre o cheque especial e
as contas a prazo?

O jornalista Nelson Torreão, durante este mês
de fevereiro, tem escrito com insistência sobre os
conflitos entre o Banco do Brasil, principal agente fi
nanceiro do Programa Brasil Empreendedor, e as
pessoas que se apresentam nas agências em busca
do crédito. Tem sido grande o número de reclama
ções, como ele bem diz:

Mas a experiência me ensina que
quando um tema jornalístico encontra resso
nância tão ampla, é sintoma de que esta
mos na presença de um problema real, que
cabe examinar. Parece existir um conflito
entre o objetivo geral daqueles programas
levar o crédito aos pequenos empresários
da cidade e do campo e os meios utilizados
para o atingimento desse fim os bancos ofi
ciais federais. Os bancos reagem-se por
uma lógica, os programas por outra...



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 09015

Defendo a democratização criteriosa do sistema porque o Presidente da República nada ouve quando
financeiro brasileiro, criando mecanismos diferencia- se trata ele rever os salários dos servidores.
dos para o controle e fiscalização de suas atividades Em todas as categorias a injustiça impera. É ina-
e competências, mas não eliminando áreas tão im- ceitável ver um professor universitário, que presta
portantes e indispensáveis ao desenvolvimento do serviços imensos à população, receber salário inicial
País, como o microcrédito e o crédito cooperativo. em torno de 1.000 reais. E o que é pior, servidores pú-

Era o que tinha a dizer. blicos, de todas as carreiras, recebem 270 reais.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re- Sobre isso, a imprensa destaca a opinião de um

visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- servidor público, segundo o qual o único meio de con-
dos, o clima hoje é de perspectiva por parte daqueles tinuar sobrevivendo é cortar uma de suas refeições.
que são remunerados pelo Erário, ou seja, crêem na Está estampado no jornal Correio Braziliense. Sin-
possibilidade de um reajuste de salário, inclusive os ceramente, não é possível aceitar esse tipo de proce-
membros do Poder Judiciário. dimento.

Estamos às vésperas de uma greve dos juízes O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
federais. Quais são as suas razões? Fala-se na possi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
bilidade de se fixar um teto salarial. Ora, evidente- tados, estamos a assistir à verdadeira batalha que se
mente que o motivo não é esse. O Governo sempre trava entre o PFL e o PSDB. Sabemos que o fundo
conseguiu aprovar seus projetos no Congresso Naci- dessa luta é a base de sustentação do Governo, além
onal, como bem quis. E certamente não teria dificul- das alianças e das movimentações incômodas do
dades em aprovar mais esta matéria. A questão cen- PFL, notadamente do Presidente do Congresso Naci-
trai é a seguinte: o objetivo do Governo é promover onal, Senador Antonio Carlos Magalhães, que pre-
um arrocho salarial em todos os segmentos. Qual- tende ser Presidente da República. E o Sr. Fernando
quer reajuste salarial vai servir de referência para os Henrique Cardoso já deixou claro que é o Presidente
servidores públicos. da República. Nessa polêmica, o PFL passou a levan-

Essa é a razão que impede o Governo de resol- tar a bandeira do salário mínimo de 100 dólares ame-
ver a questão, pois sabe perfeitamente que a atual de- ricanos.
fasagem salarial dos membros do Poder Judiciário é a Nós ficamos muito felizes, porque esta é uma
mesma que atinge os servidores públicos da União. O bandeira antiga do PT. Diga-se de passagem, no iní-
Governo precisa entender isso; a sociedade já enten- cio do Plano Real e aqui devo registrar o trabalho do
deu. Não há como falar em reajuste para determinado Deputado Paulo Paim, conseguimos elevar o salário
segmento sem estendê-lo, no mesmo patamar, aos mínimo para 100 dólares, o que não durou muito por
servidores públicos federais. causa da desvalorização cambial.

Essa posição deve ser unânime, no meu enten- Somos favoráveis ao salário mínimo de 100 dó-
dimenta, por parte daqueles que têm um mínimo de lares. E mais: a proposta que apresentamos no ano
senso de justiça. Somos solidários ao movimento dos passado na Comissão de Trabalho, instituindo o salá-
juízes federais; eles estão com a razão. Não se trata rio mínimo de 185 reais, está pronta para ser votada.
de analisar o valor da remuneração, em absoluto, mas Espero, sinceramente, que essa bandeira levan-
o tamanho da responsabilidade. Deve haver, sim, pro- tada peio PFL não sirva apenas para estabelecer dis-
porcionalidade entre o valor da remuneração e a res- putas de popularidade com o Palácio do Planalto. O
ponsabilidade de cada função, mas é inaceitável Senador Antonio Carlos Magalhães, muito habilidoso,
qualquer reajuste se não for estendido a todos os ser- preocupado com a perspectiva de a impopularidade
vidores. Essa é a questão central. do Governo contaminar seus candidatos, começa a

O Governo dispõe-se a negociar com o Poder levantar essa bandeira.
Judiciário ou mesmo com os Presidentes dos Três Po- Espero também que ela não esteja sendo de-
deres. Por isso, devemos aqui firmar posição para que fendida numa luta política com o Governo. Na Bahia,
tal negociação não se realize, porque o desgaste polí- os governantes comandados pelo Senador Antonio
tico é muito grande. E, diga-se de passagem, o servi- Carlos Magalhães não dão exemplos. As Prefeituras
dor público tem toda a razão em se manifestar publi- e o Governo do Estado não pagam esse salário que o
camente, a fim de não ser cometida essa aberração. Senador está a defender. Quando o Sr. Antônio

É muito fácil negociar quando se tem poder. Difí- Imbassahy assumiu a Prefeitura Municipal de Salva-
cil é negociar quando não se tem poder algum; às ve- dor, os trabalhadores da limpeza ganhavam 280 rea-
zes, nem voz. Muitas vezes, sequer adianta ter voz, is, legado da administração da ex-Prefeita Lídice da
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Mata. O primeiro ato do Prefeito Antônio Imbassahy
foi terceirizar o setor de limpeza e reduzir o salário de
280 reais para 130 reais, menos da metade. Depois
de sucessivas campanhas salariais, os trabalhadores
de limpeza passaram a receber 160 reais, menos da
metade do que ganhavam há três anos. Os trabalha
dores de limpeza de empresas públicas continuam
ganhando 280 reais, já que o Prefeito Antônio Imbas
sahy não pôde reduzir seus salários. O salário básico
da grande maioria dos servidores públicos é o salário
mínimo ou um pouquinho acima.

Então, a lição tem que começar em casa. Se o
Senador Antonio Carlos Magalhães de fato quer o re
ajuste do salário mínimo para 180 reais, deveria ori
entar o Governador César Borges e o Prefeito Antô
nio Imbassahy. O menor salário-base no serviço pú
blico municipal ou estadual não poderia ser inferior a
180 reais.

Os trabalhadores da Vega, da Amaral e da Tor
res, empresas que prestam serviços à Prefeitura, não
deveriam receber esta indecência de 160 reais. Um
trabalhador de limpeza, que tem um serviço duro, ár
duo, não pode sair à rua para ganhar este salário de
fome, que foi reduzido a menos da metade no Gover
no do Prefeito Antônio Imbassahy.

Portanto, estamos aqui a apresentar uma prova
de fogo. Há um requerimento de urgência urgentíssi
ma aprovado por esta Casa. Gostaríamos que o PFL
perfilhasse esta causa com o Partido dos Trabalhado
res e os partidos da Esquerda, para fazermos uma in
terlocução com o Presidente desta Casa, Deputado
Michel Temer, a fim de que S. ExJi submeta ao Plená
rio a proposta para instituir o salário mínimo de 185
reais.

Esta é a política verdadeira: demonstrar se se
está ou não a favor do salário mínimo de 100 dólares.
Esse é o caminho, esse é o desafio que fazemos à
bancada do PFL.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados,
travamos hoje uma velha batalha neste País pela sua
efetiva modernização, pela sua democratização, para
que tenhamos garantias essenciais à vida dos que
trabalham.

Na realidade, chegamos a conseguir que se es
tabelecesse na Constituição da República que o salá
rio mínimo seria sempre objeto de uma regulação le
gai, que haveria uma norma legal a cada ano, e essa
segurança jurídica significaria o respeito a aspirações
elementares, que as pessoas que trabalham e suas
famílias pudessem viver, sobreviver.

O Partido dos Trabalhadores tem enorme tradi
ção desde o seu início em torno da bandeira de que
não se pode desonrar o trabalho. Quando o trabalho é
desonrado pela falta de remuneração adequada, na
realidade, constrói-se uma sociedade indecente, per
versa e injusta no capitalismo de sempre.

No século XIX não se cogitava disto, e o capita
lismo cresceu. As únicas regras que comandavam a
disciplina do salário eram as da economia. E elas não
eram digamos determinadas pelas contenções de um
Estado democrático, de uma legislação preocupada
com a vida das pessoas.

A economia do século XVII, no capitalismo que
então se expandia, mantinha taxas de produtividade
sempre muito altas. Essa produtividade, entretanto,
era permanentemente abocanhada, absorvida, pelas
áreas de comando, seja da alta burguesia, seja da
aristocracia, seja do que restava da nobreza de então.

Só ao fim do século XIX, quando vem o Papa
Leão XIII, quando vem a Rerum Novarum e quando
já se articulam e fortalecem os movimentos políticos
do sufrágio universal e, sobretudo, dos sindicatos dos
trabalhadores organizados, é que se contrapõem as
regras da economia, que deveria ser disciplinada pelo
Estado Democrático, pela lei, dizendo que elas hão
de ser submetidas aos critérios, aos princípios, aos
valores que dignificam a vida da humanidade. Assim
foi que depois, no século XX, passamos a ter a disci~

plina do salário mínimo.
O Partido dos Trabalhadores sempre foi cam

peão. Em 1994, o extraordinário trabalho do Deputa
do Paulo Paim conseguia a vitória ao aprovar o equi
valente a 100 dólares para o salário mínimo dos tra
balhadores. Em 1988, quando se tratava apenas de
regras gerais, no sentido de que o salário mínimo re
presentasse o que convinha às necessidades do tra
balhador e de suas famílias, chega-se à conclusão de
que a lei deve estabelecê-lo, mas dentro do que é ne
cessário à moradia, à saúde, à educação, a todos es
ses valores de lazer, de esporte, de previdência. Por
isso é que o salário mínimo corresponde a todas es
sas necessidades.

E o Bresil tem hoje o salário mínimo mais per
verso da América. Como é que este País não pode
pagar o salário mínimo equivalente a 100 dólares?
Por que o Paraguai paga? Por que a Colômbia paga?
Por que a Venezuela paga? Não falo da Argentina,
que paga mais de 200. Por quê? E o Brasil paga isso.
Paga o quê? Um salário que é competitivo com Serra
Leoa ou Biafra. Isso não é possível! Não pode ser o
salário mínimo objeto desse cinismo, desse jogo de
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coronelismo, absolutamente incompatível com a dig- Pelo PMDB:Deputados Armando Monteiro, Car-
nidade democrática. los Dunga, Francistônio Pinto, Mauro Benevides,

Essas forças que apoiaram a subversão da or- Osmar Serraglio, Ricardo Izar.
dem orçamentária e do princípio da atribuição defini- Pelo PSDB: Deputados Anivaldo Vale, Antonio
da na Constituição para as garantias sociais, a des- Carlos Pannunzio, Nelson Otoch, Ricardo Ferraço,
vinculação dos recursos da União, a apropriação e o Silvio Torres, Veda Crusius.
desvio de regras básicas para os interesses sociais, Pelo PT: Deputados Babá, João Paulo, José
absorveram 1 bilhão e 800 milhões de reais da saúde, Machado, José Pimentel.
3 ~i1hões e 1~0 ~i1hões d~ reais da.e~uc~ção, 1,2 ~i- Pelo PPB: Deputados Alcione Athayde, Almir
Ihoes e 200 mllhoes de reais da Prevldencla e 1 bllhao Sá,"Antonio Joaquim Araújo.
e 800 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Traba- Pelo PTB' Deputados Eduardo Seabra Fernan-
Ihador. Como elas po~e~ ~izer ~oj~ i ue n,ã? e~istem do Gonçalves. . ,
recursos e que a Prevldencla vai falir. Retonca mace- P I PDT' D t d Eb S'I
itável. e o . epu a o er I va.

Sr. Presidente, com a sua benevolência, ocupo , Pel~ ~Ioco Parlamentar PSB/PCdoB: Deputado
esta tribuna para dizer que e~peramos que, acima do Jose Antonio.
joguinho dos interesses de manipulação de grupos, Pelo Bloco .Parlamentar
este Congresso, em especial esta Câmara, seja ca- PUPST/PMN/PSD/PSL: Deputado Almeida de Jesus.
paz de votar um salário mínimo digno, ainda abaixo Pelo PV: Deputado Fernando Gabeira.
de outras etapas históricas do Brasil, mas digno, salá- Como suplentes desses partidos na Comissão
rio este que vai conseguir dar às famílias dos traba- constam:
lhadores o suficiente para sobreviver e para que o Pelo PFL: Deputados Almerinda de Carvalho,
mercado deste País seja decente. Átila Lins, Costa Ferreira, Gilberto Kassab, Lael Varel-

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Antes la, luis Barbosa, Raimundo Colombo.
de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá co· Pelo PMDB: Deputados Jorge Wilson, Júlio Del-
nhecimento ao Plenário do seguinte gado, Múcio Sá, Waldir Schmidt, e ~~ vagas.

Ato da Presidência. Pelo PSDB: Deputados Bonifácio de Andrada,
Nos termos do § 2º, do artigo 202, do Inaldo Leitão, João Almeida, João Castelo, Jutahy Ju-

Regimento Interno, esta Presidência decide nior, Luiz Carlos Hauly.
constituir Comissão Especial d:stinada ~, Pelo PT: Deputados Marcelo Déda, Professor
no prazo de 40 (quarenta) sessoes, proferir Luizinho, Ricardo Berzoini, Waldir Pires.
parecer ao Substitutivo do Senado Federal Pelo PPB: Há 3 vagas.
à Proposta de Emenda à Constituição nº ,.
472-D d 1997 d S d F d I Pelo PTB: Deputados Josue Bengtson, Walfndo,e ,o ena o e era, que M G'
"altera dispositivo dos arts. 48, 62 e 84 da ares 'Ula. ,
Constituição Federal, e dá outras providên- Pelo PDT: Ha uma vaga. ,
cias (Regulamentação de Medidas Provisó- Pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB: Ha uma
rias), e resolve: vaga.

I - designar, para compô-Ia, na forma Pelo Bloco Parlamentar PLlPST/PMN/PSD/PSL:
indicada pelas Lideranças, os Deputados Deputado Cabo Júlio.
constantes da relação anexa; Pelo PV: Deputado Marcos Rolim, do PT.

11 - convocar os membros ora designa- O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Con-
dos para a reunião de instalação, a reali- cedo a palavra à nobre Deputada Nair Xavier Lobo.
zar-se no dia 22.02.00, terça feira, às 15 ho- A SRa. NAIR XAVIER LOBO (Bloco/PMDB -
ras, no Plenário nº 11 do Anexo 11. GO). Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vive-

Brasília, 22 de fevereiro de 2000 - Mi- mos um momento importantíssimo para a indústria do
chel Temer Presidente. turismo, em que a Nação vislumbra a oportunidade

É esta a Comissão composta: de ter criada uma Confederação Nacional do Turismo.
Titulares: Essa confederação precisa ser criada de direito, por-
Pelo PFL: Deputados Affonso Camargo, José que ela já existe de fato e vem atuando de maneira

Ronaldo, Paes Landim, Paulo Magalhães, Roberto muito brilhante, prestando relevantes serviços ao
Brant, Ronaldo Caiado, Vic Pires Franco. País. Se assim não fosse, neste momento teríamos
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um estrangulamento seríssimo do diálogo entre tra- formou com o fato de que o turismo neste País será
balhadores e empregadores do setor. muito brevemente tratado individualmente, porque

Vejam os senhores que, se fizéssemos um triân- assim o quer a população, ou seja, com um Ministério
guio, na sua base teríamos, de um lado, o trabalhador, só para o turismo e uma Comissão Permanente nesta
de outro, o empregador. Mais acima nesse triângulo Casa também direcionada só para o turismo, não
teríamos os sindicatos constituídos para não dizer de apenas uma Subcomissão.
trabalhadores e de empregadores dos atores do tu ris- Esta nossa manifestação tem o objetivo de aler-
mo, conforme são chamados pelo trade e por aque- tar os ilustres membros desta Casa para a necessida-
les que entendem mais especificamente da matéria. de de estarmos atentos para que não se tente impedir
E no pico desse triângulo existe a CONTRATUH - que um dos mais importantes segmentos da econo-
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turis- mia mundial, que é o turismo, tenha no Brasil um des-
mo e Hospitalidade -, que reúne mais de 15 milhões dobramento que não nos levará à solução dos graves
de trabalhadores. problemas que enfrentamos, como o desemprego,

Não existindo ainda a Carta Sindical da CNTUR para o qual o turismo pode ser a principal solução.
- Confederação Nacional do Turismo -, que congrega A razão da pressão da CNC ao Ministro Domei-
os emp:egadores, esse diál~~o e~taria interrompido, les, já conhecida pelos integrantes da Frente Paria-
o que nao ocorre, porque elaja esta atuando de fato. mentar do Turismo e da Subcomissão de Turismo

O Ministério do Trabalho e Emprego abriu prazo desta Casa, é a eterna mania dos detentores do con-
para contestação dessa tão sonhada Carta Sindical. trole do Sistema de quererem perpetuar-se e não ad-

Falta, portanto, ser entregue aos empresários mitir o crescimento e autonomia de novos setores im-
do turismo a sua Carta Sindical para que os trabalha- portantes da economia, como o turismo nacional.
d?res~enham o c~~traponto ~mpresar!al para, juntos, O motivo é simples: a receita do Sesc e do Se-
discutIrem as pohtlcas do tunsmo nacional. nac vai cair sensivelmente, porque as empresas do

Acabamos de tomar conhecimento, e temos em turismo vão passar a contribuir diretamente para os
nossas mãos, de cópia de mensagens que a CNC - órgãos de atendimento social e de preparação de
Confederação Nacional do Comércio -, está encami- mão-de-obra que a nova confederação irá criar e
nhando a todos os Sindicatos do Comércio no País, manter.
mais de 509, por m,e~o das Federa9óes Estad~a!s, Isso, entretanto, não é confessado. Preferem ca-
com sugestoes de OfiCIO a ser encam,lnhado_ao MlnI~- muflar o ressentimento com invocações de natureza
t~o ~o Trabalho e Empreg.o c,om manlfestaçao contra- constitucional e legal, segundo as quais não seria
na a outorga da ?arta SindIcal, que dev: ser b~eve- possível surgir uma nova entidade representativa de
mente ~ntregue a CNTUR - Confederaçao NaCional uma categoria. Em outras palavras, querem estabele-
do_Tunsm? .-.' ~ara ~ue esta po~sa coorde~a: as cer o monopólio vitalício e perpétuo em favor de enti-
aç~es da inICIatIva pflvada do. tU,flsmo um mllhao e dade já existente.
meio de empresas no BrasIl Juntamente com a
CONTRATUH - Confederação Nacional dos Traba- E~ses ~de~contentes d.evem saber, entretanto,
Ihadores em Turismo e Hospitalidade -, que reúne que a sltu~çao e outra. Para flca.rmos apenas no terre·
mais de 15 milhões de trabalhadores, que já possuem no das entIdades de.gr~~ supenor, basta I~mbrar que,
a sua Carta Sindical há 11 anos. à sombra da Constltulçao de 1988, surgiram, entre

Denunciamos este expediente antiético e espú- outras, a Confeder~ção N~cional dos Transportes
. , , . CNT, a Confederaçao NaCional dos Trabalhadores

no de pressionar o MInistro Dornelles com enxurrada M ti" CNTM h ' . d 10
d 'dA . , t I b d e a urglcos - e, a mais e anos, a

e I entlcas mensagens prevlamen e e a ora as CONTRATUH C f d - N . I d "Ti b,. , . d' . .. - on e eraçao aCiona os ra a·
pela CNC, unlea Interessada em continuar a miniS- Ih d li . H't I'd d d I
trando a arrecada ão desse um milhão e meio de em- a ores em unsmo. e OSpl a I a e, , ~ qua a

á' d t . ç , d dA' CNTUR vem a ser precisamente o necessano contra-
pres rdlos. ?tunsmo, que quere~ sula I~ epen e~cla ponto no terreno patronal.
para a miniS rar esses recursos, Ine uSlve em conjun· ,. ., . , , _ . .
to com os programas sociais do Governo Federal, Se dUVIda tlve~semos a respeito, ja estao SUfICI-
conforme proposta já manifestada para as autorida- entemente esclarecidas pelo parecer de consagrados
des federais. juristas, entre os quais Arnaldo Lopes Sussekind.

Nós, da Frente Parlamentar do Turismo, sabe- Os adversários da CNTUR não perdem, pois,
mos que essa articulação é oriunda da CNC Confede- por esperar; o seu registro no Ministério do Trabalho e
ração Nacional do Comércio, que ainda não se con- Emprego é inevitável.
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Sr. Presidente, faço esse discurso hoje em anos de estudos mas ficam impossibilitados de seguir
nome dos que desejam a implantação do turismo no adiante porque o Governo não cumpriu o que foi acer~
Brasil não mais de forma amadora, mas sim da forma tado pela Chesf, que era instalar uma rede social de
preconizada por raportagem publicada na revista proteção àquelas famílias do Projeto Itaparica.
VEJA sob o título: 'Turistificando o País". Nós, como a Não adianta a Operação Mandacaru se a juven~

Europa ou até mais do que ela, temos condição de tude não pode estudar, porque seus pais não têm
superar o desemprego e a crise por meio dessa in- apoio técnico, retirado que foi pelo Governo. Sabem
dústria sem chaminé, maravilhosa e geradora de em~ de onde pode vir o apoio? Exatamente dos plantado~

prego e renda que é o turismo. res de maconha e dos traficantes, que têm mais visão
Portanto, peço ao Ministro Dornelles que fique -s0cial do que o Governo e começam a seduzir a po-

muito atento a essa ação engendrada contra a Nação. pulação e a atrair para esse descaminho parcela de
Não poderia, como Presidente da Frente Parlamentar seus jovens.
do Turismo e também em nome da Subcomissão de Apelo para o Sr. Ministro da Educação e para o
Turismo desta Casa, deixar de solicitar ao Governo Governo de Pernambuco, que também tem responsa~

Federal e ao tão competente Ministro Dornelles que bilidade no caso, a fim de que intervenham nesse pro~

não se deixem absolutamente influenciar por esses cesso e garantam condições de estudo àqueles jo~

fatos, que não traduzem a vontade do povo brasileiro vens.
e muito menos do trabalhador brasileiro, que quer Falo de uma região rica, à beira do Rio São
essa Carta concedida. O trabalhador sabe que, dessa Francisco, com projetos de fruticultura florescentes,
forma, não estando mais o turismo em um bolo geral, mas que fica à mercê desses desencontros, com o
terá melhor acesso aos recursos do FAT - Fundo de Governo negando assistência e promovendo opera~

Amparo ao Trabalhador, por exemplo, para capacitar ções sem dar desdobramento às ações de segurança
e treinar pequenos hotéis, peq~enas pous~?as e res- para a região.
taurantes que tanto precIsam qualificar sua Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é essa a
mão-de-obra. . denúncia que fazemos. Professores do ensino básico

Com certeza, quando conquistarmos a Carta ensinaram todo o ano de 1999 sem receber um tos~
Sindical, será criado o S do turismo. Assim como exis- tão. Receberam o que lhes era devido pelo ano de
tem o Senai e outros S, haverá o Senatur; é inevitável. 1999 somente em janeiro de 2000. São pessoas ab-
Não adianta o jus esperniandi daqueles que se negadas, que trabalham com amor para não deixar
opõem a esse processo. que crianças fiquem sem o atendimento elementar do

Aqueles que sonham com o êxito do setor de tu- ensino no Município de Orocó.
ri~mo, com a concess~o da.Carta Sin~ical, hão de Neste apelo, registro também que, no mesmo
ve~lo desenvolver-se nao mais de maneira amadora, local da chamada Operação Mandacaru, fui informa~
não mais enxergando o Brasil como um país de po- do de que, em menos de uma semana, doze assaltos
tencial turístico, mas profissionalmente, explorando o voltaram a acontecer nas estradas, revelando que
imenso produto turístico deste País, um dos maiores todo o processo de segurança montado se desfaz e a
do mundo. violência volta a ocupar espaço. Isso demonstra clara-

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi- mente que não adianta apenas dar segurança e repri-
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- mir se não houver uma política que compreenda as
dos, visitei no último final de semana, no semi-árido necessidades da população, atenda aos jovens, as-
de Pernambuco, uma cidade que se encontra no cen- sista às famílias assentadas e promova o programa
tro do chamado Polígono da Maconha, onde o Gover- de assentamento acordado com o Governo, que hoje
no Federal realizou recentemente uma grande opera~ é descumprido, mais do que isso, reprimido por ór-
ção de combate ao tráfico. gãos como o Gerpi. destinados a gerenciar os assen~

Pude constatar que a operação, que teve ampla tados do Projeto Itaparica, mas que estão mais preo~

divulgação, na verdade trazia em seu cerne muito cupado em indenizar as famílias, para que elas se
mais intenções de publicidade e de propaganda do afastem da área e seja facilitado o processo de priva-
que de combate à violência e à criminalidade na re- tização da Companhia Hidro Elétrica do São Francis~

gião. co. Essa é uma realidade lastimável, dramática, que
Presenciei a ansiedade e o desespero de jovens revela ausência de sensibilidade para tratar de um

dos assentamentos do Projeto Brígida, Município de problema tão sério como o do semi-árido do São
Orocó, em Pernambuco, que concluem os primeiros Francisco.
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Nós que discutimos hoje a transposição de Amaral teve sempre trânsito prestigiado junto ao Con-
águas do São Francisco nos perguntamos como pode domínio e suas 75 empresas pela postura correta e
o Governo anunciar um programa de transposição se solidária, que o realçou junto aos seus colegas e à
não consegue implantar os projetos de fornecimento opinião pública do País.
d'água para irrigação nos assentamentos que estão a Por meio de um programa semanal de televisão,
apenas vinte quilômetros da borda do Rio São Fran- editado aos sábados, na TV Brasília, Amaral comen-
cisco. ta fatos que reputa relevantes, por intermédio de en-

Sr. Presidente, essas iniciativas nos deixam trevistas sobre temas atualizados, que lhe garantem
descrentes porque revelam o impacto político da pu- percentuais ponderáveis de aceitação entre telespec-
blicidade, o apelo da obra monumental e necessária, tadores locais e de outras cidades em que é, simulta-
mas encontram uma série de exemplos contrários na neamente, reproduzida a respectiva programação.
realidade do descaso, da obra inacabada, do despre- Inúmeras vezes, ainda com a sensibilidade de
zo a que são submetidas as populações que ficam às repórter dos primórdios de sua fulgurante carreira,
margens do Rio São Francisco. Gilberto Amaral abre manchete para matéria inédita,

É por isso, Sr. Presidente, que apelamos para de inquestionável repercussão, antecipando-se aos
que se olhe para as necessidades da região e se seus colegas de mídia, que atuam em setores especi-
combatam as dificuldades da população, a fim de que alizados e lançando versões em primeira mão, com o
depois não tenham de investir em segurança e outras inflexível resguardo da fonte de onde emanaram as
formas de repressão. informações.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB -- Empenhado em seguir uma linha ética irrepre-
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ensível, Gilberto desfruta, por isso, do respeito e aca-
SrBs e Srs. Deputados, sob o patrocínio da revista tamento de seus companheiros de labuta, bem assim
FOCO, que é editada em Brasília e tem circulação em de dignitários de outras Nações, dos quais há granje-
várias Capitais. será homenageado, em evento a rea- ado justificado reconhecimento, expressado pela
Iizar-se no Hotel Nacional, nesta quarta-feira, o jorna- concessão de láureas e honrarias que enobrecem a
lista Gilberto Amaral um dos mais conceituados colu- sua trajetória como jornalista dos mais competentes,
nistas do Distrito Federal, com quase quatro décadas no gênero que abraçou, em meio a êxitos constantes,
de ininterruptas atividades na imprensa local, através que representam um legado imensurável para as ge-
de página diária no Correio Braziliense, reproduzida rações que vierem a sucedê-lo.
em vários outros órgãos de divulgação do País. Ao chegar do meu Estado, para ocupar, pela pri-

Possuidor de estilo leve e atraente, que é a ca- meira vez, em 1975, uma cadeira de Senador da Re-
racterística de todas as notícias que ali são projeta- pública, Gilberto Amaral passou a comentar todas
das, ele passou a ser leitura obrigatória dos mais di- aquelas iniciativas de minha lavra, como a autonomia
versificados segmentos do Planalto, obedecendo política das Capitais, que se inseriam no contexto da
sempre a uma linha de isenção e imparcialidade, sem reconquista das franquias democráticas, bem assim a
facciosismo que possa comprometê-lo diante do unificação do salário mínimo, no âmbito das políticas
apreciável número de leitores que compulsam os mul- sociais do Governo.
tifacetados registros de acontecimentos ocorridos na Independente e criterioso, emitia opinião sobre
vida política, administrativa, diplomática e cultural de fatos palpitantes dentro de uma ótica que lhe parecia
nossa metrópole. mais compatível com a nossa realidade emergente,

Tendo chegado em 1966 à Brasília e acompa- fazendo-o com elegância exemplar, ao mesmo tempo
nhado, pari passu, o seu crescimento urbanístico, o em que sabia causticar equívocos praticados, em pre-
homenageado manteve-se radicado aos seus encar- juízo do inte.esse popular.
gos profissionais, ocupando o espaço que lhe é reser- É esse homem que haverá de recolher as sim-
vado, diariamente, no Correio Braziliense, cujo Pre- patias de sua imensa legião de amigos, todos unísso-
sidente, Paulo Cabral de Araújo, há sido um estimula- nos na exaltação de seu talento profissional, em festi-
dor permanente de seu profícuo trabalho no Caderno vidade de cuja coordenação se incumbirá a jornalista
Dois, daquele periódico, que integra os Diários Asso- Consuelo Badra, diretora da revista FOCO, que pro-
ciados e que teve como fundador Hipólito da Costa. move o magno acontecimento.

Admirador do velho Assis Chateaubriand e ami- O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Sem revisão do
go do Diretor-Geral da poderosa cadeia de jornais, rá- orador.) - Sr. Presidente, Sríls e Srs. Deputados, as-
dios e televisão, Senador João Calmon, Gilberto somo à tribuna nesta tarde para fazer dois breves re-



O que também nos motivou e nos entusiasma
nesse relacionamento é a possibilidade de troca de
experiência com aqueles colegas representantes de
um país onde se abrigam vários organismos interna
cionais e também da União Européia.

Com absoluta certeza, desse relacionamento
entre Parlamentares haveremos de construir propos
tas importantes, na busca permanente de superar
nossas dificuldades, o mesmo sentimento que move
aqueles Parlamentares.
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gistros. Um deles sobre a minha cidade de Chapecó, Duzentas famílias e meia centena de empresas
onde a comunidade se reúne para resgatar, mediante estão sendo visitadas por semana pelas comissões
uma reforma, um dos mais importantes símbolos cul- que coordenam a arrecadação de recursos que sus-
turais, arquitetônicos e religiosos do oeste catarinen- tentam a campanha de reforma da Catedral.
se, a magnífica Catedral da cidade. Esse registro tem As empresas com matriz em Chapecó estão
dois motivos: mostrar a importância do que represen- sendo mais sensíveis à campanha, possivelmente
ta essa obra arquitetônica e a forma como a comuni- porque conhecem, compreendem e respeitam tudo <>
dade reúne-se para alcançar esse objetivo. que representa a Catedral, como um dos mais impor-

Desde o final do ano, a comunidade chapecoen- tantes símbolos culturais, arquitetônicos e religiosos
se está sustentando a campanha para a reforma des- do grande oeste catarinense. Entretanto, as filiais e
te que é um dos mais importantes símbolos culturais, sucursais instaladas em Chapecó estão sendo insta-
arquitetônicos e religiosos do oeste de Santa Catari- das a participar da campanha como forma de integra-
na, a Catedral Santo Antônio de Chapecó. ção comunitária.

Ninguém sabe quem elaborou seu portentoso Provavelmente nos próximos 120 dias os traba-
projeto arquitetônico, mas sua execução foi coorde- lhos estejam concluídos. A restauração da Catedral
nada pelo frei João Herdrich no período de dezembro faz parte das atividades do Ano Jubilar que a Igreja
de 1951 a dezembro de 1956. A iniciativa homenage- comemora neste emblemático ano 2000 da era cristã.
ia a fé cristã e, em especial, o frei João, da ordem Nossos cumprimentos à comunidade chapeco-
franciscana, falecido em junho de 1999, cuja vida fi- ense pela campanha que desfraldou.
co~ notabilizada pelas obras que ergueu em louvor ao O segundo registro, Sr. Presidente, faço-o na
Criador. condição de Coordenador do Grupo Parlamentar Bra-

A campanha está sendo coordenada por uma sil-Bélgica. É sobre a presença nesta Casa, na ma-
diligente comissão coordenada pelo padre Alcido nhã de hoje, de um grupo de Parlamentares liderado
Kunzler e pelo líder comunitário e Presidente da Câ- pelo Presidente do Parlamento da Bélgica, Richard
mara dos Dirigentes Lojistas de Chapecó, Artêmio Miller. Fizemos contatos na Comissão de Relações
Copetti. Exteriores, na Comissão do Mercosul e numa rápida

Empresários, trabalhadores, fiéis de todos os visita ao plenário desta Casa, enquanto uma sessão
estamentos socioeconômicos estão mobilizados na de homenagem aqui transcorria.
arrecadação de recursos financeiros e materiais para Quando esse grupo parlamentar foi finalmente
a obra. O objetivo é arrecadar cerca de 150 mil reais instituído, por deliberação desta Casa, seu objetivo
para uma ampla reforma interna e externa daquela era justamente ser um elo mais presente e efetivo
edificação. com o Parlamento da Bélgica, a fim de estreitar esse

A população está contribuindo através de car- relacionamento "diplomático-parlamentar" entre as-
nês individuais com qualquer valor de doação mensal. pas, porque muitos são os interesses e enorme é a
As doações das empresas são registradas no Livro identidade se nos comparamos com aquele país.
de Ouro da Paróquia Santo Antônio e farão parte do Para se ter uma avaliação da importância eco-
histórico da Catedral. nômica, a Bélgica é hoje, em ordem de importância,

As obras incluem lavagem, lixação, conserto do nosso sexto parceiro comercial, embora seja um país
reboco danificado, impermeabilização e pintura. Na muito pequeno em termos de território, com uma po-
segunda etapa, a reforma consistirá de recuperação pulação de aproximadamente 10 milhões de habitan-
do telhado, pintura interna, restauração dos vitrais e teso
troca do sistema elétrico, da iluminação e da sonori
zação.

As entidades patronais estimulam a participa
ção das indústrias e dos setores comercial e de servi
ços, enquanto as entidades da sociedade civil conela
mam os cidadãos.

O SBT de Chapecó patrocina a pintura externa,
assegurando toda a tinta e a empreiteira de
mão-de-obra para executar o serviço, além de veicu
lar ampla campanha de divulgação.



Ficam dizendo que a nossa democracia é frágil,
nova, ainda se está consolidando. Penso que a demo
cracia brasileira se consolida a cada dia, mas querem
implementar uma ditadura. Já chamo este Governo
não de ditadura, mas de "democratura", porque quer
perpetuar-se, até mesmo implantando o golpe do par
lamentarismo

Sr. Presidente, pedimos um salário mínimo de
100 dólares para o trabalhador brasileiro, o que ainda
é muito pouco. Mas que dêem esse mínimo ao traba
lhador brasileiro.

Durante o discurso do Sr. Linco/n Por
te/a, o Sr. Ubiratan Aguiar, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-

Tenho certeza de que todos nós nos podemos
esforçar para dar uma contribuição, e o Grupo Bra
sil-Bélgica tem essa finalidade.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, num país onde as pessoas nada mais
são do que mera estatística, vemos essas pessoas
sendo massacradas a cada dia pelo problema da
educação e da saúde, pela escassez de trabalho,
pela falta de recursos.

Agora, o povo brasileiro, achincalhado e massa
crado, é alvo, mais uma vez, de especulações e de
atitudes demagógicas de pessoas que se encontram
no poder.

Tenho em mãos o jornal Folha de S.Paulo, que
publica posicionamentos em relação ao salário míni
mo, entre eles o infeliz posicionamento do Sr. Wal
deck Ornélas, Ministro da Previdência Social, que dei
xa a entender que, além dos 7% de aumento para o
salário mínimo, vai dar para seus velhinhos 3% a
mais.

S. Ex!! dará aproximadamente 4 reais a mais,
para que o trabalhador brasileiro aposentado receba
R$150,OO de salário mínimo, sendo que, semana
passada, havia dito exatamente o contrário.

Contudo, quando o Sr. Waldeck Ornélas menci
onava seus velhinhos para agradar seu titio ou seu
padrinho, outro titio seu ficou mais invocado do que
seu padrinho. A briga começou a se tornar familiar,
porque S. Ex~ está lá por causa do apadrinhamento
político do Senador Antonio Carlos Magalhães.

Após um possível puxão de orelha, o Ministro
vem dizer que o salário mínimo deverá ser de
R$150,OO. Em seguida, é claro, recebe outro puxão
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Nesse final de semana, a imprensa noticiou re- de orelha do seu outro titio, o Sr. Fernando Henrique
cente encontro promovido sob os auspícios da ONU, Cardoso.
referindo-se ao grande desafio da humanidade diante Com isso, Sr. Presidente, o povo brasileiro conti-
da desigualdade social, da má distribuição de renda, nua tendo não apenas a orelha puxada, mas também
problema que se vem agigantando e excluindo pesso- os pés arrancados e o coração dilacerado. E a fome
as da condição básica de garantir sua sobrevivência da população brasileira aumenta cada vez mais. ~
econômica. chegado o momento de pararmos com esse tipo de

Os números revelados nesse conclave são de atitude demagógica e encontrarmos uma solução, no
que, no mundo, pelo menos 900 milhões de habitan- mínimo, decente para a povo brasileiro, que não
tes têm renda de até 1 dólar/dia, falando-se em dólar agüenta mais ser massacrado.
americano. Se passarmos para uma renda diária de 2 Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Deputados, quero
dólares americanos por dia, teremos 3 bilhões de ha- contar uma pequena história. Uma vez, meu pai e eu
bitantes, para uma população de 6 bilhões. estávamos na Serra da Piedade, nas nossas Minas

Portanto, Sr. Presidente, metade dos seres hu- Gerais, quando um macaco bem grande parecia um
manos estão hoje passando por extremas dificulda- chimpanzé atravessou na frente do carro e saímos ao
des sob o ponto de vista da sobrevivência econômica. encontro dele. Meu pai disse: "Eu quero pegar esse

macaco". Eu tinha 7 ou 8 anos de idade. Encurrala
mos aquele macaco em um barranco, e ele, como não
tinha galhos de árvores para poder segurar e fugir,
como estava acuado, pressionado, num dado mo
mento, pulou para cima de nós, porque era a última al
ternativa. Ele veio ao nosso encontro não tinha para
onde fugir, nem para a direita, nem para a esquerda e
tivemos que abrir passagem, senão seríamos mordi
dos e arranhados.

Quero dizer uma coisa ao Sr. Fernando Henri
que Cardoso, Presidente da República, e às pessoas
que vivem brincando com o povo brasileiro: o povo
brasileiro está encostado no barranco. Vai chegar
uma hora em que ele vai ter que reagir, e tenho medo
de como será essa reação. Se ele reagir da forma que
a extrema direita brasileira menos espera, a extrema
direita vai dizer que o povo rebelou, pegou em armas
e fez outras coisas.

Sr. Presidente, o Governo Federal está dando
margem ao povo brasileiro para que tome uma atitu
de.



SR. PRESIDENTE (Léo Alcântara) - Tem a pa
lavra o Deputado Saulo Pedrosa.

O SR. SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sfls e Srs.
Deputados, ainda sou do tempo em que no ginásio
estudávamos latim. Lembro-me bem de que um pro
fessor nos fazia traduzir o "De Bel/um Gallieum", so
bre as guerras gaulesas, e também traduzir e inter
pretar as famosas fábulas de Faedro.

Lembro-me bem de uma delas, que é conheci
díssima até hoje. Chamava-se t~ raposa e as uvas".
Essa fábula contava que havia uma parreira frondosa
com muitas uvas bonitas e, porque a raposa não po
dia alcançá-Ias, dizia que estavam verdes.

Interpreto assim o destempero do Senador
Antonio Carlos Magalhães. De forma, diria, esclero
sada, o Senador tenta atingir um homem da estatura,
do quilate, da honorabilidade, da honradez e da capa
cidade de trabalho do Governador de São Paulo, o tu
cano Mário Covas.

O Presidente do Senado também tenta atingir
de forma mesquinha, desprezando suas virtudes, o
valor da sua juventude, sua vontade de vencer e de
trabalhar, o nosso Líder Aécio Neves, que, nos vários
mandatos que exerceu nesta Casa, trabalhou de for
ma exemplar, que tem conduzido a bancada com tan
ta inteligência, que, de forma mineira, conseguiu
transformar o PSDB na maior bancada da Câmara
dos Deputados na atualidade, ultrapassando o PFL.
Isso é prova da capacidade, da inteligência, do racio
nalismo e do respeito a todos os outros partidos deste
jovem Parlamentar.

Sr. Presidente, não podemos aceitar que o Se
nador fique chorando sobre o leite derramado porque
não teve capacidade semelhante no fim da sua vida.

Vê-se claramente que S. Ex~ chegou ao final de
sua carreira política. Nenhum analista político prevê
promissoras perspectivas para o Senador, porque
Presidente do Senado, jamais. Presidente da Câma
ra, jamais. Presidente da República, até o Presidente
do partido dele acha que não decola. E para onde ele
vai? Vai para uma aposentadoria, receber o que plan
tou durante toda a sua existência de truculência.

Quero também fazer o registro sobre a maneira
como ele desdenhou a disposição do Deputado Ju
tahy de presidir a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Ora, senhores, o Deputado Jutahy Ju
nior, além de ser de tradicional família política, é um
Deputado acima de quelquer suspeita. É advogado
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pada pelo Sr. Léo Alcântara, § 2º do artigo formado; tem curso de pós-graduação em Direito Ele-
18 do Regimento Interno. itoral; já foi o Deputado mais votado da Bahia; foi Se

cretário de Estado da Justiça e da Assistência Social;
foi Ministro da Assistência Social; é um Deputado Fe
deral competentíssimo e não pode assumir a Presi
dência da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. Se este Deputado que tem predicados e
formação jurídica não pode ser Presidente da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, como
pode o Deputado José Carlos Aleluia, um engenheiro
eletricista, ser Presidente da CCJ? Em nenhum mo
mento se t.irou a capacidade do Deputado José Car
los Aleluia. S. Exª fez um trabalho que deve honrar
este Parlamento e teve a humildade de dizer, quando
assumiu, que não tinha competência e que se sentia
inferior àqueles juristas que faziam parte da Comis
são. Se um engenheiro eletricista foi capaz, por que o
jurista Jutahy Junior não pode? Então, é a questão da
raposa e das uvas. Perdeu, está chorando o leite der
ramado e querendo menosprezar o PSDB. Quem é
ele para entrar na seara do PSDB? Que cuide de
suas galinhas e do seu povo e deixe-nos com nosso
partido e nossos companheiros, que sabemos dirigir
nossos destinos.

Era o que tinha dizer.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (Blo
co/PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sfls e Srs. Deputados, venho à tribuna nesta
tarde fazer uma reflexão sentida sobre a violência ur
bana, que hoje não é privilégio de nenhuma das gran
des cidades brasileiras.

Foi-se o tempo em que a questão da violência
urbana era mais atribuída a determinada cidade,
mesmo à região metropolitana do Rio de Janeiro.

Mas estamos assistindo à violência e nos acos
tumando com ela, perdendo a capacidade de nos in
dignarmos. Há exemplos de violência no Paraná, em
Porto Alegre, em São Paulo e em Brasília. Até quando
vamos tratar a violência com a visão eleitoral, política,
menor, de que é uma questão de polícia?

O problema da violência é associado à degrada
ção dos costumes, ao esgarçamento das famílias nos
grandes aglomerados urbanos, ao crime organizado,
ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas pesa
das, mas é, sobretudo, uma questão de falta de plane
jamento no desenvolvimento urbano em nosso País.
O que está faltando é esta Casa, nas suas Comissões
técnicas, neste plenário, discutir o tema do desenvol
vimento urbano: infra-estrutura urbana, habitação,
transporte de massa, água, esgoto, lixo. É a falta de
qualidade de vida que gera o ambiente de violência



O Governo do Ceará está atento ao problema
da escassez de água, já que 90% de seu território es
tão situados no semi-árido nordestino e a precipita
ção média anual é pouco superior a setenta milíme
tros. Não é novidade, Srs. Deputados, o sofrimento do
povo nordestino com relação à falta d'água. A cada
ano repete-se incerteza sobre a disponibilidade ou
não desse produto com sério impacto na agricultura.

A consciência de que a água é um recurso limi
tado, que tem um papel essencial no desenvolvimen
to econômico e social do Estado, levou o Governo do
Ceará a criar mecanismos que permitam garantir o
abastecimento d'água mesmo nos períodos críticos.
Desde 1987, quando foi criada a Secretaria dos Re
cursos Hídricos, o Ceará começou a promover o apro
veitamento racional e integrado de sua água.

Primeiramente, o Governo lançou o Programa
de Desenvolvimento Urbano e Gestão dos Recursos
Hídricos - PROURB para fortalecer os Municípios
que não tinham sistema de abastecimento de água,
criando fontes permanentes através da construção
de açudes, recuperação de barragens e construção
de adutoras.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Fernandes.

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, por conta de uma grosseria retratada em artigo
de Marilene Felinto, na Folha de S. Paulo, gostaria
de registrar nos Anais da Casa nota que fiz à seção
de cartas daquele jornal:

Marilene Felinto procura valer-se de
uma série de clichês para atacar a governa·
dora Roseana Sarney. Ao fazê~lo, abusa de
suas prerrogativas e pratica uma espécie de
cangaço jornalístico. Em suas argumenta
ções, omite fatos e encampa versões fanta
siosas. Roseana ganhou notoriedade nacio
nal quando foi uma das articuladoras do im
peachment de Fernando Collor. Agora se
destaca por uma administração moderna,
independente e que recusa passar adiante o
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urbana quase incontrolável que estamos vivendo no arrocho sobre os mais pobres. O salário mí-
Brasil. nimo equivalente a US$100 é importante,

Por algum tempo tivemos a idéia de que este era sim, como referencial e como fator de distri-
um problema dos Estados do Rio de Janeiro e de São buição de renda. Não era ele o culpado peJa
Paulo, mas, se visitarmos o entorno de Brasília e cida- "quebra" de Estados e municípios? A articu-
des importantes como Porto Alegre, Belo Horizonte e lista, porém, prefere ignorar isso, rompendo
Salvador, que outrora tinham níveis aceitáveis de vi0- com um mínimo de isenção, dever de quem
lência, veremos que a questão é nacional e exige uma tem compromisso com a informação correta.
posição, uma política de desenvolvimento urbano. Roseana tem idéias próprias e sempre acei-

Minha proposta é que o BNDES faça do seu s tou as críticas. Marilene, porém, perdeu a li-
um S - maiúsculo - e invista parte do seu lucro, que nha. Seria o caso de se perguntar: quem
vai todo para o Tesouro Nacional, em projetos estrutu- está lucrando com isso?
rantes de desenvolvimento urbano: água, esgoto, me- Deputado Federal Pedro Fernandes
trõ, meio ambiente. Enfim, que o BNDES, em vez de Era o registro que tinha a fazer, Sr. Presidente.
ser um banco que aguardar solicitação dos agentes O SR. LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE.
públicos e privados, na questão social, passe a ser Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
um banco que tenha prontos os projetos de viabilida- e Srs. Deputados, a idéia de um planeta formado por
de econômica, técnica, das grandes intervenções ur- três quartos de água nos dá a falsa impressão de que
banas que vão mudar a qualidade de vida em nosso este recurso - vital para a nossa sobrevivência - é de
País. fácil obtenção. Mas tudo cai por terra quando consta-

Sr. Presidente, concluindo, só acredito em com- tamos que apenas 1% da água existente é própria
bate à violência se nos desviarmos da questão primá- para o consumo humano. O Brasil responde por 15%
ria de que essa é uma questão de polícia para uma do total da água potável do mundo, o que nos coloca
questão de fundo, de políticas de desenvolvimento ur- numa posição de extrema responsabilidade na pre-
bano, de qualidade de vida em nosso País. servação dos mananciais. Somente uma política res-

Era o que tinha a dizer. ponsável que envolva toda a sociedade política e civil
O d' pode assegurar que as próximas gerações tenham

urante o Is~urso ~o Sr. Ronaldo Ce.- água garantida para a preservação da espécie huma-
zar Coelho, o Sr. Leo A/cantara, § 2º do artl- na
go 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira .
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Gonzaga Patriota, 4º Suplente de Secretá
rio.



IMPACTOS DO MíNIMO NO CONSUMO

A batalha política do salário mínimo serve, neste
ano, para colocar no centro do picadeiro assunto que
figurava eternamente na lista das iniciativas simbóli
cas e pitorescas do Deputado petista gaúcho Paulo
Paim, Pode ser que o tema não prospere na tempora
da atual, mas em breve os brasileiros ganharão cons
ciência da utilidade econômica dessa providência.

Para encurtar conversa, vosso observador man
dou calcular o impacto no consumo de uma eventual
duplicação do mínimo estimado em R$ 150 para de
pois de maio. A medida beneficiaria dois terços da po
pulação ativa e quatro quintos dos aposentados, Ao
todo, 55 milhões de compatriotas colocariam no bolso
um total líquido de R$ 70 bilhões/ano, Isso daria algo
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Surgiu, então, o segundo Programa, o Proge- d'água no Estado, é administrar as reservas já exis-
rirh, responsável pela integração das bacias hidrográ- tentes". Essa é a pretensão de todos os cearenses.
ficas do Estado através da construção de açudes es- Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di-
tratégicos de grande porte como o Castanhão , pelo vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
uso dos açudes já construídos e pela construção de do Brasil,
açudes de porte médio, chamados vazios hídricos. A O SR P.'AULO P.'AIM (P'-RS S ,- d
'd'" 'b'l't ' - d' d b • " . em revlsao oI ela e pOSSI II ar a transposlçao e agua e uma a- d) S P 'd t . t A. '" _ ora oro - r. resl en e, queremos regls rar nos na-
cla para outra atraves de eixos de Integraçao, garan- 'd t C t' bJ' d I G t M, , , ,_, IS es a asa ar Igo pu Ica o pe a aze a ercan·
tlndo uma melhor d/strrbUlçao espacIal dos recursos t'l I "ab d r" f '

, , , , , I , na co una serva o ,que az uma retrospectiva
hldncos em todo o terntono cearense. d h' t" d I" ,. d d' - d, , ~, a IS orra o sa arro mlnlmo e a Iscussao a pater-

a Progenrh tambem preve o aproveitamento da nidade que é uma discussão boba
água para a geração de energia através de mi- " .
., ," " Esse artigo mostra que a nossa luta por um sa-

m-USlnas, diminUIndo, aSSim, os custos de bombea- I" " d' , t' " I, ,., ,anomJnlmo Igno e an Iga e que e posslve que esta
menta. Com o uso mais efiCiente da agua, o Progenrh CP' t d L' 1/95 d '
d ' t' d d' - b" asa aprove o roJe o e el e nossa autoriaa ao ser aneJo uma as con lçoes aSlcas para seu ,~" , '
desenvolvimento, ampliando a agricultura irrigada e a que se,encontra em regime de urgencla urgentlsslma
manutenção do homem na terra, desde Junho de 1998. , _

Todo esse sonho está se tornando uma realida- Pergun~aram-me: antes d~ publlcaçao, ,se, de
de. Na última semana, o Governador Tasso Jereissati fato, um proJ~to de mln~a ~utona, ~e :0 re~ls, teve
e o Diretor do Banco Mundial no Brasil, Gobind Na- aprovad? regime d,e urgencl~ ur9~ntlsslma,alnda em
nakni, formalizaram o contrato para dar início ao Pro- 1998. D~sse que ,Sl~, mas ,nao e ISSO q~e In,t~ressa,
grama de Gerenciamento e Integração dos Recursos Sr, Presldente',Ha,tr~nta projetos de saláriO mlmmo na
Hídricos. a financiamento externo, que é de US$136 Casa, o P~L fOI o ultimo a apresent~r, na semana pas-
milhões somado aos US$110 milhões de recursos sada, Regimentalmente, todos estao na Casa.
próprio~ do Estado, servirá para ampliar a oferta e a _, Sr. Presidente, qu~ro construir um, s,ubstitutivo,
garantia de água, aumentando a eficiência da gestão nao Importa de quem seja a proposta onglnal,
dos sistemas integrados de recursos hídricos e ambi- Agradecemos, também, o apoio da Federação
entais, Nacional de Vendedores e Viajantes do Comércio e

Um componente de importância fundamental P~o~agand~tas e Vendedores de P~odutos, ~arm~-
para a sustentabilidade das ações implementadas C~UtICOS - 1-,EN_AVENP~a, qu~ atraves de OfiCIO soll-
pelo Progerirh é a melhoria da capacidade gerencial cita da ?~mls~a? Especial apoIo a nossa proposta de
do setor no Estado do Ceará. O segundo ponto é o in- um ~a~arro mllllmo decente para os trabalhadores
cremento da rede de açudes estratégicos. Foram se- braSileIros.
lecionados vinte açudes, sendo quatro para execução Era o que tínhamos a registrar.
no primeiro ano de implementação do programa e os ARTIGO E OFíCIO A QUE SE REFERE O
outros dezesseis compondo uma lista de prioridades ORADOR:
para entrar em execução no segundo ano de trabalho,
Também está prevista a recuperação do Canal do Tra
balhador, atualmente vital para o abastecimento da
Região Metropolitana de Fortaleza,

Para complementar estes dois programas, há
ainda o PROASIS - Programa de Águas Subterrâne
as e Investigação do Subsolo. Através dele, preten
de-se intensificar a obtenção de águas subterrâneas
para pequenas comunidades. Por último, o Programa
de Desenvolvimento Hidroambiental de Microáreas 
PRODHAM, atende a uma preocupação constante do
Governo: o planejamento ao gerenciamento dos re
cursos hídricos.

Como já disse o Secretário dos Recursos Hídri
cos, Sr. Hypérides Macedo, "mais importante que
construir novos açudes ou mesmo ampliar a oferta



Luiz Chagas não tinha nenhum envolvimento
com drogas, não se envolvia em rixas, não coleciona
va desafetos. Mas a violência indiscriminada que se
alastra pelo País parece não querer poupar ninguém.
Os inocentes caem nas calçadas abatidos a tiros.

Há empenho da polícia para localizar os assas
sinos, dos quais já se fez retratos falados. As entida
des de direitos humanos estão mobilizadas e alertas
para que o assassinato de Luiz Chagas não se junte à
enorme lista de casos impunes.

Atenciosamente, Olímpio Coutinho Filho, Di
retor-Coordenador da Fenavenpro.

O SR. BEN·HUR FERREIRA (PT - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com profundo pesar que registramos o
assassinato do jornalista Luiz Chagas, em Campo
Grande, na madrugada do último domingo. Luiz Cha
gas era produtor da TV Educativa e editor do jornal
Voz de Palmares, pertencente ao Grupo TEZ Traba
lho e Estudo Zumbi, entidade do Movimento Negro à
qual também sou filiado.

Luiz era um jovem profissional de 29 anos, com
um futuro promissor na carreira, que abraçava com
um entusiasmo contagiante. Destacava-se também
na militância contra o racismo, que entendia ser uma
prioridade na construção de uma sociedade demo
crática, em que as pessoas não sejam hierarquizadas
e julgadas em razão de dados de sua aparência físi
ca.

Ref: Por um salário mínimo digno

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2000.

Exmos. Srs. Deputados Federais
Membros da Comissão Especial do Salário Mínimo

Esta Federação Nacional, representante das
categorias diferenciadas de Vendedores e Viajantes
do Comércio e Propagandistas e Vendedores de Pro
dutos Farmacêuticos, que abrange 250.000 trabalha
dores no território nacional, regidos pelas Leis Nº
3.207, de 18-7-57 e Nº 6.224, de 14-7-75, respectiva
mente e, vem honrosamente, solicitar dessa Comis
são, a especial atenção na apreciação do tema em
questão por tratar-se de assunto do mais elevado in
teresse para o trabalhador brasileiro.

OF. Nº 102/2000

Países ricos discutem, faz algum tempo, se deve
continuar ou não a manter um salário mínimo, pois
todo intervencionismo se torna contraproducente em
pouco tempo. Mas a questão pertence ao território
onde o custo do trabalho fica sempre acima de US$
12 por hora. Aqui, o mínimo de R$ 300 daria um salá
rio-hora de US$ 1,05 na cotação da sexta-feira. Espa
lhar que isso prejudicaria a estabilidade é pura mani
festação de preguiça.
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com 5,6% do PIS, que deve bater nos R$ 1.250 bi- Senhores Deputados, pode um trabalhador, na
Ihões nominais este ano. condição de chefe de família ou solteiro, sobreviver

A França realizou essa obra vinte anos atrás, com o salário mínimo atual?
quando o primeiro governo de esquerda no A violência, a miséria, a fome, as doenças (que
pós-guerra cumpriu promessa eleitoral e dobrou o mí- imaginávamos erradicadas), que ora vimos em nosso
nimo num período de quatro anos. Seguiu-se um pe- país, se originam do baixo e indigno salário mínimo
ríodo de forte aumento no bem-estar, sem que a infla- que temos.
ção molestasse as contas públicas ou privadas e a A população pobre e que vive em favelas, está
previdência quebrasse, como vaticinavam os melho- descrente de seus governantes a ponto de procurar
res economistas daquele país. guarita entre marginais e facínoras. Os traficantes,

Se o Brasil decidisse transferir 1% da renda na- ganham crédito e a admiração da população carente
cional em cada um dos próximos cinco anos à base e cresce a onde de crimes, de crianças e adolescen-
da pirâmide social haveria um choque positivo na tes dependentes das drogas.
economia tão importante como o primeiro tranco do Onde iremos parar, Senhores?
Plano R~al. O verda?eiro proble~a é q~e o gov:rno Tudo isso, é devido ao baixíssimo e vergonhoso
teme efeitos colaterais, em especial nas Importaçoes. salário mínimo que a maioria do povo brasileiro per-

As projeções acima sugerem, no entanto, que o cebe.
impacto direto do acréscimo no consumo popular so- Excelentíssimos Deputados, pedimos, em
bre as contas externas não passaria de US$ 5 bi- nome do povo brasileiro, que apreciem o tema com
Ihões/ano. O superátiv mencionado no acordo com o atenção, com bom senso, e se possível, esqueçam a
FMI desapareceria neste ano se a duplicação fosse razão, as estatísticas financeiras e votem com o cora-
adotada de uma só vez. Repartida em cinco fatias, di- ção.
ficilmente chegaria a tumultuar compromissos exter-
nos.
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Sr. Presidente, gostaríamos que ficasse regis- por extensão, surjam os novos empregos e o desem-
trada a dor inconsolável de familiares, amigos e com- prego comece a declinar.
panheiros. Perdemos todo~ um dos ':la~s dedicad~s No século XIV, o Brasil dependia da lavoura, que
combatentes por uma socIedade maIs Justa e mais era pujante graças ao braço escravo. No Brasil do sé-
fraterna. culo XX, entramos na era da industrialização e en-

Sr. Presidente, solicito seja este pronunciamen- frentamos diversas crises políticas, inclusive duas
to divulgado nos canais competentes da Casa. guerras mundiais. Com a mudança na economia, o

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pronun- campo perdeu mão-de-obra para indústria, que se
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. formava.
Deputados, a entrada em operação do terminal de Hoje, no limiar do século XXI, o eixo da econo-
contêineres do Porto de Sepetiba juntamente com a mia se- desloca novamente, deixando a indústria em
assinatura do contrato para a construção do Pólo segundo plano, sendo substituída pela área de servi-
Gás-Químico de Duque de Caxias são dois fatos de ços. E a Internet, uma área do conhecimento que nas-
extraordinária importância para a economia do País e ceu há pouco mais de dez anos, tornou-se hoje uma
uma demonstração de que o Brasil começa um novo ferramenta importante na alavancagem de novos ne-
ciclo de crescimento econômico, sem a muleta da in- gócios.
fiação. Empresas com base na informática passaram a

Pelo Porto de Sepetiba, chegarão navios de comandar a economia, com suas ações sendo valori-
todo o mundo, trazendo produtos de interesse do zadas a cada dia, enquanto a indústria tenta, com mu-
País, da mesma forma que serão utilizados na expor- ita dificuldade, modernizar os seus métodos de ges-
tação de produtos brasileiros para os mercados da tão para acompanhar a corrida da informática.
Europa, da África, da Ásia e, principalmente, para o Com as mudanças na economia, surgiram tam-
Mercosul. bém mudanças nas relações de empregos. Hoje, já

Além do fato em si, de que o Porto de Sepetiba é são numerosos os trabalhadores que prestam servi-
capaz de receber e carregar navios de grande porte, ços a grandes empresas sem saírem do conforto de
temos que considerar, também, que a sua administra- seu lar. Como estabelecer horário de almoço, de des-
çáo agora pertence a empresas privadas, que apos- canso, registrar os domingos para uma atividade feita
tam no futuro daquele moderno terminal marítimo, longe dos muros das empresas?
que poderá se tornar, em pouco tempo, a porta de en- Na área da Previdência Social, surgem novas
trada do Mercosul para produtos de outros continen- empresas, com novos planos, visando garantir, no tu-
tes, da mesma forma que por ali escoarão os produ- turo, uma aposentadoria tranqüila para quem aderir
tos da região, beneficiando, por extensão, a Argenti- aos seus produtos.
na, o Uruguai e o Paraguai. Hoje, a mulher trabalha e disputa o mercado de

O PSDB sempre defende o crescimento econô- trabalho em igualdade de condições com o homem.
mico do País como ponto de partida para a recupera- Daí a necessidade de novos equipamentos para facíli-
ção dos empregos. Ao contrário do que pensa a Opo- tar a tarefa da dona-de-casa, pois a mulher continua
sição, não será por decreto de um Presidente da Re- responsável pelo conforto e bem-estar da família,
pública que se criarão novos empregos ou serão re- apesar de todas as conquistas femininas das últimas
cuperados aqueles que, em funçãc da modernização décadas.
do processo produtivo, foram eliminados nos últimos Assim, a mulher de hoje não dispensa a máqui-
dez anos. na de lavar roupas e louças, o forno de microondas, o

Se assim fosse, o desemprego não seria proble- freezer que garante a conservação do alimento até
ma em países altamente desenvolvidos, como Ale- por meses. Com a duplicidade de jornada, a mulher já
manha, França, Estados Unidos ou Japão, ou em fase não tem tempo para ir ao supermercado, ao açougue,
de desenvolvimento, como os nossos vizinhos Chile, à padaria, à quitanda da esquina. Daí surgem as em-
Venezuela, Equador, para não se falar da Europa presas que suprem essas carências, entregandc os
Central, inclusive a Áustria, terra natal de Adolf Hitler. produtos em casa, limpos, selecionados e embala-

Cabe ao Governo e o Presidente Fernando dos. E os pedidos podem ser feitos pelo computador,
Henrique Cardoso vem ~gindo coerentemente neste através da Internet.
sentido, criar as condições para que as empresas É esse o novo mercado de trabalho, o da área
cresçam, os investidores lancem novos projetos e, de serviços. E o Brasil já tem mais de 6 milhões de in-
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ternautas, que movimentam alguns milhões de reais escolar, de analfabetismo entre os jovens, enquanto
a cada mês do mercado eletrônico. crescem os índices de acesso à escola pelos jovens

Esse mercado está ávido por mão-de-obra es- de 7 a 14 anos.
pecializada, criativa, capaz de responder aos novos Esse é o Brasil que queremos para nossos filhos
desafios que ocorrem a cada dia. Eo Brasil já é o séti- e nossos netos. Um Brasil grande, participante do
mo País do mundo em número de internautas, o que concerto das Nações com independência e altivez,
significa um valioso patrimônio, que está sendo dispu- mas com uma economia igualmente forte, não depen-
tado a peso de ouro pelas grandes empresas do mun- dente, capaz de garantir o emprego para o trabalha-
do virtual. dor, a escola para o jovem, o atendimento eficiente ao

Um conhecido banco brasileiro, que recente- doente, uma previdência saudável para os aposenta-
mente colocou à disposição dos seus correntistas o dos e os pensionistas.
acesso gratuito à Internet, cresceu tanto que só o se- Queremos e teremos um Brasil moderno, de
tor virtual já supera, em valores de mercado, todo o economia e moeda fortes e respeitadas por todo os
patrimônio do banco. países.

Com grande acuidade, afirmava o mestre E é esse País que todos nós, sob o comando do
Ulysses Guimarães que não se pode governar olhan- Presidente Fernando Henrique Cardoso, estamos
rio pelo retrovisor, que só mostra o passado. Temos construindo e vamos deixar para a posteridade.
que olhar para o futuro, para o amanhã. Sr. Presidente, tenho algo mais a dizer. Temos

E é isso que o Presidente Fernando Henrique um colega aqui, o Deputado Paulo Feijó, que é refe-
Cardoso está fazendo. Abrindo novos caminhos, no- rência nacional. Primeiro, pelo comportamento como
vas estradas para que o progresso chegue mais rápi- Deputado Federal; segundo, pela defesa que faz com
do aos pontos mais distantes do País. E isso está sen- o objetivo de levar à cidade de Campo tudo que é de
do feito, entre outros projetos, pela educação à dis- direito.
tância, com a instalação de antenas parabólicas e Parabéns, Deputado Paulo Feijó!
equipamentos e informática nas escolas de todo o O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB -
País. Hoje, a educação não pode abrir mão des5a fer- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
menta sensacional que é a informática, que reduz dis- Sras. e Srs. Deputados, o combate efetivo à febre af-
tâncias e multiplica o conhecimento. tosa precisa se tornar o mais importante e prioritário

Nas novas escolas que o Prefeito José Camilo objetivo de Rondônia, desde já. Embora tenhamos
Zito inaugura nos próximos dias, com dez salas de perdido muito tempo, é possível agora, com o já anun-
aula convencionais, todas terão sala para teleduca- dado e público apoio pessoal do Ministro da Agricul-
ção, com aparelhos de TV e computadores, que da- tura, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, darmos um
rão aos alunos o acesso aos novos conhecimentos. novo e decisivo passo para, em pouco tempo, nos li-
Cada escola terá condições de atender a mil alunos, vrarmos definitivamente deste problema. Nesse mo-
que terminarão o curso fundamental devidamente menta, muitas forças em Rondônia estão se unindo
preparados para o mundo virtual em que estaremos para que, em breve, possamos considerar nosso re-
vivendo nos próximos anos. banho livre da aftosa. De parte do Governo Federal, já

Embora o homem já tenha até passado na lua, há promessa do Ministro Pratini de Moraes de todo o
ainda encontramos brasileiros, nos pontos mais dis- apoio. Na iniciativa privada, os produtores, unidos
tantes, que duvidam de tal feito, acreditando, com sin- através da Associação dos Criadores do Estado de
cera simplicidade, que tudo não passa de efeitos es- Rondônia (ACER), entidade presidida pelo empresá-
peciais, de filmes de ficção levados ao ar nos noticiári- rio Maurício Teixeira de Souza, estão fazendo a sua
os do horário nobre. parte, assim como o fazem através da Fundação de

Com a chegada do computador aos pontos mais Erradicação da Febre Aftosa (FEFA), entidade priva-
distantes, como na Amazônia e no Pantanal, o jovem da sem nenhuma participação oficial.
de hoje saberá perfeitamente onde está a realidade e O que falta ainda, Sr. Presidente? Falta apenas
onde entra a ficção. E o Ministro Paulo Renato de o Governo do Estado cumprir as exigências legais.
Souza, tão duramente criticado pela Oposição quan- Hoje, o Governo afirma que já existem 80% de escri-
do lançou o projeto de informatizar as escolas, come· tórios da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopas-
ça a ver o seu trabalho reconhecido em todo País. toril (IDARON) implantados no Estado. O cadastro

Os últimos dados revelam que vêm caindo, sis- agropecuário, vital para que Rondônia saia da área
tematicamente, os índices de repetência, de evasão de risco da aftosa, ainda está longe de ser concluído.



E fizemos este lançamento no Piauí com uma vi
sita à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA acompanhado por dirigentes e técnicos
da EMBRAPA/Meio Norte, pela Vereadora Flora Iza
bel, do PT do Piauí, e pelo Senador Alberto Silva, do
PMDB também do Piauí. Ali pudemos ver o trabalho
que demonstra a possibilidade e o potencial que te
mos com plantas nativas. Cito como exemplo as expe
riências com: cajá, xixá, cajuí, caju, algodão, feijão ca
upi. Destacamos neste projeto uma experiência de
senvolvida com o xixá - que é uma planta típica do se
mi-árido e que agora, com as tecnologias e os estu
dos da EMBRAPA, permite que ela possa ter a sua
primeira carga já com um ano de nascimento. O xixá
tem condições hoje de produzir hoje até seis tonela
das por hectare e disputar o mercado de amêndoas,
castanha, amendoim, etc., no Brasil e no mundo.

Finalmente, Sr. Presidente, conhecemos ainda
a criação ele animais que convivem bem com a seca,
tais como: o gado pé-duro, ovinos, caprinos, abelhas,
enfim, são animais também resistentes à seca e que
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Embora o Governo de Rondônia anuncie que mais de vel ter qualidade de vida no semi-árido brasileiro. É
91 % do gado esteja vacinado, por enquanto este nú- possível conviver com a seca.
mero está apenas na palavra. Falta o €;enso oficial, A seca é um fenômeno que ocorre com uma
falt~ ? acompanhamento ~o Idaron, ~a!ta,:", os dado~ probabilidaele de periodicidade previamente estima-
definitivoS para ser7m en~ados ao. Mlnlsteno da ~gn- da, com uma longa seca a cada 26 anos intercalada
cul~ura. ~.nquanto ISS? nao for f~lt?, te~emos .aInda de períodos curtos de dois, três anos, e às vezes um
mUitas dlflculd,ades at~ que R?~donla seja c,~nsl,dera- ano duas, três vezes, neste período. Para dar um
da ao me,nos area de :IS?O rr:ed1o, o que facllltana so- exemplo, a última grande seca ocorreu entre os anos
bremanelra a ?omerclal,lzaçao do nosso gado e do~ de 1979 a 1984 o pico foi o ano de 1983. Foi uma seca
produtos de ,origem bovina para outros Estados e ate terrível, com morte de animais, emigração, saques,
para o ext~nor. . enfim, todo um drama para o qual o povo brasileiro já

Se ha mUita boa vontade do Governo Federal; nem tem eu diria até grande sensibilidade.
se os empresários do setor jã demonstraram estar E 'd t' t t 1992. .' em seguI a Ivemos a seca cur a en re e
unidos na luta contra a aftosa, se a comunidade pro- 1993 d' t t'd 1997. , _ ,e epOls novamen e repe I a em , com
dutlva do Estado clama pela erradlcaçao da doença, . 1998 N d f t bl
só falta mesmo o Governo ':lo Estado demonstrar, piCO em I . o a~_o passa o Ivemos es e pro e-
com maior firmeza, que é aliado nesta luta. A demis- ma em a gumas regloes.
são dos veterinários responsáveis pelo controle desta Por este ciclo da seca, é previsível que tenha-
doença no Estado está fazendo com que o Estado mos agora nesta década um período curto que pode-
contabilizasse pontos negativos neste momento. O rá se dar entre 2003 e 2004, seguido de um período
que se questiona é se o Idaron, sozinho, tem estrutura mais longo entre 2005 e 2011. E isto poderá aconte-
para atender a toda a demanda do Estado, como cer após invernos bons como este que estamos vi-
anuncia o Governo. É hora, Sr. Presidente, de o Go- vendo agora no ano 2000 e possivelmente vamos vi-
vemo de Rondônia encarar este problema de frente. ver no ano 2001 e 2002 já com problemas em algu-
É fundamental recontratar os veterinários demitidos, mas regiões. Estes estudos feitos pelo Instituto Nacio-
investir pesado no combate à aftosa e unir esforços nal de Meteorologia INMET e pelo Gentro Tecnológi-
tanto com o Governo Federal quanto com as entida- co da Aeronaútica CTA foram enviaclos ao Presidente
des associativas da iniciativa privada. Com o fim da da República e reforçados por nós para todas as áre-
aftosa, Rondônia, que já tem 7 milhões de cabeças de as: SUDENE, Ministério da Inte~lração Nacional,
gado, o maior índice per capita do Brasil, certamente DNOCS, Ministério da Agricultura, Forças Armadas
se tornará um dos maiores exportadores de carne, etc.
gerando assim muitos empregos e mais riqueza. Qu
eremos desenvolver nosso Estado, queremos vê-lo
crescer. Se o Governo do Estado de Rondônia com
preender o profundo significado para nossa terra do
efetivo combate à aftosa e dele participar, não na con
versa, mas na prática, sem dúvida seremos todos
vencedores.

Era o que tinha a comentar.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT-Pl. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, lançamos na última sexta-feira, no Estado do
Piauí, o Programa Permanente para Convivência com
o Semi-Árido. Trata-se de uma campanha pela apro
vação do Projeto de Lei nº 1.114/99, que é assinado
por mim e pelos Deputados Waldir Pires e José Pi
mentel, bem como por todos do meu partido e mais
cerca de oitenta outros Parlamentares que comun
gam da mesma idéia nos mais diferentes partidos
nesta Casa.

É preciso dizer que a proposta ali apresentada
pretende trabalhar numa jJerspectiva de que é possí-
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mostram que é possível então trabalhar nesta pers- que as pessoas consigam conviver bem com qual ida-
pectiva. de de vida no semi-árido, organizando aqueles que

Visitamos um local onde a EMBRAPA realiza estão normalmente na lista dos flagelados em sua co-
uma experiência, em parceria com uma iniciativa do munidade, em micro bacias, formando pólos de de-
Senador Alberto Silva, que mostra um sistema de senvo!vimento e explorando as vocações da sua re-
captação de água de chuva em cisternas ou em saco- gião.
las plásticas com um custo relativamente reduzido. Ti- Esse é o caminho e nós acreditamos nele.
vemos lá a presença brilhante do ex-Governador da Agradecemos a todas as pessoas que participa-
Bahia, ex-Ministro da Previdência, atualmente, com ram deste processo e esperamos estar lançando aqui
muito orgulho, Deputado Federal pelo Partido dos em Brasília e em outros Estados este programa, esta
Trabalhadores da Bahia, Waldir Pires. E assistimos ali idéia que pode ser implementada desde já por qual-
como é possível captar água de chuva, na região do quer governo, em qualquer nível.
semi-árido, suficiente para o consumo humano, para O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronun-
o consumo animal e para a produção. E percebemos cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ali como é possível ter sistemas de plantação potenci- Deputados, o princípio da co-responsabilidade entre
alizando a água com a canalização da água, com co- os Poderes Executivo e Legislativo na definição das
bertura seca, proteção do subsolo, saco plástico com prioridades nacionais e na decisão quanto à alocação
adubação, irrigação etc., o que permite, por exemplo, de recursos públicos está estabelecido na Constitui-
a produção de até seis toneladas de semente selecio- ção Federal de 1998, que institucionalizou a participa-
nada de milho na região do semi-árido. Ao mesmo ção do Poder Legislativo em todo o processo orça-
tempo, a produção de hortas, ou seja, outros siste- mentário.
m~s de produç~o que pe:mitem uma rent~~i1idade de Por conseqüência, é lícito afirmar-se que o Con-
ate .~$ !?OO real~ por mes para u~a fa.mlha daquela gresso Nacional, ao apreciar os projetos de lei sobre
reglao. E um ~roJe!o ~arato: Com flna~clamento entre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e Orça-
R$ 15 e?~ mil reais e posslvel gar8;.ntl,r a um produtor menta, mais do que restrito às funções legislativas e
as COn?lyOe~ de pagar esse emprestlmo e ter a sua de controle, desempenha importante papel nas deci-
sobrevlvencla. sões políticas de maior relevância para a sociedade,

Quero dizer com isso, Sr. Presidente, Sras. e pois pode estabelecer nesses projetos um
Srs. Deputados, que há um caminho para conviver sem-número de modificações, respeitadas as Iimita-
bem com a seca. Se sabemos que vamos ter esta ções legais.
seca entre o ano 2005 e 2011 por que não trabalhar Consoante o Regimento da Comissão Mista de
nesta perspectiva? Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, cada

Quero registrar também que tivemos o lança- Parlamentar pode apresentar até vinte emendas, no
menta de uma cartilha e de um livro de cordel, e da valor total máximo de R$1.500.000,00. Essas emen-
própria campanha do programa, no Plenarinho da das constituem-se, por assim dizer, a interferência or-
Assembléia Legislativa do Piauí, com a presença dos çamentária pessoal do Deputado com a finalidade de,
Senadores Alberto Silva, Freitas Neto e Hugo Napo- através da realização de obras, sanar carências regi-
leão, dos Deputados Paulo Henrique Paes Landim e onais que ele - mais do que ninguém - conhece a
Waldir Pires, da Vereadora Flora Izabel e de várias fundo. É motivo de satisfação para Prefeitos, políticos
outras lideranças, além de técnicos do meu Estado, o e comunidades saber que o Parlamento - federal de
que mostra que não é um projeto ideológico, mas um Brasília - lembrou-se de necessidades municipais
projeto para qualquer governo que queira resolver o que seriam difíceis de serem atendidas pelos cofres
problema da pobreza no Estado do Piauí. Com certe- da Prefeitura. E o Deputado Federal, dessa forma, é
za, o problema do Piauí é menos de falta de água e gratificado pela sensação de ter sido útil à sua comu-
mais de pobreza, e pobreza com todas as suas impli- nidade, o que representa o mais verdadeiro e puro
cações. sentimento do homem público. Quantos exemplos po-

É por isso que defendemos a figura do agente deriam se: citados de obras ess~nciais que. ~om:nte
de desenvolvimento do semi-árido, alguém da comu- foram realizadas graças a esse tipO de partlclpaçao?
nidade, uma liderança que vai ser preparada para in- O que ocorre, contudo, Nobres Pares, conforme
troduzir uma nova educação, uma nova cultura na- é amplamente sabido por todos os senhores, é que a
quela região. A educação, portanto, em todos os seus análise histórica desse processo não é ~ni~~dor?
sentidos, é um caminho da maior importância para Apesar de o valor global dessas emendas indiViduaiS
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normalmente não ultrapassar 0,1% da proposta orça
mentária anual, o que a prática nos ensina é que sua
execução nem sempre é garantida. O que se obser
va, então, é a intensa movimentação de políticos em
geral, caracterizando uma verdadeira peregrinação
pelos ministérios, na tentativa de liberar recursos
para suas áreas de interesse. Se fracassarem, a frus
tração é ampla, pois são atingidos Parlamentares,
Governadores, Prefeitos e, principalmente, pequenas
comunidades, uma vez que se gerou em todos a ex
pectativa de solução de um problema local, que, infe
lizmente, não se realizará.

O Governo, na verdade, ao buscar no Congres
so Nacional a aprovação de seus projetos mais im
portantes muitas vezes merecedores de amplas dis
cussões em sua própria base de apoio tem freqüente
mente utilizado a programação orçamentária como
instrumento de barganha política, pois, nessas oca
siões, sempre surge a possibilidade de liberação de
verba para execução de algumas obras. Dessa forma,
o Poder Executivo tem manobrado o Orçamento se
gundo seus interesses, não atendendo às prioridades
aprovadas pelo Congresso Nacional, em especial às
oriundas de emendas individuais dos Parlamentares.
O que muito se observa, conseqüentemente, é o Par
lamentar, no afã de conseguir a realização das obras
vinculadas às suas emendas, perder a indispensável
independência de votar de acordo com sua livre cons
ciência e não segundo os interesses de outrem.

Chegou-me às mãos, na semana próxima pas
sada, cópia da Proposta de Emenda à Constituição nQ

2, de 2000, de autoria do Senador José Alencar, que
"insere dispositivo na Constituição Federal para tor
nar obrigatória a execução da programação orçamen
tária decorrente de emendas de parlamentares".

São estas as alterações constitucionais propos-
tas:

A programação constante da lei orça
mentária anual, decorrente de emendas de
parlamentares, é de execução obrigatória.

§ 1Q. As dotações decorrentes de
emendas de parlamentares serão identifica
das na lei orçamentária anual.

§ 22 . São vedados o cancelamento ou
o contingenciamento, total ou parcial, por
parte do Poder Executivo, de dotação cons
tante da lei orçamentária anual, decorrente
de emendas de parlamentares.

§ 32• A não execução da programação
orçamentária, decorrente de emendas de
parlamentares, implica crime de responsabi
lidade, de que trata o art. 85, inciso VI.

Ao analisá-Ia, constatei que existe completa
identidade de pontos de vista entre o que penso e o
que propõe o nobre Parlamentar. E mais: ele não se
refere unicamente às emendas individuais.

Pude imaginar, então, no proveito que seria para
a região que me serve de base política a aprovação
de minhas emendas, de bancada ou individuais, to
das voltadas para o atendimento de atividades liga
das ao campo social, carências municipais, que seri
am minimizadas, dificuldades que de há muito são do
meu conhecimento, pois com elas convivo no
dia-a-dia.

Mais do que tudo, o Brasil, e particularmente o
Estado do Rio de Janeiro, poderia assistir ao sanea
mento da Lagoa de Araruama, uma das principais as
pirações dos povos carioca e fluminense.

Essa é a razão pela qual decidi trazer esse tema
a Plenário. Não acredito que, para garantir o desen
volvimento de nossas bases políticas, qualquer mem
bro do Executivo Federal conheça tão bem os instru
mentos necessários quanto nós, seus representantes
locais.

Aplaudo, por conseguinte, a proposta em trânsi
to e prometo o meu apoio, que certamente será
acompanhado por muitos dos prezados companhei
ros desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna, na tarde de
hoje, para registrar e louvar a chegada dos primeiros
medicamentos genéricos às farmácias do meu Esta
do de Mato Grosso do Sul, com preços até 50% mais
baixos que os convencionais de marca e que têm o
mesmo princípio ativo.

Convém lembrar, Sr. Presidente, que esta redu
ção de preços se torna possível graças a Lei nº 9.787,
por nós aIProvada há cerca de um ano.

Segundo depoimentos de gerentes de farmáci
as, os similares chegam a vender seis vezes mais que
os de marca, a exemplo dos genéricos Ranitidina e
Cetoconazol, em relação ao Antak e ao Nizoral, res
pectivamente, o que prova que o usuário brasileiro
está colhando os frutos da legislação aprovada por
esta Casa.

Ainda desta tribuna, Sras. e Srs. Deputados,
aproveito para sugerir ao Presidente Fernando Henri
que que adote e viabilize a redução de impostos de
importação de genéricos, como forma de forçar as in
dústrias instaladas em nosso País a produzirem, ain
da em maior escala, os genéricos e, ainda mais im-



Temos recebido correspondência da Associa
ção dos Servidores Aposentados dos Portos do Rio
de Janeiro - ASAPORTOS relatando vários casos de
desrespeito aos direitos de seus filiados, como atraso
de auxílio funeral e mesmo pensões por mais de um
ano. São fatos lamentáveis que não podem ficar sem
resposta.

Sabemos que o Goverf1o tem encontrado resis
tências na tramitação de matérias relativas à Previ
dência Social. Parece-nos que se esse Governo pre
tende avançar com suas ações nessa área, o primeiro
passo é tratar com respeito os aposentados e pensio
nistas, que, como todos sabem, dependem de seus
proventos para sobreviver. Quanto mais freqüentes
forem os casus de desrespeito, maiores serão as des
confianças e as resistências a mudanças no sistema
previdenciário.

Nesse contexto, queremos solicitar ao Ministé
rio dos Transportes que reverta imediatamente a deci
são de extinguir sua Delegacia no Rio de Janeiro, nor
malizando o atendimento a seus usuários. Tenho cer
teza de que os Parlamentares do Estado saberão agir
prontamente, caso essa medida não seja imediata
mente efetivada.
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portante, Sr. Presidente, coibindo os abusivos reajus- tada sem o menor respeito aos usuários dos serviços
tes aplicados pelas indústrias aos remédios, que tei- prestados pela instituição.
mam em lesar o bolso do consumidor brasileiro. Após a extinção da Delegacia, com a desmobili-

Segundo levantamento feito pelo Conselho Re- zação de toda a sua estrutura, foi criado um serviço
gional de Farmácia do Distrito Federal, com base no de atendimento aos usuários por telefone. Acontece
caderno "ABCFarma", os 350 medicamentos mais que o número, como parte das chamadas gratuitas do
vendidos no País já aumentaram em média 12% em tipo oaoo, simplesmente é inoperante, pois está sem-
relação ao mês passado, índice muitas vezes acima pre ocupado. Para se ter uma idéia, Sras. e Srs. Depu-
da inflação de 0,57% medida pela Fundação Instituto tados, só de portuários são 2 mil e 500 aposentados e
de Pesquisas Econômicas FIPE, da Universidade de pensionistas. Imaginem os do DNER e da Rede Fer-
São Paulo, com alguns casos chegando a aumentos roviária! Se este serviço deixar de existir no Rio de Ja-
de até 97,07%, caso da ampicilina, de 1g, num verda- neiro, automaticamente não funcionará em Brasília.
deiro afronta ao usuário e aos órgãos governamenta- Fica a impressão de que o serviço telefônico foi
is responsáveis pela proteção do consumidor e pela criado apenas para despistar os usuários da Delega-
regulamentação de preços. cia, impondo-lhes uma realidade contra a qual eles se

Nem mesmo a escalada de preços questionada sentem impotentes.
pela CPI dos Medicamentos está sendo capaz de fre- Ora tal decisão é inaceitável e deve ser imedia-
ar esses abusos. tamente 'revertida. Afinal de contas, são mais de

Já passou da hora de a Secretaria de Direito 2.500 portuários aposentados e pensionistas, com
Econômico do Ministério da Justiça apurar estes abu- seus dependentes, que precisam dos serviços que o
sos na fixação de preços de medicamentos, penali- Governo parece interessado em extinguir.
zando, exemplarmente, os responsáveis por este cri- Assim como os inativos e pensionistas dos Mi-
me que lesa o frágil consumidor brasileiro. nistérios militares, do Ministério da Saúde ou de qual-

A tradicional falta de controle sobre a produção quer outro órgão público, também os portuários têm o
e venda de medicamentos, no Brasil, tem sido, nos úl- direito de receber do Estado a digna retribuição pelos
timos anos, uma das maiores violências cometidas trabalhos que prestaram durante toda a vida produti-
contra a indefesa sociedade, principalmente os apo- va.
sentados portadores de doenças crônicas e que se
tornam impotentes diante do poderio das grandes
corporações que controlam o setor.

Encerro, Sr. Presidente, certo de que o empe
nho do Congresso Nacional e as ações incisivas do
Governo Federal serão suficientes para que, até o fim
do primeiro semestre, tenhamos pelo menos 100 pro
dutos genéricos nas farmácias e que até o fim do ano
alcancem o número de 200 as alternativas para quem
depende dos remédios para sobreviver, respeitados
os testes e aprovações da Vigilância Nacional, res
pondendo, assim, ao mínimo de um terço do mercado
nacional de remédios.

Chega de o usuário ficar a mercê da voracidade
de lucro dos laboratórios multinacionais!

Sr. Presidente, gostaria que V. Exª autorizasse a
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de manifestar aqui o meu protesto
contra a extinção da Delegacia do Ministério dos
Transportes do Rio de Janeiro. Além de injustificada,
a decisão foi tomada de forma arrogante e implemen-
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,O SR. F~RN~NDO CORUJA (P~T - SC, Pro- Catarina, dos Transportes, o Deputado Leodegar da
nuncla o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Cunha Tiscoski, para iniciar as obras no início de fe-
S~s .. D~putados, volto a ocupar a tribuna da Casa para vereiro. E vemos que o Governador não se manifesta
relvlndJ~ar a reton:ada das obras da BR-282 em San- em nenhum instante quando questionado.
ta Catanna. Esta e uma rodovia que liga o oeste cata- .
rinense ao litoral, uma rodovia antiga que há mais de Para o ano 2000, em. nome da bancada catan-
200 anos é objeto de discussão no Estado catarinen- nense, eu e o De~utado Ralm~~do Colombo.propuse-
se. É um dos últimos trechos e uma das últimas rodo- mos uma eme~ a orçamentana, a qual fOI acatada
vias federais, em Santa Catarina, com vários quilô- p~lo_Relator, n~o n? pleno valor, mas no valor de 15
metros não asfaltados. Assim é que da divisa da mllho:s de reais. ,N,oS ~speramos que, por ocasião da
Argentina à cidade de São Miguel, no oeste, no trecho votaçao do relatono fmal, possamos apresentar um
que liga o Município de Campos Novos a Lages no destaque para aumentar ,esse valor. Mas aprovados
Planalto Serrano, e no contorno de Santo Amaro ~xis- pelo menos, esses 15 milhões, o qu~ desejamos e
tem intervalos da estrada que ainda precisam ser as- qu~remos e que esses. recursos sejam realmente
faltadas. aphcados neste trecho, hgando Lages a Campos No-

. . . vos, região do Planalto Serrano, do meio oeste que
A rodovia fOI objeto de compromisso por parte nós representamos.

do Governo Estadual e de governantes estaduais de .
vários períodos. No último Governo de Paulo Afonso Por ISSO, _desde logo, ma~ifes:amos aqui a nos-
houve um convênio entre o Governo Estadual e o s~ preocupaçao com a parahsaçao das obras e a
DNER, sendo que a rodovia passou para o Estado de ~ao-retomada no ano 2000, e também com a possibi-
Santa Catarina e o Estado tornou-se responsável en- hdade de que novamente novos recursos sejam alo-
tão pela pavimf:ntação. No trecho que liga Lages a c~dos no Orçamento e seja~ d~svi~dos para aplica-
Campos Novos houve um convênio entre o Estado de çao ~m obras na Grande Flonanopohs. O Governador
Santa Catarina e o Batalhão Rodoviário de Lages p~ecl~a voltar seus o.lhos para, o i~ter.ior porque ele
para pavimentação. As obras iniciaram-se; entretanto, nao e apena~ o Prefeito de Flo~lanopohs. E que tenha
no Governo Paulo Afonso, apenas um trecho de 10 un: compromIsso com os catannenses como um todo.
q'Jilômetros foi repavimentado. N~s, ?o Planalto Serrano, vamos cobrar com vee-

O atual Governador Esperidião Amin disse e re- mencla a retomada das obras e a aplicação desses
" , '_ recursos neste trecho.

petlu por mUitas vezes, que sena uma obra que nao
paralisaria e que continuaria a tocá-Ia desde o início Pedimos que o Governo eleito com os votos da
de seu Governo. Mas o que foi que vimos? No ano de mai?ria dos catarinenses volte os olhos para o interi-
1999, nesse trecho com o qual assumiu compromis- ar. E preci~o ~lções concreta, que não temos visto. E
50, no trecho Lages-Campos Novos, nenhum metro 0AUSO aqUi dizer: o Governador Esperidião Amin
de asfalto mais foi colocado, e os recursos que havi- tem-se comportado muito mais como Prefeito da ci-
am no Orçamento da União foram retirados para ser dade de Florianópolis do que como Governador de to-
aplicados no chamado contorno de Santo Amaro. dos os catarinenses.

Nós, como representantes do Planalto Serrano, O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro-
estamos absolutamente preocupados com a questão nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
da rodovia. Esta é uma rodovia de crucial importância Srs. Deputados, no momento em que um novo cená-
para nossa região, pois ela faz, como coloquei, a liga- rio se desenha nesta egrégia Casa de leis, com a re-
ção do oeste com o litoral. composição estratégica das forças políticas, desejo

Pode significar, pela passagem do movimento externar meus parabéns ao Líder do PSDB, Aécio Ne-
do oeste de Santa Catarina pela nossa cidade, um ves, e a todo partido pela forma brilhante e audaz com
novo pólo de desenvolvimento. Estamos lutando e va- a qual se reposicionou, assumindo, no início desta
mos lutar, incessantemente, para que esta rodovia n?va Legislatura, o peso e a importância que são de-
seja asfaltada. O que temos visto nos últimos tempos, VIdas.
entretanto, é que o Governador, nas inúmeras vezes Como membro do PSDS e fiel aliado ao Prdsi-
que têm ido ao Planalto Serrano, não tem-se manifes- dente Fernando Henrique Cardoso, saúdo o movi-
tado a respeito da rodovia. Quando questionado, pro- menta liderado pelo nobre colega tucano Aécio Neves
cura fugir do assunto. Não vimos a pavimentação em e me posto ao seu lado, de partida, no pleito mais do
1999, não vimos a ação no ano 2000, como havia-se que natural de sua candidatura à presidência desta
comprometido o atual Secretário do Estado de Santa Câmara dos Deputados.
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Respeitamos, Sr. Presidente, as demais banca
das e partidos reunidos sob o teto da democracia, sob
o signo da diversidade ideológica, reunidos neste no
bre Parlamento e que contribuem para a promoção de
debates abertos, participativos, que resultem na ge
ração de medidas que visem à estruturação do Brasil
para um período de prosperidade, de progresso. É o
regime pluripartidário que permite a real representa
ção das diferentes correntes no Congresso Nacional
e que faz com que a democracia em nosso País se
consolide e se fortaleça diariamente.

Mas venho à tribuna desta insigne Casa de leis,
hoje, apresentar minhas considerações a respeito do
meu partido, com o qual me identifico diretamente e o
qual defendo em minha base, no norte, noroeste e
centro-norte do Estado do Rio de Janeiro. A minha
defesa do PSDB se constitui na sustentação de um
discurso transparente, em que me atenho mais à ra
zão do que à emoção, baseando-me nos progressos
implementados pela programa do PSDB, sob a con
dução maior do Presidente Fernando Henrique Car
doso, que tem conduzido o País por uma trilha de es
tabilidade econômica, apesar de todas as dificulda
des que enfrentamos.

O PSDB é um partido preparado, estruturado e
que muito tem contribuído, em olferentes gestões ad
ministrativas, para com a melhoria da qualidade de
vida da população brasileira. O PSDB é um partido or
ganizado, altamente propositivo, que encara os pro
blemas de nossa sociedade de forma transparente,
sem máscaras, e que apresenta soluções viáveis
para o fortalecimento do Brasil.

Nesta Casa de leis, Sr. Presidente, o PSDB se
comporta com a preocupação inabalável de votar e
apresentar matérias de suma relevância para o Brasil,
de promover debates e discussões de alto nível, que
levem nosso País ao patamar de destaque que mere
Oe e, acima de tudo, que amplie as conquistas do nos
80 povo tão sofrido e carente. Por isso, é com muito
orgulho que, respeitando reitero nossos demais parti
dos, assisto à vitória do PSDB, em um movimento que
lhe valeu a liderança em termos de bancada.

Desejo, nobres colegas Parlamentares, que o
jogo democrático, acima de tudo, seja respeitado nes
te Parlamento. Entendo que o PSDB está na posição
de destaque que lhe é merecida, neste momento,
sem e isto é bom registrar desconsiderar, em momen
to algum, as demais forças presentes neste plenário.
A democracia pressupõe o respeito às regras que a
regem, e considero um equívoco que alguns líderes
partidários, neste momento, se posicionem com raiva
ou contra o nosso partido, o PSDB, ou o nosso Líder,

o Deputado Aécio Neves. E, mais do que raiva, que
se dirijam em tom de ironia desrespeitosa a esse Par
lamentar, do qual posso apresentar as melhores refe
rências, as melhores inclinações possíveis, em face
do respeito que sempre teve para comigo.

Entendo como despreparo para a convivência
em um regime de democracia plena o fato de forças
partidárias hostilizarem, ofenderem, outras, em face
de vitórias em um instante, de conquistas em outro
momento. Estou, por força deste pronunciamento,
pondo-me à disposição do Deputado Aécio Neves
para a defesa do nosso partido e de nossas reivindi
cações, justas, em virtude da nossa importância, do
nosso peso político, que não pode ser desmerecido,
desconhecido por nenhuma outra legendas que se
imagine dona da verdade, agindo com autoritarismo e
práticas que não condizem com nossa realidade de
mocrática.

Era o que tinha a dizer.

e SR. DR. ReSINHA (PT - PRo Pronuncia o se·
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, na semana passada tive a oportunidade de as
sistir no Teatro Nacional, aqui em Brasília, ao espetá
culo "Uma viagem através da música do Brasil", con
cebido e dirigido pelo Embaixador Lauro Barbosa da
Silva Moreira.

Inicialmente, o espetáculo destinava-se a platéi
as estrangeiras, quando o embaixador era cônsul em
Barcelona, no início dos anos 90, e percebeu que, se
por um lado, a música brasileira gozava de simpatia e
admiração em todo mundo, sofria também com o des
conhecimento, por parte dos admiradores estrangei
ros, de sua extraordinária riqueza melódica, bem
como de sua evolução histórica. Foi, pois, com o obje
tivo de diminuir este desconhecimento, desfazendo
conceitos limitantes que reduzem nossa música a al
guns poucos gêneros temporariamente em voga e,
quase sempre clichês, que o Departamento Cultural
do Itamaraty, tendo à frente o Embaixador Silva More
ira e a Secretaria de Música e Artes Cênicas do Minis
tério da Cultura, uniu esforços para incentivar a cria
ção do grupo musical Solo Brasil, altamente qualifica
do para apresentar no exterior um espetáculo especi
almente criado para tal fim. Apesar de ser um show
para platéias estrangeiras, é certo que brasileiros po
dem aprender muito enquanto se deleitam assistindo
ao espetáculo.

Dividido didaticamente em nove blocos cronoló
gicos, acompanhado de breves explicações a cargo
de um narrador (na língua local) e constituído de mú
sicas altamente representativas de cada uma dessas
etapas, o espetáculo traça um panorama da música
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popular brasileira ao longo do século XX, partindo do sobre as coisas brasileiras, da antropologia à história,
Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga, até os nossos da arte à natureza, que pela sua extensão nem sem-
dias. pre está à disposição do leitor. Era pretensão da Co-

Após as duas horas de duração do espetáculo missão do V Centenário disponibilizar a coleção intei-
saí convencido de que perdemos muito com a mudan- ra, reeditando 5.000 exemplares a serem distribuídos
ça de direção para o Ministério do Esporte e Turismo nas bibliotecas públicas do Brasil. Um outro projeto,
das comemorações oficiais alusivas aos 500 Anos do intitulado Intérpretes do Brasil, previa a publicação
Descobrimento, anteriormente a cargo da Comissão em dois volumes, editados em papel bíblia, dos princi-
Nacional para as Comemorações do V Centenário do pais estudos dos intelectuais que pensaram o Brasil,
Descobrimento do Brasil, sediada no Ministério das de Joaquim Nabuco a Sérgio Buarque de Holanda.
Relações Exteriores. Presidia a Comissão o Embai- Introduzindo, cada obra, um pequeno estudo escrito
xador Lauro Moreira. por um intelectual brasileiro contemporâneo. Ao lado

Segundo a revista Rumos, veículo de divulga- das ob~as de cunho mais teórico, pa~ceria com .um
ção dos projetos do V Centenário, o principal objetivo grand~ Jor~al (Folha de S.Paulo) preve:- ou prevla-
da Comissão Nacional é motivar a sociedade civil e o a pubhcaçao de 70 obras fundamentais da cultura
Poder Público, nos diversos níveis da Federação, brasileira, de autores como Machado de Assis e Má-
para a importância das comemorações dos 500 Anos rio de Andrade, entre outros, para compor a "Bibliote-
do Descobrimento. São três as suas diretrizes: a di- ca dos 500 Anos", vendida nas bancas de jornais a
mensão comemorativa da data, com o estímulo à rea- preços populares.
Iização de festividades alusivas ao Descobrimento Visando à descentralização dos projetos come-
como marco inicial na construção de uma nação mul- morativos e pautada pela autonomia dos diversos
tiétnica e culturalmente diversificada; a avaliação críti- segmentos sociais, a Comissão receberia inscrição
ca do processo de formação da nacionalidade, valori- de projetos que poderiam vir a fazer parte da sua pro-
zando a reflexão sobre as condições históricas do gramação, sendo que a aprovação não significava di-
Descobrimento, os fundamentos da nacionalidade, retamente aporte financeiro, antes uma chancela de
identidade nacional, diversidades regionais, pluralis- credibilidade que possibilitaria sua aprovação nas leis
mo cultural, minorias e o papel dos migrantes, entre de incentivo à cultura (Lei Rouanet, por exemplo) ou a
outros; e caráter prospectivo, sugerindo que a data captação de recursos junto às fontes públicas ou pri-
constitua um momento de ampla discussão sobre as vadas. O objetivo seria dar às comemorações do V
perspectivas do País no próximo século, inclusive Centenário um caráter de mobilização nacional que
com a definição de possíveis metas nos planos eco- fosse além dos eventos e iniciativas da própria Co-
nômico e social por parte do Estado e da sociedade missão. Assim, os projetos poderiam dizer respeito ás
civil. mais diversas áreas, desde que relacionados de algu-

A Comissão foi criada em 1993, estava sediada ma forma ao V Centenário do Descobrimento.
no MRE desde 1996, ao qual cabiam a Presidência e Para espanto geral, o Ministro Rafael Greca, ao
a Secretaria Executiva, contando com representantes assumir o comando das comemorações oficiais, con-
de 17 Ministérios, membros das duas Casas do Con- siderou todas estas iniciativas elitistas demais, prefe-
gresso e representantes do Poder Judiciário. Em abril rindo consolidar a imagem estereotipada do Brasil
de 1999, um ano antes das comemorações previstas, como o país do carnaval e do futebol. Em sua inter-
o Presidente Fernando Henrique Cardoso mudou o pretação desvairada do que vem a ser popular, não
comando para o Ministério do Esporte e Turismo. A faltou a encomenda de um hino sertanejo comemora-
alegação principal, além da óbvia falta de verbas, é tivo e um surrealista surfe na pororoca.
que o projeto idealizado pelos diplomatas foi conside- No entanto, no decorrer de 1999, o Ministério do
rado elitista demais, sem programas que atingissem o Esporte e Turismo, tendo a frente Rafael Greca de
grande público. Macedo, envolveu-se com o episódio dos bingos, e foi

Entre os eventos que o MRE havia programado acusado de transformar o ministério em balcão de
por intermédio de sua Comissão do V Centenário, atendimento vip aos aliados políticos e confecção de
destacavam-se publicações de clássicos da literatura, caixinha para sua candidatura ao Governo do Paraná.
exposições do Brasil no exterior e o resgate de acer- Desgastado e sem conseguir dar explicações convin-
vos do pensamento brasileiro, com a reedição em centes, o Ministro exonerou assessores diretos que o
CD-Rom dos mais de 400 volumes da Coleção Brasi- acompanhavam desde quando foi Prefeito de Curiti-
Iiana. A Brasiliana é a mais conhecida série editorial ba, e se tornou um incômodo até para seu partido,
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cujo chefe marcou a data de sua permanência no car- terem necessidade de complementar o salário dos
go: abril de 2000, após as comemorações do V Cen- pais, que estão recebendo o mínimo. Muitos não têm
tenário. Correndo atrás do prejuízo, o Presidente renda nenhuma e buscam sobreviver dos lixos reco-
afastou o Ministro Greca do comando das comemora- Ihidos na cidades ou então na marginalidade.
ções dos 500 Anos, transferindo o controle das ver- A impossibilidade de aumento no salário míni-
bas para as comemorações para o Itamaraty. mo nada mais é do que a repetição de questões que

Sorte nossa que as comemorações não estão ao longo dos anos vêm se repetindo, com as mesmas
apenas a cargo de organismos oficiais e da Rede Glo- reivindicações dos trabalhadores e as mesmas justifi-
bo. A campanha Brasil Outros 500 Anos de Resistên- cativas estapafúrdias do Governo, de que é impossí-
cía Indígena, Negra e Popular reúne várias entidades vel mexer no salário mínimo. Será que vamos ficar
e organizações da sociedade civil e prepara, entre ou- mais dez anos ouvindo o Governo apresentar a mes-
tros eventos, uma grande mobilização de comunida- ma justificativa e responsabilizando os aposentados,
des indígenas de todo o País, culminando numa con- com a miséria que ganham, pelo grande rombo da
centração em Coroa Vermelha, Bahia, local do de- Previdência? Ou a saída encontrada pelo Governo
sembarque dos portugueses. Tais mobilizações têm será eliminar de vez os aposentados e suas faces so-
por objetivo expor para a sociedade uma outra visão fridas?
do V Cente~ári~: a visão das vítimas do e~pre~n?i- Creio que todos os Parlamentares que atuam
~ento c?lonlal. A margem d~s comemoraçoes oflcla- nesta Casa estão preocupados em buscar medidas
IS, que Incluem a construçao do Museu Aberto do que resolvam esse problema. Mas de nada adiantará
D:sc~bri~ento, ?S índio.s, Pataxós e. Pa~axós a boa vontade e o empenho do Congresso se o Go-
Ha-Ha-Haes, cont~nuam eXigindo a ~egu,lanzaçao de verno com sua postura irônica e desrespeitosa se re-
suas terras e a retirada dos fazendeiros Invasores. cusar em debater com Parlamentares, entidades e

Sr. Presidente, peço a V. EXª que o meu discurso trabalhadores caminhos e soluções que possibilitem
seja publicado nos órgãos de imprensa desta Casa. um salário mínimo, que permita aos aposentados,

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o aos que estão na ativa, e principalmente ao filho do
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- trabalhador viverem com um "mínimo" de dignidade!
putados, é uma ~erg~nha dizer que o País precis~ do O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pronun-
s?ngue d~ um ~TlIser~vel. para pagar a um outro mlse- cia o seguinte discurso) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
rave!. ~~na mUito ~als simples se o Governo passas- Deputados, são cada vez maiores as agressões à ci-
se equIlibrar suas f!nanç~s, cortando os gastos a~su~- dadania em São Paulo. Depois das sucessivas crises
d~s_que t~m com os ~roJetos de salvamento de !nStl- envolvendo a Febem, agora vêm a público denúncias
tUl~oes falidas. Est~ tlPC: de chant~gem de ocupar os contra a exploração sexual de menores no Estado.
velculos de comunlcaçao para dizer que, ~ Te~~uro São fatos chocantes, que confirmam a total falência
Nacional queb!a caso se con.ceda un: sa,lano ,mlnlmO do projeto político neoliberal ao qual o Governador
de US$100 nao engana mais a mais nlnguem. E o Mário Covas é filiado.
mais grave é o descaramento de vincular esse au- . . ...

t ' t'b' - d . t' A Associação Brasileira Multlproflsslonal de
men o a con n ulçao os Ina IVOS. P ~, I f A • , Ad I A • (ABRAPIA). roteçao a n ancla e a o escencla , or-

MaiS uma vez, FHC ataca de forma cruel e per- ganização não-governamental que trabalha no País,
versa os trabalhado~es, qu~ durante anos la~utaram fez um levantamento no ano passado e concluiu que
para assegurar os direitos Justam~nte conqUistados. São Paulo é líder, junto com o Rio de Janeiro, dos ca-
Agora, com as can~tadas costumeiras do. Planalto, o sos de exploração sexual de menores.
"monarca do terceiro mundo" pretende tirar do roto ,
para dar ao esfarrapado. D~ a?ordo. com o est~do, base.ad~, no nu~ero

N~ " t h' B 'I' ntado como de denunCias feitas por meio do serviço SOS Cnan-ao e a oa que oJe o rasl e apo _ .
d ' ..,. d I t o segun ça Sexualmente Explorada", Sao Paulo registrou 269um os palses mais mlseravelS o pane a, -, . .
. , . " , .. b casos ate setembro do ano passado. DepOIS do RIO

do pior salano mlnlmo da Amenca Latina, que co ra J' , A B h'a D'str'to
um dos maiores valores para a Previdência Social e de anelro, ~om 0Gmes.mo numero, vem a I, I I
tem a pior distribuição de renda que se tem conheci- Federal e Minas erals.. .
mento. Com um quadro desses não é de se ~st~anhar . O estudo torna-se al~da maisochocante q~a~do

que nosso País tenha hoje em torno de 4 mllhoes de ficamos sabendo que mais de 6? Yo das denuncla~

crianças trabalhando. A causa não é outra senão a não foram sequer apuradas. Ou seja, temos uma. radl-
má distribuição de renda, que leva essas crianças a ografia do problema e, ao mesmo tempo, a conflrma-
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ção de que as autoridades mostram-se impotentes País, é um sintoma gravíssimo da falência do projeto
para resolvê-lo. neoliberal que vem sendo imposto aos brasileiros.

Na verdade, não há nada mais cruel do que a Cada criança que vende seu corpo em troca de
prostituição infantil. Nessa situação deprimente ve- comida é mais uma testemunha da morte da cidada-
mos revelar-se a falência moral de uma sociedade nia no Brasil.
que não consegue garantir os mais elementares direi- O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se-
tos humanos. Pois se não conseguimos proteger as guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
crianças dessa violência terrível, destruímos as ba- tados, o setor de transporte rodoviário de passageiros
ses de qualquer projeto político para o País. aguarda com grande expectativa a criação da Agên-

Desde a crise na Febem, percebemos a gravi- c!a Nacional de Transportes - ANT. Na carta intitulada
dade da situação social em São Paulo. Não só os ado- "A Espera da ANT", o Sr. Oscar Conte, Presidente da
lescentes estão sendo compelidos à marginalidade, Abrati - Associação Brasileira das Empresas de
como a própria sociedade parece fechar-lhes as por- Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e
tas da reintegração, pois vários municípios recu- Internacional ele Passageiros, manifesta a sua confio
sam-se a aceitar que a Febem instale unidades em ança no trabalho da Comissão Especial da Câmara
seu território. dos Deputados encarregada de examinar o Projeto

Mas se as autoridades não podem ou não que- de, Lei nº 1.61~, d_e 1999, do ~o~er Executivo, que,
rem enfrentar o problema, não é difícil conhecer suas alem d~ ANT, dlspoe sobre a cnaçao do Departamen-
causas. A marginalização dos jovens e a exploração to Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, re~s-
sexual das crianças são consequência da destruição trutura o S~tc:r F:deral de Transportes e determIna
da família brasileira pelo modelo econômico concen- outras providencias. Segundo observa o Sr. Oscar
trador da renda, que descarta os trabalhadores como Conte, a Comiss?O é integr~~a por especialistas em
se eles fossem restos indesejáveis do processo pro- t~~nsportes e ~te por ex-ministros com larga expe-
dutivo. nencla nessa area.

No atual Governo, assistimos à progressiva eli- ~. O Presidente d~ A~r~ti assinala a!nda a impo~-
minação dos postos de trabalho, à redução persisten- tancla da Reforma Tnbutana, q~e, ?epols ~e sucessl-
te dos salários e à precarização dos sistemas de saú- vos atr~sos causados pelos mais diversos Interesse~,
de e educação ao mesmo tempo em que a proprieda- deve, flnal~ente, ser aprovada p~lo Cong~e.sso Nacl-
de das empresas foi sendo transferida ao controle do anal e, enta~, com~çar a ~~oduzlr uma s?~le de m~-

't I t . danças e efeitos mUito pOSitiVOS em beneficIo da SOCI-
capl a es rangelro. d d I. , . _ e a e em gera.

. Ora, quan~o o pai de famllia nao te~ renda para Igualmente confiante na capacidade corretiva
ahm.entar s~us fllh~s, quando a esc~la nao ?onsegue da Reforma Tributária, o empresário José Octávio de
atrair e motlv~r o~ Jovens, co~o~se~'a posslve! espe- Mello, Diretor Administrativo-financeiro da Pluma
rar outra reaçao diferente da vlolencla e da revolta ge- Conforto e Turismo critica a diferença de tratamento
nera.lizada~? Sem ~po,io e~ casa, se~ qualquer per~- fiscal entre o tran~porte aéreo de passageiros e o
~ectlva de ~ntegra~a? a SOCiedade, os ~ovens caem,vl- transporte rodoviário de passageiros. Verifica-se, no
tlmas d~~clr?ulo VI~IO~O .~a degradaçao moral, cUjas caso, uma nítida discriminação em detrimento deste
consequenclas ternvels Ja conhecemos. último, embora se trate de duas atividades similares.

Em muitos casos, as crianças se prostituem Mas enquanto no setor de transporte aéreo a incidên-
com a cumpiicidade dos pais, que as usam para ga- cia de ICMS se mantém entre 4% e 12%, no setor ro-
nhar a renda que já não está a seu alcance pelo traba- doviário chega até 18%, variando de Estado para
lho digno e produtivo. Estado.

É inacreditável que a omissão dos governantes Além disso, por sua natureza e diversidade, o
tenha chegado ao ponto em que chegou. As justificati- processo de gestão do ICMS acarreta para as empre·
vas que apresentam, baseadas em estatísticas frias e sas de transporte rodoviário um custo realmente mui-
teorias mirabolantes, já não conseguem esconder a to elevado para seu controle e recolhimento, refletin-
subserviência aos interesses mesquinhos que há tan- do-se no preço das tarifas para o usuário final do ser-
to tempo escravizam os trabalhadores e tiram a vitaJi- viço.
dade da Nação. Vale ressaltar que os ônibus respondem por

O avanço da exploração sexual infantil no Esta- 90% da movimentação de passageiros no Brasil, sen-
do de São Paulo, centro industrial e financeiro do do que as empresas brasileiras de transporte rodoviá-
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rio oferecem hoje aos seus passageiros serviços de Concluindo, a nova Agência Nacional de Trans-
padrão de qualidade igual aos melhores do mundo e portes pode contribuir para preservar e melhorar ain-
a preços muito menores. Há que se reconhecer ain- da mais os padrões elevados de qualidade já alcan-
da, a despeito de todas as dificuldades enfrentadas, o çados no serviço de transporte rodoviário no Brasil,
empenho do setor na promoção de significativos como também a Reforma Tributária tende a cumprir
avanços, a participação efetiva em prol do desenvol- papel histórico para a correção das desigualdades
vimento do sistema de transporte rodoviário de pas- que, hoje, preocupam, discriminam e prejudicam o
sageiros. Não faltam, enfim, razões a opor contra o setor de transporte coletivo de passageiros intermuni-
sacrifício e a injustiça aos quais tem sido submetido o cipal e interestadual.
setor de transporte r~doviário intermunicipal e inte- O SR. LUIZ BITENCOURT(PMDB - GJ) Pro-
restadual de passageiros. nuncia o seguinte discurso - Sr. Presidente, Sras. e

De acordo com o princípio da isonomia cansa- Srs. Deputados, há pouco dias, no Rio de Janeiro, fa-
grado na própria Constituição, defende-se que os ser- leceu um dos mais renomados cientistas brasileiros,
viços intermunicipal e interestadual de transporte co- portador de inumeráveis e bons serviços prestados
letivo de passageiros recebam o mesmo tratamento ao País e figura de destaque no cenário da medicina
dispensado aos serviços de transporte aéreo e rodo- internacional. Refiro-me a Carlos Chagas Filho, mem-
viário urbano. Por que manter a discriminação logo bro ilustre da Academia Brasileira de Letras e da Aca-
contra os serviços rodoviários, que são aqueles utili- demia de Ciências do Vaticano, conselheiro de Papas
zados geralmente pela faixa da população com me- da Igreja como João XXIII e Paulo VI, a quem se deve
nor poder aquisitivo? Assim, renova-se o apelo enca- a reabilitação de Galileu, mediante proposta apresen-
minhado por intermédio da Carta Abrati nº 426/99 ao tada aos tribunais pontifícios, que mereceu a aprova-
Deputado Mussa Demes, Relator da Reforma Tributá- ção do mundo científico e religioso.
ria, no sentido .de ~ue o~ serviços intermu~icipal. e!n- Herdeiro da tradição médica e cultural do cien-
t~restadual se~am lncl~ldos. en!re os ?e na~ lnclden- tista Carlos Chagas, que tem o nome inscrito nas pá-
cla d? ~VA, tnbuto cUJa cnaçao esta prevIsta para ginas dos que a história dos que são considerados
substitUir o atual ICMS. benfeitores da Humanidade, eis que foi o descobridor

Cumpre, por fim, enaltecer a atuação da nova do mosquito transmissor da doença responsável por
diretoria da Abrati, eleita em junho de 1999 e que, sob freqüentes causa mortis no Brasil Central, o extinto se
a competente presidência do empresário Oscar Con- ligava a Goiás no acompanhamento de pesquisas e
te, tem alcançado êxito numa série de pleitos dirigi- estudos específicos sobre moléstias tropicais. A Da-
dos às autoridades do poder concedente e em outras ença de Chagas tem no meu Estado um pesquisador
iniciativas igualmente importantes, visando sempre de nomeada na América Latina, professor da Facul-
garantir o estabelecimento de condições para o me- dade de Medicina da Universidade Federal de Goiás,
Ihor funcionamento do setor. cardiologista de conceito em sua classe e que desfru-

Entre as metas propostas pela nova direção da tou a vida inteira da estima pessoal e da amizade per-
entidade, inclui-se a ênfase à comunicação entre a manente de Carlos Chagas Filho.
Abrati e os seus associados, propiciada, por exemplo, Quero referir-me ao doutor Anis Rassi, consultor
pela página da Abrati na Internet. Outra providência da Organização Mundial de Saúde para os países la-
se refere à contratação dos serviços de um grande tino-americanos e, especialmente, o Brasil, além de
instituto de pesquisa com o objetivo de conhecer os ser um dos principais assessores científicos das Na-
índices de satisfação do usuário do transporte rodo- ções Unidas. Seu itinerário profissional, percorrido ao
viário de passageiros. longo dos últimos anos, já revela um currículo que,

A Abrati, que representa 153 empresas trans- sem dúvida, constitui motivo de orgulho para o povo
portadoras, perfazendo 70% do movimento de trans- goiano, muito particularmente da comunidade acadê-
porte rodoviário regular de passageiros, nos planos mica. Ele é autor de mais de uma centena de traba-
intermunicipal, interestadual e internacional, conside- lhos científicos sobre a Doença de Chagas e, por isso
ra fundamental a especialização da Agência na mo- mesmo, em razão de seu método de pesquisa e paci-
dalidade "transporte terrestre". Tendo em vista as pe- ente observação, é portador de várias condecora-
culiaridades de cada setor, os transportadores aéreos ções, menções honrosas e referências elogiosas de
e aquaviários, da mesma forma, entendem que cada instituições científicas da Europa, dos Estados Uni-
modalidade deva ter sua própria agência reguladora. dos e da América Latina.



2) A Diretoria deslocou para o polígono da ma
conha, para fazer parte da Operação Mandacaru,
considerável efetivo de Policiais Rodoviários Federais
de diversos estados, sem o pagamento das diárias a
que fazem jus pela legislação, só cumprindo o dever
legal 20 a 30 dias após, agravando a situação do Poli
ciaI Rodoviário Federal que presta o mesmo serviço e

Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 09039

Devo recordar que Carlos Chagas Filho mere- ença de Chagas, e o trabalho que desenvolvem é re-
ceu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade conhecido pela comunidade científica internacional.
Federal de Goiás, justo e significativo diploma que lhe Assim, ocupo a tribuna, não apenas para reve-
foi entregue, em memorável solenidade, pela então renciar a memória de Carlos Chagas Filho, eminente
Reitora Maria do Rosário Cassimiro, uma das expres- brasileiro que morreu recentemente no Rio de Janei-
sões da intelectualidade feminina do meu Estado, que ro, como também para homenagear a figura do seu
deixou recentemente a presidência da Academia Goi- pai descobridor da doença, que leva o seu nome, e
ana de Letras. Assim, como se vê, estava bastante destacar a importância de sua presença no mundo da
identificado com a comunidade acadêmica de Goiás, ciência, sobretudo da ciência de nosso País, um i1us-
que visitava quando surgia a oportunidade para profe- tre filho de Minas Gerais que honrou a sua terra natal
rir conferências e comparecer a congressos médicos e tem o seu nome inscrito entre os grandes benfeito-
ou eventos culturais de relevo, res da Humanidade.

Especializado em biofísica, ministrando cursos O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB/SP, Pro-
no Instituto Osvaldo Cruz, chefiou organismos inter- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
nacionais de pesquisas, como o Centro Nuclear de Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para fazer
Porto Rico (1964), tendo ainda pertencido a quatro um apelo ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Dr. José
importantes sodalícios, a saber, Academia Brasileira Carlos Dias, para que reveja a Medida Provisória Nº
de Ciências, a Academia Brasileira de Letras, a Aca- 2.009, de 15 de Dezembro de 1999, reeditada em 14
demia Nacional de Medicina e a Academia Pontifícia de Janeiro de 2000, que contempla somente a Polícia
do Vaticano, da qual foi presidente. Federal com a Gratificação por Operações Especiais

Seu pai, nunca é demais repetir, pesquisador e - GOE.
sanitarista, esteve à frente da campanha profilática Embora a legislação vigente, sobejamente reco-
que erradicou a malária na cidade de Santos e, em nhecida pelo Poder Judiciário, contemple as Polícias
1909, concluiu as pesquisas destinadas a debelar a Federal e Rodoviária Federal com direito à percepção
tripanossomíase, posteriormente conhecida como da GOE, o Governo ao editar e reeditar a referida Me-
Doença de Chagas. Identificou o agente causador dida Provisória, reconheceu este direito, tão-somente
dessa doença, ao qual deu o nome de "Trypanosoma à Polícia Federal, e, com base na mesma legislação,
cruzi", em homenagem a Oswaldo Cruz, abrangendo abstraindo deliberadamente a Polícia Rodoviária Fe-
seu trabalho todos os aspectos da doença: anatomia deral do suporte da lei.
patológica, epidemiologia, etiologia, formas clínicas, A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários
meios de transmissão, patogenia, profilaxia e sinto- Federais - FENAPRF tem se manifestado publica-
matologia. mente a sua irresignação diante de vários fatos que

Essa doença é uma parasitose grave encontra- têm provocado sérias preocupações a toda categoria,
da basicamente como endemia nas Américas Central como, por exemplo:
e do Sul, devida a um protozoário flagelado, o ''trypa- 1) Designação para a Diretoria-Geral da Polícia
nosoma cruzi", transmitido ao homem por artrópodes Rodoviária Federal de uma pessoa que carece de for-
hematófagos da família dos reduvídeos (os barbeiros, mação técnica na área de trânsito e muito pouco sabe
com, várias espécies, entre elas, o triatoma megista e da administração de um órgão de segurança pública
o T infestans). Afeta ela todo o Br~sil, mais especial- civil, visto que advém das Forças Armadas sem ne-
mente Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do nhum conhecimento da administração de um órgão
Sul e todo o Nordeste, conforme registra a publicação com atribuições complexas voltadas à incolumidade
denominada "Tripanosomíase Americana". O seu di- das pessoas, do patrimônio e também, do direito de
agnóstico é feito pelo teste sanguíneo dito de Macha- cidadania, com o único objetivo de intimidar os inte-
do Guerreiro, é de notificação obrigatória às autorida- grantes da corporação e da sua representação sindi-
des sanitárias e não há ainda tratamento curativo, po- cal.
dendo-se apenas evitar sua instalação pelo extermí
nio sistemático do inseto transmissor.

No meu Estado, médicos de qualificada reputa
ção profissional, como Jofre Marcondes Rezende,
Luiz Rassi e Anis Rassi, todos professores eméritos
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Goiás, dedicam-se ao estudo permanente da 00-
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recebe 50% menos que um policial federal. Quando de crianças e adolescentes, integrando a família e a
terminar a operação Mandacaru, caberá à PRF convi- comunidade; o reconhecimento da escola como es-
ver com o mesmo rescaldo social dessa operação, paço privilegiado de construção e socialização do sa-
uma vez que todos os órgãos envolvidos reti- ber; a democratização da educação sexual, indispen-
rar-se-ão, permanecendo apenas a PRF, enfrentan- sável para a vivência saudável e segura da sexualida-
do todos aqueles que por sua conduta reprovável re- de; e, finalmente, a intensificação das ações de pre-
ceberam a reprimenda da Operação Mandacaru e venção e tratamento, específicas para o combate às
que, como tais, estão feridos e ansiosos por uma drogas. Desse modo, pretende-se dar cumprimento
oportunidade de vingança. ao disposto na Declaração Universal dos Direitos da

Como se não bastasse essas medidas, todos Criança, e também ao art. 7º de nosso Estatuto da
esses desatinos, o Governo reteve da arrecadação Criança e do Adolescente, que lhes assegura o direito
das multas de trânsito da Polícia Rodoviária Federal, à proteção e à saúde, mediante a efetivação de políti-
liberada conforme a Lei nQ 9.949, verba no valor de 43 cas sociais públicas que permitam o nascimento e o
milhões de reais, e confiscou ainda dois helicópteros desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
adquiridos com a mesma verba de destinação espe- dignas de existência.

~~fica da ~RF ( socor~o às y~timas de acidente de trân- Com tais objetivos, a Coordenadoria propõe a
~ltO), d~stmando-os a PoliCia Federal. integração de instituições para implementação das

Diante dos fatos ora relat~dos, Sras: e ~rs, De- políticas, para resultados a curto prazo. Propõe, ain-
putados, quero n_esta oportumda,d~, sollda~~z~r-me da, a qualificação de recursos humanos específicos,
com a preocupaçao de toda a Pollc~a, Rodovlana Fe- para atuar no contexto mencionado, e para identificar
d~r~I, ao mesm~ tempo em qu~ SOliCito, ao E..xmo, Sr, de forma mais efetiva as condições ideais para o su-
Ministro da J~stlça que rea~alle esta s~t~açao e en- cesso das campanhas. Deve-se também e no que
contre um meio que ponha fim a essa sene de absur- " , , , ,
d ' 'd' d d 't ' I' d respeita mais exatamente ao Jovem, favorecer as atl-os Jun ICOS, e esrespelo as normas egals e e ' "

, t r ~ , Ih' vldades de esporte, cultura e lazer, alem de oportum-
menosprezo a m e Igencla a ,ela. , . dades de desenvolvimento de habilidades específi-

T~nho,a ce~teza e a confla~~a e~ q~e o Mmlstr? cas, Como estratégia fundamental, a Agenda prevê a
~~ Justiça" Imbuldo de seu espJrlto publico e ~a r~tl~ mobilização da mídia como importante parceira na ta-
ao de carater qu~ semp~e,no~teo~ as suas açoes, Ir~ refa de informar adequadamente os jovens sobre as

rever e atender a Justa relvmdlcaçao dos nossos POII- 't' , d dr F' I t t, , R d 'á' pra Icas sexuais e o uso e ogas. ma men e, es a-clals o aVI nos. "
, belece-se o prazo de dOIs meses, contados a partir da

. A S~A. T~TE BEZERRA (P~DB - MT pronun- solenidade oficial de assinatura, para definição dos
ela o segulnte_dlscurs~.) - Sr. P~esldente, Sras. e Sr~, desdobramentos da Agenda, com a participação de
Deputados, nao podenamos deixar de ocupar esta trl- todos os signatários
buna para enaltecer uma das mais importantes inicia- . . ,. ,
tivas do Ministério da Saúde dos últimos anos, que diz Trata-se, como salta a~s, ~Ihos, de u~a IniCIatIva
respeito à proposta de criação, pela Coordenação sob todos os aspectos m~ntorla, na medida em qu.e
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e faz fre~te ~ alguns dos mais gr?v~s problemas atuaIs
Aids, de uma agenda de compromissos em favor da do Pais. Diante do al~rmante ,lndlce de consumo de
criança e do jovem brasileiros. dro~~s,nas grandes cldad~s, diante do au~en~o e~ra-

A proposta nasceu da constatação de que a po- ordma:lo de casos d~ gravidez na adolescencla, .dlan-
pulação infanto-juvenil forma o segmento mais vulne- te, enfl~, da n:cessldade de se cO,nt~olar a perigosa
rável às doenças mencionadas e ao consumo de dro- ex~ansao ?~ A!d,s nas ca~adas mais Jovens ~a. ~opu-
gas. Considerando a necessidade, ou mesmo a ur- laça0, o Mlnlsteno d~ Saude demons~ra se~slbllldad~
gência de se articularem políticas de promoção da sa- e senso de oport~n1dade, bus~ando I~tervlr pr~ventl-

úde e de ampliar a eficácia das ações de prevenção, o vamente, por meio da educaçao e da Informaçao.
Ministério pretende, mediante parr.eria com outras A Agenda de Compromissos, a ser firmada com
instituições, interferir mais positivamente na conduta a participação de outras instituições, representa, as-
desses grupos, de modo a diminuir drasticamente os sim, um grande momento quanto à saúde pública na-
índices de incidência dessas doenças. cional, a merecer o reconhecimento e o apoio da soei-

Para tanto, a Coordenação Nacional de DST e edade, dos parlamentares e dos demais segmentos
Aids estabeleceu como prioridades: a inserção de do Poder Público em todas as esferas e em todos os
ações preventivas no universo cultural e no cotidiano níveis da Federação.
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O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia com combustível e com a compra irregular de medi-
a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- camentos. As compras de medicamentos condena-
putados, de todo o Brasil nos chegam denúncias so- das pelo TCM foram realizadas por intermédio de
bre desmandos e irregularidades acintosamente co- uma empresa, notória vendedora de notas frias para
metidas por prefeitos que, em total oposição ao man- prefeituras corruptas em toda a Bahia. Esta mesma
damus democrático, têm administrado para seus pró- empresa, em cuja sede em Salvador existe apenas
prios e exclusivos interesses, seguindo quase sem- um única mesa e um telefone constantemente mudo,
pre impunes pela leniência característica de setores forneceu nota fiscal para compra de cadernos, que,
da Justiça brasileira. No Município de Tapiramutá, 10- segundo denúncias nunca chegaram aos alunos da
calizado a 350 quilômetros de Salvador, na Bahia, o rede pública.
Prefeito Raimundo "Bocão" Vasconcelos, do PTB, é E as irregularidades não param por aí! Denúnci-
protagonista de diversos escândalos de desvio e pro- as de superfaturamento de barragens, desvio de re-
digalidade com dinheiro público, beneficiando direta- cursos do Fundef para outros municípios, compras ir-
mente a si mesmo, na compra de produtos e serviços regulares, continuam a despontar em Tapiramutá, exi-
de suas próprias empresas. gindo das autoridades competentes uma intervenção

Conforme já amplamente denunciado pelos jor- rigorosa na apuração dos crimes cometidos pelo Pre-
nais do Estado da Bahia, o Prefeito Raimundo "Bo- feito. E nós estaremos cobrando a intervenção do Mi-
cão" se locupletou em R$25.000,OO por mês com a nistério Público, do Tribunal de Contas do Município e
compra de combustível pela Prefeitura de Tapiramutá, do Ministério da Saúde com relação aos agentes co-
no posto de gasolina de sua propriedade. Isto num munitários, que estão sendo humilhados em todo o
município que possui apenas oito veículos, e é um Brasil por conta da indefinição de uma política nacio-
dos mais pobres da Bahia! Enquanto que o Município nal que uniformize e garanta rendimentos e estabili-
de Jacobina, que tem uma frota de veículos três vezes dade funcional mínima para os agentes.
maior que a de Tapiramutá, gastou o mesmo valor. O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o

Além da venda de combustível para os veículos seguinte discurso.) - Sr. Presidente', Sras. e Srs. De-
do município, o Prefeito Raimundo "Bocão" também putados, o País comemora a oferta de 418,3 mil no-
engordou seus rendimentos, alugando para a Prefel- vos postos de trabalho no ano passado, depois de
tura dois veículos de sua propriedade - uma cami- dois anos de resultados negativos. Foi o melhor índice
nhonete e um caminhão - ao custo de R$117.000,OO de crescimento da oferta de novas vagas no mercado
nos últimos dois anos. Evidentemente, sem licitação. de trabalho dos últimos cinco anos, segundo pesqui-

Tapiramutá é um dos centenas de municípios sa mensal de emprego realizada pelo Instituto Brasi-
pobres da Bahia, e sua população sofre enormes difi- leiro de Geografia e Estatística -IBGE.
cuIdades com a falta de assistência médica, além da Entretanto, esses números trazem dados preo-
precária rede de educação pública. Mesmo assim, o cupantes não apenas para o Governo, mas para a so-
Prefeito continua a exercitar uma política de terror ciedade como um todo. Mais de 94% das vagas gera-
com os agentes comunitários de saúde, que têm sis- das são de trabalhadores contratados sem carteira
tematicamente seus salários reduzidos por conta de assinada. Ou seja, são empregos informais, o que ex-
descontos de horas trabalhadas, dadas pela Prefeitu- plica a redução apenas modesta das taxas de desem-
ra como inexistentes. Os poucos agentes que ousa- prego em 1999.
ram levantar a voz para clamar por justiça foram su- Embora sejam empregos informais, são núme-
mariamente demitidos, assim como aqueles agentes ros extremamente favoráveis, pois trata-se de cresci-
que têm trabalhado em prol da população mais caren- menta líquido. Ou seja, é o resultado entre vagas cria-
te, na conscientização de seus direitos sociais. A pró- das e fechadas no mercado de trabalho. E positivo se
pria Presidente do Sindicatos dos Servidores, Gildete levarmos em conta o desempenho do nível de empre-
Guimarães, professora conceituada e grande forma- go nos últimos anos. Em 1995, o crescimento da oferta
dora de opinião em Tapiramutá, foi demitida da Prefei- de novas vagas foi de 316,4 mil; em 1996, foram cria-
tura por perseguição política direta do Prefeito, insa- dos 294,9 mil; em 1997, o resultado foi negativo, com
tisfeito com as denúncias encaminhadas pelo Sindi- uma perda de 93,1 mil vagas, o mesmo ocorrendo em
cato. 1998, com uma redução de 5,9 mil postos de trabalho.

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia Isso tira o brilho desse resultado, embora pos-
(TCM), num ato de justiça, condenou as contas do sam ser considerados números positivos, se levar-
Prefeito Raimundo "Bocão" pelos gastos exagerados mos em conta que a economia brasileira deve apre-



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Gerson Gabrielli

O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Deputa
dos, inicialmente damos graças a Oeus por estar nes-
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sentar um crescimento inferior a 0,5% no ano passa- te Parlamento nesta virada de século, neste início de
do, além de sinalizar o início da retomada do cresci- milênio.
mento econômico. Antes de iniciar este pronunciamento, para nos-

Para este ano, o aquecimento da economia per- sa satisfação, desejamos registrar a honrosa presen-
mite previsões ainda mais otimistas em relação ao ní- ça de três autoridades da querida Santa Catarina: Or.
vel de emprego. Entretanto, a questão do crescimento Rubens Fernando Sanches de Andrade, Presidente
do emprego sem carteira assinada e da própria eco- do Sindicato do Comércio Varejista; Or. Osmar Silvei-
nomia informal permanece como um desafio para o ra, Vice-Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas
Governo e para a sociedade, exigindo do Executivo e da Região Metropolitana de Florianópolis CDL; e Dr.
desta Casa o aprofundamento dos debates na busca Roney Prazeres, advogado, que acompanha esses lí-
de soluções para esse grave problema. deres. Eles vieram a Brasília numa importante mis-

É desnecessário muita discussão para apontar- são: denunciar a concorrência desleal do SESI do Rio
mos as causas do problema. Elas residem particular- Grande do Sul e de Santa Catarina, que, fugindo de
mente numa política tributária equivocada e onerosa suas funções originais, está no varejo vendendo me-
para o setor produtivo e numa legislação trabalhista dicamentos e criando dificuldades extraordinárias
paternalista e obsoleta, que engessa a economia e para a sobrevivência do comércio daquele setor.
desestimula o pleno emprego, em especial dentro da É fundamental que o Sesi se fixe nas funções
formalidade. Esses dois fatores agravam um dos pon- originais para as quais foi criado, sendo que uma de-
tos do chamado Custo Brasil, que é o peso da carga las é fortalecer e não destruir o comércio numa con-
fiscai e dos encargos sociais e trabalhistas sobre a fo- corrência desleal.
lha de pagamento das empresas. Meus caros Parlamentares, estamos na tribuna

A questão previdenciária também era uma fonte preocupados com a grande idéia estimulada na Co-
de estímulo à busca do emprego informal. Como an- missão de Economia: o Refis, que é a renegociação
tes o direito à aposentadoria levava em conta o tempo do passivo das dívidas das empresas nacionais. Qu-
de serviço e apenas os últimos 36 meses de contribu- ando estivemos com o Presidente Fernando Henri-
ição, o trabalhador não se interessava em contribuir que Cardoso, em julho do ano passado, S. Exa. de-
com a Previdência Social. Hoje, com a reforma da monstrou muito interesse, além de estar sensibilizado
Previdência, é possível mudar essa cultura da busca com os dramas vividos pelas empresas do Brasil.
da informalidade para fugir das obrigações trabalhis- E o processo evoluiu de maneira positiva. O Pre-
tas. sidente da República Fernando Henrique Cardoso in-

Entretanto, não se muda essa realidade apenas dicou o caminho que deveríamos percorrer. Fomos à
com discurso ou pela boa vontade de trabalhadores e Receita Federal conversar com o Or. Everardo Maciel.
patrões. É urgente a necessidade de enfrentarmos as Depois, com o Ministro Waldeck Ornélas, que se mos-
amarras que impedem o livre crescimento do setor trou extremamente sensível à causa. E daí começa-
produtivo ou que inviabilizam as empresas. mos a trabalhar.

Além de concluirmos as reformas tributária e do No dia 5 de outubro próximo passado foi lança-
Judiciário, temos que agilizar as discussões sobre a do em todo o País o Brasil Empreendedor com o Refis
revisão da legislação trabalhista, para adaptá-Ia à re- e promulgado o Estatuto da Micro e Pequena Empre-
alidade atual, que exige maior flexibilidade nas rela- sa. Hoje o Refis ainda não foi regulamentado. Nesse
ções entre patrões e empregados e maior liberdade período, foram feitos alguns acordos para possibilitar
para as empresas contratarem mão-de-obra e pode- às empresas a renegociação de suas dívidas. Estra-
rem competir no mercado com mais eficiência e me- nhamente, a Receita Federal não sei se preocupada
Ihores resultados. Afinal, quem ganha com isso não com o acordo com o FMI ou por não mensurar o tama-
são apenas os trabalhadores, mas toda a sociedade. nho dos problemas gerados pela gestão econômica

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Pas- nos últimos anos vem colocando obstáculos que, a
sa-se ao nosso ver, são intransponíveis para que as empresas

possam solucionar de vez o seu passivo com o Esta
do brasileiro.

Chegamos a dizer ao Secretário da Receita Fe
deral que, ao longo desses quinze anos, a economia
se degenerou e muitos companheiros, pequenos,
médios e grandes empresários, tiveram dificuldade
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em honrar seus compromissos com o Fisco. Multas reais, criando dificuldades enormes. Estão receben-
que chegaram a 50 mil reais, e hoje estão em torno de do a intimação de que, se não comprarem essa má-
500 mil reais, estão agregadas à taxa Selic (multa e quina até 29 de março, terão suas inscrições encerra-
correção), que distorcem esse valor desproporcional das. É um absurdo isso!
ao crescimento negativo da economia, fazendo com Faço pois um apelo ao Ministro do Desenvolvi-
que essas dívidas se tornem impagáveis. mento, Indústria e Comércio Exterior, Alcides Tápias,

E pasmem os Srs. Deputados: os técnicos da no sentido de que analise este assunto com muito cui-
Receita Federal inventaram um "dificultador" extraor- dado. As empresas estão fragilizadas, descapitaliza-
dinário. Eles querem que as empresas coloquem à das, desorganizadas na sua estrutura contábil, fruto
disposição da Receita Federal patrimônio, das em- da desorganização da economia, nos últimos quinze
presas ou particulares, para garantir a renegociação anos. É lícito e justo que se adapte a realidade econô-
dessas dívidas. mica à criada por essa gerência econômica do Brasil.

Imaginem um companheiro, dono de uma média Mas continuamos a sofrer o impacto dos juros altos.
ou grande empresa, que devesse 500 mil reais e hoje Esperávamos que o Conselho Monetário Nacio-
a dívida estivesse em torno de 1,5 milhão, ou 2, 3 mi- nal continuasse perseguindo a redução dos impostos,
Ihões. Claro que uma empresa fragilizada terá de in- permitindo que a cadeia produtiva voltasse a ser
ventar um patrimônio neste valor para tentar renego- aquecida com o estímulo à produção. Diferentemente
ciar sua dívida! disso, empacamos nos juros de 19% ao ano e não es-

Sr. Presidente, estranhamos que no momento tamos conseguindo oxigenar as empresas nacionais
de se obter recursos para salvar os bancos isto é feito com essa taxa estratosférica para uma economia que
de maneira rápida, célere e emergencial. Temos 2 mi- está com inflações muito baixas e impactando o cres-
Ihões e 800 mil empresários travados no Cadin, sem cimento do Brasil.
que os empresários possam operar suas empresas, Apelamos também ao Ministro Pedro Malan no
ter uma vida digna, apreensivos com a próxima visita sentido de que a área econômica entenda que preci-
do Oficial de Justiça que poderá penhorar seus bens. samos fazer o País voltar à taxa de 4% e, mais ainda,

Meu caro Presidente, nobres Deputados, é fun- a crescer com empresas brasileiras. Temos absoluta
damental que o País cuide de um patrimônio extraor- convicção de que as estrangeiras estão muito bem,
dinário, uma geração de empreendedores, que preci- obrigado, porque recebem incentivos, há capitais in-
sa ser motivada e salva dos dramas vividos pela eco- ternacionais que financiam a juros muito paiatáveis;
nomia nacional. as empresas nacionais pagam a maior carga tributá-

Apelamos aos Ministros Pedro Malan e Waldeck ria do mundo e juros escorchantes que inviabilizam
Ornélas e ao Secretário Everardo Maciel para que, seu crescimento, além do passivo fiscal que ainda
sensibilizados, possam ir ao encontro do desejo de não conseguimos resolver.
milhares de brasileiros, empresários empreendedo- Porfalar nisso, meu caro Presidente, gostaria de
res que emprestaram seu sonho ao surgimento de me deter rapidamente na reforma tributária e fiscal.
uma empresa, que estão hoje tolhidos da sua capaci- Anseio de quase duas décadas do cidadão comum e
dade de trabalhar. do setor produtivo, estamos mais uma vez preocupa-

Temos absoluta convicção, meu caro Presiden- dos com sua formatação e disponibilidade para o se-
te, de que o bom senso há de prevalecer e que boas tor produtivo nacional. Está muito nebuloso o texto
notícias hão de surgir em breve para esses 4 milhões que irá contemplar ampla reforma tributária, em que
e meio de pequenos empresários que hipotecaram existe redução dramática dos impostos, e que o Brasil
seus sonhos no desenvolvimento de sua primeira em- volte a crescer e produzir. Fazemos um apelo à Co-
presa. missão de Finanças e Tributação no sentido de privi-

Outro grande problema, meu caro Presidente, legiar o crescimento nacional, não pelo crescimento
que o setor produtivo enfrenta foi fruto de algo que do Estado, mas das empresas, a quem cabe gerar
precisa ser revisto e a que chamo de a ditadura do empreg~~ e riquezas, por meio do trabalho árduo de
CONFAZ. Não temos padrão tributário definido ainda, empresanos e empregadores.
não conseguimos viabilizar a reforma tributária, e es- Meu caro Presidente, a mídia nacional fala mui-
tamos determinando que todo micro, pequeno e mé- to da violência que assola o Brasil. Estamos todos
dio empresário terá de comprar uma máquina de cu- surpresos, nas grandes Capitais, com ela. Muitas fór-
pom fiscal e organizar sua empresa num País desor- mujas criativas de combatê-Ia, conviver com ela e a
ganizado economicamente, investindo de 2 mil a 5 mil minimizar e de como resolver o problema da juventu-



o Sr. Eber Silva - Permite-me um aparte, De
putado Gerson Gabrielli?

O SR. GERSON GABRIELLI- Ouço V.ExA
• com

prazer.
O Sr. Eber Silva - Aparteio V.Ex3

., impulsionado
pela alegria de vê-lo, há um ano, na Câmara dos De
putados, labutando com seriedade por estas duas
grandes causas: as questões ética e moral da nossa
sociedade e sua militância ao longo de sua história,
chegando à frente da Federação e da Confederação
da Micro e Pequena Empresa no Brasil. A aprovação
do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pe
queno Porte se deveu a sua atuação e veio corroborar
com emprego. Mas, fundamentalmente, nota-se sua
paixão e saga pelo resgate dos valores éticos e mora
is da nossa sociedade, na qualidade de homem públi
co, cidadão, empresário, chefe-de-família e cristão ar
rojado e consciente, meu irmão. Alegra-me vê-lo na
tribuna da Câmara dos Deputados, postulando, pug
nando essas questões que, sem dúvida, são relevan
tes para o contexto de inversão de valores de nossa
sociedade, principalmente quanto à fortíssima bateria
que vai à mente e ao sentimento da nossa juventude.
Parabéns a V.Exa. pela bandeira desfraldada! Que
Deus o abençoe e o Brasil também pelo exercício do
seu belíssimo mandato.

O SR. GERSON GABRIELLI - Nobre amigo,
Deputado Eber Silva, incorporo, com muito prazer,
sua participação em nosso pronunciamento. Muito
obrigado.

Prossigo, Sr. Presidente.
Há uma frase que considero belíssima: "Os so

nhos são como estrelas; embora pareçam inatingíve
is, iluminam nossos caminhos e nos ajudam vencer a
escuridão". É fundamental que possamos restabele
cer nossos sonhos e permanecer ativos com eles. Já
nos tiraram muitas coisas empresas e empregos mas
não podem tirar nossa esperança, nossa fé em Deus
e nossos sonhos.

Devo dizer ao nobre Presidente que a motivação
que me traz a tribuna, nesta tarde, me faz lembrar de
um dos maiores líderes que conheci. Refiro-me a
Martin Luther King Jr., reverendo negro nor
te-americano, que dizia o seguinte: "Pior do que o go
verno dos maus é o silêncio dos bons". Grita nossa
consciência o desejo de ver este País diferente, prin
cipalmente nossa geração, que deveria estar coman
dando o processo diretivo no Brasil e que viu ceifada
sua participação por um regime militar durante quase
vinte anos.
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de na Febem são criadas a todo momento, na Casa presarial e cristã, proveniente de família de educado-
mesmo. Gostaria de dar uma muito simples, secular: res.
investir na criação de empresas. Sem empresa, não
há emprego. Precisamos investir nas empresas naci
onais; a elas cabe a geração de emprego.

Outra coisa, meu caro Presidente, nessa agen
da nacional proposta, quero sublinhar - e falo com co
ragem e convicção, como cristão que sou - o planeja
mento familiar, que poderá ser implantado com méto
dos anticonceptivos modernos, descobertos agora e
no futuro. Mas ele só será bem concebido se planejar
mos primeiro a família. Esse é o fator basilar de soer
guimento e salvação de uma sociedade agonizante,
que está em carne viva, como a brasileira. Esse pla
nejamento familiar se torna urgente.

Na década de 70 éramos 80 milhões de brasilei
ros havia até a música que dizia "80 milhões em ação,
pra frente Brasil, salve a Seleção!" Hoje somos 160
milhões e não conseguimos preparar o País na área
social, econômica e política para receber esses qua
se 2 milhões e meio de jovens que todos os anos pre
cisam de universidade, emprego, bem-estar e que
querem constituir família.

Estamos vendo a todo momento, caro Presiden
te, campanhas de combate às drogas, de informação
sobre sexo nas escolas, atualizando a juventude com
o aprendizado sobre a vida sexual. Preocupa-nos isso
porque a sociedade está desestruturada. Sabemos
que a proibição desperta nos jovens a curiosidade: é
proibido proibir. Propugnamos se inclua nas escolas
secundaristas o planejar a família como valor, aquela
da nossa geração nós que estamos de cabelos bran
cos, em que os pais eram líderes e referências, em
que o filho pedia bênção e, na hora do almoço e do
jantar, sentava-se com eles para agradecer o pão, en
xergando na família estruturada o inibidor de um pro
cesso degenerativo da sociedade que hoje vivemos.

Hoje, a crise de valores cria dificuldades muito
grandes. Perdemos referenciais, fato que se reflete
exatamente pela fragilidade no processo educacional.
É difícil entender como um jogador de futebol ganha
500 mil reais, enquanto uma professora primária às
vezes não ganha um salário mínimo!

É triste imaginar que o referencial dos nossos jo
vens não é um mestre, um pastor, um líder político:
querem ser jogadores de futebol ou dançarinas do "É
o Tchan". Os valores estão todos invertidos. Precisa
mos fazer uma revolução e melhorar o desempenho
de cada pai, cada mãe, enfim, da família. Para isso,
precisamos investir pesadamente na educação. Falo
com o sentimento de Parlamentar com formação em-



Durante o discurso do S. Gerson Ga
briellí, o Sr. Gonzaga Patriota, 4º Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidêni
ca, que é ocupada pelo Sr. Dr. Hélio, § 2º
do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem a palavra
o Deputado Raimundo Colombo, do PFL de Santa
Catarina, que disporá de 25 minutos.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é com alegria que ocupo hoje a tribuna desta
Casa para apresentar uma reflexão que fiz sobre a in
fluência, a atuação e o resultado da Lei de Responsa
bilidade Fiscal.

Antes, porém, falarei sobre a reforma política.
No dia 19 de outubro, fiz um pronunciamento em que
apontava essa reforma como uma das prioridades a
serem tratadas nesta Casa e conduzidas para a vida
parlamentar e política no País. Logo em seguida, li um
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Espero, caro e nobre Presidente, que se resta- documento escrito pelo ex-Senador Roberto Campos
beleçam os valores neste País. E não temos dificulda- que ia exatamente nessa mesma direção. Agora, o
de em identificar líderes que podemos seguir. Vice-Presidente da República, Marco Maciel, tam-

Gostaria de dar uma receita para milhares de bém aponta para esse rumo, ou seja, precisamos dar
brasileiros que tenho certeza estão ouvindo e assis- prioridade à reforma política.
tindo nesta tarde o Parlamento brasileiro. Temos um Na verdade, vivemos num sistema em que te-
grande líder, um extraordinário líder, que vem coman- mos uma responsabilidade grande e um poder muito
dando a minha vida e a vida de milhões de pessoas: forte, mas não conseguimos evoluir no que tange às
Jesus Cristo! Este é o verdadeiro líder, que deve ser o regras do jogo que travamos. Hoje, vemos um debate
líder político, social, econômico, o grande inspirador desgastante para a classe política brasileira em rela-
das transformações que o Brasil precisa. ção aos acontecimentos desta Casa, quais sejam as

Calcado na Sua experiência, fica uma questão: mudanças de partido, a formação dos blocos, a ques-
quando teremos um País impactado com as impres- tão ética e moral, a sua atuação.
sõe~ digitais ~e Deus, quando teremos um povo com É absolutamente fundamental que possamos
carater de Cnsto? transmitir a toda a sociedade brasileira, às Câmaras

E fica uma grande pergunta que me acolhe to- de Vereadores em todos os Municípios, às Assem-
dos os dias, todas as noites, fruto de um livro que li na bléias Legislativas, à Câmara Federal, ao Senado,
juventude, que diz: "Em teus passos, o que faria Je- enfim, à classe política brasileira, uma lei que deter-
sus?" mine a criação de regras para que vivamos um siste-

Que essa reflexão fique na mente de cada Par- ma pluripartidário, democrático e livre, mas organi-
lamentar que tem a obrigação de ser um referencial zado.
nesta sociedade em carne viva, nesta grande inver- É claro que aquele modelo implantado logo
são de valores que temos no Brasil atualmente. A so- após a abertura democrática, com uma lei ampla e li-
ciedade espera de nós não que nos tornemos heróis, beral que facilitou a criação de partidos, hoje já está
mas que tenhamos gestos heróicos para aperfeiçoar amadurecido pela prática. Por isso, é necessária uma
esta sociedade, para que nossos filhos possam viver, nova regulamentação, com regras claras, e o surgi-
crescer, formar-se, constituir família e executar o pro- mento de partidos nacionais, para que tenhamos
jeto de Deus no Brasil, que é sermos felizes. mais repres,entatividade, maior agilidade e melhor re-

O projeto de Deus no Brasil não é o IBOPE de sultado.
Fernando Henrique, não são estradas, pontes e via-
dutos; o projeto de Deus no Brasil é ver seu povo livre Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o assun-
e feliz. to que me traz hoje à tribuna é a aprovação recente,

pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei Com
plementar que ficou conhecido como a Lei de Res
ponsabilidade Fiscal. Essa lei causou medo, confu
são e ensejou grande debate na maioria dos Municí
pios brasileiros. Muitos acharam que essa era uma
forma de o Congresso perseguir, punir ou impedir
Prefeitos de administrarem e desenvolverem seu tra
balho com liberdade este ano.

Na verdade, trata-se de uma das normas mais
importantes que já foram aprovadas nos últimos
anos, que poderá representar um marco histórico na
gestão das finanças públicas em todo o País e em
cada uma das esferas de governo.

Apresentada à Nação como uma das medidas
integrantes do Programa de Estabilidade Fiscal, de
outubro de 1998, ela já tinha um objetivo inicial bem
ambicioso, que consistia na "drástica e veloz redução
do déficit público e na estabilização do montante da
dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto da
economia".
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Durante sua tramitação na Câmara, no entanto, do o combate à sonegação e a cobrança adminístrati-
percebemos que poderíamos aproveitar a oportuni- va e judicial dos créditos tributários.
dade para dar à lei mais consistência de longo prazo, Mas havia também alguns problemas cuja solu-
tornando-a uma espécie de "estatuto" da boa gestão ção materializada no projeto não era nem excessiva,
pública, com o intuito não apenas de deter o processo nem insuficiente, mas simplesmente equivocada,
desenfreado de endividamento, mas também de como o caso da definição de um novo agregado de re-
prover os meios para que, uma vez controlada, a dívida ceita, para servir de parâmetro aos limites de despe-
se mantenha definitivamente em níveis administráveis. sas que seriam criados. Apesar de já estarmos todos

Para se atingir esse novo objetivo, no entanto, acostumados, de~d~ a ~romulgação da Constituição
foi preciso que a Câmara promovesse profundas e de 1988, com a hmltaçao .das despesas ,de pessoal
significativas alterações na proposta encaminhada em ~m percentual ,determinado ~as re?eltas corren-
pelo Poder Executivo, e não seria exagero dizer que tes hq.U1das, o ~rojeto do Executlv~ cna~a ~~ no~o
daqui saiu um projeto inteiramente novo, muito mais con~eltol q~e fOI char:n~do de R~celta Tnbutarla OIS-

coerente com os princípios de responsabilidade fiscal p~omvel, C~j~ composlçao nada tmha a ver com o pa-
e, simultaneamente, mais adequado às realidades e rametro ~~Igmal.
Aspecificidades dos Estados e Municípios onde ele Venflcou-se, no entanto, que essa nova base de
terá de vigorar. cálculo dos limites não oferecia qualquer vantagem

• A • administrativa ou financeira, ao mesmo tempo em
_ Veja-se, por,exemplo, a polemlca sob~e as ques- que poderia gerar enorme confusão nos Estados e

toes ~e ~~tonomla dos entes da Federaçao. Reza a Municípios, que já estavam acostumados a lidar com
~on~tltUlçao,~ederal, e~, seu art. ~4, ~ue a compe- a receita corrente líquida. Era imperativo, portanto,
tencla da U,nl~o e~ mat~nas de leglslaçao con~o.rre~- que se suprimisse a inovação e se ajustassem os per-
te, ?omo dIreIto ~In~ncelro, orç~mento e ?~evl?e~c:a centuais ao conceito de receita antigo.
SOCIal, deve restringir-se exclusIvamente a InstltUlçao A' 't d . t't' - d I' 't ' 'so
d

' I"'· d' , d proposlo a InS I U1çao os Iml es, e precl
e normas gera!s, ap 1?~VeIS In Istlntamente a to os mencionar um dos aspectos mais significativos da lei

os entes. O proj,:to ongl~al, no entanto, e~trapolava de responsabilidade fiscal, ou seja, a previsão de Iimi-
essa determl~aç,ao, ao dispor sobr~ procedimentos e tes de gastos de pessoal por Poder. A experiência
comand_os proprlOS de atos no.r~~tlvo~ ou de regul~- acumulada nos 11 anos de vigência do limite de des-
mentaçao dos Estad~s e M~n1C,IPIOS: Incorrendo, eVI- pesas de pessoal, criado pelo Ato das Disposições
~entemente em uma mcon~tltucfOn~lrda~~ que so se- Constitucionais Transitórias e, depois, regulamentado
na, sanada c~m ~ supressao dos diSPOSItiVOS, o que, pela chamada Lei Camata, mostrou que a existência
fehz~~nte, fOI feIto. ~or causa de ,,!1UltOS det?'hes bu- de um limite único, válido indistintamente para toda a
rocratlcos que d,evenam ser resolVidos em. n1vellocal, administração pública, é impraticável, tendo em vista
a entrada em vigor das novas regras seria atrasada que os Poderes dispõem de autonomia financeira e
pelas inevitáveis demandas judiciais daí decorrentes. orçamentária. Assim sendo, não é possível ao Execu-

Se, por um lado, havia aspectos que estavam tivo impor restrições aos gastos dos demais Poderes
excessivamente regulamentados, também era possí- para fazer com que a soma dos três orçamentos se
vel encontrar no projeto original alguns assuntos que mantenha dentro do limite conjunto.
não tinham sido suficientemente tratados ou sequer Durante o processo de discussão da lei na Co-
tinham sido mencionados. Nesta última hipótese es- missão Especial, muitas audiências foram feitas com
tava o problema da administração das receitas. Governadores e Prefeitos, cujos depoimentos mos-
Embora seja óbvio que uma administração pública traram ser essencial que se faça uma divisão do per-
responsável do ponto de vista fiscal deva estar tão centual para cada um dos Poderes. Mas é preciso al-
preocupada com o controle de suas despesas como gum cuidado ao se fazer isso.
de suas receitas, até que o projeto chegasse à Câma- O projeto original previa limites rígidos e perma-
ra, nada tinha sido feito para institL.ir procedimentos nentes, que não admitiam qualquer ressalva. Feliz-
que garantissem uma arrecadação tributária eficiente mente, os parlamentares integrantes da Comissão
e justa. Em sua nova versão, a lei passará agora a exi- Especial lembraram que alguns estados e municípios
gir dos entes federados a instituição e cobrança de to- já conseguiram chegar a um acordo em relação à divi-
dos os tributos que lhes cabem, bem como uma ade- são, que foi expresso na Constituição do Estado, na
quada previsão de receitas, que represente um com- Lei Orgânica do Município ou ainda na Lei de Diretri-
promisso da parte dos órgãos arrecadadores, incluin- zes Orçamentárias local. Não seria conveniente inter-
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ferir em uma situação que já foi resolvida, e a nova re- traI, por outro, tudo isso precisava de uma reformula~

gra só entrará em vigor se não houver disposição em ção integral.
contrário. Esse foi um assunto absolutamente funda- Antes de mais nada, era preciso instituir um mo.
mental. nitoramento severo sobre as despesas financeira~.

Muito mais importante que isso, entretanto, foi a Não é possível, evidentemente, proibir o pagamento
supressão do limite duplo constante do projeto origi- de juros, tendc) em vista que se trata de uma obriga~

nal, segundo o qual as despesas de pessoal dos Po- ção contratual do Poder Público, cuja adimplência é
deres Legislativo e Judiciário, além de obedecer ao li- condição indispensável para a confiabilidade do País
mite geral, não poderiam exceder a 30% da receita tri- no mercado interno e externo. Mas isso não significa
butária própria do ente, o que fosse menor dos dois. que as despesas com juros devam ficar livres de con-

Como todos sabemos inúmeros municípios trole, muito ~elo contr~rio. S~a ,natureza o?rigatóri~

b '1' f 'h d torna essencial que haja um limite para os juros, as..rasl eiras so rem com pouca ou nen uma arreca a- , .
- " A' d t d P d sim como ocorre com todas as demais despesas.çao propna. sSlm sen o, se a propos a o o er _

Executivo tivesse prevalecido, aplicar-se-ia o limite de De acordo co~ a reda?~o aprovada nesta Cas~,
30% das receitas próprias, mas isso corresponderia a sempre que o serviço d~ diVida ultra?a~sar determl~
zero ou a muito próximo disso, e muitas Câmaras de na~o, percentual,d: re~elta.corrente IIqUld?,. que .sera
Vereadores teriam de fechar suas portas por absoluta def~n~do pela L.el e DI~et~lzes Orçamentanas, ficam
falta de recursos. prOibidos no~os emprestlmos, ress?Jvad~~ a~enas

. _, , aqueles destinados a rolagem dos titulas Ja eXlsten.
Ainda er:n relaçao ao limite de d_espesas com teso Além disso, o ente em questão será também obri..

pesso~l, preclsar:nos chamar a a:en9ao p~ra .outro gado a gerar superávit primário capaz de amortizar a
aperfeiçoamento Importante que fOI feito no amblto da dívida e, conseqüentemente, reconduzir os juros ao Ii~

Câmara dos Deputados. Pelo projeto original, aqueles mite. Tendo em vista que esse percentual flutuará
que já se encontram dentro dos limites previstos na bastante, de acordo com as circunstâncias conjuntu.
Lei de Responsabilidade Fiscal seriam punidos com rais macroeconômicas e com as próprias necessida..
congelamento de gastos por cinco anos, durante os des de recursos dos estados e municípios, seria in.
quais a folha de pagamento não poderia ultrapassar a conveniente fixar um valor na própria lei complemen..
média dos dois exercícios anteriores ao da publica- tar, cuja alteração se tornaria muito problemática.
ção da lei isso para evitar que as despesas aumentem Optou-se, então, por deixar essa de'finição para a Lei
simplesmente porque existe margem de sobra no Ii- de Diretrizes Orçamentárias LOO, o que é muito mais
mite. Evidentemente, não queremos que a existência razoável.
de um percentual acima das despesas atuais sirva de Quem entende de administração financeira e or~

estímulo para que os gastos cresçam, mas também çamentária sabe que uma das regras mais importan~

não podemos punir os bons gestores, que já se en- tes para se evitar endividamento excessivo é aquela
contram enquadrados nas novas regras, impon- constante do art. 167, inciso 111, da Constituição Fede..
do-lhes uma limitação adicional, que não será exigida ral, segundo a qual o montante das operações de cré7
dos demais. Diante disso, optou-se por uma solução dito não pode exceder as despesas de capital. Tam~
intermediária, em que o prazo de transição foi reduzi- bém conhecida como a "regra de ouro", esse princípio
do para apenas três anos e foi permitido um cresci- constitucional tem por objetivo manter equilibrado O
mento de, no máximo, 10% sobre o que foi executado patrimônio público, obrigando que o produto de novos
nos períodos anteriores. Findo esse prazo, fica valen- empréstimos seja aplicado em investimentos, fazen..
do apenas o limite geral. do com que o ativo seja aumentado na mesma pro~

Muitas alterações foram feitas, mas nenhum as- porção do incremento da dívida.
pecto da gestão pública recebeu tanta atenção e Mas é preciso que esse controle seja feito ape~

aperfeiçoamentos como o problema da dívida e do nas em relação aos montantes totais de receitas e
endividamento. Apesar do fato de que a lei se destina- despesas de capital e não em relação às operações
va, desde o começo, a controlar a dívida, esse foi um de crédito consideradas isoladamente; do contrário,
assunto tratado pelo projeto original de forma espar- introduz-se na execução financeira uma rigidez que a
sa, insatisfatória e inconsistente. Os gastos com juros tornará ineficiente, dispendiosa e muito pouco práti..
e amortização, os mecanismos de operação de crédi- ca.
to, o relacionamento do Tesouro Nacional com Esta- Além disso, o novo texto da Lei de Responsabili~

dos e Municípios, por um lado, e com o Banco Cen- dade Fiscal eXGluiu expressamente do montante d19
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despesas de capital os empréstimos e financiamen- Para concluir, devemos apenas destacar a prer-
tos concedidos com finalidade de incentivo fiscal que rogativa que passaram a ter os Municípios com me-
resulte na redução de tributo. Em termos práticos, nos de 50 mil habitantes de adotar o semestre, em
isso significa que se estabeleceu um importante obs- vez do quadrimestre, como intervalo para a verifica-
táculo contra a generalização da guerra fiscal, já que ção de limites e divulgação de relatórios. Além disso,
os entes da Federação não poderão valer-se de ope- todos os Municípios poderão contar com assistência
rações de crédito para conceder incentivos disfarça- técnica e cooperação financeira para a modernização
dos sob a forma de empréstimos que resultem em re- de suas administrações tributária, financeira, patrimo-
dução do ônus tributário e perda de receitas. nial e previdenciária.

Na âmbito federal, devemos destacar as novas Diante de tantas e tamanhas modificações, não
normas destinadas a dar mais transparência ao rela- resta dúvida de que contribuímos para entregar ao
cionamento entre o Banco Central e o Tesouro Nacio- País uma lei que está em condições de modificar
nal. completamente o cenário caótico que predomina na

A partir de agora, os resultados decorrentes da maioria das Administrações Públicas Federal, Esta-
política monetária devem ser transferidos ao Tesouro, duais e Municipais.
com intervalos semestrais, ou, se negativos, consig- Nada demais lembrar as sábias palavras do
nados em dotação específica na lei orçamentária. ex-Governador e ex-Senador catarinense, Vilson Kle·
Além disso, haverá uma demonstração trimestral do inünbing, que afirmara que o primeiro mandamento
custo das operações realizadas pelo Bacen, acompa- do dirigente público é "governar o próprio Governo".
nhada de notas explicativas sobre a remuneração das Afinal, sem um efetivo controle da máquina pública,
disponibilidades do Tesouro, o custo de manutenção seus dirigentes jamais conseguirão executar as políti-
das reservas cambiais e a rentabilidade de sua cartei- cas públicas mínimas necessárias e entrarão na ci-
ra de títulos. Apesar de ser fundamental para a com- randa financeira, obtendo empréstimos nos bancos
preensão e acompanhamento da política econômica particulares e oficiais a juros impagáveis para a Admi-
do Governo, nenhuma dessas informações está dis- nistração Pública, endividando e comprometendo a
ponível atualmente. sua e as futuras administrações.

As inovações, nesse particular, não param por Para um particular, fazer empréstimo em um
aí. Além de fornecer os dados já mencionados. o Ban- banco e pagar esses juros de mercado, é uma loucu-
co Central estará agora obrigado a apresentar, em re- ra, mas para um administrador público, é falta de pia-
união conjunta das Comissões Temáticas pertinentes nejamento, incompetência e absoluta falta de espírito
do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento público. O administrador público não pode, por falta
dos objetivos e metas das políticas monetária, credití- de planejamento, ir ao mercado financeiro, nessa lou-
cia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal cura dos juros que aí está, e pegar dinheiro para reali-
de suas operações e os resultados demonstrados zar obras que, às vezes, podem esperar um pouco,
nos balanços, o que constitui uma providência inédita para pagar o décimo terceiro salário, que não foi pro-
na história do banco. visionado, ou para qualquer atitude desse quilate. Pa

gar juros de mercado com dinheiro público, além de
Finalmente, dois anos após a publicação da lei, burrice, é falta de espírito patriótico!

a autoridade monetária não mais poderá emitir títulos
próprios para a execução de sua política, somente Agradeço-lhe, Sr. Presidente, a tolerância e en-
podendo utilizar-se, para essa finalidade, dos títulos cerro a minha participação.
emitidos pelo Tesouro Nacional. Diga-se de passa- O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
gem que este é o procedimento vigente em quase to- peço a palavra pela ordem.
dos os países desenvolvidos do mundo. O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Ex·. a

Um dos poucos assuntos que foram mantidos palavra.
praticamente inalterados em relação à proposta do O SR. AGNELO QUEIROZ (Sloco/PCdoS - DF.
Executivo diz respeito às limitações de gastos em fi- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nal de mandato. Permaneceram, na versão aprovada Sras. e Srs. Deputados, quero trazer a público uma
pela Câmara, todas as restrições aos atos que acar- preocupação da população do Distrito Federal e eha-
retem aumento da despesa com pessoal, inscrições mar atenção do órgão federal responsável - o Minis-
em restos a pagar e operações de crédito por anteci- tério do Meio Ambiente - para essa situação a que
pação de receita. quero reportar-me.



Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Marcondes Gade
lha, do PFL da Paraíba. S. Exa. dispõe de cinco minu
tos para seu pronunciamento.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, grandes homens públicos, ci
dadãos comuns, próceres de esquerda e direita,
aventureiros de toda sorte, papagaios de pirata, cabe
todo mundo no ônibus do aumento do salário mínimo.

A proposta, que parece ter o poder tão inédito
quanto empolgante de unir grupos historicamente an
tagônicos, é, também por isso, mas principalmente
pela sua importância, a piece de résistance do cená
rio político-econômico atual.

Nesse debate, o senso coletivo é de que o salá
rio mínimo vigente é aviltante e vexatório. Aviltante,
porque subjuga qualquer pai de família que se dispo
nha a trabalhar oito horas diárias e receber o equiva
lente a 75 dólares mensais. Também vexatório, uma
vez que distingue o Brasil com o título de pior salário
do Mercosul e um dos três piores da América do Sul.

Também é ponto pacífico que as correções anu
ais, ainda que sob um regime de inflação baixa, não
acompanharam as perdas de poder aquisitivo no pe
ríodo.

Por outro lado, levantamento do Ministério do
Trabalho e Emprego mostra que mais de 18,1 mi
lhões, dos 19,6 milhões de trabalhadores com cartei
ra assinada no País, recebem mais de um salário mí
nimo.
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a Governador do Distrito Federal encaminhou à or densidade demográfica do País. Nesse sentido,
Câmara Legislativa projeto de parcelamento de uma estamos acionando o Ministério do Meio Ambiente,
importante área, conhecida como Park Way, de pre- solicitando audiência com o Ministro Sarney Filho,
servação ambiental de fundamental importância para porque esse tipo de atitude açodada, irresponsável,
a manutenção da qualidade de vida e sobretudo das tem trazido conseqüências brutais para a população,
condições ambientais e climáticas do Distrito Federal. haja vista os desmatamentos feitos sem critério, as

Esse projeto está sendo debatido na Câmara enchentes e o aquecimento progressivo de Brasília
Legislativa. No final do ano passado, em uma tentati- ao longo dos anos. Hoje devemos pensar na qualida-
va de votá-lo em regime de urgência, sem uma dis- de de vida e defender os moradores da cidade. Deve-
cussão com a sociedade, sem ser discutido com os mos elaborar programas habitacionais, prevendo áre-
moradores e muito menos pelas Comissões Temáti- as para arborização, enfim, todos os aspectos da civi-
cas da Câmara Legislativa, a apreciação desse proje- Iização, a fim de melhorar a qualidade de vida da po-
to foi obstada pela pressão popular. pulação. No entanto, não há esse entendimento por

a Governo do Distrito Federal pretende criar parte do Governo do Distrito Federal. Por isso, faze-
centenas de milhares de lotes sem nenhuma preocu- mos aqui esta denúncia, que também levaremos a ór-
pação com o impacto ambiental ou com medidas ele- gãos federah3, a fim de defender o meio ambiente do
mentares para a ocupação do solo, como desmata- Distrito Federal, inclusive o Parque Nacional, que
mento e permeabilidade. Não houve, ademais, medi- está ameaçado e não conta com a proteção adequa-
da técnica alguma, o que seria indispensável para a da.
ocupação do solo. No entanto, o Governo do Distrito
Federal continua tentando parcelar determinadas
áreas do Park Way.

Sr. Presidente, reporto-me a essas informações
porque não só os moradores do Park Way mas tam
bém a população do Distrito Federal estão apavora
dos, à medida que estão cometendo progressivo des
matamento, sem nenhum estudo técnico-científico ao
alcance das autoridades e da população. Esse tipo de
atitude, além de atender interesses eleitorais nesse
caso são interesses mais do que eleitorais, visa tam
bém arrecadar.

a Governo do Distrito Federal tem a sanha de
se valer de todos os esforços possíveis e inimaginá
veis para fazer arrecadação, talvez para tentar cum
prir algumas promessas de campanha, já que não
cumpriu nenhuma. Há a tentativa desesperada de ar
recadar. Lembremos que, no final do ano passado, fo
ram aprovados projetos na Câmara Legislativa que
aumentaram impostos, até mesmo com bitributação.

O fato é que estamos diante de práticas incons
titucionais absurdas. a Governo do Distrito Federal,
não contente com isso, quer vender áreas públicas
importantes do Distrito Federal, a fim de parcelá-Ias e
fazer caixa. E tudo isso está sendo feito de forma aço
dada, sem debate com a sociedade, sem estudos téc
nicos, rompendo regras elementares de defesa do
meio ambiente, colocando o próprio Distrito Federal
sob ameaça.

Portanto, há uma preocupação muito grande por
parte dos moradores de Brasília. Há a tentativa, já
anunciada, de parcelamento de áreas do Cruzeiro, ci
dade administrativa do Distrito Federal onde há a mai-
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Por fim, tem-se a impressão de que o modelo recursos serão devolvidos na forma de produtividade
keynesiano de aumento de dispêndio público com e inovação. No momento em que houver uma massa
uma contrapartida da iniciativa privada, securitizada significativa de trabalhadores qualificados, a renda do
pelos imensos ganhos de produtividade e escala dos País aumentará substancialmente e o caminho para
últimos anos, seria peça fundamental nos planos de um sistema previdenciário preponderantemente pri-
crescimento contínuo e elevado, traçados para os vado estará pavimentado.
próximos três anos. Alguns já falam em até 4% de Acontece que tanto a formação desses novos
crescimento ao ano. brasileiros quanto a manutenção de uma geração in-

Nesse ponto surge uma indagação: se todos os teira que, infelizmente, não terá tempo de se servir
indicadores convergem para que se promova o au- desses avanços precisam ser financiadas. Mais do
menta, por que não fazê-lo? Creio não haver alguém, que simples aumento de salário, esse financiamento
em sã consciência, neste País, que se posicione con- engloba uma nova divisão de renda e de oportunida-
tra a idéia de se proporcionar um soldo um pouco des que virão acompanhadas do Fundo Constitucio-
mais digno aos trabalhadores brasileiros. O que se le- nal da Pobreza outra sugestão do PFL, da regulamen-
vanta, por parte de alguns setores do Governo, em tação e arrecadação do Imposto sobre Grandes For-
suas diversas esferas, são barreiras de ordem econô- tunas, uma proposta do então Senador Fernando
mico-administrativa que, imaginam, poderiam ocasio- Henrique Cardoso, e, bem assim, da revisão das polí-
nar a bancarrota pública. Evidentemente, qualquer ticas públicas compensatórias.
senão de ordem técnica deveria suscitar uma reflexão Dessa forma, neste primeiro instante, o País
mais apurada. No entanto, o que causa espécie é exa- deve acostumar-se com a idéia de ter o seu sistema
tamente o fato de se elencarem mais argumentos de previdenciário deficitário, cumprindo sua nobre mis-
ordem subjetiva do que fatos concretos. são de beneficiar sem se capitalizar e determinado a

Assim, o que se convoca, mais uma vez, é o oni- ser agente de proa do processo lento, mas seguro, ár-
presente mito da Previdência, papel que ela desem- duo, mas compensador, de redistribuição da renda
penha com orgulho e proficiência. E como mito que se nacional.
preza, a história da Previdência mantém seu vínculo Contudo, o INSS não é o único vilão convocado
edipiano com o Erário, dá mais trabalho do que os nesta história. Costuma-se citar, com certa freqüên-
doze de Hércules e é tão longa quanto a feitura do ta- cia, o impacto inflacionário de uma eventual elevação
pete de Penélope. O problema é que, por ser mito, do mínimo. Um acréscimo inicial dos índices seria
ninguém consegue delimitar a extensão real do Levia- possível, todavia, graças aos enormes ganhos de
tã e as suas asas acabam abrigando todas as escu- produtividade dos últimos anos, à mudança de men-
sas do mundo. talidade de boa parte do empresariado nacional e, em

Uma destas escusas, talvez a mais fundamen- última análise, à concorrência acirrada.
tada delas, diz que cada ponto percentual de aumen- Verificar-se-á um fenômeno semelhante ao
to do salário mínimo representará um impacto de, ocorrido quando da grande desvalorização cambial.
aproximadamente, 120 milhões de reais ao ano nas Inicialmente pode acontecer um pequeno poço infla-
contas previdenciárias, se considerados os benefíci- cionário, mas, em seguida, os preços corrigem sua
os atrelados ao mínimo. Dessa forma, os 30% pro- trajetória tendo em vista a necessidade premente,
postos pelo PFL gerariam despesas anuais superio- nos tempos de hoje, de não perder market share.
res a 3,5 bilhões de reais. Além disto, um dado intrigante do Ministério do Traba-

Partindo do pressuposto de que essa conta es- lho, já referido, permite manter a crença de que este
teja correta e de que esses gastos comprovadamente aumento não causará pressão inflacionária. Segundo
não possam ser cobertos com os recursos atualmen- o Ministériú, mais de 80% dos trabalhadores brasilei-
te disponíveis, os apressadinhos iriam logo sugerir ros regulamentados (com Carteira de Trabalho) já re-
que esquecêssemos a idéia, afinal, cem dólares com- cebe mais do que o atual salário mínimo.
pram 35 "Big Macs" e ninguém precisa de tanto san- Como se não fosse suficiente, os benefícios ad-
duíche assim. vindos deste reajuste também servirão para dar um

Todavia, Sr. Presidente, penso que a Previdên- pouco de credibilidade a um país ao qual a comunida-
cia brasileira tem um caminho irrecorrível a seguir, de internacional imputa a pecha de escravagista por
que é, em última instância, reflexo daquilo que ocorre- destinar apenas uma parte ínfima de seus recursos
rá com o País e com o mundo. Cada vez mais, os paí- aos mais pobres, onde 10% da população detém 52%
ses investirão na formação de seus cidadãos e esses da renda.
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Em suma, Sr. Presidente, um salário mínimo, morte, literalmente falando, muitas vezes de forma
um pouco mais salário e um pouco menos mínimo, prematura.
não é dádiva nem caridade; é apenas um esforço que Os relatos de pescadores e de suas famílias são
o Governo e as classes mais abastadas da pirâmide comoventes: "Por causa da mortalidade dos peixes
social brasileira precisam fazer pelos excluídos e por serei obrigado a vender o meu barco, único instru-
sua imagem. menta de trabalho para sustentar minha família". "As

É certo que o aumento do mínimo não se consti- lagoas são fontes de emprego dos pescadores. Espe-
tui em panacéia, mas é um grande passo no sentido ramos que o Governo e os órgãos ambientais tomem
do resgate da cidadania do povo brasileiro. providências urgentes, para que a fome não predomi-

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Concedo a ne", desaba~ou ,ou~ro pescador. "A lagoa é mãe dos
palavra pela ordem ao Deputado Joaquim Brito do pobres. É a Industna onde trabalhamos, para susten-
PT de Àlagoas. ' 'tal' nossas famílias, e ela está morrendo por crime

ambiental".
O SR. JOAQUIM BRITO (PT - AL. Pela ordem. ., '

Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, inicialmen- O quadro que relatamos e mUito grave. ~ dever
te, registro o voto de apoio à paralisação dos Audito- dos Governos, em todas as esferas de P.oder, e dever
res Fiscais da Receita Federal, que reivindicam me- do E~ta?o, re~resentado pel~s respectivos Poderes
Ihores salários e condições de trabalho, evidentemen- constitUidos: e dever da socIedade como um todo
te em defesa do País. exercer, cada qual, o seu pa~el em def:sa.da nature-
'. , za e das pessoas, em respeito e reverencia ao Deus

A Sr. Presidente, Sras. ~ Srs. Deputados, trago a criador do universo que deseja vê-lo frutífero, provo-
Camara dos Deputados minha profunda preocupa- cando vida em abundância.
?ão ?om as cO~8~antes agr~ssões, com os, inaceitáve- Políticas públicas ousadas têm urgência em ser
15 crimes ecologlcos que vem sendo praticados co~- aplicadas. Sanear as cidades banhadas pelas lagoas;
tra o ~omplexo Lagunar de Alagoa,s, de forma mais monitorar as indústrias instaladas ao redor e reprimir
ostensiva contra as Lagoas Mundau e Manguaba. rigorosamente quando cometerem crimes ecológi-

A riqueza que representa este Complexo Lagu- cos; revitalizar as lagoas; recompor a vegetação e
n~r?ara Alagoas é imensurável: R~sp:>nsável por ge.- manguezais; impedir a pesca predatória e clandesti-
raçao de rend~ e fonte de S.ubslste~cla para cem mil na; promover educação ambiental; dotar de planeja-
pessoas, conSiderado o maior celeiro de pescados e menta o meio ambiente, executá-lo e assegurar pro-
moluscos da América Latina, o Complexo Lagunar de funda vigilância; dotar os órgãos responsáveis pelas
Alagoas está ameaçado, em curto espaço de tempo, políticas de meio ambiente de recursos financeiros,
de completa destruição. técnicos e humanos suficientes para o exercício do

Há cerca de uma semana, oito toneladas de pei- trabalho.
xes de diversas espécies foram encontradas mortas A inexistência de políticas e de providências am~
às margens das lagoas, provocando dor, indignação e bientais, especialmente no que se refere à prevenção,
desespero nas famílias que dependem dessa dádiva é por demais difícil, insuficiente em Alagoas e, quem
de Deus para a sobrevivência diária. sabe, no Brasil. Este diagnóstico sobrevive há déca-

Ao longo da sua calejada militância em defesa das e, no caso particular de Alagoas, agrava a situa-
da natureza e dos pescadores, respaldado pelo co- ção de exclusão social, favorece a preponderância de
nhecimento que a vida lhe proporciona, o Presidente indicadores sociais, dados que colocam nosso Esta-
da Federação dos Pescadores de Alagoas, o bravo do detentor das piores condições de vida, conforme
companheiro Benedito Roque, o Bida, afirma com de- recente estudo do Programa das Nações Unidas para
terminação que 70% dos acidentes ecológicos no o Desenvolvimento.
Complexo Lagunar são provocados pelas usinas de Por outro lado, como que estabelecendo um pa-
açúcar e destilarias de álcool, enquanto 30% são atri- radoxo, apesar das profundas agressões e visíveis
buídos à inexistência de rede de saneamento básico tentativas de destruição, o Complexo Lagunar de Ala-
nas cidades alcançadas pelo Complexo Lagunar. goas, pela beleza que ainda ostenta, desperta o Í11te-

As conseqüências são gravíssimas. Estão ma- resse e até a paixão dos turistas que escolhem Alago-
tando o ecossistema e destruindo vidas humanas, as como seu destino.
seja pela angústia a que são submetidas, seja pela O turismo, a chamada indústria sem chaminés,
depressão provocada pelo desemprego, seja pela sem fontes poluentes, que, se assegurados procedi-
fome que as pessoas são forçadas a passar, seja pela mentos educacionais, prima pela preservação do
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meio ambiente, é uma fonte de riqueza, de desenvol
vimento, de geração de emprego e renda, de geração
de qualidade de vida aos alagoanos.

Este potencial de desenvolvimento, a persistir
este quadro nocivo, ou seja, a maneira como o Poder
Público, a iniciativa privada e, às vezes, a própria po
pulação tratam o meio ambiente, torna-se ameaçado.

O Governo Federal tem o dever de ajudar Alago
as a enfrentar este desafio. É preciso que haja res
ponsabilidade, compromisso com a cidadania, respe
ito a Alagoas, Estado que compromete mensalmente
15% da sua receita para o pagamento de uma dívida
de 4 bilhões de reais com o Governo Federal, divida
esta inaceitável em todos seus aspectos, porque seu
crescimento foi imposto por juros e serviços aberran
tes. Alagoas precisa de recursos financeiros para am
pliar a cobertura de saneamento básico, para enfren
tar a poluição ecológica, para zelar pelo meio ambien
te.

O Governo do Estado tem que fazer a sua parte,
não está isento da responsabilidade, mas sem dúvida
é impotente para solucionar o problema sem ajuda
externa. Enquanto não se toma providências, o sofri
mento, a dor, a degeneração da vida continuarão
como um câncer a corroer a esperança e a bravura de
nossa gente.

"A lagoa é a mãe dos pobres", afirma um pesca
dor. Alagoas é um Estado pobre, os pobres são mui
tos, mas determinados a enfrentar e vencer desafios,
travando o bom combate.

Da tribuna desta Casa, proponho um mutirão de
todos: Poder Público, movimentos sociais, organiza
ções não-governamentais, para salvar o Complexo
Lagunar de Alagoas, para salvar o emprego e a vida
de cem mil pessoas, que dependem desta fonte de
renda.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Gastão Vieira.

O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB - MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na última semana a Sra. Go
vernadora do Maranhão, aproveitando reunião do
PFL, anunciou que passaria a pagar, a partir de 1ºde
maio, salário equivalente a US$100 aos servidores
públicos estaduais.

Ao longo desse fim de semana, pudemos obser
var em toda a imprensa e por parte de quase todos os
articulistas sentimento de crítica ou de desdém àque
la proposta, como se ela fosse simplesmente jogada
de marketing ou apenas consubstanciasse o desejo
da Governadora, perante a Nação, de conquistar

mais simpatias e eventualmente viabilizar sua candi·
datura à Presidência da República.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não pos
so concordar com essas observações. Hoje mesmo o
jornal Folha de São Paulo publica artigo extrema
mente preconceituoso e ofensivo não apenas à Go
vernadora do Maranhão, mas a todos nós nordestinos
e a todos os que ajudam a administrar os Estados do
Nordeste.Por que o Maranhão não pode dar aumento
de salário aos seus servidores? Há muito tempo nos
so Estado vem fazendo seu ajuste fiscal. Para ser
mais preciso, há mais de oito anos busca o equilfbrio
das finanças, ou seja, entre receita e despesa. A folha
de pagamento não compromete nem 51% da sua re
ceita líquida. Várias Secretarias foram extintas,
aviões foram vendidos e despesas, comprimidas.

E nós, do Nordeste, sabemos que todas as ve
zes em que há aumento do salário mínimo há ganho
real para o trabalhador, o poder aquisitivo e a vida dos
nordestinos melhoram. Basta buscar pesquisas do
Departamento de Estudos Econômicos do Nordeste
- ETENE (órgão de assessoria técnica do Banco do
Nordeste), do próprio IPEA e da Sudene para verifi
carmos que há correspondência direta. Todas as ve
zes em que a população consegue usufruir de nível
de renda melhor, passa a consumir, e a economia,
principalmente das capitais nordestinas, responde
imediatamente.

Por que temos de ficar presos a um processo de
desenvolvimento que normalmente nos exclui e não
aceita que tenhamos ideologia própria na condução
de nossos avanços e dos caminhos, escolhidos por
nosso esforço, por nossa luta na busca de combater a
violência e a miséria que campeiam na maioria da po
pulação nordestina?

Venho de um Estado que tem mais de 50% da
sua população na zona rural. Dói a todo aquele que
tem sensibilidade política e cidadania ver muitas ve
zes os preços subirem nos mercados e nos super
mercados, e a população tendo de sobreviver com
apenas R$136 de salário ao longo dos últimos cinco
anos.

A Governadora não cometeu gesto de demago
gia, porque na sexta-feira anunciou que 6 míl profes
sores do Estado do Maranhão teriam sua reclassifica
ção. O que isso significa? Significa que o professor
que tem apenas Curso Normal, no interior do Estado,
e que ganha R$315, menor salário pago pelo Poder
Executivo estadual aos professores, recebeu reclas
sificação, ganhou o nível superior e receberá, a partir
de 1Q de maio, mais de R$700 de salário. São 130%
de aumento! Não é dizer apenas que houve um fato



Sr. Presidente, para concluir, quero conclamar
mais uma vez esta Casa, o próprio Poder Judiciário e
o Ministério Público no sentido de que as medidas
que temos apontado e colocado em debate sejam im
plementadas.

Uma das questões centrais da Lei Geral era de
que deveria haver redução na tarifa. Alguém pode di
zer que houve redução no DDD e no DDI. Ora, o po-
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político como os cem dólares a partir de 1Q de maio; houvesse redução das tarifas na chamada área de
houve um aumento para a classe de professores de disputa.
mais de 100%, em alguns casos de 130%, mostrando Com isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
que no Maranhão segue-se o caminho de valorização dos, a sociedade brasileira amargou um reajuste de
do profissional do magistério e, acima de tudo, priori- 2.500% na tarifa telefônica nos últimos quatro anos. O
za-se a educação. preço da assinatura básica saltou de 61 centavos de

Demagogia talvez seja daqueles neoliberais real para 16 reais e 46 centavos. Independentemente
que colocam a economia acima de qualquer coisa, de usar ou n~io o aparelho, esse é o preço mínimo que
que não têm mais sensibilidade de perceber que a po- os usuários pagam pelo serviço de telefonia. Portan-
pulação já chegou à exaustão. Ela não tem o direito, to, mesmo sem usar o telefone, a população de baixa
com a sua classe política, de fazer com que os ga- renda assegura uma receita por terminal de 16 reais e
nhos do ajuste fiscal possam ser canalizados em be- 46 centavos.
nefício da grande maioria da população do nosso No caso da energia elétrica, a situação não é
Estado, que ainda vive em níveis de renda abaixo do muito diferente. No período de 1995 a 1999, os pe-
suportável para a sua sobrevivência. quenos usuá.rios, que consomem entre zero e trinta

Era o que tinha a dizer. quilowatts, tiveram suas tarifas reajustadas 324% aci-
O SR. WALTER PINHEIRO _ Sr. Presidente, ma da inflação. Enquanto isso, os gr~ndes us~ários,

peço a palavra pela ordem. que consomer:n entre ~oo e 1.200 qUllowatts, tiveram
. . • o preço da tanfa reduzido em 16%.

I O SR. PRESIDENTE (Dl'. Helio) - Tem V. Ex . a É bom salientar que, além disso, um grande nú-
pa avra. mero de postos de atendimento foram fechados. O

O SR. WALTER PINHEI...O (PT - BA. Pela 01'- povo do Rio de Janeiro que o diga. Há situações em
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e que o usuário tem de andar até trinta quilômetros para
Srs. Deputados, o IDEC divulgou uma pesquisa que fazer uma reclamação num posto da companhia ener-
está sendo publicada em diversos jornais do País, em gética. Na Bahia, Deputado Luiz Sérgio, a situação é
que confirma aquilo que a própria população brasilei- ainda mais calamitosa. O morador ele Chorrochó, de
ra vem experimentando há muito tempo e que já Xique-Xique, ou de qualquer dessas regiões, tem de
anunciamos aqui por diversas vezes: a alteração da andar cerca de 150 quilômetros, às vezes 200, para
qualidade e uma mudança substancial nos serviços encontrar uma unidade da empresa da companhia
privatizados. energética, que agora é espanhola. Essa companhia

Lembro-me, Sr. Presidente e V. Ex·. é testemu- está operando também em Pernambuco, no Rio
nha disso, de que todas as vezes em que eu tocava Grande do Norte, praticamente monopolizando o se-
nesse assunto, na Comissão de Ciência e Tecnologia, tor energético no Nordeste brasileiro. E ainda existem
os defensores das privatizações usavam o argumento cínicos dizendo que o consumidor baiano vai ter uma
de que se ampliou a oferta de telefones a própria Ana- opção agora!? Que opção? Ou é a Iberdrola, ou a
tel faz o mesmo nos jornais, dizendo que contesta a Iberdrola. Aliás, ou ela ou o escuro, o que tem aconte-
pesquisa e que o atendimento no setor energético cido constantemente. Portanto, há um nível de piora.
melhorou, no caso da Aneel. Não é verdade. É pura Não é à toa que a inadimplência cresceu. É óbvio. Po-
mentira! A Agência Nacional de Telecomunicações demos até ter muitos telefones; podemos até ter uma
não fiscaliza absolutamente nada neste País. A Aneel quantidade maior de contadores de energia elétrica
não exerce o poder de agência reguladora em mo- na porta, mas a inadimplência ampliou-se considera-
mento algum. Portanto, os consumidores do País inte- velmente por conta do abusivo preço praticado pelas
iro estão órfãos, submetidos a um processo cada vez companhias no que diz respeito à elevação das tari-
mais caótico de serviço público e ampliando a fila de fas.
reclamações no Procon.

Recordo-me de que eu bradava que o processo
de alteração de subsídio cruzado nas tarifas, sejam
elas de telecomunicações ou de energia, levaria a po
pulação de baixa renda a ter prejuízo. Com o fim do
subsídio cruzado, os novos operadores tenderiam a
atender exclusivamente aos grandes usuários que
apresentam receitas vultosas, e seria natural que
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bre agricultor, de uma localidade de cem habitantes,
não está tão preocupado com o 000 ou o DOI; está
preocupado em ter um telefone público. As empresas
até dizem que cumpriram as metas, mas já provei o
que ocorre. Há uma rua, em Salvador, com duzentos
metros, que possui 14 telefones públicos. Mas, em
contrapartida, há uma outra rua, de mil metros, onde
não existe nem um telefone sequer. É óbvio que a rua
de duzentos metros tem fios. Portanto, eles cumprem
a meta, abarrotando-a de telefones públicos e enga
nando a população.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V. Ex". a
palavra.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a revista IstoÉ desta semana, edição
n!! 1.586, traz uma separata com os resultados de
pesquisa de opinião sobre a atuação de Prefeitos do
Paraná e do Rio Grande do Sul.

Nessa pesquisa e é com grata satisfação que
faço esse comunicado à Casa, Sr. Presidente, o Pre
feito com o maior índice de aprovação é o Prefeito Ta
uillo Tezelli do PPS, Prefeito de Campo Mourão, a mi
nha cidade. Ele obteve um índice de aprovação de
91,8%.

Os dados levantados por essa pesquisa
IstoÉIBrasmarket são uma clara demonstração da
quilo que efetivamente está acontecendo em nosso
Estado. O levantamento da situação das administra
ções municipais de 21 das principais Prefeituras do
Paraná revela o que a população pensa daquilo que
está acontecendo no município, tanto do lado bom, o
que se traduz na popularidade da administração mu
nicipal, quanto do lado ruim, o que revela aquilo que a
população desejaria estivesse acontecendo em defe
sa dos seus interesses e da qualidade de vida dos
seus habitantes.

No caso do Paraná, por exemplo, o grande pro
blema enfrentado pelas cidades é o desemprego, que
aparece em primeiro lugar na pesquisa. O segundo
maior problema é a violência. E nos diferentes bairros
dessas cidades os principais problemas apontados
também foram o desemprego e a violência.

Esses dados demonstram que no Paraná, além
da alta taxa de desemprego, temos também a violên
cia como um grande problema, e isso vem sendo noti
ciado a cada dia.

Estivemos aqui na semana passada denuncian
do o assassinato político do Presidente do PPS em
Almirante Tamandaré, o nosso companheiro Miguel
Oonha, e ontem e hoje vimos pela televisão o desen
rolar de um seqüestro em Bocaiúva do Sul, na região
metropolitana de Curitiba.

Essas boas notícias que trago com relação à
pesquisa dizem respeito a Campo Mourão. O Prefeito
Tauillo Tezelli, do nosso Partido, conseguiu fator de
excelência administrativa de 198,6. Ademais, é desta
que também nessa pesquisa o fato de que o Prefeito
de Campo Mourão se reelegeria com maioria dos vo
tos, além de a pesquisa não ter detectado nenhuma li
derança de expressão que viesse a se candidatar ou
a fazer frente ao atual Prefeito.

De igual modo, é com grata satisfação também
que anunciamos que os Vereadores mais populares
da cidade são Izael Skowronski e Sidnei de Souza
Jardim, do PPS. E a tendência de renovação da Câ
mara Municipal é de 56,5%.

O Prefeito Tauillo Tezelli, o mais popular do
Estado do Paraná e o que tem a maior aprovação, al
cançou os seguintes índices, com relação à sua admi
nistração: ótima, 11,5%; boa, 45,8%; regular positiva,
9,2%; regular, 25,3%. Esse é o detalhamento desta
pesquisa com relação ao Prefeito Tauillo Tezelli.

Outro dado que chama a atenção também diz
respeito à reprovação da administração do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, chegando a 73,8%
nessas cidades pesquisadas no Paraná. Outro dado e
é de triste lembrança que vimos aqui anunciar é com
relação àquilo que foi publicado pelo Governo do Pa
raná.

O Governo do Estado publicou uma pesquisa
sobre a aceitação do seu Governo com índice de
aprovação de 71 %, o que não é verdade. Essa pes
quisa mostra que a aprovação é de 53%. Portanto, a
imprensa paga do Governo paranaense, a mídia ofici
ai, tenta mostrar um número completamente diferente
do real.

Outro número que a imprensa oficial do Paraná
também tenta validar refere-se ao Prefeito de Londri
na, Antonio Casemiro Be/inatti, que está sendo de
nunciado pelo desvio de 200 milhões de reais em vir
tude de corrupção na Prefeitura de Londrina. Tentam
colocá-lo nas manchetes dos jornais como o segundo
lugar em aprovação no Estado, quando a pesquisa
IstoÉ/Brasmarket mostra que ele está em quarto lu
gar. E deve-se considerar que essa pesquisa foi feita
antes dessas denúncias que estão sendo levantadas
pelos promotores de Londrina, no Paraná, e que ago
ra a imprensa nacional começa a destacar, tamanho é
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O volume de recursos e tamanhas sãos as falcatruas das na defesa da cidadania na região da Grande São
ocorridas na Prefeitura daquela cidade. Paulo.

Sr. Presidente, é, pois, com prazer gue anuncio O ex-Deputado Hélio Bicudo, cidadão brasileiro
esse levantamento feito pela revista IstoE, publicado em plena atividade política, representa-nos com orgu-
na edição desta semana. lho na Comissão de Direitos Humanos da OEA e re-

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, presentar-nos-á muito bem agora na Presidência da-
peço a palavra pela ordem. quele órgão.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V. Ex·. a Faço esta homenagem, porque sou admirador e
palavra. discípulo de Hélio Bicudo. Inclusive, tive a honra e o

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela privilégio de receber o apartamento que ele ocupou
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, ten- durante seus oito anos na Câmara dos Deputados.
tei marcar minha presença, mas o quadro não a regis- Sr. Presidente, quero fazer ainda outro registro.
tra. Estou anunciando isso porque pode ser que haja Lamento profundamente e espero que as Sras. e os
algum problema no painel hoje, e outros colegas po- Srs. Deputados não o aceitem o propalado aCC'l'do so-
dem marcar suas presenças sem resultar em indica- bre medidas provisórias. É hora de o Congresso Naci-
ção no quadro. onal readquirir suas prerrogativas.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Nobre Depu- O Sr. Presidente da República, vira e mexe, dá
tado, existe um problema técnico e já está sendo pro- entrevista dizendo que é parlamentarista. Ora, nada
videnciado o conserto. melhor para um parlamentarista do que devolver ao

O SR. JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente, peço a Congresso Nacional a sua prerrogativa. A Constitui-
palavra pela ordem. ção de 1888, ao instituir as medidas provisórias, to-

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V. Ex·. a dos sabemos, para o parlamentarismo, deixou-nos
palavra. sem poder.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pela ordem.) - É um acordo que, em primeiro lugar, transforma
Sr. Presidente, quero comunicar à Câmara dos Depu- a palavra tributo em imposto e deixa as contribuições
tados que o ex-Deputado Hélio Bicudo foi eleito Presi- fora do controle desta Casa e do Congresso Nacional,
dente da Comissão Interamericana de Direitos Hu- sendo que elas hoje representam quase a totalidade
manos da Organização dos Estados Americanos e dos chamados tributos; em segundo lugar, permite ao
vai presidi-Ia. Presidente da República legislar em matéria de

Aproveito esta oportunidade para homenagear emenda constitucional, mesmo com a exclusão de te-
o ex-Deputado Hélio Bicudo. Todos convivemos nesta lecomunicações e petróleo isso parece fazer parte do
Casa com Hélio Bicudo, Deputado de 1991 até 1999, acordo. Não acredito que esse acordo faça jus ao
por duas Legislaturas. Foi ele inspirador, criador e se- nome desta Casa: Parlamento.
gundo Presidente da Comissão de Direitos Humanos É hora de o Brasil ter um Parlamento que partici-
da Câmara dos Deputados. pe das decisões sobre as questões que agora contam

Estamos votando a reforma do Poder Judiciário. para o País. Quais são elas? Se vamos ter coragem
Se atentarmos para o anexo, veremos que o projeto ou não de sair desse círculo de ferro que são os acor-
de emenda constitucional é de autoria do dos com o FMI, o endividamento externo e a política
ex-Deputado Hélio Bicudo. "rentista" e financista que tomou conta do Brasil, pre-

Hélio Bicudo foi membro do Governo Carvalho cisamos aumentar o salário mínimo agora, reduzir ju-
Pinto, Procurador do Estado de São Paulo, e depois ros, dar ur:na ~o~a orien~ação ,ao.~ndes, aprofundar,a
aposentado, cassado pela ditadura militar, em função reforma tributaria. :rudo ISSO Significa r~mper es~e clr-
do papel que teve na defesa dos direitos humanos. culo e dar a? ~rasll novo r~mo, qual seJ,a o romplmen-
Nessa época, notabilizou-se pela sua coragem na to da est:ategla estabeleCida pelo ~re~ldente Fer~a~-
luta contra o esquadrão da morte. do Henrique Cardo~o _de,dependencla ao~ ca~ltals

Foi membro fundador e várias vezes Presidente externos e de submlssao a chamada globahzaçao.
da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Espero que o Congresso Nacional não aceite
Paulo, que tão relevante papel teve na luta em defesa esse acordo e derrote-o na Câmara dos Deputados.
dos direitos humanos. Foi membro fundador do Cen- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho
tro Santo Dias de Direitos Humanos, também da certeza de que essa será a posição da bancada do
Arquidiocese de São Paulo, que atuou durante déca- meu particlo.
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O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a adequada do local de armazenagem do material se
palavra pela ordem. fazem necessários.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V. Ex". a Sr. Presidente, aproveito o tempo que me resta
palavra. para chamar a atenção da Casa para um Estudo de

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem Impacto Ambiental, feito pelo Ibam~, que diz que o
. - , programa nuclear e capenga tambem por uma outra

revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- d d f' Oh '. t- t' d d .
putados, no dia 4 de março do ano passado usei esta gran e e IClencl~. ~~ ao cons rUIn o ua~ uSinas nu-
tribuna para fazer um comentário acerca de reporta- clea:e~ ~um Munlclplo que pode,s~r co~s!derado ~m

d J I d B íI ' dOt o I d F klo M MUnlClplO sem estradas. Isso e Inaceltavel, assimgem o orna e rasl la, e lona e ran In ar- , , o , , o
t· dO t' O t A t" dO . como e Inaceltavel que um pais que tantas vezes fOIrns em que lSCU la-se o rçamen o. ma ena IZla " ~ ,

t ' t o L'd d G t ' condenado Internacionalmente em decorrencla de er-en re ou ras cOisas que os I eres o overno es u- , o,
... '. ros e equlvocos seja mais uma vez censurado pela

davam a POSsibilidade de remanejamento de verbas, 'd d . t'f' - t I d ' o, . . . - - comunl a e clen I Ica por nao es ar evan o a seno
que senam utilizadas na ampllaçao e manutençao - t- I t d fo °d

o . programa em que nao es ao c aramen e e Im as as
dos reatores nucleares das usmas de Angra dos Reis. t t' . t t t d "t d' t'_ es ra eglas para o ra amen o e rejel os ra loa IVOS.

Naquela data eu chamava a atençao d~sta Seríamos, antes de tudo, o único país do mundo a
Casa para o fato de que o programa era capenga, JUS- manter usinas nucleares num Município de difícil
tame~t~ porqu.e n~o definia claramente onde fic8;.ria~ acesso, aonde é praticamente impossível chegar
os rejeitas radioatiVOs e quem eram os responsavels quando chove como recentemente aconteceu em ja-
por eles, ou seja, de que forma um país que adotava a neiro. (Palma~.) ,
tecnologia do átomo iria tratar esse lixo. O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,

Ao fazer uma pesquisa nesta Casa, pude verifi- peço a palavra pela ordem.
car que um projeto de lei de 1991 , do então Senador e O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V. Ex". a
hoje Governoa~or de Minas Gerais, Itamar Franco, palavra.
buscava definir essas norm~s. No entant~, passa- O SR, WELLlNGTON DIAS (PT _ PI. Pela or-
ram-se anos e anos e ele continuava a dormir nas ga- demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e
vetas deste Parlamento. Srs. Parlamentares, o Brasil está entre os países do

Encaminhei requerimento ao Presidente da Cá- mundo que pagam menor salário mínimo. O Governo,
mara, Deputado Michel Temer, que atendeu minha de sua parte, diz que a recomposição salarial geraria
solicitação no dia 6 de outubro: a matéria foi para a aumento no suposto déficit previdenciário. Alega ain-
Comissão subseqüente, uma vez que nada foi feito na da que a instituição da cobrança previdenciária dos
Comissão de Minas e Energia da Casa. servidores públicos aposentados poderia ser a solu-

Algum tempo se passou, e agora quero elogiar ção para o problema, ou seja, a aprovação da PEC nº
três reportagens do jornal O Globo de domingo, se- 136.
gunda e terça-feira coordenadas pelo jornalista Chico Dados elaborados pela Associação Nacional
Otavio. Essa seqüência de matérias chama a atenção dos Fiscais da Previdência, presidida pelo Sr. Antônio
para o problema que é um município armazenar tone· Neto, do meu Estado, reconhecem que o aumento
ladas e toneladas de lixo radioativo sem que haja Ii- das despesas no Regime Geral da Previdência Social
cenciamento para isso, comprovação da adequação advindas do aumento do salário mínimo para 100 dó-
do local e conhecimento sobre quem são efetivamen- lares alcançaria o montante de 6,8 bilhões de reais.
te os responsáveis pela manutenção e manuseio des- Lembra ainda o Presidente dessa associação que
ses rejeitos. não tem consistência a tese que o Governo defende,

Fico assustado porque, num trecho da matéria, pois a cobrança de contribuição dos servidores inati-
um Deputado diz que o País precisa criar um depósito vos, se aprovada, resultaria numa arrecadação de 2,3
definitivo para esse material, para dar um descanso bilhões de reais, valor bem inferior ao do aumento do
psicossomático à população. Ora, não é verdade. É salário mínimo.
preciso ir além das usinas nucleares e lembrar que, Mais interessante é o fato de que, quando anali-
em Goiânia, o Césio 137 fez vítimas fatais em decor- samos as receitas constitucionalmente definidas para
rência de não se ter tratado com seriedade a questão. o custeio da Seguridade Social, verificamos que, de
Também em Goiânia há dezenas e dezenas de tone- 37,5 bilhões de reais, o Governo desvia grande para
ladas de lixo radioativo sem tratamento efetivo. O mo- outras finalidades. Para se ter uma idéia, acompa-
nitoramento de todos esses aparelhos e a definição nhando a execução orçamentária de 1999, constata-



Que mais se poderia fazer de ruim e danoso a
uma população? O que de pior poderia ser feito ao
povo brasileiro do que fornecer um serviço monopoli
zado, mais caro e de pior qualidade?

O relatório publicado pelo Jornal do Brasil re
vela que o preço de uma assinatura básica de telefo
ne saltou de R$0,61 para R$16,41 . É o preço da assi
natura que se paga mensalmente. É o enriquecimen
to, de maneira assustadora, das empresas que adqui
riram essas companhias a preço de banana, com mo
edas podres, com recursos financiados pelo Tesouro
Nacional via Bndes Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social.
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mos que foi destinado de recursos da Seguridade So- funcional-jornalística que estão a revelar permanen-
cial para outras áreas, num total equivalente a 13 bi- temente, desde que assumiram suas funções.
Ihões e 985 milhões de reais. Ficaram retidos pelo Te- Hoje o Jornal do Brasil dá a idéia de um jorna-
souro nada menos que 9 bilhões de reais. lismo, acima de tudo, de independência, de capacida-

É preciso registrar que, segundo esses estudos, de de chamar a atenção do povo, dos seus leitores,
existem outras possibilidades. Por exemplo, o esto- para o que há de relevante na vida do País.
qu_e da dívi~a com o INSS é_algo em torno de 60 bi- Sua principal manchete do dia de hoje chama a
Ihoes de reaiS, e o G~verno nao tem a coragem de tra- nossa atenção para os males que a privatização tem
balhar por esse caminho. feito à Nação brasileira. E sequer foi um trabalho de

Na questão da sonegação, Sr. Presidente, os pesquisa jornalística, um trabalho que o jornal pudes-
próprios fiscais da Previdência apontam que é da or- se puxar para querer valorizar-se, um trabalho interno
dem de 50% neste País. de redação; foi apenas a revelação que todos os de-

Como se isso não bastasse, temos apenas 30,4 mais órgãos de imprensa fizeram de um trabalho feito
milhões de brasileiros ocupados contribuindo com o em conjunto pelo IDEC de São Paulo e o Banco Inte-
INSS, e outros 39 milhões de brasileiros, cerca de ramericano a respeito dos resultados da atual situa-
56%, não participam desta contribuição. ção e dos malefícios que as privatizações têm causa-

Sr. Presidente, cito esses dados para falar da do ao povo brasileiro. Mas o tratamento jornalístico foi
importância de fazermos a recuperação do salário mí- diferente no JB.
nimo e também de criarmos uma política de recupera- Na primeira página do Caderno de Economia, o
ção dos salários, tanto do setor público como do setor Jornal do Brasil dá o destaque merecido, conse-
privado. qüente, sério e sóbrio que, sem dúvida alguma, o lei-

Assim agindo, estaremos aumentando a massa tor merece e tem recebido desses jornalistas. O JB
salarial, o que influenciará na economia do País, cau- tem dado ao seu trabalho de informar um tom que
sando uma maior demanda por produtos, a geração está marcando, nos últimos meses, uma presença di-
de novos empregos e impostos. ferente desse importante veículo, talvez o mais céle-

Ainda temos condições de garantir esse paga- bre e respeitado veículo de comunicação do País.
mento. Basta que o Ministro Waldeck Ornélas busque Nos Llltimos anos, o Jornal do Brasil vem atra-
a área econômica do Governo. Somente com a garan- vessando €I sua via-crúcis, sua agrura financeira. Tal-
tia da devolução desses 9 bilhões que ficaram retidos vez essa independência e esse nível de qualidade
no Tesouro para sua verdadeira finalidade teremos ajudem o jornal a respirarfinanceiramente e a dar sua
condições de garantir o aumento do salário mínimo. contribuição valiosa ao pensamento, à informação e à
Com uma política de recuperação das outras faixas cultura do povo brasileiro.
salariais, teren:os condiç?e~s d.e ter também u,m .a~- Sr. Presidente, o estudo divulgado chama a
m~nt~ na rec~lta da Prevldencla, o que podera dlml- atenção para o fato de que a prestação de serviços
nUlr ainda mais o uso desses recursos. nos setores que foram privatizados está infernizando

Com isso, Sr. Presidente, quero dizer que é ple- a vida do povo brasileiro. Diz a manchete da página
namente possível. Trata-se de uma questão ética, que 13 do Jornal do Brasil: "Serviços mais caros e pio-
tem um apelo social da maior importância. res".

Por essa razão, esperamoa que a Comissão
Especial e esta Casa aprovem a recuperação do salá
rio mínimo e dos salários em geral neste País.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Or. Hélio) - Tem V. Ex·. a
palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (POT - .RJ. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
cumprimento a nova editoria do Jornal do Brasil, es
pecialmente o Diretor de Edição, Fritz Utzeri, e o Edi
tor-Chefe, Maurício Dias, pela capacidade profissio
nal e pelo nível de independência e de consciência



Pela primeira vez, um fitopatógeno teve seu ma
peamento genético estabelecido. Para se ter uma
idéia, foram 2,7 milhões de pares de genes confirma
dos e estabelecidos. Por que isso é importante? Por
que essa doença chamada amarelinho ataca hoje
34% das plantas cítricas do Estado de São Paulo, e o
Brasil, através de São Paulo, é o maior exportador
mundial de suco de laranja.

Agora, conhecendo-se o mapa genético dos
cromossomos dessa bactéria, é possível, por meio de
novos investimentos em ciência, evoluir e descobrir a
forma segura, eficaz, sem uso de agrotóxico, para
combater essa doença.

Por isso é muito importante que se registre nos
Anais desta Casa talvez o maior feito da ciência brasilei
ra em toda a sua história. Nenhum outro laboratório do
mundo foi até hoje capaz de conseguir esse seqüencia
mento genético, e apenas 14 grupos de pesquisa no Ja
pão, nos Estados Unidos e na Europa têm competência
para fazê-lo. Entretanto, não fizeram ainda no caso de
um fitopatógeno, mas com bactérias de outra natureza.

Além do fato em si, quero registrar o salto de
competência científica que este feito traz à ciência
brasileira. Os 192 cientistas e os 35 laboratórios estão
hoje capacitados para desenvolver um trabalho pio
neiro em todo o mundo. Esse trabalho só foi possível,
Sr. President8, porque a Fapesp, Fundação de Ampa
ro à Pesquisa do Estado de São Paulo, conhecida por
todos, investiu 15 milhões de dólares nessa pesquisa,
recursos do Governo de São Paulo.

A Fapesp fez um trabalho com sentido coopera
tivo fundamental. Esse trabalho, que envolveu labora
tórios públicos e privados, como disse, foi ontem coro
ado pela festa do Mérito Científico e Tecnológico insti
tuído pelo Governo de São Paulo.
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A matéria mostra ainda que a Companhia de e Srs. Deputados, trago a esta Casa registro muito
Energia Elétrica do Estado do Rio de Janeiro, a especial que motivou a festa da ciência ontem em
CERJ, que atende a 33% dos consumidores do Rio São Paulo. Pela primeira vez na história mundial um
de Janeiro, deixa ainda 40 mil domicílios sem luz. grupo de pesquisadores daquele Estado fez o se-
Esse percentual praticamente não mudou nestes 4 qüenciamento genético de uma bactéria que infecta a
anos de privatização. cultura de citros, a chamada "bactéria do amarelinho".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o pior é Foram 192 cientistas agraciados com o Mérito Cientí-
que os preços da telefonia e da energia elétrica são fico e Tecnológico do Governo do Estado de São Pa-
mais danosos à população pobre, aos trabalhadores, ul0. Esses cientistas, Sr. Presidente, trabalharam em
à população de baixa renda, que está pagando muito 35 laboratórios em várias regiões do Estado, laboratóri-
mais do que pagava antes pelos mesmos serviços, os pertencentes à Universidade de São Paulo, à Uni-
agora privatizados. É um castigo a mais para o traba- camp, à Unesp, Universidade do Estado de São Paulo,
Ihador brasileiro, já massacrado pelas condições de- laboratórios do Instituto Agronômico de Campinas, do
terioradas de trabalho, pelos salários arrochados e Instituto Biológico e também laboratórios privados, prin-
agora pela elevação do preço dos serviços públicos. cipalmente os ligados à área da citricultura e agrono-

E vêm as autoridades das agências reguladoras mia.
dos serviços elétricos e de telefonia justificar-se de
fendendo as empresas estrangeiras controladoras
das novas prestadoras de serviços, em vez de defen
derem e protegerem o consumidor brasileiro. Nunca
se assistiu a tamanha desfaçatez: uma agência regu
ladora, que há de ser protetora e defensora dos con
sumidores, querer defender os altos preços, as altas
taxas cobradas pelas empresas privatizadas!

Este Congresso Nacional há de reagir em face
do sofrimento do povo brasileiro, que está, com agên
cias como essas, indefeso diante das garras dos gru
pos econômicos internacionais que dominam os ser
viços básicos prestados à população. Pelo menos
aqui ecoa o clamor, o grito sofrido do nosso povo por
um melhor serviço público. E pelo menos há um jornal
que estampa aos nossos olhos matérias como essa,
que atinge nossas consciências.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V. Exa
• a

palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero proto
colar requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Saúde, com relação à suspensão de repasse do Piso
de Atenção Básica PAB, no valor de 28,86%.

Esse requerimento decorre do fato de vários
companheiros do Sindsprev de Mato Grosso do Sul
terem nos procurado para saber o porquê da sus
pensão, já que não houve nenhuma justificativa para
isso.

O SR. PRESIDENTE (Or. Hélio) - Concedo a
palavra pela ordem ao Sr. Deputado Xico Graziano.

O SR. XICO GRAZlANO (Bloco/PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras.
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Manifesto apreço especial ao Governador de São Christian Claudino Gréggio
Paulo, Mário Covas. Somente estadistas como S.Exa Claudia de Mattos Bellato
são capazes de dar a devida importância a manifesta- Claudio Miguel da Costa Neto
ções como essa. Cleusa Camilo Atique

Peço, Portanto, Sr. Presidente, que a relação de 192 Cleusa Maria Mantovanello Lucon
cientistas que, pela primeira vez na história do mundo, ma- Cristina Lacerda Soares Petrarolha Silva
pearam o cromossomo de uma bactéria fitopatogênica, C 't' Vi 'M' k"

" "d A' d t C E h riS ma uml Iya Iseja Inseri a nos nals es a asa. sses omens e mu- "'
Iheres engrandecem a ciência e a agronomia nacional. Danrela Truffl
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Valentina de Fátima D'Martin Orelli entidades, dentre elas a do Arcebispo Metropolitano
Vanderlei Rodrigues de Londrina, D. Albano, pedem o impeachment do
Vanessa Parpinelli Gonçalves Prefeito Antônio Belinati. As entidades protocolaram
Vânia Fernandes pedido de impedimento, que será apreciado pela Câ

mara de Vereadores. Recebido esse pedido pelo Pre-
Vera Cecília Annes Ferreira sidente da Câmara, Sr. Renato Araújo.
Vicente Eugênio de Rosa Júnior

Na próxima quinta-feita, a Câmara de Vereado-
Walter José Siqueira res de Londrina julgará a admissibilidade do pedido
Wanderley Dias da Silveira de impeachment. Conseqüentemente, o processo
Wilson Araújo Silva Júnior seguirá o trâmite do Decreto-Lei nº 201 - processo e
Wilton José da Rocha Lima procedimento de cassação de mandato do Prefeito de
Zanoni Dias Londrina.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, O Estado de São Paulo de hoje, terça-feira, 22

peço a palavra pela ordem. de fevereiro de 2000, traz outra matéria: "Entidades
O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V. Ex

a
• a pedem cassação do Prefeito de Londrina" - página

palavra. A-S. A Folha de Londrina, do Paraná: "Entidades en-
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB - tregam pedido de cassação", na primeira página e

PRo Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- com várias páginas internas que tratam também da
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, o assunto do qual mesma matéria. Sindicatos dos jornalistas de Londri-
tratarei hoje é a ocorrência de corrupção na Prefeitura na fizeram uma edição especial sobre a corrupção na
do Município de Londrina, administrado pelo Prefeito administração de Londrina, enfocando todos os as-
Antônio Casemiro Belinati, do PFL do Paraná. pectos da corrupção naquela cidade.

Segundo notícia estampada em O Estado de O administrador público que rouba ou que deixa
São Paulo de domingo, na primeira página, houve roubar é tão pior quanto o traficante de drogas, é uma
desvio de recursos, calculado em 200 milhões de rea- pessoa que não pode conviver na sociedade. O di-
is, no Paraná. nheiro do povo é sagrado, e, na cidade de Londrina, o

O jornal fala sobre o desvio da administração do Prefeito Antônio Belinat; fez malversação, mal uso do
Prefeito Antônio Belinati, marido da Vi- dinheiro público, utilizando-o em campanha política
ce-Governadora do Paraná, que elegeu na última ele- do filho e da mulher e em benefício próprio, e isso está
ição seu filho Antônio Carlos Belinati. sob investigação do Ministério Público do Paraná em

Diz a matéria: Londrina.
(...) Documentos em poder do Ministé- Sr. Presidente, a linha de investigação do Minis-

rio Público, em Londrina, sugerem a exis- tério Público em Londrina sugere que o suposto es-
tência de amplo esquema de desvio de di- quema de desvio de dinheiro público, tanto no ataca-
nheiro público, comandado pelo Prefeito do como no varejo, monta licitações fictícias para jus-
Antônio Casemiro Belinati (PFL) ... titicar gastos acima de 150 mil, que, segundo a lei, só

Vai adiante a reportagem de três páginas do jor- podem ser feitos mediante licitação.
nal O Estado de São Paulo. Na página A-4 diz o se- E vai adiante o esquema de corrupção montado,
guinte: "Promotoria apura esquema de corrupção". que envolve e destrói a máquina administrativa de Lon-
Aliás, são trêR quartos de página sobre a matéria. Na drina, a imagem daquela cidade e a boa-fé dos seus
página A·5 a matéria ocupa um quarto. Na página A-6 meio milhão de habitantes. São pessoas trabalhadoras
a matéria ocupa dois terços de página: e honestas que em 65 anos fizeram de Londrina uma

(...) A assembléia criou e extinguiu CPI das cidades mais prósperas do Paraná e do Brasil.
sobre a corrupção em Londrina e extinguiu Portanto, registro minha indignação e irritação
em 48 horas. Parte do dinheiro foi transferi- com todo esse escândalo que agora, por meio do jor-
da para empresa fantasma. Cópias de che- nal O Estado de São Paulo, chega ao conhecimento
ques emitidos e desvio de 200 milhões de nacional. Espero que todos acompanhem atentamen.
reais (...) te para que não haja nenhum desvio por parte da Câ-

Agora à tarde, na Câmara Municipal de Londri- mara Municipal, do Ministério Público e da Justiça do
na, 87 entidades comunitárias lideradas pela Ordem Estado do Paraná.
dos Advogados do Brasil, com a participação das
Igrejas Católica e Evangélica, com assinaturas de 80 Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa- que os favoráveis são apenas 2S%. Em relação à des-
lavra pela ordem. nacionalização, 71 % dos paulistanos são contrários.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V. Ex·. a Hoje conseguimos mais uma vitória importante.
palavra. Nesta semana a diretoria do BANESPA, comp?sta

O SR PAULO PAIM (PT - RS. Reclamação. por representant~s do ~overno Fernando Hennque
. -' . I Cardoso, pretendia publicar o balanço do banco com

Sem revlsao do orador.) - Sr."presldente, uso da pa a- o aprovisionamento de 1 bilhão, 813 milhões de reais
vra ~ara fazer uma rec~am~ç~o baseado no_art. 96 do referente à autuação por parte da Receita Federal da-
Reglment~ I~terno, ~uJa copia tenho,em maos. queles recursos que garantem o pagamento da com-
_ Nos,u.ltlmos dOIs anos tenho feito esta !eclama- plementação de aposentadoria ao pessoal admitido

çao no mmlmo uma vez por semana. E qual e a recla- antes de 1975.
ma~ão? ~stou pedindo que seja posto e,m v~t~Ção o Questionamos judicialmente esse aprovisiona-
Projeto ~ 1, de 1995, que garante o salário ml~lmo de menta e pedimos à Justiça Federal que impedisse a
1S0 reais, correspond~nte a 100 d6la~es amenc~nos. publicação do balanço. Hoje, a Desembargadora Fe-

Espero, Sr. PreSidente, que hOJe eu esteja fa- deral Diva Malerbi deu provimento ao pedido do Sin-
zendo a última reclamação, já que a Comissão Espe· dicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região,
cial, por nós s~licitada à ~e~a, ~erá instalad~ oficial- do qual tive a honra de ser Presidente, e determinou
mente amanha com as Indlcaçoes de Pre~ldente e que o balanço não seja publicado e que, caso o seja,
Rel~~or, p,a~a que de um~ vez po~ todas definamos o não seja considerado o aprovisionamento desse ~ ~i-
salano mlmmo. Espero nao repetir esse gesto na se· Ihão e soa milhões. Caso publicado com o aprOVISIO-
mana que vef!l,)á 'Lue o.fiz durante dois an~s e":l vão, namento, todos os efeitos da publicação sejam consi-
por.9ue a mat~na_nao fOI vo~ada. Mas a partir da msta- derados nulos de pleno direito.
laça0 da Comlssao amanha, ~om PreSidente e Rela- O que está por trás disso, Sr. Presidente, é uma
tor, tenho esperanças de que ISSO aconteça. manobra do Governo Federal para reduzir o preço mí-

Concluo, agradecendo ao Líder do meu Partido, nimo do Banespa. O objetivo principal é retirar do pa-
Deputado Aloizio Mercadante, que tentou conseguir trimônio líquido 1 bilhão e soa milhões e, portanto, re-
minha indicação para Presidente da Comissão. Sabe- duzir o preço mínimo. E caso o recurso que o Banes-
mos que a Presidência será ocupada por um membro pa interpôs junto à Receita Federal seja considerado
do PMDB e a Relataria ficará a cargo. ~o ~FL ?u do procedente, todo este valor seria revertido sob a for-
PSDB. Esclareço apenas que nunca reiVindiquei a po- ma de receita líquida para o possível comprador do
sição de Relator, porque entendo que o autor da pro- Banespa.
posta não pode relatar a matéria. Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Como sou o autor do projeto que fixa o salário quero, mais uma vez, anunciar a esta Casa essa im-
mínimo em valor equivalente a 100 dólares, não po- portante vitória que o Sindicato dos Bancários de São
deria ser o Relator da matéria. Com a Presidência Paulo conseguiu hoje: o Banespa não pode publicar o
ocupada pelo PMDB, estarei lá lutando pela aprova- balanço com o aprovisionamento de 1 bilhão e soa
ção do projeto, como tenho feito nos últimos anos. milhões. Continuamos a luta contra a privatização e,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito com certeza, outras demandas judiciais que temos
obrigado. em relação a esse processo fraudulento e ilegal, des-

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - A Mesa soli- de a feder~lização, des?~ a inte~enção em 1994, vão
dariza-se com V. Ex·. em sua reclamação, esperando ser anunCiadas nos proxlmos dias.
que amanhã a Comissão Especial possa definir os ru- O Sr. Or. Hélio, § 2º do artigo 18 do
mos para aprovação do valor do salário mínimo ne- Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
cessário a este País. dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Te-

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente, mer, Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Ex·. a O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-
palavra. te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Pela or- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e a pal~r~R. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB _ SP. Qu-
Srs. Deputados, a luta contra a privatização do
BANESPA continua. Como relatei na semana passa- estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
da, pesquisa realizada apenas na cidade de São Pau- dente, formulo questão de ordem a V. Exª com relação
lo portanto com números mais amplos se consultar- à PEC das medidas provisórias.
m'os todo o Estado, demonstra que 48% dos paulista- Tivemos conhecimento de que houve acordo
nos são contrários à privatização do banco, sendo em relação à PEC das medidas provisórias. Mas, in-
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dependentemente do acordo, como a matéria origi- quê? Porque hoje se instalou a Comissão Especial da
nalmente votada pela Câmara foi mantida pelo Sena- PEC sobre medidas provisórias. Não houve escolha
do, ela não pode ser objeto de acordo em hipótese do Presidente nem do Relator, mas ela se instalou.
nenhuma. O texto que saiu da Câmara, foi para o Se- Como Presidente da Câmara dos Deputados e esta é
nado e naquela Casa foi mantido não poderá ser alte- a questão de ordem concreta, V. Ex.!! não pode sustar
rado agora, em voltando à Câmara. A Câmara só po- qualquer procedimento de instalação da Comissão
derá apreciar o que for alterado pelo Senado. Especial para tratar da tramitação dessa PEC en-

A questão de ordem que faço a V. Exª, Sr. Presi- quanto o Presidente do Senado Federal não respon-
dente, é a seguinte: as matérias constantes da PEC der à questão de ordem do Deputado Sérgio Miranda
das medidas provisórias aprovadas em ambas as Ca- a ele encaminhada. Está claro, Sr. Presidente! Se a
sas poderão SE: ~ alteradas? Comissão se instala e começa a funcionar como tal, a

Essa a questão de ordem. resposta que não veio estará prejudicada por um fato
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a consumado.

palavra para uma questão de ordem. Então, a questão de ordem que formulo a V. Exª,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É no considerando os arts. 60 e 202 do Regimento Interno,

mesmo sentido? É a mesma questão de ordem levan- é no sentido de que, enquanto não houver uma deci-
tada pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá? são do Presidente do Senado Federal, suste todos os

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente é dife- procedimentos regimentais para tramitação dessa
rente. Trata-se do mesmo tema, mas a questã~ de or- prop?sta de ~n:'~nda constitucional sobre limitação de
dem é outra. O tema é medidas provisórias. medida provlsona.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Respon- Quanto à questão política, não vou falar, porque
derei primeiramente à questão de ordem levantada o meu Líder, Deputado Aloizio Mercadante, vai se
pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá e, depois, ouvirei pronunciar no horário de Liderança.
V. Exª. O que quero preservar nesta questão de ordem

Vou aproveitar a questão de ordem do Deputado é o direito do Deputado Sérgio Miranda, que formulou
Arnaldo Faria de Sá para responder também à do no- uma questão de ordem. Vejam bem V. Exªs: se a Co-
bre Deputado Sérgio Miranda, que foi formulada... missão tivesse hoje escolhido o Presidente e o Rela-

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, neste tor, a resposta já teria sido dada sem o Presidente do
punto acho que, por economia, vou levantar a ques- Senado Federal ter-se pronunciado. O Presidente do
tão de ordem, porque está vinculada à do Deputado Senado Federal terá de se pronunciar, ou na Mesa do
Sérgio Miranda. Senado Federal, ou na Mesa do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª A partir daí, vamos passar a essa questão lembrada
a palavra. pelo Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá: ~e a matéria.i~

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Questão de or- apr~vada nas duas Casas pode ser objeto de modlfl-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual é o caça0, co~o constou ~o ac?rdo. . _
problema concreto agora? O Deputado Sérgio Miranda Terceiro, vamos discutir, na tramltaçao da emen-
levantou uma questão de ordem a V. EXª compreenden- da, se matéria nova pode ser introduzida aí é outra
do duas hipóteses: no caso de ser promulgada e no caso discussão. Enquanto essa pendência não for resolvi-
de não ser promulgada. Matéria votada nas duas Casas da concretamente, para terminar, V. Exª deve sustar
não pode ser objeto de tramitação, nem de emenda, os procedimentos sobre a viabilização da tramitação
como reforça agora o Deputado Arnaldo Faria de Sá. da PEC sobre medida provisória.

Qual é a questão de ordem qlJe estou, e é nova, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou res-
formulando neste momento a partir da questão de or- ponder às questões de ordem formuladas pelos De-
dem do Deputado Sérgio Miranda, aliás, muito bem putados Sérgio Miranda e Arnaldo Faria de Sá e com-
lançada? plementadas pela do Deputado José Genoíno.

O Presidente do Senado Federal não respon- Ao responder, quero explicar primeiramente que
deu formalmente nem aos Deputados nem aos Sena- a questão de ordem formulada pelo nobre Deputado
dores qual a decisão do Senado da República sobre a Sérgio Miranda na verdade se desdobra em dois
promulgação da emenda constitucional, tampouco itens. A primeira das questões pleiteia a declaração
respondeu à segunda parte na segunda parte a deci- da coincidência de matérias votadas na Câmara ':ios
são é mais de competência de V. Ex!! Deputados e no Senado Federal; a segunda, reforça-

Há uma terceira questão, que eu levanto agora, da agora pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, é no
e é nova. Enquanto não houver decisão sobre a ques- sentido de que o que lá foi votado coincide com o vo-
tão de ordem do Deputado Sérgio Miranda, não pode- tado na Câmara dos Deputados e não poderia ser ob-
mos, em nenhuma das Casas, dar qualquer curso à jeto de apreciação por esta Casa. A terceira, do Depu-
tramitação da PEC sobre medidas provisórias. Por tado José Genoíno, sustenta que não poderíamos
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proceder à tramitação da proposta de emenda consti- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
tucional enquanto não decidida a questão de ordem Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
do Deputado Sérgio Miranda, com o que estou de respeitosamente, quero recorrer da decisão de V. Exil,
acordo. por entender que, ainda que o Senado não tenha feito

Portanto, dou provimento, desde já, à questão a decretação d~ coinci??nc~a, est~ Casa não pode ig-
de ordem do Deputado José Genoíno. norar que aquilo que Ja fOI anteriormente aprovado

O SR. JOSÉ GENOíNO _ Muito obrigado, Sr. pela Câmara e mantido pelo Senado não pode ser al-
Presidente. terado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Mas, O SR. PRESIDENTªE (Mich~1 Temer~ - Pois, não.
como vou responder à questão de ordem do Deputa- R~~bo o recurs~ d~y. Ex qu~ sera encamln~ado a Ca-
da Sérgio Miranda, é claro que ficará superada por mlssao de ConstltUlçao e Justiça e de R~açao.
esta resposta. pSR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presld~nte, peço a

S b V E li t d f d V. Ex- que me conceda a palavra como L1der quando
• A

a ~m . ~ s .q~e, ~o empo ~ .re arma a V. Exª considerar oportuno.
Prevldencla, a cOlncldencla das matenas se deu , .
aqui na Câmara dos Deputados. Exatamente em O SR. SERGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
função de parecer que na época proferi, decretei a peço a palavra pela ordem. .
coincidência na Câmara dos Deputados e remeti O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
para promulgação, porque a promulgação é con- do Miro Teixeira, se permitir que o Deputado Sérgio
junta, por ato das Mesas do Senado Federal e da Miranda, como autor da questão de ordem, use da
Câmara dos Deputados. palavra, eu a concederei em seguida a V. Exª

No presente caso, a coincidência ter-se-ia dado Tem a palavra o Deputado Sérgio Miranda.
e não vou avançar no mérito no Senado Federal, por- O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
que, após o Deputado Sérgio Miranda ter formulado a Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
questão de ordem, eu transmiti a S. ExLl que a questão estou encaminhando a V. Exª recurso escrito. Antes,
estava mais entregue ao Senado do que à Câmara peço a V. ExL\ que me esclareça um ponto: mesmo ini-
tanto que tomei a cautela, durante um bom período, ciado o processo de exame do substitutivo no Sena-
até porque havia divergências quanto à Relatoria e à do, V. ExLl admite a hipótese, caso aquela Casa reco-
Presidência, de não instalar a Comissão. Mas a coin- nheça a coincidência, de lá ser promulgada? Mesmo
cidência volto a repetir haveria de ser decretada pelo iniciado o processo?
Senado Federal. Eu não tenho a competência institu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Na ver-
cional para, iniciado o processo de tramitação do dade, V. Ex!! está levantando outra questão de ordem.
~u~s~tut!vo que veio ~o Senado Federal, declarar co- O SR. SÉRGIO MIRANDA - Não, Sr. Presiden-
Incldencla que se tena dado naquela Casa. te, porque V. Ex.ll admitiu no esclarecimento...

~epois de trami!ada a m~téria por.esta Casa, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Data ve-
de~~ dizer que, se apos ~ v~t~ça? dos dOIS turnos ~u nia, eu não vou comentar, Deputado Sérgio Miranda.
verificar gue houve a cOlncldencla, eu a decretarei e Não cabe comentários à decisão da minha questão
remeterei o recurso ao Senado F:deral. de ordem, já objeto de recurso do Deputado Arnaldo

Portanto, neste momento, nao posso, data ve- Faria de Sá e também agora, por escrito, de V. Ex.II
nia, dar provimen!o ~ qu~stão de ordem f,9rmulada Penso que V. Ex!! está levantando outra questão
pelo Deputado Sergio Miranda, porque nao houve de ordem sobre trâmite nesta Casa com a Comissão
manifestação do Senado Federal nesse sentido. já constit~ída. E devo dizer que a esta altura, por força

Reservo-me mais uma vez o direito de para bem de reunião com os Srs. Líderes que divergiam quanto a
ficar registrado nas notas taquigráficas, se ao final da essa matéria, houve acordo. Portanto, haverá Relator e
tramitação houver coincidência, eu a declarar. Presidente desta Comissão. V. EX'ª! indaga se, tramitan-

Em relação à segunda questão de ordem levan- do a em..enda, o substi~utivo, se hou~ess~ pedido de pr,?-
tada pelo Deputado Sérgio Miranda quanto ao fato de mulgaçao, eu acede:na a este pedido. E ~~a questao
haver matéria coincidente, veio do Senado um substi- que cabe ao tir. Presidente do Senado deCidir. Se o Pre-
tutivo processado integralmente nesta Casa. Assim, sidente do Senado decidi~ que deve ~omulgar, então
neste particular, e mais uma vez pedindo vênia aos nesse momento vou examinar a questao.
Deputados Sérgio Miranda e Arnaldo Faria de Sá, eu O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
também indefiro a questão de ordem. palavra pela ordem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex". a
te, peço a palavra pela ordem. palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o recurso
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que V. Exa
• recebe não inclui a parte que deferiu em Tem a palavra o Deputado Sérgio Miranda.

relação aaminha questão d~e ordem. Só para esclar,e- O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
cer: V. Ex . ac.ato~ a questao de.orde~_que levantei e Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
~u.stou a tramltaçao da PEC, ate declsao do Senado. não vou dlscutir a questão de ordem, a resposta, mas
E ISSO? é um debate polêmico. É matéria complexa, tanto que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não, levou mais de quinze dias para ser decidida.
data ~enia. V. Ex

a
• está enganado. Não. remeti essa Sr. Presidente, enquanto o recurso estiver sen-

questao ~e ordem ao.S~na~o Feder~1. Dls~e que:. ~n- do apreciado, gostaria que a decisão de V. Exa
• fique

q~anto nao fosse de~ldlda, e.cl.aro. nao dana sequen- suspensa. Solicito ao Plenário que me dê apoiamento
cla a ela. Mas ac~bel de gecldl-la. de um terço para tal.

O SR. JOSE GE~OINO:- ~ortanto, o recurs? ~o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ V. Exa•

Deputado Arnaldo Fana de Sa nao engloba a decls~o perdeu a oportunidade, data venia, Deputado Sérgio
de V. E~. com a qual concordo de que, enquanto nao Miranda
houver a decisão da questão de ordem no Senado... '.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Não há O SR. S~RGI,? MIRANDA - Mas V. Ex
a

• estava
questão de ordem no Senado, Deputado José Genoí- respondendo inclUSive ao Deputado...
no. Não a encaminhei para aquela Casa. O que houve O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebi o
foi a divulgação dos fatos, e ficamos aguardando que recurso de V. Ex

a
., que .não pe~iu efeito susp:nsivo. ~

houvesse uma manifestação do Senado. Deputado Arnaldo Farra de Sa recorreu e nao pediU
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, levan- ef~ito s~spe:nsiv? O Dep~tado José Genoíno, tam-

tei questão de ordem sobre a tramitação da PECo V. Ex". bem. Nao ha maIs oportunidade.
disse que o caso, em relação a minha questão de or- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
dem só à tramitação, não entro no mérito, estaria de- a palavra ao Deputado Miro Teixeira, para uma Comu-
pendendo de uma solução da questão de ordem. nicação de Liderança, pelo PDT.
Entendi assim. O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pela Pre- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
sidência da Casa. Como decidi a questão de ordem, a Deputados, a questão das medidas provisórias vem
matéria de V. Exa

• fica prejudicada, embora, em tese, sendo objeto da preocupação de todos os democra-
siga tramitação normal. tas. Afinal de contas, o Parlamento existe para fazer

O SR. JOSÉ GENOíNO - Então, Sr. Presidente, leis, para 'Controlar o dinheiro do povo, dos contribuin-
considerando que a decisão da questão de ordem tes, pelo Orçamento. Hoje já existe I) orçamento auto-
está no Senado da República de promulgar ou não a rizat~vo e há .Ie!s.vigorando a partir da edição de uma
emenda e o Senado não decidiu ainda se vai promul- medida provlsona.
gá-Ia, entendo que, enquanto não for promulgada, a Nós da Oposição nos batemos, há tempos, pri-
emenda não deveria ter curso aqui. meiro, principal e preferencialmente, pela revogação

V. Exa
• discorda da minha questão de ordem. pura e simples do instituto da medida provisória. Dian-

Respeitosamente, também estou recorrendo da sua te dessa impossibilidade, participamos de conversas,
decisão. negociações, tentativas de acordo, e jamais chega-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. mos a um termo.
Recebo o recurso de V. Exa

• esclarecendo mais Percebi o noticiário muito exultante, e de certa
uma vez que não há questão de ~rdem a ser aprecia- forma imperfeito, quanto à natureza de um acordo em
da pelo Senado Federal. torno do texto da emenda constitucional que altera a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a definiç~o da medida provisóri~. Devo. d.i~er que nós do
palavra o Líder Miro Teixeira. PDr nao enten?emos que haja po~slbllJdade de acor-

• . do, nem no projeto aprovado na Camara dos Deputa-
o SR. SERGIO.MIR~NI?A - Sr. Presl~ente, an- dos, contra nosso voto, reitere-se, muito menos em

tes de o Dep~t~do !'Alro Telx~lra se pronunciar, quero torno do projeto oriundo do Senado, que cria tramita-
fazer uma sohcltaçao a V. Ex. . ção bicarneral para a medida provisória.

O. SR. PRESIDE,NTE (Michel Temer) - Agora A discussão da relevância pura e simplesmente
conc.ed.' a palavra ao Llder, de quem, por duas vezes, nas duas Casas criaria embaraço tal para o funciona-
a retirei. • .' mento do Legislativo, que ficaria, decorridos os pra-

O SR. SERGI9 .MIRANDA - Gostaria de pedir zos, aberto exclusivamente para as propostas do Pre-
um recurso ao Plenano. sidente da República que viessem com urgência

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Líder constitucional, que melhor seria dizermos que, em ri-
concorda? (Pausa.) gor, se fechou o Parlamento a aprovação do projeto

Concorda. do Senado significa fechar o Parlamento brasileiro.



o exemplo não é bom, mas é histórico: assim
eram os decretos-leis, que vigoravam e tinham eficá
cia plena apenas a partir da aprovação, e o Presiden
te da República, mesmo no regime militar, só podia
editá-los pelas matérias descritas no texto constituci
onal, relativas à segurança nacional que era tudo na
época, matéria financeira e tributária e de pessoal e
mais um ou dois outros itens.

Imagino que essa proposta de definir em que
circunstância pode o Presidente da República editar
medidas provisórias, que estamos apresentando à
Casa, seja boa. E não fazer o contrário, deixando em
aberto para que S. Exa. edite medida provisória.

De qualquer maneira, enquanto persistir no tex
to a expressão relevante e urgente, tudo poderá ser
editado por medida provisória. A obstrução da pauta
sempre que os prazos estiverem vencidos tanto nas
Comissões quanto no Plenário se constituirá em mais
um dispositivo que inviabilizará o funcionamento do
Parlamento. Não é questão que nos separe em Go
verno e Oposição. Precisamos olhar a matéria com a
expectativa daqueles que têm compromisso demo
crático do mandato obtido pelo voto.

Até aqueles que hoje estão na base de apoio ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso podem en
tender que S. Exa. precise de tudo isso. Mas como?
Até para regulamentar emendas constitucionais, que
é o que se busca com a revogação do art. 246 da
Constituição. Isso é deplorável! O art. 246 foi uma ga
rantia da Constituinte, quando se instituiu a medida
provisória. Foi a garantia de que tanto o texto da
Constituição quanto as emendas que viessem a alte
rá-Ia não poderiam ser regulamentados por medidas
provisórias.

Está em curso na Casa a reforma tributária.lma
ginem V. ExAS

• a regulamentação da reforma tributária
ou a complementação da reforma da Previdência ou
ainda as outras emendas relacionadas à administra
ção pública regulamentadas por medida provisória!
Estaremos absolutamente renunciando a prerrogati
vas irrenunciáveis, estaremos colaborando dessa for
ma para que o Poder Legislativo perca a legitimidade
da sua representação.
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_A proposta do Se.nado, as~im como ~a d~ Câma- Declaramos a todos aqueles a quem interessar
ra: n~o toca no e~sencla~, ~u seja, a ~~levan~la e a ur- possa: o PDT não participa desse acordo. O PDT
gencla, expressoes subjetivas que Ja serviram para quer, isso sim, eliminar o conceito de relevante e ur-
q~e. um Vice-Presidente da Repú.blica tiv~s;S~ carro gente e definir os casos extremos em que o Presiden-
ofiCiai dado para seu uso por medida provlsona, por- te da República pode usar o instituto da medida provi-
que era relevante e urgente que tivesse carro oficial. sória. (Palmas.)

. Já que. n~~ po~em~s ~cabar com o instituto da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já te-
medida provlson~, nao ha,nu:nero para tal, a proposta mos número regimental para a Ordem do Dia. De
do P~T, ~UE- esta n~ Comlss~o sob forma d,e emend~ modo que logo após o pronunciamento do próximo
substltu.tlva, con: num~ro reglment~1 de as~sln~turas, e orador, a ela daremos início. Temos três destaques
que de~lnamos, ISSO s~m" em q~e clrcun,stanclas pO,d~ acordados sobre a Reforma do Judiciário, e vamos
o PreSidente da Repubhca editar medidas provlson- votá-los hoje.
as. Concedo a palavra ao Deputado Aloizio Merca-

dante, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.

Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, recebemos pela imprensa, ontem, a
notícia de que havia um acordo entre o Congresso
Nacional e a Presidência da República sobre a regu
lamentação das medidas provisórias.

Em primeiro lugar, gostaria de advertir quanto
ao método. Tenho imenso respeito pelo Deputado Ro
berto Brant. S. Exa. tem dado uma contribuição muito
grande a esta Casa. Trabalhamos juntos na discussão
da matéria, na Comissão da Pobreza, mas ao que me
consta o Deputado Roberto Brant não tinha mandato
do Congresso Nacional, sequer a Relatoria dessa
matéria, para pactuar um acordo com o Poder Execu
tivo, sem consultar as Lideranças e os partidos. Não é
este o método de negociação. A negociação deve ser
feita nesta Casa, com a Liderança do Governo, com
as Comissões, com os Relatores, porque esse é o
procedimento da vida e da independência do Poder
Legislativo. Mais do que isso, ainda que aquilo possa
ser uma contribuição para o debate, queremos deixar
claro que a bancada do PT não pactuou, não negoci
ou e não reconhece o que foi acordado. Sequer fomos
consultados sobre essa matéria, apesar da gentileza
do Deputado Roberto Brant em ter nos procurado
para comunicar a conversa havida.

No mérito, a questão da regulamentação da me
dida provisória não pode ser apenas um debate entre
Oposição e Governo. Estamos tratando da arquitetura
da democracia, da institucionalidade deste País, da es
tabilidade das regras democráticas, e quero lembrar
que isso é um tema que vem da crise das monarquias.

Por sinal, parte da matéria que estamos discu
tindo a Revolução Inglesa já resolveu há mais de dois
séculos. Se o Executivo quer, por medida provisória,
legislar sobre matéria tributária, quebrando o princí
pio da anualidade, essa questão já foi resolvida pela
Revolução Inglesa. Não preciso nem mesmo reme
ter-me à Revolução Francesa, que foi muito mais radi
cai na independência dos Poderes. Portanto, como é
possível aceitar um acordo nessa matéria?
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Quando o Governo pretende, no Art. 246, esta- mais fraterno, mais solidário, pressupõe puxar a base
belecer a possibilidade de legislar sobre emendas do mercado de trabalho. O salário mínimo é que per-
constitucionais, mesmo que retire a Ordem Econômi- mitirá reajustar o salário de todos os trabalhadores
ca, estamos delegando ao Poder Executivo o direito não-qualificados. Se há alguma discussão do ponto
de dispor sobre as reformas previdenciária, adminis- de vista fiscal, vamos fazê-Ia, porque 3,5 bilhões da
trativa e tributária, competência que o Congresso Na- Previdência Social poderiam ser financiados com re-
cional jamais poderá outorgar, porque conquistamos cursos da DRU. Esse superávit acima da meta do FMI
nas urnas o poder de legislar sobre elas. Essa é a de 900 milhões de reais deveria ser canalizado para o
vontade dos Constituintes e toda a tradição democrá- salário mínimo, porque não é o trabalhador que ga-
tica de separação, de independência dos Poderes, nha 136 reais que tem de financiar o ajuste fiscal. Não
que é uma cláusula pétrea da Constituição. são eles que têm de pagar a conta da especulação fi-

Mais do que isso, Sr. Presidente. O Governo nanceira.
também pretende legislar sobre diretrizes orçamentá- Se este Congresso Nacional tiver responsabili-
rias. Ora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é hoje o dade histórica, taxará o lucro líquido dos bancos, o lu-
coração do processo orçamentário; é ela que articula cro extraordinário com a maxivalorização. Lembro
o Plano Plurianual com o Orçamento anual; é ela que que o ex-Ministro Delfim Netto, em 1979, na maxivalo-
vai estabelecer os limites da Lei de Responsabilidade rização, taxou os lucros ganhos do sistema financeiro
Fiscal, que vai ser uma espada sobre o pacto federati- e não restituiu o imposto sobre o lucro extraordinário.
vo no futuro. Como então outorgar essa possibilidade Vejam hoje o lucro do The Chase Manhattan Bank,
à União, sobretudo depois do que tem sido a tradição 513% acima do lucro do ano passado. Quinhentos e
recente de centralização de receita, como foi a DRU e treze por cento acima do lucro do ano passado! Va-
outros procedimentos? Não há possibilidade de pac- mos arrochar o salário mínimo para permitir essa
tuar nessa direção. transferência de renda, o que se fez com o Banco do

O que queremos, Sr. Presidente, é que o Regi- Brasil e com o Banco Central no auge da especula-
mento, que ordena a vida entre Maioria e Minoria e é ção? Ou vamos proteger os que menos têm?
o único pacto da convivência possível na diversidade A meta de 100 dólares, há cinco anos defendida
9ue é o Parlamento brasileiro, seja respeita90' M~t~- pelo Deputado Paulo Paim, é para dar 6 reais por dia
na votada nas duas Casas, por duas vezes, e matena para a sobrevivência de pelo menos 20 milhões de
vencida. Não há possibilidade de negociar sobre o pessoas que direta ou indiretamente dependem do
que já foi deliberado, como pretende a iniciativa que salário mínimo.
foi exposta. Vamos discutir medidas fiscais vamos discutir a

Por tudo isso, a questão de ordem do Deputado Previdência Social e vamos deliber~r sobre o salário
SérQio Miranda s~ m_antém na orde~ d? ~ia. Não tem mínimo de -100 dólares. E até que isso se realize, a
sentido essa Comlssao 9ue agora se InStltU.\ tentar tratar bancada do PT não vai negociar, não vai acordar, não
de um processo que esta em andamento e Inconcluso. vai compactuar. Vai obstruir qualquer tentativa de se

Quero terminar tratando de um segundo aspec- estabelecer um teto. Temos que votar o piso lá de bai-
to. Preocupa-me muito, Sr. Presidente, a pressão que xo, que é o salário mínimo, que é o que a sociedade
estamos sofrendo nos corredores do Congresso Na- cobra e espma desta Casa neste momento da história.
cional sobre o dia 28, a greve do Poder Judiciário no Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
sentido de ap.ressar o estabeleciment~ do tet,? O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,

Sr. PreSI?e~te, o C?ngres~o Naclo~al nao. p~de peço a palavra pela ordem.
perder a referencla da cnse social que atinge mllhoes .
de trabalhadores e também não pode deixar de priori- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex" a
zar a deliberação sobre o salário mínimo, questão palavra.
central da nossa responsabilidade social neste mo- O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or-
mento. Estamos falando de 18,5 milhões de trabalha- dem.) - Sr. Presidente, não obstante compreender
dores aposentados e pensionistas que estão vivendo que V. Ex

a
• qu~r dar seq~ê~cia aos trabalhos e iniciar

com R$136,00, de pelo menos 12 milhões mais 4 mi- a Ordem do Dia, peço venla para tecer um breve co-
Ihões de trabalhadores no mercado formal e de mais mentário com relação à matéria das tão polêmicas
800 mil trabalhadores dentro do Estado brasileiro. medidas provisórias, que tantas controvérsias traz. Já
Como se pode argumentar não ser possível votar o sabemos que o Presidente da Repú_blica nã~ quer
projeto do Deputado Paulo Paim de US$100,00 para que se aprove qualquer regulamentaçao sobre, IS~O, e
o salário mínimo pelo problema do ajuste fiscal e per- alguns p.a~amentares demonstram-se senSlvelS a
mitir uma negociação do teto para reajustar salário da essa pOSlçao, o que lamento.
alta hierarquia do Poder Público? Mas V. Exa

• prestou-nos uma informação que eu
Somos o País mais desigual deste planeta. O ainda não havia colhido dos meios de comunicação.

combate à desigualdade e a construção de um país Se bem compreendi a explicação de V. Ex
a
., quando
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PSOB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

ACRE

PFL
PPB
PT
PT
PSDB

Ildefonço Cordeiro
João Tota
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 5

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMOB PMOB/PST/PTN
Eurípedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvaho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

SRS.SEGUINTESOS

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES
DEPUTADOS:

da votação das medidas provisórias, V. Ex·. reconhe- Luiz Fernando PPB
ceu coincidência entre as votações do projeto na Câ- Vanessa Grazziotin PCdoB
mara d?s D_ep~tados e no Senado Federal, e fez uma Presentes de Amazonas: 5
comunlcaçao a Mesa do Senado Federal acerca des
sa coincidência. Se isso realmente aconteceu, gosta
ria de requerer a V. Ex·. que faça distribuir a todos os
Parlamentares essa comunicação para que compre
endamos os pontos coincidentes verificados, os qua
is, em conseqüência disso, já estão à altura de serem
promulgados pela Mesa do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Vivaldo Barbosa, V. Ex·. compreendeu maio que
eu disse. Na verdade, salientei que na ocasião da
emenda previdenciária, como houve aqui a votação
de itens coincidentes, decretei a coincidência e remeti
a matéria à promulgação. Não foi o caso das medidas
provisórias.

RORAIMA

Alceste Almeida PMOB PMDB/PST/PTN
Elton Rohnelt PFL
Luis Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 3

PARÁ

PMDB PMDB/PST/PTN
PDT
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PT

PSOB/PTB
PUPSL

PSOB/PTB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus

Antonio Cambraia

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
João Castelo PSDB PSOB/PTB
José Antonio PSB PSB/PCdoB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB
Presentes do Maranhão: 14

CEARÁ

PSOB
PL

PSOB

Bloco

PSDB/PTB

Partido

AMAPÁ

PST PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PPB
PTB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMOB PMDB/PST/PTN
PFL

AMAZONAS

PSOB

PFL

Antonio Feijão
Badu Picanço
Or. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 7

Arthur Virgílio
Átila Lins PFL
José Melo

Elcione Barbalho
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Paulo Rocha
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 5
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PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PUPSL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

BAHIA

PFL
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL
PCdoS PSB/PCdoB
PFL
PFL
PSDB PSDB/PTB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB PSDB/PTB
PFL
PFL
PFL
PSDB PSDB/PTB
PT
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

SERGIPE

PSDB
PSDB
PT
PSB

ALAGOAS

PSDB
PL
PT

Claudio Cajado
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Loul'enço
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson P,ellegrino
Paulo Magalhães
Pedro Irujo

Augusto Franco
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 4

Helenildo Ribeiro
João Caldas
Joaquim Brito
Presentes de Alagoas: 3

Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Sérgio Guerra PSDB
Presentes. de Pernambuco: 14

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB

PSDB
PSDB
PSDB

PIAuí

PSDB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Mucio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB PMDB/PST/PTN
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB ?MDB/PST/PTN
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB
Marcondes Gadelha PFL
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB PSB/PCdoB

Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos
PSDB/PTB
Rommel Feijó
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 17
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Reginaldo Germano PFL EspíRITO SANTO
Roland Lavigne PFL Feu Rosa PSDB PSDB/PTB
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB João Coser PT
Ursicino Queiroz PFL José Carlos Elias PTB PSDB/PTB
Waldir Pires PT José Carlos Fonseca Jr. PFL
Walter Pinheiro PT Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB
Presentes da Bahia: 28 Max Mauro PTB PSDB/PTB

MINAS GERAIS Nilton Baiano PPB

Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB
Presentes do Espírito Santo: 7

Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN RIO DE JANEIRO
Aracely de Paula PFL Aldir Cabral PSDB PSDB/PTB
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB Almerinda de Carvalho PFL
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Antonio Carlos Blscaia PT
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Bispo Rodrigues PL PUPSL
Edmar Moreira PPB Comélio Ribeiro PDT
Eduardo Barbosa PPB Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB
Eliseu Resende PFL Dr. Heleno PSDB PSDB/PTB
Gilmar Machado PT Eber Silva PDT
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Eduardo Paes PTB PSDB/PTB

Herculano Anghinetti PPB Fernando Gabeira PV

Jaime Martins PFL lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN

João Fassarella PT Jair Bolsonara PPB

João Magno PT João Sampaio PDT

José Militão PSDB PSDB/PTB Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN

Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Laura Carneiro PFL

Lael Varella PFL Luiz Sérgio PT

Lincoln Portela PSL PUPSL Mareio Fortes PSDB PSDB/PTB

Márcio Reinaldo Moreira PPB
Milton Temer PT
Miro Teixeira PDT

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL
Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Odelmo Leão PPB Paulo Feijó PSDB PSB/PTB
Olimpio Pires PDT Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB
Paulo Delgado PT Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB
Philemon Rodrigues PL PUPSL Simão Sessim PPB
Roberto Brant PFL Vivaldo Barbosa PDT
Romel Anizio PPB Wanderley Martins PDT
Ronaldo Vasconcellos PFL Presentes do Rio de Janeiro: 29
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN

SÃO PAULO
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB

Sifas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB

Virgílio Guimarães PT Aloizio Mercadante PT

Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB André Benassi PSDB PSDB/PTB

Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB

Dresentes de Minas Gerais: 36 Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB
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PUPSL

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PMDB/PST/PTN
PFL
PPB
PSDB
PT
PMDB PMDB/PST/PTN

PPB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PPS

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
DI'. Rosinha
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivânio Guerra
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio
Ricardo Barros
Rubens Bueno

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB
Nelson Trad PTB PSDB/PTB
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso do Sul: 6

Barbosa Neto
Jovair Arantes
Juquinha
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 11

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Octávio PFL
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Distrito Federal: 4

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL
PFL

PSDB/PTB
PSB/PCdoB

PUPSL

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 3

Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Ary Kara PPB
Celso Giglio PTB
Clovis Volpi PSDB
Couraci Sobrinho PFL
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Jair Meneghelli PT
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio PMDB PMDB/PST/PTN
J~éMa~~o PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Luiza Erundina PSB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN
Salvador Zimbadi PSDB PSDB/PTB
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB
Presentes de São Paulo: 45
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PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PUPSL

ção nº 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admíssibilida
de(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da
Comissão Especial, pela aprovação, com
substitutivo, desta e das Proposta de Emen
da à Constituição nºs 112-A/95, 500-A/97 e
368-A/96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
nºs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislação na legislatura anterior) e das de nºs
1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
18,19,20,21,24,26,27,28,29,31,33,35,
36, 37, 39, 40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição
das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 127-A/95 e 215-A/95, apensadas, e das
emendas nºs 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17,22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação e re
formulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antônio
Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputa
dos Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pi
res, Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Bis
caia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre
Roque. Foram aprovados os destaques de
nºs 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42,
33,293,27,88,238,187,67,32,149,73e
os destaques dos relatórios parciais dos De
putados Luiz Antônio Fleury e Renato Vian
na; rejeitados os de nºs 297, 291, 251, 23,
220, 82, 155, 50, 292, 295, 233, 256, 283,
221, 177, 184, 286, 25, 216, 219, 162, 200,
218, 240, 201, 274, 217, 248, 101 e os des
taques dos relatórios parciais dos Deputa
dos José Roberto Batochio e Ibrahim
Abi-Ackel; e prejudicados os de nºs 156, 38,
40, 241, 71, 83, 37, 86, 154, 13, 134, 112,
208, 24, 280, 212, 213, 211, 113, 210, 34,
78, 111 e 59(Relatora: srª Zulaiê Cobra).

Tendo apensada as PEC nºs
112-A/95, 127-A/95, 215-A/9S, SOO-A/97,
368-A/96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais,

preferência para votação das seguintes ma
térias na sessão de hoje, relativamente à

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heize PPB
Luiz Mainardi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB
Presentes do Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 324 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDE:NTE(Michel Temer)

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NE
96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)
Continuação da votação, em primeiro

turno, da Proposta de Emenda à Constitui-

SANTA CATARINA

Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 20

Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN
José Carlos Vieira PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 8
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Proposta de Emenda à Constituição nº 96, latora se manifestado, já atingimos o nosso objetivo.
de 1992: DVS nº 119, Emenda Aglutinativa Assim sendo, é desnecessário o encaminhamento,
nº 48, Emenda Aglutinativa nº 49. até porque havia o entendimento de que essas ações

A' S h D t d . de acidente de trabalho, principalmente em relação
sSI~am ~s . en ~res , epu a os. ao Estado de São Paulo, tinham uma tramitação à al-

Jose Antonio - Vlce-~Ider do Bloco Parla~en- tura na Justiça Estadual. A manutenção dessas
t~r PSB/PCdoB; Mar~:lo Deda - PT; Odelmo Leao - ações atende a vários pedidos da Promotoria Pública
Llder do PPB; e Zulale Cobr~ - Relatora. de São Paulo, do Juizado e de vários advogados que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- militam na área. Portanto, a própria manifestação da
ção o requerimento. Relatora já dispensa qualquer tipo de encaminha-

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo mento.
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Um dos motivos de entendermos que há neces-

APROVADO. sidade de as ações continuarem no âmbito da Justiça
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta- Estadual é que com isso será impedida a procrastina-

que para Votação em Separado nº 119, apresentado ção dos pagamentos. As ações relativa às diferenças
pela bancada do PTB. de aposentadorias, que se encontram na Justiça Fe-

Senhor Presidente, deral, reiteradamente ganhas pelos aposentados,
Nos termos do artigo 161, inciso I e § 2º, do Re- têm seus pagamentos prolongados ações de 1979 a

gimento Interno, requeremos a V. Ex!! destaque para 1984 ainda hoje não foram pagas. Há até um decreto
votação em separado para supressão do inciso IV do do Poder Executivo determinando que, depois de
artigo 115 da Constituição Federal, constante do arti- tudo definido, a Advocacia Geral da União ainda tem
go 28 do Substitutivo da Relatora à PEC nº 96-A de de manifestar-se sobre o pagamento.

1992. Essa é a razão de termos, inicialmente, apre-
"Art. 28. sentado um destaque simples que depois foi encam-
Art. 115 - Compete à Justiça do Trabalho pro- pado pelo PTB, com a concordância da Relatora.

cessar e julgar: Houve avanço no sentido de que, aprovando este
IV - as ações relativas a acidentes de trabalho, destaque, manteremos a competência da Justiça

doença profissional e de adequação ambiental para Estadual para as ações de acidentes de trabalho.
resguardo da saúde e da segurança do trabalhador." Portanto, nosso voto é a favor.

SaJ~ das Sessões, 9 de dezemb~o de 1999. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
Assinam: Roberto Jefferson, Llder do PTB; e ção o dispositivo destacado - Como votam os Srs. Lí-

Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB. deres?

O S~. PRESIDENTE (Michel Temer) -:-AConcedo Quem quiser manter o texto vota "sim".
a palavra a nobre Relatora, Deputada Zulale Cobra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP. Como vota o PV?
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, fizemos O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
um acordo este destaque é do PTB; acho que o Depu- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não",
tado Luiz Antonio Fleury vai falar a respeito, para que pela alteração do texto.
as ações relativas a acidente de trabalho continuem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
na Justiça Estadual, onde se encontram. quiser manter o texto, vota "sim"; quem quiser supri-

Assim sendo, meu texto, prevendo que essas mi-Io, vota "não".
ações seriam julgadas na Justiça do Trabalho, cai. Como vota o PPS?
Concordo com esta emenda aglutinativa, que é o des- O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS _ PE. Sem revi-
taque da bancada. Portanto, o texto cai, para dar va-
zão a que as ações relativas a acidente de trabalho são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".
continuem sendo julgadas na Justiça Estadual. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
caminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Sem
Arnaldo Faria de Sá. revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de usar um

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. minuto para justificar nosso voto aos companheiros, já
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo a Re- que S.Ex". não estiveram na reunião de Líderes.



to.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PDT?
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as estatísti
cas mostram que 60% das ações acidentárias que se
processam nos foros do Brasil provêm de centros ur
banos de grande densidade demográfica. É o caso de
São Paulo, que contribui com 60% dos litígios dessa
natureza. O Rio de Janeiro contribui com 26% ou 27%
desses litígios para a cifra total.

Acontece, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que a Justiça Comum tem oferecido à clientela
específica dos pleitos acidentários uma pauta ágil,
mais rápida, podendo atender, assim, aos anseios e
às necessidades dos trabalhadores que se acidentam
ao longo do exercício de suas atribuições.

O PDT vota "não", para que o trabalhador que se
acidentar no exercício de suas funções possa ir à Jus
tiça e obter do instituto previdenciário a pronta indeni
zação que lhe é devida. E a Justiça Comum tem res
pondido muito bem a essa demanda.

O PDT, votando de acordo com os interesses da
classe trabalhadora brasileira, vota "não", pela manu
tenção dessa competência na Justiça Comum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclare
ço ao Plenário que estamos votando também o Des
taque nQ120 destaque simples, apresentado pelo no
bre Deputado Arnaldo Faria de Sá, idêntico ao ora em
votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vai encami
nhar favoravelmente ao destaque apresentado pelo
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que propõe a retirada
do texto desta matéria.

Votaremos com os Destaques nQs 119 e 120.
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Já existem na Justiça Comum varas especiais O PPB encaminha o voto "não" e cumprimenta o
para acidentados do trabalho. Funcionam muito bem, nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

com relativa rapidez. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Por isso, na reunião de Líderes, concordamos vota o Partido dos Trabalhadores?

em que o PL encaminharia o voto "não". O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o

vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? Partido dos Trabalhadores, ao ofertar sua colabora-
o SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem ção à reforma do Judiciário, por meio de sua emenda

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o funcionamento global substitutiva, teve a posição doutrinária dA forta-
satisfatório, em alguns Estados, de varas específicas lecer a especialização do Judiciário trabalhista, pas-
para acidentes de trabalho justifica a permanência sando a atribuição para o julgamento das ações relati-
dessa competência. vas a acidentes de trabalho para a competência da

Por isso, votamos "não", pela supressão do tex- Justiça do Trabalho.

Entretanto, ao longo das discussões que ocorre
ram no Colégio de Líderes, e ouvindo a opinião de ad
vogados trabalhistas e de companheiros sindicalistas
como o Deputado Jair Meneguelli e outros do núcleo
do trabalho, que trouxeram as angústias de suas ba
ses com a possibilidade de que essa mudança viesse
a trazer mais transtornos que solução, reavaliamos
nossa posição e hoje, no Colégio de Líderes, nós nos
manifestamos a favor do acordo.

Quero dizer, até em respeito à colaboração que
nos tem dado a Associação Nacional dos Magistra
dos da Justiça do Trabalho - ANAMATRA, que aquela
entidade apresentou um argumento extremamente
convincente sobre a propriedade da alteração trazida
pela Relatora. Entretanto, há uma grande preocupa
ção de que essa modificação venha transformar as
ações acidentárias em ações demoradas. E em maté
rias como esta a prioridade é a prestação jurisdicio
nal, a sentença dada com rapidez.

Portanto, Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores vota "não", pelo acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que essas
ações por acidentes de trabalho, decididas hoje pela
Justiça Comum, funcionam muito bem. Além do mais,
a classe trab?lhadora brasileira deseja que permane
çam sob tal jurisdição.

Além do mais, a Justiça do Trabalho está asso
berbada. Os próprios Ministros do Tribunal Superior
do Trabalho dizem que, anualmente, chegam à Justi
ça do Trabalho cerca de 2,5 milhões de processos.

Como o assunto está se desenvolvendo muito
bem e a Justiça Comum tem decidido as questões so
bre acidentes de trabalho da melhor maneira possí
vel, não há por que passar a matéria para a órbita da



o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Nelson Trad, 2º Secretário.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 09075

Justiça do Trabalho, criando uma nova estrutura para O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. Exª a
um setor que está tão assoberbado. palavra.

Para fazer justiça à classe trabalhadora do nos- O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
so País e ao próprio Poder Judiciário, que hoje de- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exª
sempenha papel tão relevante para a questão dos encaminhe requerimento de informações ao Ministro
acidentes de trabalho, é que o PFL vota "não". Para de Minas e Energia sobre o processo de concorrência
que os acidentes de trabalho permaneçam sob a ju- e distribuição de combustível no País.
risdição da Justiça Comum, o PFL vota "não". O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Deferido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. PEDRO WILSON - Obrigado a V. Ex!!.
vota o PSDB? O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA. vra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. ExA a
PSDB/PTB, atendendo a uma solicitação e à emenda palavra.
do PTB~ en~aminh.a pela releição d~ transfe~ência da O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
competencla para Julgar a~o~s rel.atlvas a aClde~te de revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Unimed de
trabalho e a do~nças profissionais p~ra a Justiça d,o Campinas está lançando, no período de Carnaval,
~rabalho. A Justiça Comum.tem atendido a esta mate- uma campanha de prevenção da violência, relacio-
na d~ forn:a correta~ e o pleIto d: todos os setores ~a- nando a violência com a utilização de drogas, com o
balhlstas e no sentido de mante-Ia nesta competen- uso exagerado de álcool e também com a utilização
cia. de armas antes, durante e depois do Carnaval. Dessa

Elogiamos a proposta da Deputada Zulaiê Co- forma, ela está contribuindo não como organização
bra, que pensou de forma diferente, no interesse do não-governamental, mas como uma entidade coope-
Estado São Paulo. Creio que, neste momento, a modi- rada, trazendo benefícios e reflexos positivos a uma
ficação talvez traga mais transtornos do que vanta- campanha antiviolência no País.
gens para a classe trabalhadora. Gostaria de fazer este registro e de parabenizar a

Por isso, o Bloco PSDB/PTB encaminha o voto Unimed de Campinas pela ação estratégica de comba-
"não". te à violência urbana, a partir de uma campanha de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como educação e de prevenção da violência em nosso meio.
vota o PMDB? O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Fica o re-

O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE. gistro, nobre Deputado.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. MARCUS VICENTE - Sr. Presidente,
vota "não". peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. ExA a
vota o governo? palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re· O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PSDB - ES.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o governo vota Pela ordem. Sl:lm revisão do orador.) - Sr. Presidente,
"não", mantendo na Justiça Comum as causas decor- quero registral" com alegria que hoje celebramos, na
rentes de acidente de trabalho. Catedral Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, os

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- 25 anos de episcopado do Arcebispo D. Silvestre Luiz,
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem grande líder religioso preocupado com as causas soci-
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- ais e comprometido com os destinos do Espírito Santo.
tema eletrônico. O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Está feito

Está iniciada a votação. o registro nobre Deputado.
Queiram seguir a orientação do visor de cada O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço

posto. a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. Exl! a

palavra.
O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de registrar a presença neste plenário do Presi
dente do PPS de Rondônia, que muito nos honra, as-
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sim como a do Prefeito Divino Cardoso, do Município quilômetros de extensão, a BR-101 é a maior rodovia
de Cacoal. federal do País. Partindo da cidade de Touros, no Rio

Rondônia está de parabéns porter essas autori- Grande do Norte, corta vários estados brasileiros até
dades do nosso Estado presentes na Câmara Fede- chegar ao Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
ral, acompanhando os trabalhos em Brasília. Construída ao longo de anos, ao custo de vários

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Está feito milhões de dólares, a BR-101 transporta grande parte
o registro, nobre Deputado. da produção agrícola e industrial brasileira. Em qual-

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, quer país do Primeiro Mundo ela seria um símbolo, íco
ne do processo de desenvolvimento e integração nacio-

peço a palavra pela ordem. nal, e como tal receberia os investimentos necessários
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. Ex" a para sua constante manutenção e modernização.

palavra. Infelizmente, a idéia parece não se aplicar em
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or- nosso País. Uma obra tão importante, que deveria ser

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero motivo de orgulho e ufanismo para nós brasileiros,
fazer um convite a todos os Parlamentares. hoje se encontra totalmente abandonada, com exce-

Neste exato momento, está sendo realizado no ção dos trechos em que foi privatizada, mas o valor do
Espaço Cultural ato comemorativo da publicação do pedágio cobrado a seus usuários é por demais eleva-
Informes 2000, editado pelo Partido dos Trabalhado- do, encarecendo demasiadamente o custo das car-
res a publicação é diária e é feita pela Liderança da gas por ela transportadas.

bancada do PT nesta Casa. Levanto a questão citando particularmente o tre-
O nosso informativo, pesquisado por diversos cho compreendido entre Niterói e Rio Bonito, na região

institutos, demonstrou ser um instrumento de comuni- centro-leste do Estado do Rio de Janeiro. Nesse seg-
cação lido por todos OS partidos desta Casa, por to- mento a BR-101 corta dois dos mais importantes Mu-
dos os órgãos. Na terça-feira passada atingimos o nicípios fluminenses Niterói e São Gonçalo, além de
exemplar nº 2000. Como naquele dia havia pouca fre- Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito; e só nós, fluminenses,
qüência, devido à abertu ra dos trabalhos, resolvemos temos a idéia exata de quão perigoso e cansativo é tra-
mudar a data da comemoração para hoje. fegar por uma rodovia com a pavimentação completa-

Neste momento estamos apresentando, no mente deteriorada, cheia de buracos, imperfeições e
Espaço Cultural, uma amostra com todos os informes com pouca ou nenhuma sinalização. Os acidentes ali
já publicados, com cartoons, com histórias, com no- são freqüentes, assim como a retenção do tráfego, que
tas da imprensa em relação ao informe, com todo tipo toma características de mal crônico, principalmente na
de publicação relacionada com essa experiência ino- estrada de Niterói e na altura de Manilha, em (taboraL
vadora e inovada com as novas ferramentas, porque Há pouco tempo estivemos em audiência com o
já utilizamos nesse período a Internet, fizemos a co- Exmº Sr. Ministro dos Transportes, Dr. Eliseu Padi/ha,
bertura da Marcha dos Cem Mil, do Encontro do PT, cobrando do Governo Federal um posicionamento
da Marcha da Educação. quanto às melhorias que se fazem necessárias na

Portanto, convido o Sr. Presidente e todos os Srs. BR-1 01. Fruto dessa conversa ou não, o DNER reali-
Deputados para prestigiarem a festa de comemoração zou recentemente obras no trecho de Manilha, em Ita-
do Informes 2000, do PT experiência garantida pelo boraí, que amenizaram os problemas dos constantes
esforço dos nossos funcionários dos gabinetes, da Li- engarrafamentos na localidade; e trechos entre Itabo-
derança, e em particular dos operadores de comunica- raí e Tanguá tiveram buracos com cerca de um metro
ção. Convido os Parlamentares de todos os partidos, de diâmetro tampados. Além disso, foi-nos anuncia-
em particular os da bancada do PT, para participarem da, para o primeiro semestre deste ano, a realização
deste momento de congraçamento e de vitória. de tomada de preços para restauração da Avenida do

Muito obrigado. Contorno e do trecho entre Manilha e Duques.
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi- Embora reconhecendo o empenho do Exmº Sr.

dente, peço a palavra pela ordem. Ministro em agradar nossos pleitos, é inegável que as
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. EXª a medidas tomadas e anunciadas são poucas diante da

palavra. grave situação de abandono a que está relegada uma
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ. das mais importantes rodovias federais do País. O

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- que se fez, o que se vem fazendo não passa de mo-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, com mais de 4 mil desta maquiagem e por que não dizê-lo? de engodo
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que em nada muda o estado calamitoso em que se O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. EXª a
encontra a rodovia. Vale lembrar uma rodovia que é o palavra.
principal canal de escoamento da economia do antigo O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Estado do Rio de Janeiro e que hoje se encontra sufo- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cado em razão do desleixo, do desinteresse crimino- trata-se de matéria de acordo. Poderíamos encerrar a
so das autoridades federais. votação e passar para a seguinte, pois todos os parti-

Isso posto, contando com o apoio dos nobres dos encaminharam unanimemente. Para haver um re-
pares, em especial daqueles em que as cidades de sultado diferente, seriam necessários 308 votos "sim".
origem também são cortadas por essa rodovia, e que Então, soliGito a V. Ex.!! que encerre a votação.
certamente compartilham das mesmas críticas que O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Muito obri-
ora levanto, venho protestar contra o abandono da gado.
BR-101 e reforçar a cobrança quanto à necessidade O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente
da imediata realização de ~bras de restauração ao peço a palavra pela ordem. '
longo desse.trecho da .rodovla, qu~ representa para? O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. EXª a
Estado do RIO de Janeiro, em particular para os Munl- I
,. d t I t d R '- d L o pa avra.ClplOS o cen ro- es e e a eglao os agos, Impor-

tante fator de crescimento e integração. O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela or-
o • demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já anun-

Era o que tinha a dizer. ciei hoje a concessão de uma liminar, por parte da Jus-
O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, tiça Federal de São Paulo, que proíbe o Banespa de in-

peço a palavra pela ordem. c1uir na publicação do balanço a provisão de 1,8 bi-
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem V. Exª a Ihões referentes àquela multa que a Receita Federal

palavra. lhe aplicou, o que com certeza cria embaraços à estra-
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PR. Pela or- tégia de privatização adotada pelo Governo Federal.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta- Fui comunicado há pouco de que a Juíza Rose-
ria de registrar que realizamos ontem, em Curitiba, meire Gonçalves de Carvalho concEldeu outra liminar
um encontro interestadual do Partido Progressista suspendendo o processo de privatização do Banespa.
Brasileiro, com a presença do Presidente Paulo Maluf; O texto da liminar determina à União, ao Banco
dos Deputados do Rio Grande do Sul, Augusto Nar- Central, ao consórcio liderado pelo Banco Fator, ao
des, Júlio Redecker, Fetter Júnior; dos Deputados de Banespa e ao Estado de São Paulo que se abste-
Santa Catarina, Hugo Biehl, João Pizzolatti; dos De- nham de praticar qualquer ato relacionado com o pro-
putados do Paraná, Dilceu Sperafico, Nelson Meurer, cesso de privatização do Banespa, inclusive paga-
José Janene; e também com companheiros de Mato mentos, até decisão final da ação popular e da ação
Grosso e Mato Grosso do Sul, buscando definir ru- de improbidade administrativa a ser proposta pelo Mi-
mos para a participação do nosso partido nas elei- nistério Público.
ções municipais que se avizinham. A liminar atende à ação cautelar proposta pelo Mi-

Foi um grande encontro, uma grande mobiliza- nistério Público Federal, a partir de representações fei-
ção política, com a presença da companheira Lúcia tas por este Deputado e pelo Senador Eduardo Suplicy
Balestra, Presidente da Ação da Mulher Progressista contra o ex-Presidente do Banco Central, Gustavo Fran-
Nacional; da nossa colega lrondin Pugliese, nossa 1ª co, e contra o consórcio liderado pelo Banco Fator.
Suplente a Deputada Federal nesta Casa e Presiden- Portanto, está suspenso qualquer ato relativo à
te da Associação Progressista do Paraná; e também privatização do Banespa, por decisão liminar da Juíza
dos companheiros da Juventude Progressista e do Rosemeire Gonçalves de Carvalho, da Justiça Fede-
Movimento Trabalhista do PPB. ral de Brasília.

Portanto, fizemos uma grande mobilização, tra- O Sr. Nelson Trad, 29 Secretário, deixa
balhamos com determinação para a consolidação e a cadeira da presidência, que é ocupada
para a construção de propostas que levem aos palan- pelo Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente.
ques do PPB mensagens que nos permitam conquis-
tar as Prefeituras neste ano. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Todos

já votaram?
Era o que tinha a dizer. A Mesa solicita aos Srs. Deputados que se en-
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- contram nas proximidades do plenário que compare-

te, peço a palavra pela ordem. çam à votação.
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O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
a palavra pela ordem. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. peço que seja feita inversão de pauta, colocando an-
EXA a palavra.. tes a Emenda Aglutinativa nº 49. Há acordo; não há

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Pela ordem. necessidade de discussão. É apenas uma questão de
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há acordo, tempo. Como existe acordo, não haverá problema.
há consenso. ,OSR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, Deputada, no momento oportuno consultaremos as
peço a palavra pela ordem. L'd C h' '"d d t d '

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem V. I I~~tanç_as'd aVso
E

:Ja unanlml a e, a en eremos a
E..ll I so lei açao e . x.

,,- a pa avra. , r ) E '
O SR. RICARDO BARROS (PPB _ PRo Pela or- O SR. PRES~DENTE (Herac ItO Fortes - sta

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi- encerrada a vot~çao.
mos a V. Exil que os companheiros que votarem na A Mesa vai proclamar o resultado:
próxima votação tenham suas presenças anotadas; e VOTARAM
já poderíamos partir para o próximo destaque. Sim 01

A SRA. ZULAI~ COBRA - Sr. Presidente, peço Não 384
a palavra pela ordem. Abstenção 00

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. Total 385
ExA a palavra. É suprimido o dispositivo destacado.

Partldo Bloco Valo

RORAIMA
Ai1lJn CMcavIl PPS Nio
AIcetle ~eIda PMDB PMOBIPSTIPTN Nio
Elon RohneIt PFL Nio

Lula e.rboaa PFL Nio

ToIIIRol'lillll:4

NlN'Á
Antonio FeIjIo PST PMOllIPSTIPTN Nio
Badu PK:8Ilço PSOB pSllflIPTIl Nio

Df Benedllo Olu PP8 Nio

EOOItdo Seabra PTB PSDIWTB NIo

FillmaPeilloI PSOO PS08IPTB NIo

JlJIrIdU Juarez !'MOB I'IollM'STIPTN NIo

Skglo BarcelIoa PFL Nio

Propoalçio: PEC li" M112· DVS N' 111·ART,115,
rl/

lnIcloV~ : 22ID2I2DlIO 11:12
Fkn VOCIçIo: 22AW2OOO 11:3

!IgJIg49 dt YoWlt
Sim 1
NAo 314
~Io O

Total di Volaçlo 3M

Art.11

PrHidiram aVoIaçio:lllchtl Ttm. ·17:21
NellOI1 TrlKl·ll:12
H.icllla Forteo ·18::1&

Ot1Intaçlo
PIIIM'I1l· MIo
Pf\. ·Nio
PIIlIIM11P'IIi· Mio
PT .11Io
PI'B. HIo
POT·NIo
PIIlIPCDOII·1IIo
PUPlL·Nio
PPS·Nio
PY·Nio
GOV,·HIo

Partido Bloco Valo

TololAmaplo 7

PARÁ
BabO PT mo
EIclooe _lho PMOB PMDBJPSTIPTN mo
GIOVInl1,Cluwoz PDT mo
Jaae Coeis PMDB PMDBlPSTIPTN mo
JIlÚ Pr"n!Jl PMOB PMOBIPSTIPTN N60

NIItooPinlo PSOB PSOBIPTB NIo

PouIo Rocha PT mo
RAlnIdoLNl PTB PSOBIPTB NIo
Valdir Ganzer PT NIo

Totol"-' ••

AMAZONAll
Ar1hur VIrgIIJo PSD8 PSlJ8lPT8 NIo
Á11ILN PFL NIo

Jooó lIoIo PFL NIo

LuozFtnllll1do PPB NIoV__tln
PCdoB PSBJPCOOB NIo

Tolal Amomnao : 5

RONllONlA
AQnoldo Muniz PPS NIo
ConlúdoMoora PMOB PMOBIPSTIPTN NIO

Eurlpodu IoIIrInda POT HIo

Expedito JWlIor PFL HIo

MIrInhoRlupp PSOB PS08IPTIl mo
NII!oo CoplxIbI PTB PSOBIPTB NIo

OScar Andrade PFL NIo

86rlloo Clrvllho PSOB PS08IPTB NIo

TolIl RondcnlI: 1

ACRE
IIdoIon<;o Caldeiro PfL NIlo

Jo6o Tolo PPB mo
_BIttIr PPS NIo

Men:oI A/onIo PT NIo
Nlllon MourIO PT mo
ToIalAcrt 5

TOCAHTINS
AnIOnlo Jorge PTB PSOBIPTIl HIo
DIra Coelho PFL NIo

loorAYlIIono PMDB PMtlBIPSTIPTN NIO

Jo6o R1bo1to PFL NIo

Co_ReIs PMOB PMOBIPSTIPTN mo
POIlOrAmortldo PFB NIo

TllIIITOCII'IIIne •

lIIARAHHACl
PMD8IPSTIPTN NIo_FIlho ?MOB

Antonio JooqUIITl ArIiJjo PPB NIo

Cew BIIndoIrl PFL NIo

e-Forroora PFL NIo
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Par1lclo Bloco Voto Partido Bloco Voto

MARANHAO BAHIA
~MouTII PPa Nlo JalroCamelro PFL Nlo
Francllco Coelho PFL Nlo Jeques Wagner PT Nlo
GalloVlelra PMDB PMDBIPSTIPTN NIo JcloAlmBld. PSOB PSDBfPTB Nlo
JoIloClllolo PSOB PS08JPTB Nlo JoIo Lct'lo psoe PSDBJPTB NI.
Jos6Antonk> PSB PSBlPCDOB Nlo Jonfv81 LUcaA JunlOl' PFL NI.
Ne!vaMoren POT Nlo JorgeKhoury PFL NAo
NIooLobAo PFL Nlo JOH LourMlQO PFL NIo
Pedro Femandes PFL Nlo JoSé Roçhft PFL NIo
Pedro Novais PMDB PMDBlPSTIPTN Nlo José Ronaldo PFL NAo
Sebaltllo MId.lra PSDB PSDBfPTB Nlo Jutlhy Junior PSOB PSOBIPTB NI.

ToCai M..."hlo 14 LeurLomanto PFL Nilo

CEARÁ
LulzMorelra PFL NIo
Manoel C35tfO PFL NIo

A<I<IlfoMarlnho PSOa psoBIPTe NIo Mjrlo Negrornonte PSD8 PSDSIPTB Nilo
A1m1kfa de Jeeus PL PLlPSL Nlo Nelson Poll9grlno PT NIo
Antonio Cambraia PSOB PSOBIPTB NAo Peuto BrIga PFL Nlo
AnIOllIo Joú Mola PMOe PMDBlPSTIPTN NIo Paulo MagalhAos PFL Nlo
Chklolnho F8ttoIa psoa psoBIPm NIo

Pe<!rolruJo PMoa PMOBfPSTIPTN Nlo
inicio Arruda PCdoB PSBiPCDOB Nilo Roland !.avlgn" PFL NIo
Jo"Unlllret ppa Nlo Saulo PedfOl8 PSOB PSOBIPTB NIo
Jos'Plmentel PT Nlo Urslclno Queiroz PFL Nlo
Uo_nlara PSDB PSDBIPTB NIO

WaldIr Plr". PT Nlo
Manoel SelvlBllO PSOS PSOBIPTS Nlo WBllor PinheIro PT NIo
Mauro Banevld61 PMOB PMDBlPSTIPTN Nlo

Moronl Tereon PFL N'o iotal Blhl. 32

Plnh~ro uncllm PMDa PMDB/PSTIPTN Nlo MINAS GERAIS
RaImundo Gomoa do Mitos. PSDB PSOBIPTB Nilo Ademir Lucas PSDB PSOSIPTe Nlo

Romm.IFlijó PSOB PSOBfPTB NIo AntOnio do Valle PMDB PMOBJPST/PTN NIo
_Nova~

PSB PSBlPCDOB NIo ArBceIyde Paula PFL N'o
Ubq!an AQullJr psoa PSOBIPTB NIo Bonlféclo de Andrada PSDS psoSIPm ~'o

v;o.ntl Artude PSOB psoBIPm Nlo Cleuber Camelto PFL NIo

Total e_'" 18 CUlItódJoMeftos PSOB PSOBIPTB NIo

I'tAUI
OlJmlo do Caltro PSDS PSDBlPm NIo

Ecfmar More!ra PPB NIo
Bst PSOB psoBIPm NDo

EdtJardo BarbCWI PSOB PSOBIPTB NIo
Ciro Noguelrl PFL Nilo ElIlUtl.l Resende PFL Nlo
Gesllvaldolsa_ PMOB PMDB!PSTIPTN Nilo

GUmar Machado PT NIo
_""Forto. PFL NIlO

H'llo COlta PMOB PMoB/PSTIPTN NIo
Joio HlnriQue PMOB PMDBlPSTIPTN NIo

Herculano AngnlMttl PPS NIo
MUI•• OemH PFL Nilo

Jelme Martlnl PFL NAo
P... Landlm PFL NIo

Jofto F;lSSlIrella PT NIo
Thlmfltocfu Sampaio PMoa PMOBlPSTIPTN Nlo

Jo110Magno PT NIo
WIUlngtonDIaa PT N'o José MilItA0 Psoa PSOS/Pm NIlO

TotoI Pllul I JulIo DelgRdo PMOS PMOSIPSTIPTN NIo

RIO GRANDE DO NORTE LooIVarella PPL NIo

AnIClblrlna !'MOB PMOB/PSTIPTN NIo Unto!n portala PSL PLlPSL NIo

Iberê Ferreira PPS Nlo Mérclo ReInaldo Morelrl!l PPB Nlo

LIIice ROlado PMDS PMDBlPSTIPTN Nlo Msrcos L1mll PMOS PMDBIPSTIPTN NDo

MiJeIoSt PMOB PMDBlPSTIPTN Nlo Mllria do Carmo Lara PT NAo

MAno de OIiVtlnll PMDB PMOBJPSTIPTN NIo
Total RIo Grande do NOftI 4 Odelmo1.e1o PPB Nlo
pARAlBA OllmploPlrel PDT NIO
Avenzoar Arrudli PT Nilo

05m~nrO F'er"lra PMOB PM08lPSTIPTN Nlo

Partldo Bloeo Voto Partido Bloco Volo
pARAlBA MINAS GERAIS
OamlAo F:elk:lano ?Moa PMOBIPSTIPTN Nao Paulo DelgadO PT NIo
Eltarm MorIlI PFL NIo Phlhtmon Rodngues PL PLlPSL Nilo
Enlvllido R1bolm PPB Nilo Rafael GU81T1l PSOB PSDBlPTB NIo
InIidoL_ PSDB PSD8IPTB Nilo Roberlo Brant PFL Nilo
Marcondel G.cIalha PFL Nilo RornlliAnIzJo PPB NIo
RIcardo Rlqu. PSOB PSOBJFrB NIo Romeu Que~oz PSOS PSOBJPTB Nilo
WUSonBreDIJ PFL Nilo Ronaldo VBl'concella! PFL Nilo

TotIl_bo • SlrBlva Fetlpl!l PMDa PMDBlPSTIPTN Nlo

PERNAMBUCO
Sérgio MIranda pedoS PSBlPCDOB Nlo

ArmllOdo MonteIro PMDS PMD8IPSTIPTN Nilo
Vrglho Gulmmiies PT NIo

Clmnentlno Coelho PPS Nilo
VlttonoMedlO1I psca PSOBIPTB Nlo

OjalmaPaet PSB PSBIPCOOB Nlo
Walfndo Mares Gula PTB PSDBfPTB NDo
ZAIr. Rezende PMDa PMDBlPSTIPTN NIo

Eduardo CIfT1I)OI PSB PSB/PCDOB NIo
ZezéPelT&lJIll PFL Nlo

Femllldo Ferro PT Nilo
InoclncloOlivlllra PFL NIo Total Mln..G.,.II .41

JOIO C010Ç0 PMDB PMDB/P5TIPTN NAo EsplRlTO SANTO
JoaquIm FranCisco PFL NIo Feu Roaa PSOS PSD8IPTB Nlo
Jo.. Ch...... PMOa PI.fOBlPSTIPTN NIo JoAoCm:l!r PT Nlo
Luc1Ilno Bivar PSL PLlPSL Nilo José Cano, Elias PTB PSDBIPTB Nlo
LuIzPlauh~"'" PSOB pso8lpm NIo Jolé 08110& Fonl8Cll Jr PFL Nlo
MIIQOI~ JHlJI PSOB pso8lpm Nao Magno Malta ?TB PSOBlPTB NIo
PodroCorrlll PPB Nlo MBtCUS VIcente PSDB PS08lPTB Nlo
~rceug&llo PPS Nlo Max Mauro ?Ta PSDB/PTB Nlo
s.lallll Carvalho PMOB PM08IPSTIPTN Nlo R/taClImata PMOB PMDBlPST/PTN Nilo

5*lIIoGUImI PSOB PSOBIPTB Nlo
Tolof Elglrtlo S.nlo 8

Severino CIVlllCMtI PPB Nlo

TotIl P,,,,unbuc<> :17
RIO DE JANEIRO
Alclone A1hayde PPB Nilo

ALAGOAS AJdlrCBbJlll PSOB psoBIPm NlIo

A!Jll<JIloFIrlH PPB N'o A1êlUlrldre Cardoeo PSB PS8IpeOOa Nilo

HeIonado RIbalro PSOB psoSIPm Nlo AlexAndre santos PSDa PSOBIPTB NIo

Joio c.kl.. PL PIJPSI.. Nlo Almennda de Clrvllho PFL NIo

JoM ThomazNonl) PFL N'o Antonio Canos Blacala PT Nilo

ToCaIA__ '4 AtoIdede Ohwlnl PFL Nao

AyrtonXe~z PPS Nao
8ERGlP~ Bispo Rodngu6s PL PLlPSL Nlo

PSOB PSOSIPTB Nlo~.loFranco CMosSantanQ PT NIo
JorgoAlberto PMDB PMOBJPST/PTN Nlo

Camélia RIbeiro POT NAo
J"'Tolto PSOB PSOB/PTB Nlo

Coronel Gorcla. PSOB PSDBlPTB Nlo
PT NloMarceloD6da Olno F&m.llndM psoa PSOBIPTa Nlo

Pedro V........ PSB PS9IPCOOB Nlo
Dr Helena PSDB PSOBIPTS NIo

ToIII8«'gIpo 5 EberSI1vo POT Nilo

BAHIA EduardoPa•• pm PSDBlPm NIo

1vcldoC6dru PFL NAo Eur1coMll'3nda PPB NIo

Claudio Cajado PFL Nlo Femando Gabm PV Nilo

EllJiolo Slmllla PL PLlPSL Sim Fernando Gonçalves PTe pso8lpm Nilo

F'Ib< Mondonça pm PSOBlPm NIo Frnnclaco Silva PST PMOBIPSTIPTN NIo

Ftw'IC!l!õnloPfnlo PMDB PMDBJPSTJPTN Nilo 16dIoRo58 PMDa PMDBfPSTIPTN NAo

G.raldo Sln'I&M PT Nlo Jair Bol&Ol'1Bro PPB Nao

GnonGW3r18ol11 PFL Nlo Jandu'a FeghalJ PCdoB PSB/PCDOB Nao

Haroldo lima PCdoB PSBlPCOOB NDo JoIoSamo.1o POT Nlo

J.lrn F.mandM PFL Nlo JoraeWI.on PMOS PMDBlPSTIPTN Nilo
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ParUd<l Bloco Voto PArtklO DlocCl Vol<l

RIO OI! JAHEJIIO MATO GII08lW DO SUL
.10M ClI<lOI CooUlho PFL NIo Ben·fi(Jr Ferren PT NIo
LlurllCemo<o PFL Nlo Joio GlandAo PT NIo
1.ulz!WrQ1o PT Nlo Man;8I Filho PMOB PMDBlPSTn:'TN NIo
MIIlonT_ PT NIO Mano SemIno MDe PSDBlPTB NIo
MIroT_ por NIo NII.onTllld pm PSDI3IPTB IIItIT
F'Mtor ViIIdocI Palva PSI- PlJPSl NA<> WaldemlC" lAoka PMDe PMOBIPST/PTN NIo-- PSB PSBlPCDOB NIo
_FoIjó PSOB PSOBIPTB Nilo Total MIto Grouo do 8U1 •

RonMb c.zr eo.tha PODa PSIlllIPTe NIo PARANÁ
Rubem Medi". PFL NIo Abelardo Lupion PFL NIo
_SOl.", PPB Não Affonso Camargo PFl NIo
_B_ POT NAo AIrionRovoda PSOB PSOBIPTB NIo
WondM/OylAortm por NSo ChicO da PrKu:Ma PSOB PSOBIPTB mo
TololRlodo_... :IC DIlc8u SpWlitlco PFB NIo

Dr Rollnho PT NIo
SÃO PAULO GUltavoFroet PMOB PMDBIPSTIPTN NIo
_GokImon PSOB PSDBlPTB NIO HermM flwltMllO PMOS PMDBlPsi/PTN ,.."-- PT NAo IMSSlffiOAI PTS PSOfWTB NIo--, PSOe PSOBIP'TB NAo Ivanio GlHImI PFl NIo
M1<:lrWoCatlal;PIM\JIl'l2Jo PSOB PSOBIPTB NAo JOI6Botb1l PMDB PMOBIPSrlPTN NIo
An1onloKondlr PSDB PSOBIPTB Nilo JOfé CN10f U.rtIn"z PTB PSDBlPrB NIo
AnIDnIoPllloocl PT Nlo L1Jclano P1u.atto PFl mo
Mn<klChInoglIll PT NAo Luiz Carlos Hauly PSDS PSDBlPTB -AmoldoF"",,de'" PP8 NAo M6rdoMMoli PT NIo-- PSDS P5Ilt!IPTB NAo """""'M_ PMlJB PMOBIPSrn>rN NIo
AlyKJ.. ppe NIO Nelson Meocar PPB NIo
_w_

Pl PLlPSl NIO OdfltO B81b1nOl'!1 paDa PSOOIPTB NIo
CMoCllgflo PTB I'SOBIPTB NAo

OINU8~Mno PPB NIO
CMo RtJsIOlnonnO PPB NIO Osmar S«raglkJ PMOB PMDBJPSTlPTN NIo
CI<MoVoll>l PSOO PSDBIPTB NIo RIc8rdo Batroa PPB NIO
Ccroud SObrWIo Pl'l NIO RubenJ Boooo PPS NIo
DeVduoo PSl PLlPSL NIo Santos Filho PFl NIo
DelllrnNMto PPe NIo Wefll6r WanderlK PFl Nlo
OrE_lo PSl! PSBIPcooa NIO
Or fl6l1o por NIo TolaIP.... 2A

DuIIo PlHnlOchl PTU PSDBIPTB NAo SANTA CATARINA
EdinhoAraM> PPS NIo CarlHo Mfns PT NIlO

Ed_JOI'gO PT NAo EdltonAndrlno PMDB PMOBIPSTIPTN NIo

FIIfT*1do Zuppo por NAo FemandO Coruja POT NIo

Glbwto Kalub PFL NIo HugoBlehl PPB NIo

J... MlNgueU' PT NIo Joio Ma\ot PMDB PMOBIPSTIPTN NIo
Joio H.rTmI.nn Neto PPS NIa Jos. Carbl VIe1c'8 PFl ....,
J""'_ PT NAo peclroBlttlll"lOOUrt PFl NIo

Jorge Tadlu Mudoloo PMDB PMDIlIPSTIPTN Nlo Raimundo Colombo PFl NIa

JeNdeAbrou PTN PMOBIPSTIPTN NIO Renato VIannA PMDB PMOBlPSTlPTN NIo

JeNO,"*, PT NAo Vicente Cll'oPrHO PSOB PSDB/PTB NIO

JoH Genolno PT NAo
Toml sau Cltlttna 10

JoMln<iIo PMOB PMOBIPST/PTN NAo

JeNlol_ PT NIo RIO GRANDI! DO SUL

JoH Roberto Bttoc:hIO por NIO AdAoP~ PT NIa

luiz: Antonto F*lry PTB PSOBIPTB NIo AJttonO"" POT -..-ErundinI PSB PS8I!'CDOB NIa A1C81J CoIlares por NIO
ppe NIo

Mo/ulyNeIlo PFl Nilo Augusto ~ardH

P.rtIdo Bloco Voto
IAoPAUlO Partido Bloco VrtQ.-co. Cio'" Pl PtJPSL Nno
-.,. PFl N'o RIO GRAHDe DO SULMkheI TtmeI' PMDS FlUORIPST/PTN M17
Mlton Mol'\H PMDB PMOBIPST!PTN NIo Caio RJeJa PTB PSDBIP1B Não_P..... PPl NOC
NoIo RDdoIfo PMOS PMDBlPSTIPTN NAo OarcislO Perondí PM08 PMOMlSTiIlTN NãoNelton MarQlHlHlll PTB PSDBJPT8 NAo
P_~I PSDe PSOM'TB NAo

EnioBllCCI PDT NãoProfHlOI'loU1%inno PT Nlo__I
PT NAo

Esther Grossl PT Não_'lW PMOB PMDBlP'5TIPTN NIo
RobIon Tum. PPL NAo

Fernando Marroni PT NãoRuDena Foo.n PPS NAo
s.tYIdor2mbakll PSOB PSD8IPTS NIo

Felter Júnki PPB Nãos.mptloD6r18 PSOB PSDBlPTB NIo
_r..,. PSOB PSOBIPTB NIo

PMDBlPSTIPTNV~eo.l.NIto PL Pi.JPSL NA<> Germano Rigotto PMDB Não_ GtozIlIOo
PSOB PSOIlIPTS NAo

lulllll CO/lnI PSOB PSDBIPTB NIo Henrique Foolana PT Não
TotoI ...........

Júlio Redecker PPB NãoMATO GROSIO
0-_ PFL NIo Luis Carlos HeM PP8 NãoOIvJIdoSob<ll1ho PSDB P8D81PTB NAo

T"'~ PMDB PMDBIl'STIPTN Nlo
Luiz Mamooli PT NãoToIaI__ J

DISTRITO FEDI!IlAL Marcos RoIlm PT Não
""""'" Oueltoz

PCdoB PSBlPCDOB Nlo
_F_
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Justificação.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 49

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Passo
a ler:

Os Tribunais Superiores não dispõem de substi
tutos.

A concessão de férias individuais alterará a
composição de Tribunal para os julgamentos dos fei
tos.

Quanto ao Supremo Tribunal Federal, o texto é
de manifesta inconveniência.

São onze Ministros, onde, sempre, um estará,
necessariamente, no gozo de férias individuais du
rante o ano.

O STF, desta forma, nunca estará com sua com
posição completa para o julgamento das relevantes
questões constitucionais. - José Roberto Batochio,
Vice-Líder do PDT. - Dep. José Antônio, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a
palavra, pela ordem, a nobre Relatora.

Resultante da fusão da redação proposta para o
inciso XV do art. 101 , constante do art. 4º da Emenda
nº 13-CE/99 e o texto proposto pelo substitutivo da
Comissão para o inciso XII do art. 93.

Dê-se ao inciso XII, do art. 93, constante do art.
7º do Substitutivo aprovado pela Comissão Especial,
a redação seguinte:

"Art. 93 .

XII - a atividade jurisdicional será inin
terrupta, sendo vedado férias coletivas ou
recesso nos juízos e tribunais de 2º grau,
funcionando, nos dias em que não houver
expediente forense normal, juízes em plan
tão permanente. Nos Tribunais Superiores,
haverá Órgão Especial de Férias para julgar
matérias urgentes.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está pre- A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
judicado o Requerimento de Destaque Simples nº Sem revisão ela oradora.) - Sr. Presidente, há acordo
120. também nesse sentido. A emenda aglutinativa do

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Pre- PMDB enriquece o texto. Portanto, concordamos que
sidência consulta os Srs. Líderes sobre a concordân- seja acrescida ao texto.
cia com a inversão de pauta do item 48 para o item 49, Então, votamos "sim", Sr. Presidente. Vamos adw

proposta pela Sra. Relatora. É evidente que será a vo- mitir no texto l~ssa modernidade das férias forenses.
tação da Emenda Aglutinativa nº 49 antes da de nº 48. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em

Os Srs. Líderes concordam? Há unanimidade? votação a Emenda Aglutinativa nº 49 - Vamos consul·
(Pausa.) tar os Srs. Líderes.

Vamos inverter. Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o Partido Verde?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Verde
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Partido Popular Socialista?

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS, acompanhando o
acordo firmado, vai votar "sim", no sentido de que o ju
risdicionado tenha melhores condições de ser atendi
do pela Justiça, em tempo mais consentâneo com as
suas necessidades.

O PPS vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como

vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Justiça ininter
rupta, o fim dos recessos nos Tribunais de Justiça or
dinária é um avanço. Nos Tribunais Superiores, ins
tância extraordinária, justifica-se a manutenção do re
cesso, mas com a previsão contida no texto, ou seja,
de um Órgão Especial de Férias para julgar matérias
urgentes.

Por essas razões, o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim" e explica por quê. O propósito da reforma du Po
der Judiciário é efetivamente conferir maior celerida
de aos julgamentos e possibilitar o acesso do povo à
Justiça.

A partir desta idéia, a supressão das férias cole
tivas, com a manutenção dos serviços judiciários inin-



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é importan
te ressaltar que, em relação a esta emenda, foi acor
dado que não haverá recesso na primeira instância.
Isso fortalece imensamente o pleito do cidadão por
justiça permanente.
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terruptamente foi um dos parâmetros que orientaram O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre
a formulação de quase todos os textos que se propu- Deputado Marcelo Déda, no exercício da Presidência
nham a alterar a estrutura do Poder Judiciário. Contu- desta Casa e na qualidade de membro do PFL, quero
do, nos Tribunais Superiores, verificou-se a ausência agradecer a V. Exª o regozijo pela vizinhança exalta-
de juízes substitutos. E não se poderia excepcionar, da, como desejo incontido de algum tempo, fazendo
pura e simplesmente, para suprimir as férias nos ór- votos para que ela seja duradoura, para o bem do
gãos de 19 e 29 graus de jurisdição e manter as férias Brasil.
coletivas nos Tribunais Superiores. O SR. MARCELO DÉDA - E que ela avance,

Por essa razão, chegou-se a essa solução inter- produzindo resultados concretos na política.
mediária, no sentido de se criar Órgão Especial de O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
Férias, com competência plena, vale dizer, com com- vota o PFL?
petência de todas as turmas especializadas dos Tri-
bunais Superiores, para que o povo não fique, nesse O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
período, sem a Justiça pela qual anseia. Por isso, Sr. revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda
Presidente, o PDT vota "sim", para aperfeiçoar a es- aglutinativa vem resolver definitivamente o problema
trutura do nosso Poder Judiciário. relacionado às férias ou ao recesso do Poder Judiciá

rio. Para os juízos e tribunais de 22 grau não haverá
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como nenhuma interrupção da atividade jurisdicional, já

vota o PPB? que haverá sempre um juiz de plantão ou um juiz
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- substituto para atender às necessidades dessa ins-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o tância. Nos Tribunais Superiores, em que o número
voto "sim", ou seja, favorável ao acordo. de Ministros é pequeno, haverá um Órgão Especial

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como de Férias, para julgar matérias urgentes.

vota o PT? Sr. Presidente, as férias coletivas ou a saída
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão mensal de um juiz dos Tribunais Superiores, uma vez

do orador.) - Sr. Presidente, o PT, honrado com a vizi- que esses Tribunais funcionam por câmaras, causari-
nhança do PFL agora estamos em quarto lugar no pa- am grandes dificuldades. O Pleno desses órgãos não
inel, com muita alegria comunica a V. Ex/! que está de poderia funcionar com a totalidade de seus membros.
acordo com o texto acertado pelas Lideranças no Co- Por isso, a emenda aglutinativa é procedente.
légio de Líderes. Assim, avançamos mais uma vez, resolvendo definiti-

Por mais simples que pareça uma alteração vamente esta matéria. O PFL recomenda o voto "sim".
como esta no texto constitucional, do ponto de vista O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
dos acadêmicos, dos doutrinadores, ela produz efeito vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN?
na cidadania. A mudança traz qualidade para a rela-
ção entre o Poder Judiciário e a sociedade. Significa O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE.
que a Justiça funcionará de forma permanente; que o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta emen-
cidadão, ofendido em seus direitos, poderá acioná-Ia, da aglutinativa é de autoria do PMDB. Foi apresenta-
independentemente da época do ano ou do dia da se- da pelo Deputado Mendes Ribeiro Filho e pretende
mana. tornar a atividade jurisdicional mais célere, no que for

É esse tipo de alteração, que traz enormes con- necessário, para melhorar a atividade do Poder Judi-
ciário nacional.

seqüências para a vida das pessoas comuns, que de-
vemos registrar com a mesma ênfase com que regis- Portanto, o PMDB, participando desse acordo
tramos aquelas estruturais, que reproduzem concep- com os demais partidos, recomenda à sua bancada o

voto "sim".ções doutrinárias ou teóricas.
No caso, o Partido dos Trabalhadores vota

"sim", porque a emenda encontrou redação que defi
ne o fim das férias coletivas dos juízes, o funciona
mento ininterrupto das Comarcas. Os Tribunais Supe
riores, que terão férias coletivas, deverão manter tur
ma especial de plantão para atender às urgências
que por acaso cheguem a essa instância.

Nesse sentido, o PT vota "sim".
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A exceção, no que se refere ao Supremo Tribu- O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco/PSDB - MA.
nal Federal, não se dá porque foge da lógica da justi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
ça permanente, mas por uma questão simplesmente anterior votei "não".
numérica. O Supremo Tribunal Federal tem onze Mi- O SR. RICARTE DE FREITAS (Bloco/PSDB -
nistros. É impossível conceder férias individuais, por- MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
que não haveria possibilidade de o Colegiado estar ção anterior votei com o partido.
totalmente composto. Com essa única exceção, de- O SR. SÉRGIO BARROS (Bloco/PSDB - AC.
fendemos plenamente o texto da Deputada Zulaiê Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
Cobra, que cria condições para que a Justiça funcio- anterior acompanhei o partido.
ne todos os dias, para todas as pessoas. O SR. ,JOSÉ JANENE (PPB - PRo Sem revisão

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
vota a Liderança do Governo? de acordo com a orientação do partido.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re- O SR. FRANCISCO GARCIA (PFL - AM. Sem
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo reco- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
menda o voto "sim", para acrescentar ao texto que rior acompanhei a orientação do partido.
nos Tribunais Superiores haverá Órgão Especial de O SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PSDB - CE.
Férias para julgar matérias mais urgentes. E reconhe- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
ce no trabalho da Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, anterior votei de acordo com a orientação do partido.
avanço significativo para que a Justiça seja um bem O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente, peço a
permanente da sociedade. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Pre- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to- Exª' a palavra.
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi-
sistema eletrônico. são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exª' que

Está iniciada a votação. mande verificar este posto de votação, porque está
Queiram seguir a orientação do visar do posto. com problemas.
O SR. CARLOS MELLES - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O pos-

a palavra pela ordem. to da Liderança do PPB, nobre Deputado? Mandare-
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. mos tomar as providências.

Exli!. a palavra. O SR. JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente,
O SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Sem revi- peço a palavra pela ordem.

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
votei com a Liderança do partido. Ex!! a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS. O SR. JULIO SEMEGHINI (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

anterior votei de acordo com a orientação da bancada.anterior acompanhei o partido.
O SR. PEDRO CANEDO (BJoco/PSDB - GO.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei de
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de acordo com orientação do PSDB na votação anterior.

acordo com o PFL. O SR. DOMICIANO CABRAL (Bloco/PMDB - PB.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei de acordo

a palavra pela ordem. com orientação do meu partido na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. O SR.INOCIÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

ExA a palavra. peço a palavra pela ordem.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

do orador.} - Sr. Presidente, o PT vota "sim". Exª a palavra.

O SR. ROBERTO ROCHA - Sr. Presidente, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
peço a palavra pela ordem. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. um apelo aos; Srs. Parlamentares para que venham
Exli!. a palavra. ao plenário. Estamos votando a emenda aglutinativa
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da reforma do Poder Judiciário, que trata das férias anterior o meu voto foi "não", acompanhando a orien-
dos juízes e dos membros dos Tribunais de 2Q grau, tação do meu partido.
bem como dos Tribunais Superiores, através de um O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
Órgão Especial de Férias. Ela regulamenta, de uma peço a palavra pela ordem.
vez por todas, a matéria. Portanto, é de fundamental O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
importância na reforma do Poder Judiciário. Exª a palavra.

O PFL faz um apelo aos Srs. Parlamentares O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
para que venham ao plenário. Como se trata de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es-
emenda constitucional, requer-se quorum qualifica- tou apresentando à Mesa projeto de lei de minha au-
do de três quintos, 30a votos a favor. Todos os parti- toria, que torna obrigatória a divulgação de informa-
dos encaminharam "sim". Há necessidade da presen- ções sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
ça dos Srs. Parlamentares. Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre

O PFL reitera o voto "sim". _ DPVAT.

O SR. FERNANDO DINIZ - Sr. Presidente, peço Apresento também outro projeto de lei que dis-
a palavra pela ordem. põe sobre reserva de recursos públicos destinados à

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª habitação, em benefício da mulher responsável pelo
a palavra. sustento da família, e dá outras providências. Ou seja,

O SR. FERNANDO DINIZ (Bloco/PMDB - MG. a mulher, chefe de família, teria, com esse projeto, pri-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação oridade para ser contemplada com habitações pelo
anterior, votei com meu partido. Sistema Financeiro de Habitação, e nos planos e pro-

O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE. gramas habitacionais do Governo Federal.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Obrigado, Sr. Presidente.
anterior, votei de acordo com a recomendação meu O SR. CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente,
partido. peço a palavra pela ordem.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri- Ex!! a palavra.
or, votei conforme orientação do partido. O SR. CARLOS MOSCONI (Bloco/PSDB - MG.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
Mesa solicita aos Srs. Deputados que se encontram anterior, meu voto foi de acordo com a orientação do
em outras dependências da Casa que compareçam Bloco Parlamentar PSDB/PTB.
ao plenário, a fim de que tenhamos um processo de
votação rápido. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Todos

já votaram?
O SR. NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES _ Sr. Pre-

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem V. sidente, peço a palavra pela ordem.

Ex" a palavra. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.

O SR. NARCIO RODRIGUES (Bloco/PSDB _ Exª a palavra.
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blo-
tação anterior, acompanhei a orientação do P80B. co/PMDB - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB-AP. dente, na votação anterior, votei "não", acompanhan-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação do a Liderança partidária.
anterior votei com o partido. O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
com a orientação do partido na votação anterior. Ex!! a palavra.

O SR. NILTON BAIANO (PPB - ES. Sem revi- O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela or-
são do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos
o meu voto foi de acordo com a orientação do meu encerrar a votação. Parece-me que já há número sufi-
partido, o PPB. ciente para isso.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT. O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. Para mim, isso é lamentável. Externo meu des-
Exll a palavra. contentamento quanto à decisão do Presidente da

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela or- Câmara para a questão de ordem que formulamos na
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta- tarde de hoje. Quando um Poder negocia suas prerro-
ria de informar a V. Exê e ao Plenário que, em nome do gativas, deixa de ser Poder. E a decisão do Presidente
PPS, na qualidade de membro da Comissão Especial da Câmara no sentido de dar prosseguimento à Co-
do Salário Mínimo, estarei propondo à Comissão, missão Espe·eial que apreciará a emenda que limita a
amanhã, que o critério para fixação do valor do salário edição de medidas provisórias é, lamentavelmente, o
mínimo seja o da sua aproximação, ao longo do tem- exemplo claro de um Poder que não quer exercer as
po, ao valor da cesta de despesas previstas no art. 7º, suas prerrogativas.
inciso IV da Constituição Federal. Todos falavam em limitar as medidas provisóri-

Nesse sentido, estamos propondo que ele seja as. Agora vão limitá-Ias, mas nem tanto. E esse nem
de 216 reais e 68 centavos valor equivalente a um dé- tanto está dando mais poderes ao Palácio do Planalto
cimo do necessário para o trabalhador brasileiro che- para editar medida provisória, inclusive sobre tributos,
gar ao salário mínimo de 946 reais, que a pesquisa do previdência, sistema financeiro e matéria administra-
Dieese aponta como o indispensável para que uma tiva, o que não podia ser feito antes.
família brasileira de classe média tenha o mínimo es- Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados deve-
tabelecido pela Constituição para cada trabalhador ria ter tomado uma atitude mais forte, mais autônoma,
brasileiro. mais afirmativa e mais positiva, não deixando tramitar

Essa é a proposta que o PPS agrega às demais a emenda constitucional que limita a edição de medi-
que estão sendo discutidas naquela Comissão. Espe- das provisórias.
ramos que, tendo como referência o custo de vida e Este é um desabafo. Vamos lutar com a obstru-
não o valor em dólar, que na realidade nada significa, ção, ou no Supremo Tribunal Federal contra esse
possamos discutir com mais propriedade no seio da acordo, porque ele não serve às prerrogativas do
sociedade brasileira. Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer. O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vou a palavra pela ordem.

encerrar a votação. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E~
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a a palavra.

palavra pela ordem. O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

Ex.ll a palavra. anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Pela ordem. O SR. ARMANDO ABíLIO (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex"l Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
mais alguns minutos, porque os Deputados do PT es- anterior, segui a orientação do partido.
tão se deslocando para cá, a fim de participarem da O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA. Sem
votação. revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anterio-

Aproveito este momento que antecede o anún- res, votei conforme a orientação do partido, o PTB.
cio do resultado da votação para fazer um desabafo. O Sr. Heráclito Fortes, 19 Vi-
Para mim, hoje é um dia triste, porque este Poder está ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
negociando as suas prerrogativas. No acordo ensaia- cia, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer,
do ontem à noite com o Palácio do Planalto, sobre Presidente.
medidas provisórias o Relator está aqui olhando para O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes de
mim; ex-Relator, aliás, porque agora, certamente, encerrar a votação, esclareço aos Srs. Parlamenta-
pode ser do PFL, porque o acordo foi feito, negocia- res, em face das várias manifestações que ouvi ainda
mos as prerrogativas do Congresso Nacional. há pouco, que o que será votado, no que diz respeito

Lamento muito que isso tenha acontecido. Esta ao tema "medidas provisórias", não é um acordo for-
Casa criou um consenso e votou a emenda que limita mulado com o Poder Executivo. A Casa votará o subs-
a edição de medidas provisórias, por unanimidade, o titutivo que veio do Senado Federal, atendendo ao
mesmo acontecendo no Senado. Mas foi só o Poder procedimento regimental; portanto, oferecendo
Executivo dar um grito, e a Casa baixou a cabeça. emendas e apresentando alterações, sobre as quais
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a Comissão e este Plenário decidirão soberanamen- O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Sem revisão
te. O acordo com o Poder Executivo é problema dos do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores
partidos políticos. Se os partidos políticos querem votei com o partido.
apoiar o acordo, é outro problema. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio

Respondo ao meu amigo José Genoíno, que o resultado da votação.
tive o prazer de ouvir pela TV Câmara, dizendo que, V,0TARAM
na verdade, o que vamos discutir e votar é o substituti- ~I~ 398
VO do Senado Federal. Aabo _ 03 O

"Ti - S Ex" d d' C A f stençoes Oem raza? . - quan o IZ que esta amar~ ez Total 401
um ~sf?rç? mu~to,gra~de para vo~ar e o fe~ s?? a minha É aprovada a Emenda Aglutinativa nº 49.
Presldencla a hmltaçao das medidas provlsonas. LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Ao final, se os Srs. Líderes e este Plenário deci-
direm pelo projeto da Câmara, assim será feito.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sinto-me no
dever de fazer uma referência positiva. Até ontem, to
dos os movimentos de tramitação das medidas provi
sórias feitos por V. Exª e pelo Presidente do Senado
incluíam a Oposição. V. Exª e o Presidente do Senado
não têm responsabilidade pelo acordo feito ontem,
que retirou a Oposição das negociações sobre os ter
mos do acordo.

Faço este registro porque sempre fomos consi
derados na tramitação de emenda constitucional so
bre limitação de medida provisória. Mas ontem não o
fomos, e entendo que o que vai tramitar daqui para
frente é o que foi acertado ontem pelos partidos que
dão sustentação ao Governo, que assim se pronunci
aram publicamente na imprensa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero a
V. Ex" três fatos. Primeiro, não havia nenhuma represen
tação oficial da Câmara dos Deputados nessa matéria.
Segundo, o que vai tramitar é o substitutivo. Terceiro, eu
me comprometo, no momento em que a matéria vier ao
plenário, a, mais uma vez, fazer uma reunião de líde
res. Vou promover a reunião de todos os Líderes, e se
pudermos, mais uma vez, alcançar a unanimidade, te
nha certeza V. Ex'! de que ficarei muito feliz.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores votei com meu partido.
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JOtti Roberlo S.lochro PDT Sim Pedro 8ittll1lCOllt PFL Sim
Jullo_1 PSDB pSOEl/PTB S,m
luiz An1ol1IoFloury PTa PSDllIPTB S,m Raimundo CQlcmbo PFL Sim
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Se houver concordância, nós votaremos. Peço,
como fez (I Deputado Marcelo Déda, a compreensão
do Deputado Arnaldo Faria de Sá, para que não se
oponha a esta votação, sem que esse procedimento
firme qualquer precedente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E~
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desde que não firme precedente, vou concordar em
votar as matérias simultaneamente, mas afirmo que
estamos atropelando o Regimento ao votar um DVS,
que teria encaminhamento de votação, e uma emen
da aglutinativa. Estaremos votando um "não" e um
"sim" ao mesmo tempo. Na verdade, estamos "ajam
brando" a votação para cometer uma violência contra
o Regimento. Não vou opor-me, mas fica o registro de
que isso é uma violência regimental.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo di
zer que o Deputado Arnaldo Faria de Sá tem razão.
Se S. Exª se opuser, não poderemos votar. O fato, en
tretanto, como alerta o Deputado Marcelo Déda, é
que essas matérias têm vindo a plenário depois de
longa discussão dos vários partidos, e vêm por acor
do.

Justificação

EMENDA AGLUTINATIVA NQ 48

A Reforma do Poder Judiciário tem por escopo
proporcionar uma celeridade e efetividade da presta
ção jurisdicional, bem como assegurar o acesso ple
no e democrático à justiça.

Neste diapasão, a atual localização geográfica
dos Tribunais Regionais do Trabalho vem ao encontro
de tal anseio, na medida em que viabiliza aos cida
dãos de vários Estados-Membros o amplo acesso
aos órgãos desta Justiça Especializada.

José Roberto Batochio, Vice-Líder do PDT 
José Antônio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero fazer uma questão de ordem a respeito
da matéria que V. Exª está anunciando agora: a
Emenda Aglutinativa nQ 48.

Não tenho nada contra o acordo que foi celebra
do, mas não podemos, numa única votação, tratar de
um DVS e de uma emenda aglutinativa, porque esta
ríamos suprimindo um texto do relatório da Deputada
Zulaiê Cobra e acrescentando novo texto. Não pode
mos fazer as duas coisas na mesma votação. Regi
mentalmente, estaríamos cometendo uma incon
gruência ao suprimir um texto e criar um novo.

Com base no texto original da Proposta de
Emenda Constitucional nQ96-A/92, do substitutivo da
Relatora (Complementação do Voto da Relatora) e
das Emendas nQs 12 CE/99; e 44 CE/99, no que tange
à redação do art. 116, apresentamos a seguinte
Emenda Aglutinativa:

Suprime o § 1Q do art. 113, com redação dada
pelo art. 25 ao substitutivo adotado pela Comissão
acrescentando o seguinte artigo no Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias.

Art. (...) Mantidos os já existentes, a lei somente
criará novos Tribunais Regionais do Trabalho quando
demonstrada a efetiva necessidade do órgão, consi
derando-se o número de habitantes e de processos
trabalhistas.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se Salvo melhor juízo, temos de votar o destaque
à votação da Emenda Aglutinativa nQ 48. simples para suprimir, e só depois criar um texto.

Numa única votação não podemos tratar de duas
condições diferentes: uma supressão e uma emenda
aglutinativa.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E~
a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço com
preensão ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. É óbvio
que temos o maior zelo pela regra regimental, mas
todo esse processo de votação da reforma do Poder
Judiciário tem sido objeto de negociação entre os Lí
deres. Não há nenhum preju ízo em proceder da forma
como a Mesa organizou a votação, até porque, antes
de se iniciar a sessão, foi aprovado o requerimento de
preferência, que teve a capacidade de reordenar a vo
tação da tarde de hoje.

A minha contradita é para que V. Exã , conside
rando o acordo e o fato de que o Plenário aprovou o
requerimento de preferência, mantenha a votação da
emenda em tela.



de?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Partido
Verde como vota? (Pausa.)

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ.Sem re
visão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, acho que a Relatora, De
putada Zulaiê Cobra, buscou minimizar o impacto
desse dispositivo, porque, a rigor é bom que se regis
tre, quando o projeto de reforma do Poder Judiciário
esteve em mãos do Sr. Relator, Deputado Aloysio Nu
nes Ferreira, foi criada uma grande celeuma em torno
da manutenção ou não da Justiça do Trabalho nos
moldes em que hoje a Gonhecemos.

A Deputada Zulaiê Cobra ratificou a existência
da Justiça do Trabalho, eliminando a possibilidade da
absorção desse mister pela Justiça Federal. O dispo
sitivo de agora, ao manter os atuais Tribunais Regio
nais do Trabalho, além de garantir a eficácia desse
entendimento, remete à lei a possibilidade de novas
construções ou de adoção de novos Tribunais Regia-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha- nais, em função do número de habitantes e de pro-
verá precedente, e mais uma vez vai prevalecer a cessas trabalhistas.
vontade dos Srs. Líderes. O voto do PPS é "sim", para aprovarmos a pre-

Vamos então votar a Emenda Aglutinativa nQ 48. sente emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
a palavra à Sra. Relatora, Deputada Zulaiê Cobra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Relatora

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP. do projet~ da re!orma do JUdiciári~ ~em se mo~trado,
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vamos vo- a cada dia, mais competente, politicamente. E uma
tar a emenda aglutinativa do PMDB, que apenas e pessoa muito hábil, e aos pouquinhos vai levando to-
tão-somente coloca uma vírgula no meu texto e das as suas propostas adiante.
acrescenta: "mantidos os Tribunais Regionais do Tra- Essa emenda que mantém os Tribunais atuais e
balho já existentes". possibilita a criação de outros somente por lei é muito

É uma pequena modificação, diante do temor sábia. Inclusive, muitos Tribunais do Trabalho esta·
que muitos Tribunais Regionais do Trabalho, de vários vam preocupados, porque iriam deixar de existir, mas
Estados brasileiros, manifestaram, porque tiramos do assim gregos e troianos estão sendo agradados pela
texto constitucional a determinação de que cada nobre Relatora, que vai levando com competência a
Estado criará o seu TRT. Mantido o texto, trata-se reforma do Judiciário ao final.
tão-somente de uma vírgula, acrescentando a ex- O PL encaminha o voto "sim".
pressão "mantidos os Tribunais Regionais do Traba- O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
lho já existentes". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 112 da

Era só isso. Constituição Federal prevê que em cada Estado haja
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- um Tribunal Regional do Trabalho. A Relatora modifi-

ção a Emenda Aglutinativa nQ 48. Vamos ouvir os Srs. cou isso, estabelecendo regras para a criação de Tri-
Líderes. bunais. Essa alteração permite a manutenção dos 24

Como vota o Partido Humanista da Solidarieda- TRT que já estão em funcionamento e cria a expecta-
tiva de se alcançarem os recursos para os Tribunais
regionais nos outros Estados. Isso fica estabelecido
na Constituição, através de uma regra transitória, já
que é a manutenção de uma situação transitória.

Por isso, o voto do Bloco PSB/PCdoB é "sim".

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tínhamos uma
norma dispondo sobre situações transitórias no corpo
permanente da Constituição, qual seja, o critério para a
criação de novos Tribunais Regionais do Trabalho. O
que se fez foi deslocar esse § 1Q do art. 113 do corpo
permanente para o Ato das Disposições Constituciona
is Transitórias, que era o seu lugar adequado.

Ficam mantidos os atuais Tribunais Regionais
do Trabalho, pelo que dispõe o atual texto, e também
o texto oferecido pela nobre Deputada Zulaiê Cobra.

Aliás, Sr. Presidente, quero render as minhas
homenagens ao nobre Deputado Marcelo Déda, in~

cansávellutador pela manutenção dos Tribunais Re
gionais do Trabalho em todas as Unidades da Federa
ção, possibilitando assim aos trabalhadores recorre
rem nos seus pleitos trabalhistas sem a necessidade
de se deslocar para outros Estados da Federação, o
que seria impossível pela falta de recursos econômi
cos, podendo ver julgado em segundo grau seu pleito
no próprio Estado onde reside e trabalha.



o SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria, desde o iní
cio da reforma do Judiciário, causou muita polêmica,
porque no texto original havia a possibilidade da extin
ção de cinco TRT, dentre os quais o TRT da 201! Re
gião, sediado no meu querido Estado de Sergipe.

Eu e vários Deputados, como o Deputado Wel
Iington Dias, do Piauí Estado que também tinha o seu
TRT ameaçado, nos mobilizamos e buscamos cons
truir na Comissão, com outros Parlamentares de ou
tros Estados, um consenso que viabilizasse a manu
tenção de uma estrutura que tem servido à classe tra
balhadora, que tem agilizado o trâmite dos feitos tra
balhistas, que tem possibilitado, portanto, o direito ao
acesso à Justiça por parte especialmente dos traba
lhadores.

A solução agora encontrada no texto elaborado
sob a influência e o talento do Deputado José Rober
to Batochio, alterando a localização da matéria, desti
nando-a ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e, sobretudo, deixando explícita a perma
nência dos atuais TRT, cessando a angústia que atin
gia trabalhadores, empresários, advogados e juízes
do Brasil inteiro, especialmente nos Estados que es
tavam em tese ameaçados, vai ao encontro do mérito
da proposta, que é a manutenção dos Tribunais.

Nesse sentido, com muita alegria, e trazendo
aqui o agradecimento dos trabalhadores de Sergipe,
O PT encaminha o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que não
houve tentativa alguma por parte da ilustre Relatora
de alterar a emenda aglutinativa que trata da manu
tenção dos Tribunais Regionais existentes. Apenas
quis tornar mais explícito o texto, dizendo que serão
mantidos os Tribunais Regionais Eleitorais existentes
e que poderão ser criados outros Tribunais, através
de lei que será votada por esta Casa, reservado o nú
mero de habitantes e de processos existentes na Jus
tiça do Trabalho.

Portanto, o texto fica mais conciso, atende aos
interesses da Justiça do Trabalho e sobretudo de
quem vai ser o beneficiário maior dessa Justiça, ou
seja, o trabalhador brasileiro.
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Nesta conformidade, atendendo aos elevados Deste modo, Sr. Presidente, o PFL recomenda o
interesses da classe trabalhadora brasileira e da fun- voto "sim",
cionalidade da Justiça do Trabalho, o PDT vota "sim". O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa emen-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o da foi capitaneada pelo PMDB e teve o apoiamento
voto "sim". de todas as Lideranças.

O PMDB entende que foi uma emenda moraliza
dora no seu mérito. Temos 27 Unidades Federadas, e
pretendemos, com essa emenda, resguardar os 24
Tribunais Regionais do Trabalho já existentes.

O PMDB tem pequenas restrições na forma le
gislativa como foi elaborada a emenda, mas entende
que, no mérito, ela é de grande importância.

Portanto, o Bloco PMDB/PST/PTN encaminha o
voto "sim",

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que estamos
votando é um dos bons consensos obtidos por inter
médio da participação efetiva da Relatora, Deputada
Zulaiê Cobra, e também dos diversos partidos de situ
ação e de oposição, que trabalharam com afinco na
busca de uma reforma do Judiciário que atenda efeti
vamente aos interesses da sociedade brasileira.

Na verdade, a Sra. Relatora colocou instrumentos
que criavam limitações à instituição de novos Tribunais
do Trabalho, mas, acatando proposta do PMDB, reforça
da por apelos de diversos Estados do País que temiam a
perda da sua representação, concordou em incluir no
texto a permanência dos Tribunais já existentes.

Portanto, é um consenso que valoriza a partici
pação de todos nesse processo.

Sr. Presidente, no momento em que encaminho
"sim" nesta votação, peço licença a V. Exª para uma
rápida e objetiva palavra.

Pela primeira vez, assumo esta tribuna como Lí
der do Bloco majoritário desta Casa, composto pelo
PSDB e pelo PTB.

É uma honra muito grande para nós, do Partido
da Social Democracia Brasileira, podermos ter como
parceiros mais próximos aqueles que, desde o início
do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, têm prestado o seu apoio, a sua solidariedade e,
muitas vezes, a sua contribuição crítica aos diversos
avanços que conquistamos até aqui.

Quero deixar de forma bastante clara a minha
palavra de extrema compreensão sobre a importân
cia desse espaço que passamos a ocupar e de uma
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compreensão ainda maior sobre a limitação das nos- votação da sessão, e fica cancelada a sessão extra-
sas ações se não pudermos ter a mesma parceria, a ordinária que teríamos na noite de hoje.
mesma solidariedade e a mesma relação extrema- Portanto, é a ultima votação desta sessão.
mente franca e leal que tivemos até agora com os de- O SR. ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente
mais partidos, seja da base, seja da Oposição. peço a palavra pela ordem. '

Nossa intenção, nossa ação, Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
será sempre no sentido de avançar conjuntamente, Exa. a palavra.
buscando ~oluções~que pa~tam da discu~são pr~fun- O SR. ZENALDO COUTINHO (Bloco/PSDB _
d~ ~as várras q~_estoes aqUi travadas. HOJe V. Ex pre- PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
sldlU uma reunl~o. de ~orma extremamente c1~ra, va- dente, nas votações anteriores acompanhei o partido.
lendo-se da partlclpaçao, ressalto, sobremaneira cor- •
tês, firme e cordial dos Líderes Inocêncio Oliveira e O ~~. JOSUE BENGTSON (~loco/PTB - PA.
Geddel Vieira Lima. Iniciamos a construção desse re- S:m revls~o do ora?or.) - Sr. Pr~slden:e, nas vota-
lacionamento em benefício desta Casa. E foi esse çoes anterrores votei conforme onentaçao do PTB.
bom relacionamento que possibilitou avançarmos na O SR•.S~LAS BRASILEIRO (~loco/PMDB -
instalação dos trabalhos da Comissão que discutirá o MG. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, nas vo-
novo texto, restringindo o uso abusivo de medidas tações .anteriores, votei de acordo com a orientação
provisórias, e também aquele que definirá os novos do partido.
parâmetros para o salário mínimo. O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem

Mantenho portanto a idéia de que saberemos revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
exercer o novo ~spaço q~e passamos a ocupar com rior acompanhei o encaminhamento da Liderança do
extrema firmeza, mas sobretudo com a compreensão PFL. ~
inequívoca de que esta é uma Casa plural, onde os O SR. PAULO MOURAO (Bloco/PSDB - TO.
avanços efetivos só são conquistados com muito de- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
bate, discussão e principalmente com a compreensão votações anteriores votei com a orientação do PSDB.
da limitação de cada um de nós. O SR. REGINALDO GERMANO (PFL - BA.

Saúdo, mais uma vez, os companheiros do PTB Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
e os demais companheiros do Congresso Nacional. votação, votei de acordo com o PFL.
(Palmas.) O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que o revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an-
Governo recomenda? teriores acompanhei a Liderança do PFL.

O SR. RICARDO BARROS (PPB _ PRo Sem re- O ~R: EUNíCIO OLIVEIRA (BI.oco/PMDB - CE.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo também S:m revls~o do ora?or.) - S~. Presidente, nas vota-
recomenda o voto "sim". çoes anterrores voteI com a LIderança do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Srs. De- , O SR. PRES~?ENTE ,(Michel Tem.er) - Amanhã,

put d t I f
' d t .,. as 15 horas, reunlao de Lideres na mmha sala para

a os omem os seus ugares a Im e er iniCIO a . r •

votação'pelo sistema eletrônico. seleclon8:rm~s no mmlmo dez destaques de emen-
das aglutlnatlvas.

Está iniciada a votação.. O SR. GILBERTO KASSAB - Sr. Presidente,
O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAUJO - Sr. Pre- peço a palavra pela ordem.

sidente, peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. a palavr..1.

Exll a palavra. O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Sem re-
O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO (PPB - visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- votei de acordo com a Liderança do PFL.
ção anterior meu voto foi "sim". O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (Bloco/PTB - vra pela ordem.
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
tação anterior meu voto foi "sim". Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem. Pro-
esclarecer aos Srs. Parlamentares que esta é a última nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e



Monsenhor Manoel Azeredo Brito, a quem ho
menageamos nesta oportunidade, fazendo esse re
gistro para os Anais do Congresso Nacional, nasceu
na cidade de Taubaté, no dia 20 de junho de 1930,
sendo o caçula de um total de dez filhos do casal Nes
tor Barbosa de Brito e D. Olympia de Azeredo Brito.
Foi batizado na Catedral de Taubaté no dia 12 de ju
lho do mesmo ano, tendo sido crismado por Dom
Epaminondas Nunes de Ávila, na Capela do Palácio
Episcopal, no dia 15 de setembro de 1932. Fez sua
primeira comunhão no Santuário de Santa Terezinha,
em 1º de janeiro de 1938, tendo recebido a sagrada
Eucaristia das mãos de Dom André Arcoverde, se
gundo bispo Diocesano de Taubaté.

Seus primeiros estudos foram no Grupo Escolar
Lopes Chaves, onde concluiu brilhantemente o então
curso primário, sendo aprovado no 1Q e no 4º anos
com nota 100 e no 2º e no 3º com nota 95. Fez o curso
de Admissão ao Ginásio Nossa Senhora Aparecida
com a professora Beatriz de Barros Bernardes. O cur
so Ginasial foi feito no Ginásio Estadual, iniciado em

Ao fazer seu agradecimento, Monsenhor Mano
el Azeredo Brito lembrou-se das palavras do pregador
do retiro que antecedeu sua ordenação sacerdotal,
há 45 anos, que dizia aos presentes que fossem pa
dres e somente padres, ou seja, que dedicassem
suas vidas inteiramente a Jesus Cristo e a seu povo.
Nesta singela homenagem a este sacerdote exem
plar, fazemos nossas as palavras do Diácono Geraldo
Aielo: "Nós sabemos que a conduta do Monsenhor
Manoel Azeredo Brito, nesses 45 anos de sacerdócio,
tem sido exatamente a de atender ao apelo que lhe foi
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Srs. Deputados, o dia 5 de fevereiro último foi um mo- feito naquele retiro espiritual, dedicando-se inteira-
mento de muito júbilo para a comunidade católica da mente a Deus e a seu povo".
cidade de Tremembé e toda a região do Vale do Para- A Diocese de Taubaté, Sr. Presidente, comemo-
íba. Em uma cerimônia das mais concorridas, realiza- ra neste mês de fevereiro o 90Q aniversário do Semi-
da na Basílica do Senhor Bom Jesus, de Tremembé, nário Diocesano Santo Antônio. Também comemora
reunindo o Bispo Diocesano de Taubaté, Dom Carmo os 90 anos de seu jornal oficial, O Lábaro, uma publi-
João Rhoden, o Bispo Emérito Dom Antônio Afonso cação católica a serviço de toda a Diocese, que conta
de Miranda, o Vigário Geral da Diocese de Taubaté, em seu Conselho Editorial com as presenças do CÔ-
Monsenhor José Oswaldo Clemente, além de um nego Pedro Lopes, do Cônego Donizetti Sgarbi e do
grande número de sacerdotes, diáconos e fiéis, a Padre José Afonso Lobato, tendo como editor Henri-
nossa querida cidade de Tremembé viveu um dos que Fariél e como jornalista responsável Dom Antônio
seus momentos mais emocionantes dos últimos qua- Afonso de Miranda. E a edição desta semana do jor-
renta anos. nal O Lábaro, ao falar das homenagens a Monsenhor

Ali, Sr. Presidente, na belíssima igreja do Se- Manoel Azeredo Brito, explica qual o significado des-
nhor Bom Jesus, que atrai fiéis de toda a região, nota- sa importante honraria.
damente no período de seus festejos, no mês de O título de Monsenhor, companheiros parla-
agosto, o Cônego Manoel Azeredo Brito, Pároco de mentares, é concedido pelo próprio Papa, a pedido do
Tremembé e Reitor da Basílica do Senhor Bom Jesus, Bispo Diocesano, ao sacerdote de virtudes notórias,
foi agraciado com o título de Monsenhor, concedido vida exemplar e que presta relevantes serviços à Igre-
pelo Santo Padre, o Papa João Paulo 11. ja Católica. A partir da concessão do Utulo, o Monse-

A cerimônia de outorga desse importante título, nhor passa a pertencer ao seleto grupo de Capelães
com a rubrica papal, fez parte da celebração da Euca- de sua Santidade, o Papa. Entre os sinais visíveis de
ristia, presidida pelo Bispo Diocesano de Taubaté, tal honraria, é permitido ao agraciado o uso de batina
Dom Carmo João Rhoden. Em sua homilia, Dom Car- com frisos vermelhos, igual às batinas dos bispos.
mo enfatizou que a outorga da comenda pelo Santo Nas cerimônias litúrgicas no Vaticano o Papa é sem-
Padre atendeu a pedido dos próprios colegas de clero pre acolitado por monsenhores. Não existe propria-

mente uma escala hierárquica que coloque o Monse-
do então Cônego Manoel Azeredo Brito, o que o emo- nhor acima dos demais sacerdotes. Trata-se de um ti-
Cionou sobremodo, pois comprova o carinho que to-

tulo honorífico, que no texto latino que concede tal
dos os padres e diáconos da Diocese taubateana de- honraria é traduzido como Capelão de Sua Santida
dicam ao agora Monsenhor Azeredo Brito. de.

O documento do Papa João Paulo 11, redigido
em latim, foi lido por Dom Antônio Afonso de Miranda
e por ele traduzido para a língua portuguesa. Visivel
mente emocionado, nosso preclaro amigo, Monse
nhor Azeredo Brito, não conteve a emoção e as lágri
mas, principalmente ao sentir, naquele momento su
blime e abençoado pelo Criador, o carinho demons
trado pelos colegas de clero e por toda a comunidade
católica do Vale do Paraíba, ali presente maciçamen
te.
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1942. Em julho do mesmo ano ingressou no Seminá- tacar que em 1975 foi empossado no Cabido Dioce-
rio Diocesano Santo Antônio, onde permaneceu até sano como Cônego Honorário, mesmo ano em que
1947, período em que foram reitores da instituição os ascendeu ao cargo de Reitor da Basílica do Senhor
Padres João Marcondes Guimarães -1942 a 43; Te- Bom Jesus e ainda recebeu o título de Cidadão Tre-
odomiro Lobo - 1944 e 45; Tarcísio de Castro Moura membeense, láurea das mais justas, concedida pela
-1945 a 47. A cerimônia de vestição de batina deu-se Câmara Municipal de Tremembé.
no dia 27 d~ feverei!o de 1947, tendo como ?f!c!ante Este um breve resumo da vida desse sacerdote
Dom FrancIsco Borja do Amaral. Em 1948 IniCIOU o , " , ,

d F'I f' S'" C t Idi' Sr. Presidente, que Indubitavelmente vem cumpnndocurso e I oso la, no emlnano en ra o plranga, ' ,
em São Paulo, De 1951 a 1954 cursou Teologia na fielmente a promessa de ser~lr a Deus e, a seu povo.
Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, Um padre que ama e r~s,:elt~ a comunidade a que
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. serve, fazendo de sua eXlstencla realmente um verda-

N h d d d d
' deiro sacerdócio, marcado pela fé, pela benemerên-

osso omenagea o or enou-se pa re no la, ,S' ~

8 de dezembro de 1954, em cerimônia solenemente cla e o amor a anta Igreja. De~de ~ sua ordenaçao,
presidida pelo Bispo Dom Francisco Sorja do Amaral, em 8 de dezembro de 1954, ate o dia 8 d~ dezembro
tendo como padrinho o Padre Donato Pasquarelli e de 1999, ~onsenhor Manoel Azeredo Bnto celebrou
paraninfos Nestor Barbosa de Brito e Waldemira Lobo 2?.494 missas, Se~~re le~ando uma mensage~ de
Brito. Sua primeira missa foi rezada no dia 9 de de- fe e de conforto esp~n:ual a nossa, gente, conduzindo
zembro de 1954, no Santuário de Santa Terezinha. A seu rebanho sob a eglde dos ensinamentos do Mes-
primeira missa solene foi celebrada no dia 12 de de- tre Jesus,
zembro daquele ano, tendo como diácono o Cônego Neste momento, Sras. e Srs. Deputados, presta-
Evaristo Campista César, subdiácono Padre Cirilo mos essa homenagem ao ilustre Monsenhor Manoel
Gonçalves Paes, pregador Padre Pedro Lopes e pa- Azeredo Brito, cumprimentando-o pelo recebimento
raninfos Eliseu Marcondes Azeredo e Henriqueta de tão honroso título concedido pelo Santo Padre, o
Azeredo de Miranda. Papa João Paulo 11, neste ano jubilar. Cumprimenta-

Destacamos também de seu piedoso currículo: mos ainda ao ilustre Bispo Diocesano de Taubaté,
Consagração à Nossa Senhora, segundo o método Dom Carmo João Rhoden e todos os sacerdotes, diá-
de São Luiz Maria Grignion de Montfort, em 31 de maio conos e fiéis do Município de Tremembé e de todo o
de 1946, rezando o Rosário diariamente desde 2 de de- Vale do Paraíba, Litoral Norte e região Mantiqueira,
zembro de 1962; em 30 de setembro de 1977, no 8Qll pela concessão desse título a Monsenhor Manoel
aniversário de Santa Terezinha, fez o Acte D'ofrande a Azeredo Brito, que honra e dignifica toda a nossa co-
~amour Miséricordieux; Ordens - Tonsura no dia 4 de fe- munidade católica.
vereiro de 1951 por Dom Paulo Rolim Loureiro; Ostiariato P S t A t' h ' t' d h

L 'it t 3 d' ' d 1952 Do P I R ara an o gos In o, no In Imo o orneme e ora o - e .sverelro e , por m au o 0- . t O E D ,. d' 't
lim Loureiro; Exorcistado e Acolitado - 8 de fevereiro de eXls e eus. que eus, mlser!cor 10~O, perml a ~ue

1953 por Dom Antonio Maria Alves de Siqueira; Subdia- Monsenhor Manoel Azeredo ~n~o continue por mUitos
conato - 31 de janeiro de 1954 por Dom Antonio Maria anos exercendo e~se sa?~rdoclo de amor',~ue tanto
Alves de Siqueira; Diaconato - 7 de fevereiro de 1954 por engrandece a Igreja CatolJca de nossa reglao.
Dom Paulo Rolim Loureiro. Todas essas ordens foram O SR. VIC PIRES FRANCO - Sr. Presidente,
conferidas na Capela do Seminário Central do Ipiranga, peço a palavra pela ordem.
na capital paulista. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

Nosso querido Monsenhor Azeredo Brito foi pro- a palavra.
fessor~no Se'!1iná~io Dio~esano entre 195~5 e 195~, O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Sem re-
Capelao ?a Vila Sao Jose em 1~5?~ Capelao do balr- visão do orador.) _ Sr. Presidente, na primeira vota-
ro d~ E,stlva de 1955 a 195~, Vlgano Cooperador da ção acompanhei o meu partido.
ParoqUla de Santana em Sao José dos Campos de
1957 a 1958 e no ano de 1960 e Vigário Ecônomo de O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Redenção da Serra de 1958 a 1960. S:m revis~o do ora?or.) - Sr. Presid,ente, nas vota-

Em 24 de abril de 1960 tomou posse na Paró- çoes antenores votei com o meu partido.
quia do Senhor Bom Jesus em Tremembé, onde en- A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
contra-se até hoje, sendo deveras estimado e respei- revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an-
tado por toda a população tremembeense. Vale des- terior votei com o partido.
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O SR. ANIVALDO VALE (Bloco/PSDB - PA. O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB - RS.
Sem ~evisão.do orador.) ~ Sr. Presidente, na votação Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o partido. anterior votei com o meu partido.

O SR. .O~MAR SERRAGLIO (Bloco/PMDB - A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
PRo Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, na se- palavra pela ordem.
gunda votação votei com o partido. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, V.Exa. a palavra.
peço a palavra pela ordem. A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG. Pela

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gosta-
a palavra. ria de cumprimentar o jornal Gazeta Mercantil e a Cans-

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or- trutoraAndrade Gutierrez por evento acontecido hoje em
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre- Belo Horizonte, no Museu de Arte da Pampulha. Tra-
sento requerimento de informação ao Ministro de tou-se de um grande seminário para discutir a questão
Estado da Defesa sobre atividade do serviço militar do saneamento básico da Grande Belo Horizonte.
no ano de 1999. O evento contou com a presença de muitas au-

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a toridades, de muitos estudiosos, ambientalistas, ar-
palavra pela ordem. quitetos e urbanistas. Tivemos oportunidade de parti-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. cipar do acontecimento e de certa forma também re-
a palavra. presentar esta Casa.

O SR. NICIAS RIBEIRO (Bloco/PSDB - PA. Então, queria cumprimentar o jornal Gazeta Mar-
Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, nas duas cantil e a todos os promotores desse importante semi-
primeiras votações 8;companhei a orientação do nário em Belo H..0rizonte na manhã e tarde de hoje.
PSDB. O SR. JOAO COSER (PT - ES.) - Sr. Presiden-

O SR. MARCOS LIMA (Bloco/PMDB - MG. te, peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ções anteriores votei com o PMDB. V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG. O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão do
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas vota- orador.) - Sr. Presidente, ficamos ouvindo as banca-
ções anteriores votei com a bancada. das estaduais na Comissão Mista de Orçamento e,

A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. Presidente em função disso, perdemos a votação anterior. Meu
peço a palavra pela ordem. ' voto teria sido com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Sem revi-
V.Exa. a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB _ RO. acompanhei a orientação da bancada do PPS.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr, Presiden- O SR. AL~IR SÁ (PP~-RR.Sem r~visãodo ora-
te, quero registrar que apresentei projeto de lei que ai- d~r.) - Sr. :resldente, votei com o partido nas vota-
tera dispositivos da Lei nº 8.213/91, aumentando o çoes anteriores.
valor da cota do salário-família. Apresentei também O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo
indicação ao Presidente Fernando Henrique Cardo- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-
so, ao Ministro do Trabalho e ao Ministro da Previdên- ções anteriores votei com a Liderança do PSDB.
cia Social, para que estudem o aumento do salá· O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
rio-família. Acreditamos ser um projeto importante cerrar, Todos votaram? (Pausa.)
para os trabalhadores mais carentes e um projeto de Está encerrada a votação.
grande alcance social. Anuncio o resultado:

O SR.IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente, Votaram "sim" 409 Srs. Parlamentares;
peço a palavra pela ordem. Votaram "não" 2

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas três votações
anteriores votei com o meu partido.
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nlclo VeúÇIo : 22iQ2I2OQIl11:2f IIARANHAo

FiIII Vll!oçIo : 22IIl2I2OOO 11:31
A1b*1oo FMho PUOB PM08JPSTJPTN Sim

PrtlkHtallla Votaçio:1IIdIal T.,.".. -1.,00 AntonIO Joaquim Ar1lóio PPS Sm
c....S.ncMr. PFl Sm
CO.laFerr..... PFl Sm
EJI&etJMoura PPS Sm

'Rs.kJ.4t d. votldg G..ttelVieo PMOB PlADBlPSTil'TN Sm
8i1l1 409 J""'C_ PSOB PSOB.I'TB Sm
NIo 2 ortentaçlo JoM Antooio Akn.kla PSB PSBiI'COOB SIm

Abe~ O PllOM"III·8lm N"""'MorOll1l PDT Sim

TOCII da Votaçlo 411
PlIDBoHllPTN - SIm N~loOIo PF" Sim
PFL-Slm Pedro FItm8ndH PF" SIm
PT-Slm POdto_ PMtlS PMDBlPSTIPTN Sm
PI'II-1Irn Roberto ROCha PSDs PSDBlPTB Sm
PQT.8in SobaoUlollad"l PSDB PSOBIPTB Sim

M17
Pse.fCOOB • Sim TOIIIIII/lnlllo '14
PIJPIL• 111m cEARÁ

412
PI'S·SIlIl NJolfoMarlnl1o PSDB PSDBlPTB Sim

Total QuDlUlll PV·,1m Alm_doJlo... Pl Pl.il'Sl Sim
PHll-SInI AntonIO C&mbra18 PSDB PSOBIPTB SIm
GOV.·SInI Anll>n<lJoúMota PlADa PMDBlPSTIPTN Sim

Arnon BealTI psoa PSDIlIl'TB Sm
ChIQUIOho Fdo.. pscs PsDB/PTB SIm
EunletOOllYtlra PlADa PMDBlPSTIPTN Sim1.-- PCdoB PSBiI'COOB Sim

oo.truçIG
JOittLlnh... Pl'B Sim
JoM PIIT*lIel' PT Sm
l"'_"" PSOB PSOBil'TS Sm
lAaoool SaMano psce PSOBIPTB Sm
Mauro_I PlADS PlAOBlPSTil'TN Sim
lA""",IT~ PFl Sm
N*aon Otoeh psoa PSDB/PTB S<m

Partlllo Bloco Volo _l.Indlm PIADB PlADBlPSTIPTN Sim

ROIWilA RlmlJnóo GarnH de Matai psce PSDBiI'TB Sim

AírtonC....VIli Pl'S Sim Roolmol FI!O psce PSD8IPTB SIm

NceItI A1meldfl PMOG PMDBI1'STIPTN Sm UbOfanAQular PSOB PSDBlPTB Sm

A1mlrSj PPB Sim Vlcanto_ PSDS PSOI!IPTB Sm

lolf_ PFl Sim TlIlI.e- 20

ToIII Ror_ .4
PlAul
S SI PSOB PSDB/PTB Sm

~Á Ciro Noguoirl Pfl Sm

IIOOlnIo Fll460 PST PM08IPSTIPTN Sim G••rvakto ....... PMDa PlADBlPSTil'TN SIm

BaduP1cloçcJ PSOB PSOBl1'TS SIm '"*'ChtoFot1e. PFl Sim

Dr BanadI!D DleI PPB SIm JoIoHtnn<liJ41 PMOB PMDBiI'STIPTN Sim
Mus.aDernes PFl Sim-- PTB PSOIlIPTB Sim Puollndlm PFl SIm

_MIhonlon PSB PSBlPCOOB Sm ThamlatoclH s.mpalo PMOB PlAOBIPSTIPTN Sim

FitIrna PaIMI PSOB PSOBl1'TB Sim WoIlClgfonDIao PT SIm

JUI1ll1dIJu.... ?MOS PMDBiI'STIPTN Sim TnIII Pilul •
Sjrg,,- PFL Sim RIO GIIANDE DO NDRT!

ParUciõ _loco Vot<>T__ a
PlrtIckl Bloco Voto

RIO GRANDE DO llOIm!
PARÁ AnaCatJ.ma PMOB PMDIlIPllTIJ>TN Sim

80'" PT SIm BItlnho_ PR Sim
Bctone B.malho PMDB F'MOBlPST/PTN SIm Her1NClu. Eduardo A)v_ P""" PM08/PSTI'PTN Sim

G«aonP_ PPS Sim '-""- PMD6 PMOfII!"ST/PTN Sim
GloVannl ou-Iroz PDT Sim MÓCIO Só PMOB PMOBIPSTIPTN Sim

Jorge 000" PMDB PMOBlPSTIPTN Sim Ney lOOOl PFl Sim
JoeuO-.,n PTB PSOIlIPTS Sim ToloIRIo_ ... N.... a
N__

PSD!l PSDIlJPTa Sim PAllA!BA
NI~PInIiO PSOB PSD8IPTB Sim
PatJloRodta PT Sim

AdautoP-.1f'I PFl Sim

Raimundo s.nto. PF" Sim
Ar"n*ldo AbUlo ?MOS PMOBIPSTJPTN Sim

_LooI PTB PSOB.IPTB Sim
A\#I.n2OIlI'Nruda PT Sim

VoIdlrG...- PT Sim
Car1o& Dunga PlADa PMOBIPSTIPTN Sim

Vk: Pll'H Ff'l.noo PFl SIm
DemlAO Feilclano PlADS PMDBlPSTIPTN Sim

_CO<J1Inho PSDIl PSDBlPTB Sm
Domiciano Clbtal Pf.tD8 PMDB/PSTn:rrN Sim
EfrltllT1 MofM; PF" Sim

TotaJPri "4 EnI-.,_ PPS Sim

AlL\ZONAl! lnaldo LeMo PSDa PSDBlPTB SIm

AI1hufV'<g/1o PSOS PSDllIl'TIl SIm _Godolh« PFl Sim
F~G ...dt1 PFL Sim -""'". PSOB PSDBlPTS Sim
JoMldoIo PFl. Sim WIl&Otl9r~. PFl Sim
P_yAvollno PFl Sim TotaIP.".12
BUli etcnara PTa PSoo/PTB Sim PEllNAMBUCO
VOOOou ara.-, PCdos pSBlPCODS Sim Armando MorieIro ?MOS PlADIlIPSTIPTN Sim
Tc*(A~ • Clementlno eo.Jho PPS Sim

RONOONIA Dj..... PaM PSB PSIlJPCOOB Sim

ConfócIo "'"'"
PMDS PMOBlPSTil'TN Sim EdlJardo Campoa psa PSBlPCOOS SIm

Eur_M_ PDT Sim F-mando fl.-ro PT Sim

~ItaJúnIO" PFL Sim GonagaPatnota PSS PSBJPCOOB SIm

Ma"lnna Raupp PSOS PSDBlPTB Sim lnocAnckl OlIVeIra PF" S.m

Nllton Coptubo PTB P8OB/PTB SIm JoIo COloço """'S ?MOBJP9TIPTN Sim

Otcer Anarade PFL SIm _Oe~ PFL Sim

ll«gIoClIVOiho PSOB PSOBIPTB SIm JoNChl." PMDB PMOllIP!lTIPTN Sim
LueIanoS...... PSl PIJPSL Sim

TDbl.l ftDndon_ 7 ,-"",_/no PSOIl PSDBlPTD Sim
ACRE ................. PBOB P8DBIPTB Sim
Ildalonço coroko PFL Sim Peoro eorrta PPB Slm
JoIO Tow PPB Sim P..roEugkIlo PPS 8lm

_Blltat FPS Sim SaJ.heI Carwlho PMClB PlADIlII'llTil'TN SIm
M.-coe; Afol'HO PT Sim _GlHImI PSOS PSOBIPTS SIm

NalOn Moorlo PT Sim T..,I'..-o 17
ll«glo BomlO P8D8 PSOBIPTB SIm

ALAGOAS
ToloIAae a All<IulloF_ ppa Sim
TOCAHTlNI HolonkIo_ PSOB PSOBIFTll Sim

_Jorr>e PTS PSO!llPTB Sm J~eata. PL PUPSL 81m

0tIrc1 CooItIo PFL 8m Jou Thomaz NonO PFl Sim

IgorA"'no PlAce PUDRJPSTIPTN SIm RogiI COVIlconlo PPS Slm
Joio fUbe{ro PFL sim

T_AJoaaoo •
00.-1lM /'MOS PlADM'STil'TN Sim
P_torAmlrldo PPB Sm aUGII'E

PIUIo_ psoa PSOBil'TS Sim Auguoto Franco PSOIl PSOBlPTll Sim
Jorge Alberto ""'os PU08/PBT!PTN Sm
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P.rtIdo Bloco V_ Partido Bloco

lIERGlPE
V_

JoIéTol.. PSDS PSDBlPTB
RIO DE JANEIRO

Sim Antonio Certos ai_cala PT
MerceJo Oid. PT

Sim
Sim Arolde de Ollvelr.a PFl

Pedro Valedlll'M PS8 PSBlPCD08
Sim

Sim Ayrton Xerez PPS Sim

Tola! lIorg1pt1. 5 Blt;po Rodngu.. PL Pl.JPSl Sim

BAHIA
C.rlo. Sanlan8 PT Sim

ArDIdo C8draz PFl Sim Comino RlblHro PDT Sim

ClaudloCeJlKfa PFl Sim
Coronel Gl.rcla PSDS PSDBlPTS Sim

Eultclo Slm_ Pl P]JPSl Sim Olno Fernandes PSDB PSDBlPTB Sim

F6Ib< Mendonçe PT8 PSDBlPTB Sim Oro Helena PSDS PSDBlPTB Sim

F...nelltôn50 Pinto PMDB PMDSIPSTIPTN Sim EberSUva PDT Sim

GlnkJo SImI!Ses PT Sim Edu.rdo Pues PTS PSDBlPTB Sim

Geraon Gobri.m PFl Sim EurIco Mlrênda PPS Sim

H.roldo lima PCdaS PSBlPCDDS Sim Fernando Gablllra PV Sim

Jalm. Fem.ndlls PFl Sim Fem8lldo GonçBlv~. PTS PSDBlPTS S,m

JalroCam8lro PFl Sim Francisco Slva PST PMD8/PSTI?TN Sm

JoloAlmekla PSCB PSDBlPTB Sim lédlo Rola PMDB PMDBIPSTIPTN Sim

JoIoLoIo PSDS PSDBiPTB Sim Jair Bolsonsro PPS Sim

Jonival Luca. Junior PFl Sim JandlrA Feahull POdaS PSBiPCDOB Sim

Jorge Khoury PFL Sim J090 Sampaio PDT Sim

Jo•• Rocha PFL Sim JorgeWllaon PMDS PMDBlPSTIPTN Sim

Jo•• Ronaldo PFL Sim Laura Carneiro PFl Sim

Ju1ahy Junior PSDB PSDSIPTS Sim LtJlzS6rglc: PT Sim

lIiurLomllnto PFl Sim MRrclo Forles PSDS PSDBlPTS Sim

LuIzMDl"IIlm PFL Sim Milton Temer PT Sim

ManOtlICaalro PFl Sim Miro TeixeIra PDT Sim

MArio Negromonte PSD8 PSOBIPTB Sim PllstorV.ldecl Palva PSl P]JPSL Sim

NeIIOn Pellttgrlno PT SIm Paulo Battuzar PSS PSBlPCDOB Slln

Paulo Braga PFl Sim Paulo Fel16 PSDEI P8D8IPTB Sim

Paulo Magalhle. PFl Sim Roblllto Jefferson PTB PSD81PTB Sim

Pedro lrujo PMD8 PMD8IPST/PTN Sim Ronaldo C'lZar Coelho PSD8 PSD8IPTS Sim

Reglnllldo Germano PFL Sim Rubéltl Medina PFL Sim

Saulo Pedroee PSDS PSDBlPTB SIm SlmlloS...lm PP8 Sim

Ursk:1no Queiroz PFL Sim Vivaldo Barbos. PDT Sim

WaldlrP"" PT Sim Wanderley MarUnl PDT Sim

Watter Pinheiro PT SIm Tobl Rio d. Janeiro 3.
TOCllIBlIhl. 30 SAOPAULO

MINAll GeRAJll
Alberto Goldman PSDa PSDB/PT8 Sim

Ademir Lucas PSDB PSDBlPTB Sim AIoizio Merc:adante PT Sim

A6c1ONeVM PSD8 PSDBlPTe Sim Andr6 eenalll PSDB PSDBlPT8 Sim

Ant~nkJ do Valle PMD8 PMDBlPSTIPTN Sim Antonio Cerlas Pennunzlo PSDB PSDB!PTB SIm

Aracaty de Peul. PFL Sim Antonlol<MdIr PSDB PSDBIPTB Sim

Bontf6elo de Andrllda PSD8 PSD8/PT8 Sim Antonio Pe!ocol PT SIm

C.rioo_1 PSDB PSD8IPTS SIm Arlindo ChinllQlla PT Sim

CIMlbet Caml!!llro PFL Sim Arnaldo Flil'lII de Sé PPB Nlo

CUlt6db MBttcI PSD8 PSDBIPTS Sim Arnaldo MlIdlllra PSD8 PSOB1PTB Sim

Oonlo d. entro PSDB PSDBIPTB SIm AryKBra PP8 Sim

Eclmar Moreira PPS Nilo Bispo Wanderva' PL Pl.JPSL Sim

Eduardo Barbo•• PSD8 PSDBlPTB SIm Cel.oGIQIIo PT8 PSDBlPTS Sim

En••u Relende PFL Sim Cello Rueaomonno PPS Sim

Fernando Dlnlz PMDS PMDSIPSTIPTN Sim Clovl. Vlllpl PSDB PSDSIPTS SIm

GMmar Machado PT Sim CorallC! Sobrinho PFL Sim

OeVelalC:) PSl Pl.JPSl Sim

Partido Bloco Voto Partido Bloco Volo
MINAS GERAIS Sl\OPAUlO
H611oColm PMOB PMDBlPST/PTN Sim Delfim Netto PPS Sim
Herculano Anghlnettl PP8 Sim Oro E\llIâtlo PSS PSBIPCD08 Sim
Il1rahlm Abl-Ackel PP8 Sim Dr.H6t1o POT Sim
Jaime Martfna PFL Sim DuUlo PiaRnnchl PTS PSD8/PTB Sim
JolIo F••••rol'. PT Sim Edlnho Anll.'lo PPS Sim
Joio Mllgno PT Sim Edullrdo Jorge PT Sim
J006 MHItIo PSDS PSDBlPT8 Sim Femllndo Zuppo PDT
JOllo Dliltoado PMDB PMDSIPSTIPTN

Sim
SIm GIlberto Kauab PFL Sim

LHIVareUa PFl 81m Jair Men8Q1Jelll PT Sim
Llnooln Portei. PSL PIJPSl Sim JoAo Herrmlnn Neto PPS Sim
M6fcIo Reln.ldo Moreira PP8 Sim Joio Paulo PT Sim
MarCOI Lima PMDB PMDBIPSTIPTN Sim Jorge Tadeu Mudare" PMDB PMDBlPSTIPTN
MariII do Carmo 1.Bra PT

Sim
SIm J0I6 de Abr"u PTN PMDBlPSTIPTN

MarlllEMra PMDS PMDB/PSTIPTN
Sim

Sim JOlé-Olrceu PT
M'r1o d. Ollvolm PMDB PMDBIPSTIPTN

Sim
Sim J0I6 Genofno PT Sim

NI!CJo RodrlguH PSD8 PSDBlPTB Sim José lndlo PMDB PUOB/PSTIPTN Sim
Odlllmol.lo PPB Sim JOlé Machado PT Sim
OllmploPlrea PDT Sim Jo.6 Roberlo Batochlo PDT Sim
Oamlnlo Pereira PMOS PMDSIPSTIPTN Sim lulzAnlonlo Floory PT8 PSDBIPTB Sim
Paulo Oelgado PT Sim Lulza Erundlna PS8 PSSIPCD08
Phllemon Rodrlgue. PL PIJPSl Sim

Sim

Rafael Guerra PSOB PSDB/PTB Sim
Maluly NeUo PFL Sim

Roberto Brant PFL Sim
Marco. Clntra PL PLlPSL Sim

Rom.IAnIzlo PPB Sim
Michel Temar PMD8 PMD8IPST/PTN Ar! 17

Romeu Queiroz PSDB PSD8/PT8 Sim
MlIlonMonb PMDB PMD8IPSTIPTN Sim

Ronaldo VaaconceHoa PFl Sim
MoreIra FelVelra PFl Sim

Saraiva Felipe PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Nela Rodolfo PMD8 PMOBIPST/PTN Sim

S6rglo Mlnmdlll pCdoS PSSIPCD08 Sim
Nelson MarQuezelll PT8 PSDe/PTB Sim

SRal BrasMllro PMDS PMD8IPSTIPTN Sim
NeutonLlm<2 PFL Sim

vlrQmo Gulmllrllls PT Sim
Paulo Koba,...hl PSD8 PSDBlPT8 Sim

VlttorloMedloll PSDS PSD8IPTB Sim
P&.uloLlma PMDS PMDBlPST/PTN Sim

Walfrldo Mares Guie PTB PSDBIPT6 Sim
Profelsor L'Jlzlnho PT Sim

ZezéPelT811a PFL Sim
Ricardo Barzolnl PT Sim

Robson Tuma PFl Sim

ToIal MII•• O...Ia: 47 Ruben. FurJan PPS Sim

EspIRITO SANTO
Salvador 21mbaldl PSOB PSDBIPTB Sim

JoaoCoaer PT Sim Sempalo Dúrla PSD8 PSD8IPTB Sim

JOI' Canol eu.. PT8 PSOB/PTB Sim Silvio Torre!J PSD8 PSD8IPTB Sim

Jo86 Carloe Foneeca Jr PFl Sim Valdemar COlta Neto Pl PIJPSL Sim

Magno Malla PTB PSDBIPTS Sim Xtee GraziBno PSDB PSDBlPTB Sim

MlU'CUlVicente PSD8 PSD8iPTS Sim ZulBJ6 Cobra PSDS PSDBIPT8 Sim

Max Mauro PT8 PSD8/PTB Sim Total alo Paulo M
f\l.lIton Baiano PPB Sim

R1cwdo Ferraço PSDS PSDBlPTS Sim
MATO GROSSO

RIlaCam.1I PMOB PMD6/PSTIPTN Sim
Celclta Pinheiro PFL Sim

Oevaldo SObrinho PSDS PSD8IPTS Sim

Total Eoplrlto 110.10' 8 Rlcarte de Freltlls PSD8 PSOBIPT8 Sim

RIO DE JANEIRO
Teté Bezerro PMD8 PMDBIPSTIPTN Sim

A1clone Athayde PPS Sim Wll~on SentOI PMD8 PMD8IPSTIPTN Sim

A1dlr Cabral PSDB PSOBIPTB Sim Total Mllto GroAo 5
AllXllndre Cardoso PSS PS8IPCD08 Sim

Alexandra Sentos PSDS PSD8IPTS Sim DISTRITO ~EOERAL

Almerlnda d. Carvalho PFL Sim Aan,,10 Queiroz PCdoB PS8IPCDOS Sim

Albarto Fra~e PMDB PMDBfPSTIPTN Sim
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Partklo Bloco Voto Partido b Voto
DlSTRJTO FEDERAL PARANÁ
GmMagela PT Sm ONera Fim PPB SimJorge Pí_ PMDB PMDBlPSTIPTN Sm

OsmarS~io PMDB PMDIWSTIPTN SinPedmCeleo PT Sm
Rk:ardo Noronha PMDB PMDBlPSTIPTN 3m Rk:ardoms PFB SIm

RubwB~ PFS Sin
ToIII DiIrItlFtdnl :6 Werner W!fI(jocef PFL Sin
GOIÁS
BM>osaNeto PMDB PMDBlPSTIPTN Sm Td.aI PnlÍ: 24
Geovan Freitas PMDB PMDBlPSTIPTN Sin SANTA CATARINA
Jovair Narites PSOB PSDBlPTB Sm Caino Merss PT SirI
Juqu~ha PSOB PSOBIPTB Sm Edison Anàino PMDB PMDIlIPSTIPTN Sm
Lidia Quinan PSOB PSOBJPTB Sm

Femando~a POT SmLúcia Vânia PSOB PSDBIPTB Sm
JoaoMatos PMDB PMDBlPSTIPTN SmLuiz Bitteoooo1 PMDB PMDBlPSTIPTN sm

Nair Xavier LOOo PMDB PMDBlPSTIPTN Sm JoséCHkl6VieK'a PFL Sm

Norberto Teixera PMDB PI.lDBJPSTIPTN Sim Pecio BilIeocoort PFL Sln
Peão <:aledo PSOS PSOBIPTB Sm Raimundo Colombo PFL Sin
PeaoChaves PMDB PMDBlPST/PTN Sim ReoaloVlBIlna PMDB PMDIWSTIPTN Sin
Peá'o Wil80n PT Sim 8erafunVenzoo PDT srn
Roberto BaIes1ra PPB Sim Vicente ClwpIeso PSOB PSDBiPTS Sin
Rooaklo Caiado PFL Sim
V~rnar Rocha PFL Sm Tolal smCI!I'ilt: 10

Zé Gomes da Rocha PMDB PMDBlPSTIPTN Sm RIO GRANDE DO SUL
TlÚl GoIás: 16 .A.dão Pretto PT Sin

MATO GROSSO DO SUL AMton Dçp PDT Slm
Boo-tkir Fooei'a PT Sim .Alceu CoIlares POT Sm
João Grandão PT Sim Augusto Nanles PFB Sm
Marçal Filio PMDB PMDBlPSTIPTN Sim Caio~a PTB PSDBlPTB Sln
Marisa serrano PSOB PSOBIPTB Sim Darcis~ P8IOOdi PMDB PMDBlPSTIPlN Sin
N~Trad PTB PSDBIPTB Sim Enio Bao:i PDT Sin
Teial Múl Grouo do Sul: 5 Eslher Grossi PT Sim

pAA»/Á Fernando Marroni PT Sim

Abel&1lo ~kln PFL Sim Fetter Júnkr PPB Sim
AflmsoCanwgo PFl Sim Germooo RigoIto PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
.Ailoo Roveda PSDB PSD8IPTB Sim HenriqJe Footana PT Sim
Alex Canzení PSDB PSD8IPTB SII11 Luiz Mailardí PT Sim
CIto da Prilcesa PSDB PSDBlPTB Sim Marcos Râm PT Sim
DiceuSperm PPB Sim

Nelson Ma'chezan PSOB PSDIWTB Sim
Or. Rnsilha PT Sim

N~soo~ PMDB PMDBJPSTiPTN sm
Gustavo Fruet PMDB PMOBIPSTIPTN Sin
IrisSmões PTB PSDBIPTB Sim 0svrId0 Bidchi PMDB PMDBlPSTiPTN Sm

lva1io Guerra PFL Sim PaJ~ José Gouvêa PL PLlPSl Sm

José Bo!ba PMDB PMDBlPSTIPTN Srn PllJioPain PT Sim
José Carlos Martinez PTS PSOBlPTB Sim POO'Ipeo de Mattos PDT Sm
JooéJanene PPB Sim Roberto .Atgenta PHOBS Sim
Luciano PímIto PFL Sim S}l1vaI Guszzelli PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
LIiz Carlos Hau~ PSDB PSDBlPTB Sim

T~mo Kirst PP8 Sim
MrcIo Matos PT Sim

WaldrSd1mklt PlADB PMDBi?ST/PTN S«n
Moacir Micheletlo PMOB PMDBlPSTIPTN Sim

Veda Cruslus PSOB PSDBlPTB $in
Nelson MelJrer PPB Srn
OdOIo BalbiloUi P5DB P5D8IPTB 5im T0111~GrarxIt do Sul :25
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O Sr. Presidente (Michel Temer) - Estão preju- "Art 24. O art. 113, passa a vigorar com a se-
dicadas as seguintes Emendas Aglutinativas n9s 3 e guinte redação:
25: Art. 113 ..

EMENDA AGLUTINATIVA N9 3

Resultante da fusão da redação proposta para o
inciso XV do art. 101 , constante do art. 4Q da Emenda
n9 13-CE/99, e o texto proposto pelo Substitutivo da
Comissão para o inciso XII do art. 93.

Dê-se ao 11ciso XII, do art. 93, constante do art.
79do Substitutivo aprovado pela Comissão Especial,
a redação seguinte:

"Art. 93 .
XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta,

sendo vedado férias coletivas ou recesso nos juízos e
tribunais de 29 grau, funcionando, nos dias em que
não houver expediente forense normal, juízes em
plantão permanente.

"

Justificação

Os Tribunais Superiores não dispõem de substi
tutos.

A concessão de férias individuais alterará a
composição do Tribunal para os julgamentos dos fei
tos.

Quanto ao Supremo Tribunal Federal, o texto é
de manifesta inconveniência.

São onze ministros, onde, sempre, um estará,
necessariamente, no gozo de férias individuais du
rante o ano.

O STF, desta forma, nunca estará com sua com
posição completa para o julgamento das relevantes
questões constitucionais.

Por outro lado, o Tribunal se divide em duas tur
mas de cinco ministros.

Valendo a regra, uma das turmas estará, sem
pre, com 4 ministros.

Sala das Sessões, Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Líder do PMDB.

EMENDA AGLUTINATIVA N9 25

Com base no texto no original da Proposta de
Emenda Constitucional n996-A/92, do substitutivo da
Relatora (Complementação do Voto da Relatora) e
das Emendas n9s 12 CE/99, 21 CE/99 e 44 CE/99, no
que tange à redação do art. 116, apresentamos a se
guinte Emenda Aglutinativa:

Modifica, em parte, o § 19 do art.
113, com redação dada pelo art. 24 da
Complementação de Voto da Relatora.

§ 19 A lei somente criará Tribunal Re
gional do Trabalho quando demonstrada a
efetiva necessidade do órgão, consideran
do-se o número de habitantes e de proces
sos trabalhistas, assegurada a permanência
dos Tribunais Regionais do Trabalho já exis
tente.

Justificação

A Reforma do Poder Judiciário tem por escopo
proporcionar uma maior celeridade e efetividade da
prestação jurisdicional, bem como assegurar o aces
so pleno e democrático à justiça.

Neste diapasão, a atual localização geográfica
dos Tribuanais Regionais do Trabalho vem ao encon
tro de tal anseio, na medida em que viabiliza aos cida
dãos dos vários Estados-Membros o amplo acesso
aos órgãos desta Justiça Especializada.

Eventual redução no número destes tribunais,
além de causar a impressão de se estar relegando os
habitantes das regiões atingidas pela extinção à con
dição de cidadãos de segunda classe, seria um gran
de retroGesso, posto que frutos de uma longa e árdua
luta dos trabalhadores.

Portanto, a garantia da permanência dos atuais
Tribunais Regionais do Trabalho salvaguarda aos ju
risdicionados o pleno exercício de sua cidadania, vez
que têm solucionado os conflitos decorrentes da rela
ção capital e trabalho de forma célere e eficaz.

Com o objetivo de viabilizar a garantia constitu
cional da permanência dos TRT, hoje existentes,
apresentamos esta Emenda Aglutinativa ao texto da
Relatora.

, Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB. - Tetê Be
zerra, PMDB. - Pauderney Avelino, PFL. - Wilson
Santos, PMDB. - Medeiros, PFL. - Celcita Pinhei
ro, PFL. - Luis Rossi, PSDB. - Odelmo Leão, Líder
do PPB. - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB. ,- Pedro Henry, PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estão re
tiradas as seguintes Emendas Aglutinativas nºs 41 e
24:

EMENDAS AGLUTlNATIVA N9 41

Dê-se aos arts. 105, § 19, 11 e 112, § 2º, 11 da
Constituição Federal, na redação dada pelos arts. 20
e 24 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial,



OSPROPOSiÇÕESAPRESENTAM
SENHORES:

PEDRO FERNANDES - Recurso ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados contra devolução de
proposição de autoria do Recorrente: Projeto de Lei
nº 2.150, de 1999.

REGIS CAVALCANTE - Indicação ao Sr. Minis
tro da Justiça de adoção de providências no sentido
de coibir abusos na programação das emissoras de
rádio e televisão.

UBIRATAN AGUIAR - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda, no âmbito da Cai
xa Econômica Federal, sobre contratos e custeio na
administração das loterias federais.

FERNANDO CORUJA -Indicação ao Sr. Minis·
tro dos Transportes de doação de terreno pertencente
à Rede Ferroviária Federal para a Universidade do
Contestado, na cidade de Caçador, Estado de Santa
Catarina.
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a seguinte redação, resultante de sua aglutinação "art. 112 .
com os textos do art. 7º da Emenda nº 8-CE/99 e do 11 - os demais, dentre juízes dos Tribu-
art. 2º da Emenda nº 11-CF/99: nais Regionais do Trabalho, oriundos da

"Art. 105. magistratura de carreira, indicados em lista
§ 1º . tríplice elaborada pelo próprio Tribunal Su-
11 - o Conselho da Justiça Federal, ca- perior."

bendo-Ihe exercer, na forma da lei, a super- Decorrente da fusão do inciso 11 do art. 113 da
visão administrativa, financeira, patrimonial CF, constante do art. 2º da Emenda nº 11-CE/99, com
e orçamentária da Justiça Federal de prime- o inciso 11 do art. 112 da Constituição Federal, cons-
ira e segundo graus, como órgão central do tante do art. 24 do Substitutivo da Comissão Especial.
sistema e com poderes correicionais, cujas
decisões terão caráter vinculante. Justificação

.................................... Não se justifica que no Tribunal Superior do Tra-
Art. 112. balho haja um tratamento diferenciado no que tange à
§ 29

••••••. .••••• ••.•.••••••. •••••• escolha e nomeação dos ministros oriundos da ma-
11 - o Conselho Superior da Justiça do gistratu ra.

Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da No STJ a regra é a da lista tríplice, elaborada
lei, a supervisão administrativa, financeira, pa- pelo próprio Tribunal, para escolha pelo Presidente da
trimonial e orçamentária da Justiça Federal de República.
primeiro e segundo graus, como órgão central Pelo texto do Relatório, a escolha do ministro
do sistema e com poderes correicionais, cujas oriundo da magistratura trabalhista cabe exclusiva-
decisões terão caráter vinculante." mente ao próprio TST, por meio de indicação simples,

Justificação sem a elaboração de lista tríplice e, anulando a parti-
A presente Emenda visa a compatibilizar os dis- cipação do Poder Executivo na escolha.

positivos relativos ao Conselho da Justiça Federal e Saia das Sessões, 25 de janeiro de 2000. Depu·
ao Conselho da Justiça do Trabalho previstos no tado Jutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do PSDB.
Susbstitutivo adotado pela Comissão Especial desti- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-
nada a oferecer parecer à PEC nº 96, de 1992. Apresentação de proposições.

Com efeito, tendo aqueles órgãos natureza e fi- Os Srs. Deputados que tenham proposições a
nalidades similares - qual seja, o controle administrativo, apresentar queiram fazê-lo.
financeiro, patrimonial e orçamentário dos órgãos da
Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, com poderes
correicionais - faz·se necessário estabelecer uma pari
dade em suas competências, ora inexistente no texto, de
forma que os referidos Conselhos tenham o instrumental
necessário para que possam atuar com eficiência no in
teresse da boa administração da Justiça, permitindo as
sim a unificação de políticas administrativas e de supervi
são sobre os tribunais da União a eles subordinados.

Assim sendo, propõe aglutinação que envolve o
Substitutivo aprovado na Comissão Especial, bem
como os artigos 105, § 3º, " e 101, § 4º, I da Constitui
ção Federal, na redação dada pelas Emendas nº
8-CE/99 e nº 11-CE/99

Sala das Sessões, de de 1999. - Alceu Nu
nes, Líder do PSDB.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 24
(Regimento Interno, art. 118, § 3º e art. 122)

Dê-se ao inciso 11 do caput do art. 112, da Cons
tituição Federal, constante do Art. 24 do Substitutivo
da Comissão Especial, a seguinte redação:



Indicação ao Sr. Secretário-Geral da Presidên
cia da República de aumento do valor da cota do salá
rio-família para os trabalhadores que ganham até três
salários mínimos, como alternativa viável ao aumento
do salário mínimo

JAIR BOLSONARO - Projeto de lei que altera o
§ 2Q do art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995, para incluir a
diabetes na relação de moléstias a que se refere o in
ciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, com a re
dação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 1992
(isenção do Imposto de Renda).

RICARDO BARROS - Projeto de lei que altera o
art. 12 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, que dispõe so
bre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula
as operações de seguros e resseguros e dá outras
providências.

JOÃO GRANDÃO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Saúde sobre a suspensão de
pagamento aos servidres da Funasa.
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AGNELO QUEIROZ - Requerimento de infor- LUIZ BITTENCOURT - Indicação ao Sr. Presi-
mações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento dente da ANATEL de solicitação de providências à
e Gestão sobre processo referente a imóvel perten- empresa de telefonia responsável pela área compre-
cente ao patrimônio da União. endida pelo Estado de Goiás para ampliar os serviços

RUBENS BUENO -Indicação ao Sr. Ministro da prestados no Município de Aloândia.
Fazenda de correções dos saldos das contas vincula- JOÃO CALDAS - Requerimento de informa-
das no FGTS pelos índices de inflação expurgados ções ao Sr. Ministro de Comunicações sobre os crité-
nos planos econômicos em relação aos trabalhado- rios pelos quais é determinado o número que identifi-
res não beneficiados pelas decisões judiciais. ca e permite a operação de interurbanos por parte de

ANTONIO JOSÉ MOTA - Projeto de lei que alte- todas as empresas de telefonia fixa no Brasil.
ra o §3º do art. 1º da Lei nº 9.870, de 1999, que dispõe Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
sobre o valor total das anuidades escolares e dá ou- Defesa sobre a ocorrência de objetos voadores
tras providências. não-identificados OVNls no espaço aéreo brasileiro.

MARINHA RAUPP - Projeto de lei que altera o Projeto de lei que altera o nome do Aeroporto
texto dos incisos I e 11 do art. 66 da Lei nº 8.213, de Zumbi dos Palmares, de Maceió.
1991: ~ue, dispõ.e sobr,e os planos ,d: b~nefícios da JOSÉ JANENE - Projeto de lei que acrescenta
Prevldencla SOCial e da outras providencias. artigo à Consolidação das Leis do Trabalho CLT a fim

Indicação ao Sr. Ministro da Previdência e de coibir a litigância de má-fé. '
~s~istên~i.a Social de aumento do valor da cota do sa~ Projeto de lei que torna crime inafiançável o por-
la~lo-fan;I!la pa:~ os trabalhadores ~ue ~~nham ate te ilegal de armas.
tres salanos mlnlmOS, como alternativa vlavel ao au-
mento do salário mínimo. RITA CAMATA - Indicação ao Sr. Presidente da

. _ . . República de envio de projeto de lei à Câmara dos
Indlcaçao ao Sr. MInistro do Trabalho e Emprego D t d It d' l d L . 08 666 d

de aumento do valor da cota do salário-família para os epu a os, que a era ISpOSI IVOS .a el n- .'. ~ e

t b Ih d h t
' t ~ I' . , . 1993, que estabelece normas gerais sobre hCltaçoes

ra a a ores que gan am a e res sa anos mlnlmOS, .... .
It r ., I t di" ,. e contratos administrativos pertinentes a obras, servl-

como a erna Iva vlave ao aumen o o sa ano mlnl- ços, inclusive de publicidade, compras, alienações e
mo. locações, no âmbito dos Poderes da União, dos Esta-

Indicação ao Sr. Presidente da República de au- dos, do Distrito Federal e dos Municípios.
menta do valor da cota do salário-família para os tra-
balhadores que ganham até três salários mínimos, ARY KARA - Projeto de lei que atribui valor de
como alternativa viável ao aumento do salário míni- documento de identidade à Carteira de Fiscal de Tri

butos Estaduais.
mo.

BISPO RODRIGUES - Projeto de lei que esta-
belece critérios para a concessão de selo ambiental.

FERNANDO GABEIRA E OUTROS - Requeri
mento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 189,
de 1991.

SÉRGIO MIRANDA - Recurso à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação contra a decisão
da Presidência em questão de ordem, objetivando a
promulgação parcial da PEC nº 472, de 1997.

IGOR AVELlNO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre os im
pactos econômico, social, populacional e cultural de
correntes das obras de implantação da linha de trans
missão Norte-Sul Linhão e da construção da Usina
Hidroelétrica de Lajeado, Estado do Tocantins.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
dispõe sobre a fotografia obrigatória em título de elei
tor.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECERAM MAIS OS SENHORES.:
Partido Bloco

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PARÁ

PT
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PFL
PTB
PFL
PSDB

AMAPÁ

PSB

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Expedito Júnior PFL
Presentes de Rondônia: 2

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 3

Evandro Milhomem
Presente do Amapá: 1

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Almir Sá PPB
Presentes de Roraima: 2

Babá
Gerson Peres
José Priante
Josué Bengston
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Raimundo Santos
Renildo Leal
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 10
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Projeto de lei que dispõe sobre reservas das va- artigo ao ADCT, para extinguir os Tribunais e Conse-
gas nas universidades públicas para alunos da rede lhos de Contas Municipais.
pública de ensino. PAULO DELGADO - Requerimento de informa-

CIRO NOGUEIRA - Recurso à Comissão de ções ao Sr. Ministro da Defesa sobre a atividade do
Constituição e Justiça e de Redação contra decisão Serviço Militar no ano de 1999.
da Presidência, que não acatou questão de ordem CLEMENTINO COELHO - Requerimento ao Sr.
pleiteando a não-instalação da CPI da Nike, objeto do Presidente da Câmara dos Deputados de urgência
Requerimento de Criação de CPI nº 3/99. para apreciação do Projeto de Lei nº 2.430, de 2000.

ARLINDO CHINAGLlA - Recurso ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados para que delibere
sobre o Projeto de Lei nº 1.106/95, que altera a reda
ção do art. 459, da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.542, de 1943.

EDINHO ARAÚJO - Requerimento ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados de convocação de
sessão solene para homenagear os 50 anos do jornal
Diário da Região, de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo.

AGNELO QUEIROZ - Projeto de lei que regula
menta o exercício das profissões de Técnico em Higi
ene Dental e de Atendente de Consultório Dentário.

POMPEO DE MAnOS - Projeto de lei que dis
põe sobre a reserva de recursos públicos destinados
à habitação, em benefício da mulher responsável pelo
sustento da família e dá outras providências.

Projeto de lei que torna obrigatória a divulgação
de informações sobre o Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres DPVAT.

PEDRO WILSON - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre o licen
ciamento e o processo de concorrência de empresas
distribuidoras de combustíveis em operação no País.

ALOIZIO MERCADANTE - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Justiça sobre julgamen
tos realizados pelo Conselho Administrativo de Defe
sa Econômica - CADE.

HERÁCLITO FORTES E OUTROS - Requeri
mento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
de convocação de sessão solene para homenagear
os 80 anos de nascimento do saudoso jornalista polí
tico Carlos Castelo Branco.

MARI8A SERRANO - Projeto de lei que permi
te a movimentação da conta vinculada do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço FGTS para pagamen
to de despesas com curso superior.

LUIZA ERUNDINA E OUTROS - Recurso ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados contra parecer
terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação sobre a PEC nº 19/99, que altera os art.
31, 75 e 105 da Constituição Federal, e acrescenta
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PUPSL

PSDB/PTB

BAHIA

PFL
PL
PT
PSDB
PFL
PFL

Aroldo Cedraz
,Eujácio Simões
Jaques Wagner
João Almeida
José Rocha
Paulo Braga
Presentes da Bahia: 6

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB PMOB/PST/PTN
Presente de Sergipe: 1

PSDB/PTB

ACRE
PPS

MARANHÃO

Roberto Rocha PSDB
Presente do Maranhão: 1

Márcio Bittar
Presente do Acre: 1

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB
Presente do Tocantins: 3

PIAuí

PFL

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB PSDB/PTB
Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN

, Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Maria do Carmo Lara PT

, Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN
Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB

, Romeu Queiroz PSOB PSDB/PTB
Vittorio Medioli PSOB PSDB/PTB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 14

EspíRITO SANTO
Magno Malta PTB PSDB/PTB
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPS
'Alexandre Santos PSDB PSOB/PTB
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Carlos Santana PT
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB
Francisco Silva PST PMDB/PST/PTN
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
José Carlos Coutinho PFL
Roberto Jefferson PTS PSD/PTB
Rubem Medina PFL
Presentes do Rio de Janeiro: 12

CEARÁ

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PSB PSB/PCdoB

PARAíBA

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

Arnon Bezerra
Eunício Oliveira
Pinheiro Landim
Sérgio Novais
Presentes do Ceará: 4

PERNAMBUCO

João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN
Joel de Hollanda PFL
Luciano Bivar PSL PUPSL
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
José Thomaz Nonô PFL
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 3

Paes Landim
Presente do Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

Damião Feliciano
Ricardo Rique
Presentes da Paraíba: 2
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PUPSL

PUPSL

PSDB/PTB

PARÁ

PSDB
PFL

ACRE

PSL
PFL

CEARÁ

PMDB PMDB/PST/PTN

RORAIMA

PFL
PFL
PL

Aníbal Gomes
Total de Ausente: 1

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Total de Ausentes: 2

José Aleksandro
Zila Bezerra
Total de Ausentes: 2

TOCANTINS

Freire Júnior PMDB PMDB/PST/PTN
Total de Ausente: 1

Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Robério Araújo
Total de Ausentes: 3

MARANHÃO

Mauro Fecury PFL
Paulo Marinho PFL
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN
Total de Ausentes: 3

PIAuí

Átila Lira PSDB PSDB/PTB
Total de Ausente: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia PFL
Total de Ausente: 1

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN
Júlio Redecker PPB
Marcos Rolim PT
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHDBS
Presentes do Rio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

Pedro Bittencourt PFL
Presentes de Santa Catarina: 3

PSDB/PTB

PSDB/PTB

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN

SANTANA CATARINA

PT
PMDB PMDB/PST/PTN

Carlito Merss
Edison Andrino

Geovan Freitas
Lídia Quinan
Pedro Canedo
Roberto Balestra
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 5

PARANÁ

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PFL
PPB

Alex Canziani
Hermes Parcianello
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Oliveira Filho
Presentes de Paraná: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
Geraldo Magela PT
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 3

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 3

SÃO PAULO

Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Wanderaval PL
Celso Russomanno PPB
Duilio Pisaneschi PTB
João Hermann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN
Luiz Antonio Fleury PTB
Maluly Netto PFL
Moreira Ferreira PFL
Pualo Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Vadão Gomes PPB
Presentes de São Paulo: 15
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PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSDB/PTB

PMDB PMOB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PPB

MATO GROSSO

PSOB
PSOB

DISTRITO FEDERAL

PSOBMaria Abadia
Total de Ausente: 1

Uno Rossi
Pedro Henry
Total de Ausentes: 2

Lamartine Poselia
Marcelo 8arbieri
TeIma de Souza
Wagner Salustiano
Total de Ausentes: 10

PSDB/PTB

ALAGOAS

PTB PSDB/PTB
PST PMDB/PST/PTN
PMOB PMOB/PST/PTN

PERNAMBUCO

PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL

Albérico Cordeiro
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Total de Ausentes: 3

Antônio Geraldo
Carlos Batata
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Osvaldo Coelho
Ricardo Fiuza
Total de Ausentes: 6

PSDB/PTB
PSDB/PTB

GOIÁS

PMDB PMOB/PST/PTN

PARANÁ

PSDB
PSDB
PT

MATO GROSSO DO SUL

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

Flávio Arns
Max Rosenmann
Padre Roque
Total de Ausentes: 3

SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMDB/PST/PTN
Valdeci Oliveira PT
Waldomiro Fioravante PT
Total de Ausentes: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra amanhã, quarta-feira, dia
23, às 14h. Convoco também Sessão Extraordinária
para amanhã, após a Sessão Ordinária, ambas com

as seguintes

Euler Morais
Total de Ausente: 1

Antônio Garlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN
Gervásio Silva PFL
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Total de Ausentes: 5

Flávio Derzi
Pedro Pedrossian
Total de Ausentes: 2

PSDB/PTB

BAHIA

PMOB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PSDB PSOB/PTB
PPB

SERGIPE

PPB
PSOB

MINAS GERAIS

PL PUPSL
PMOB PMOB/PST/PTN
PT

Alberto Mourão

aldo Rebelo
Angela Guadagnin
Cunha Bueno
Emerson Kapaz

Iara Bernardi

RIO DE JANEIRO

João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN
Luís Eduardo POT

Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Mattos Nascimento PST PMDB/PST/PTN

Miriam Reid PDT
Total de Ausentes: 5

SÃO PAULO

PMDB PMDB/PST/PTN
PCdoB PSB/PCdoB
PT
PPB
PPS

PT

Coriolano Safes
Jairo Azi
José Carlos Aleluia
Nilo Coelho
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 5

Cabo Júlio
Glycon Terra Pinto
Nilmário Miranda
Total de Ausentes: 3

Cleonâncio Fonseca
Sérgio Reis
Total de Ausentes: 2
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ORDEM DO DIA
(ÀS 16 HORAS)

MATÉRIA SOBRE AMESA

I· Requerimento, do Sr. Fernando Gabeira eLideres,
nos termos do artigo 155 do Regimento Interno,
saltitando urgência para apreciação do Projeto de
Lei nO 189, de 1991, que dispõe sobre aseleção de
locais, aconstrução, olicenciamento, aoperação. a
fiscalização, os custos, a remuneração, a
responsabUidade civil eas garantias dos depósitos
dos rejenos radioativos edá outras providências.

11 .. Recurso nO 58/99, do Sr. Amaldo Madeira e
Outros, nos termos do art. 132,§ 2a do Regimento
Intemo, solicitando que oProjeto de Lei nO 420/99,
do Sr. Milton Temer Que dá preferência de
tramitação aos prOC8drnentos judiciais err. que
figure como parte pessoa ffsica com idade ~ual ou
superior a60 anos, seja apreciado peio Plenário.

RITO ESPECJAL
(Artigo 191, I, cfc art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votação
1

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 96-8.
DE 1992

{DO SR. HÉLIO BICUDO}
Continuação da votação! em primeiro turno, da

Proposta de Emenda à Constitu~ n° 96..A, de 1992,
que introduz modfficações na estrutura do Poder
Judiciário; tendo pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade (Relator: Sr. Luiz Canos Santos); eda
Comissão Especial, pela aprovação, com substitutivo.
desta edas Propostas de Emenda à Constituição nDs

112..Al95, SOO..AI97 e 368..AJ96, apensadas; pela
admissibilidade de todas as emenàas apresentadas na
Comissão e, no mérito, pela aprovação das de nDs
1195,2195 e4195 (apresentadas na legislatura anterior)
edas de nOS 1, 2, 3,5,7,8, 9, 10, 1t 12, 13, 14, 15.
16,18,19,20,21,24,26,27,28,29,31,33,35,38,37,
39.40.42.
43, 44 e45; pela rejeiçAo das Propostas de ErTInda à
ConstituÇão nOs 127..AI95 e215-A/95, apensadas, e
das emendas nOs 3/95 (apresentada na legislatura
anterior) e4,6, 17,22,23,25,30,32,34,38 e41, nos
tennos do pncer da Relatora, que apresentou
~mplernentação e refonnulação parcial de voto.
~sentaram votos em sepndo oDeputado Antonk)
Cartos Biscaia e, em conjunto, os Deputados Marcelo
Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nelson PelIegmo,
Antônio cartos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha e
Padre Roque. Foram aprovados os destaques de nOS
247,72, 79, 29B, 70, 51,281,296,42,33,293,27,88,
238, 187, 67,32, 149, 73 eos destaques dos relatOOos
parciais dos Deputados Luiz Antônio F/eury eRenato

Voai rejeitados os de nos 297, 291, 251, 23, 220, 82,
155,50,292,295,233,256,283,221, 177, 184,286,
25,216,219,162,200,218,240,201,274,217,248,
101 e os destaques dos relatórios parciais dos
O_os José Roberto Batochio eIbrahlm Abi-Ackel;
eprejucbdos os de nOS 156,38,40,241, 71, 83, 37,
86,154,13,134,112,208,24,280,212,213,211,113,
210, 34, 78, 111 e59 (Relatora: s,a ZUJaiê Cobra).
Tendo apensadas as PECs nOS: 112·N95, 127-AJ95,
215-N95, 5Oo..N97, 368-A196
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Dmussáo de Assuntos Internos.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 •AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

!.ocal: Plenáno 14, Anexo IJ
HOfáIio:14h30mio

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N'm..A,
DE 1995 - do Poder ExectJ1iio (MSC rf B88195) .. que
'sttera o Capítulo do Sistema Tnblrtário Nacional".
(Apensadas as PECs nOs. 14-N95; -16-N95; 47..N95,
:J8.N95, 195-N95; 124-AI95; 176-AI93, 44IJ..AI96, 559
N97, 592·AJ98 e8-N99).
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.
PARECER: fílvoráveI, com subSliMivo.

nova reâa~o ao inciso 'fJ.IX ao arti~ 1~ erevo~a a
artlgo 2~~ aa ConsW!l~ Feaer~,

SESSÃO EXTRAORomARIA

(A~saSessão Ordinária)

AUDIÊNCI.~ PÚBLICA

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 115·AJ95

REFORMA TRIBUTÁRIA

GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSIÇÃO DO RIO

SÃO FRANCISCO

2
PROPOSTA DE EMENDAÀCONSTITU/yÃO N°

RITO E~PEC~L í~~B, DE 19~o

(AfIj~o í~j,l, acart, ~o~ ao R~iroonlo /nlemo) (DO SR. Níc~s ~BEIRO EOUTROS)

Dii~ãa, em ~nmeiro luma, da Pro~os\a

00 Emenaa âConsnwiíã' nO í2~A ae 10001~ue aâ

nova red~o àalinea 'el 00 in~so XVI ao a~~o ~7

Discussão da Coosütuiçito feaeral; lendo ~receres: aa

Comissão de Consütu~o eJusl~ ede Reaa~o,

~a adm~i~il~aae oesla, eaa ae nO j~~190,

j apensaaa (R~ajOl; Sr, Jair Soares); eda Comissão

PROPOSTADEEMENOAÀCONSmUI~ÃON°1. Es~ecia" ~e!a a~ro'J~ des~ eaa de nO 1~~ó,
O, DE 1m ~aa, com su~slllulivo (Relalor: SI. Paulo

(DO SENJIOO fEDERAl) Ril2el),

Discussão, em ~unao wmo, aa Pr~!~ Tendoa~sooaarECnoM~~ó,

ne Emenaa âCooslnui;ão nO 1·C) na 1~) ~ue aá

Local: PIenârio~, Anexo 11

HoxálÍO: 14lms

PROJETO DE LEI N' 1.515-A, DE 1999 • do Poder
Executivo - que 'dispõe sobre a~o da Agência
llIcionaI de Transportes, do Departlnento Nacion&I ile
1nfra-Es1lu\ula de TrwpoItes, reestnJ!ula o setor

Continuação da votação do Pareçer do Federal de Transpo!le, edá - proo.idêfIàas',
Relator. RELATOR: 0e!Krtad0 EUSEU RESENDE.

Con~dado

- Dr JOSÉ CÂNDIDO PESSOA, ex-t:4relor do
Departamento Nacional de Obras Contm as secas 
DNOCS.

Local: P1enálio 3, Anexo 11
Horário: 10 horas

11· COMISSÕES TEMPORÁRIAS

23 4a4eira 15:00 Moacir Micheletto
1525 Alceu Callares

28 2a~eira 15:00 Luctano Castro
15:25 Sé~io Barros
15:50 Geovan Frenas
16:15 Lu~ Fernando
16:40 Clerrientino Coelho
17:05 Antônio José Mota
17:30 Waldomiro Fioravante
17:55 Enivaldo Ribeiro
18:20 Josué Bengtson

25 '4eira 10:00 Ca~os Dunga
10:25 Paulo Delgado
10:50 Nelson Marquezelli
11 :15 Teima de Souza
11 :40 Eurípedes Miranda
12:05 Sérgio Miranda
12:30 Juqulnha
12:55 Annando Abmo
13:20 Gessivaldo Isaias

29 31.feira 15:00 Wilson Bantos
15:25 Nilson Mourão

24 sa·feira 15:00 José Pimentel
15:25 Or. Rosinha

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

DO DIA 23 AO DIA 29 de FEVEREIRO
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COMISSÃO ESPECIAL
SALÁRIO MíNIMO

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 15 horas

Eleição do Presidente e dos Vice·
Presidentes.

RELATOR:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

CPI - NARCOTRÁFICO

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 14h30min

TOMADA DE DEPOIMENTO

DEPOENTES: Leonardo Dias Mendonça; Pedro Misael
Alves Ferrefra; Paulo Roberto Pinto da Silva; Cláudio
Veloso; Wílton Borges do Vale; José Carlos Carlini;
Ivanilson Alves; Ahmad Hassam Assad; Osmar
Anas1ácio; Valmir B. Sanlos; Josivan Monteiro; e Wilson
Moreira Ton.

CPI- MEDICAMENTOS

Local: Plenàrio 7. Anexo 11
Horário: 10 horas

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVIDADO: Or. Jamil Haddad, ex-Ministro de Estado
da Saúde

Local: Plenário 7, Anexo 1I
Horário: 14 horas

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Apreciaçlo de Requerimentos

Fevereiro de 2000
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11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
SALÁRIO MíNIMO

Local: Plenário 10, Ane)(o 11
Horário: 11 horas

Eleição do Presidente e dos Vice·
Presidentes.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472~D/97

REGULAMENTAÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS

Local: Plenário 5. Anexo 11
Horário: 11 horas

Eleição do Presidente e dos Vice·
Presidentes.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à
Proposta de Emenda à Constituição nQ 472-B, de
1997, que "altera dispositivos dos arts. 48, 62 e

84 da Constituição Federal, e dá outras
providências" .
RELATOR:
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(Encerra-se a sessão às 19 horas e 32 minutos.) Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000.-

ATOS DO PRESIDENTE Michel Temer, Presidente.

APOSTILA

De acordo com o § 2º do artigo 2º da Lei nº
6.325, de 14 de abril de 1976, e o que consta do Pro
cesso nº 36.718, de 1991, SONILTON FERNANDES
CAMPOS passa a ser considerado aposentado no
cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-011, Classe
Especial, Padrão 111, com os proventos acrescidos das
vantagens previstas no artigo 2º, § 2º da citada Lei nº
6.325, de 1976, combinado com o artigo 6º da Reso
lução nº 1, de 7 de março de 1980; no artigo 2º, § 1º,
da mencionada Resolução nº 1, de 1980; no artigo 1º
da Res. nº 6, de 4 de junho de 1985; no artigo 1º, § 2º,
da Lei nº 7.333, de 2 de julho de 1985; e no artigo 165,
item VIII, da Resolução nº 67, de 9 de maio de 1962,
alterado pelo artigo 59 da Resolução nº 25, de 7 de
dezembro de 1989, e combinado com o artigo 5º da
Resolução nº 38, de 24 de outubro de 1983, a partir
de 11 de novembro de 1991.

Diretoria Administrativa, 22 de fevereiro de
2000. - José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Admi
nistrativo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990

" '
MARCO ANTONIO BOAVENTURA MOREIRA, ponto
nº 13.164, do cargo de Assistente Técnico de Gabine
te, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Par..
tido Socialista Brasileiro, a partir de 15 de fevereiro do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000. _.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
NEUSA GALLI FROES, ponto nº 13.060, do cargo de
Assistente Técnico de Comissão Adjunto C, CNE-13,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia na Comissão de Finanças e Tributação,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões, a partir de 15 de fevereiro
do corrente ano.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, ADRIANO MACEDO DE
MEDEIROS, para exercer, na Comissão Especial
Destinada à Reforma do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, na Coordenação de Comissões
Temporárias, do Departamento de Comissões, o car
go de Assistente Técnico de Comissões Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo Ato da Mesa nº 9, de 24 de feve
reiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
HENRIQUE RODRIGUES NETTO, ocupante de car~
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nº
2.654, da função comissionada de Assistente de Ga
binete, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Par
tido Trabalhista Brasileiro, a partir de 15 de fevereiro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MANOEL ALVIM DE PAULA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nº 3.913,
da função comissionada de Chefe de Secretaria de
Vice-Líderes, FC-06, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Lí
der do Partido Trabalhista Brasileiro, a partir de 15 de
fevereiro do corrente ano.
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Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992,
HENRIQUE RODRIGUES NETTO, ocupante de car
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nº
2.654, para exercer, a partir de 15 de fevereiro do cor
rente ano, no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro, a função comissionada de Chefe de Secre
taria de Vice-Líderes, FC-06, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
2º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, com
binado com o artigo 55 da Resolução nQ 21 , de 4 de
novembro de 1992

Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q

, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar DANIELA GUERSON
ANDRÉ, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Técnico em Co
municação Social, Padrão 37, ponto nQ 6.302, 2ª
substituta do Chefe de Seção de Telejornalismo,
FC-05, na coordenação TV Câmara, da Secretaria de
Comunicação Social, em seus impedimentos eventu
ais, a partir de 16 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000. 
Michel Temer, Presidente.

°Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q

, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar DULCE VALÉRIA DE
QUEIROZ, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Técnico em
Comunicação Social, Padrão 37, ponto nº 6.314, 1ª
substituta do Chefe de Seção de Telejornalismo,
FC-05, na coordenação TV Câmara, da Secretaria de
Comunicação Social, em seus impedimentos eventu
ais, a partir de 16 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000. 
Michel Temer, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar DULCE VALÉRIA DE
QUEIROZ, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Técnico em
Comunicação Social, Padrão 37, ponto nº 6.314, 2ª
substituta do Chefe de Serviço de Edição de TV,
FC-06, na coordenação TV Câmara, da Secretaria de
Comunicação Social, em seus impedimentos eventu
ais, a partir de 16 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q

, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o 8\rtigo 6Q da Lei nE 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve designar DULCE VALÉRIA DE
QUEIROZ, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Técnico em
Comunicação Social, Padrão 37, ponto nQ 6.314, 2ª
substituta cio Chefe de Serviço de Reportagem de TV,
FC-06, na coordenação TV Câmara, da Secretaria de
Comunicação Social, em seus impedimentos eventu
ais, a partir de 16 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Pr'esidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 38 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve designar, MARCELO OLIVEIRA
DE AZEVEDO, ocupante de cargo da Categoria Fun
cionai de Técnico Legislativo - atribuição Assistente
Administrativo, Padrão 30, ponto nQ 4.349, 1Q substitu
to do Diretor, FC-07, da Coordenação de Auditoria de
Licitações, Contratos e Patrimônio, da Secretaria de
Controle Interno, em seus impedimentos, no dia 18 de
fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 200lJ. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item I,



Destinada a proferir parecer ao Substitutivo
do Senado Federal à Proposta de Emenda à Cons
tituição nIl 472-0, de 1997, do Senado Federal, que
"altera dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da Consti
tuição Federal e dá outras providências". (Regula
mentação de Medidas Provisórias).

Reunião realizada em 22-2-2000
(Instalação da Comissão)

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois
mil, às quinze horas e trinta minutos, no Plenário 11
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniram-se
os deputados membros da Comissão Especial desti
nada a proferir parecer ao substitutivo do Senado Fe
deral à Proposta de Emenda à Constituição nQ 472-D,
de 1997, do Senado Federal, que "altera dispositivos
dos artigos 48, 62 e 84 da Constituição Federal e dá
outras providências". Assumiu a presidência dos tra
balhos, nos termos do art. 39, § 4Q

, o Deputado Ricar
do Izar. Compareceram os Deputados Almeida de Je
sus, Antônio Carlos Pannunzio, Armando Monteiro,
Babá, Carlos Dunga, Eduardo Seabra, João Paulo,
José Machado, José Ronaldo, Mauro Benevides, Ri
cardo Izar, Ronaldo Caiado e Silvio Torres, titulares.
Almerinda de Carvalho, Júlio Delgado, Professor Lui
zinho e Ricardo Berzoini, suplentes. Deixaram de
comparecer os Deputados Affonso Camargo, Alcione
Athayde, Almir Sá, Anivaldo Vale, Antônio Joaquim
Araújo, Eber Silva, Fernando Gabeira, Fernando
Gonçalves, Francistônio Pinto, José Antônio, José Pi
mentel, Nelson Otoch, Osmar Serraglio, Paes Lan
dim, Paulo Magalhães, Ricardo Ferraço, Roberto
Brant, Vic Pires Franco e Veda Crusius. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente deu por aber
tos os trabalhos destinados à instalação da Comis
são, procedendo à leitura do ato da Presidência e de
clarando-a instalada. Anunciou, em resposta a questi-
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alínea "a", do Ato da Mesa nQ 20S, de 28 de junho de onamento do Deputado Babá, que as Lideranças dos
1990, e o artigo 6º da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro partidos reunir-se-iam no decorrer da semana em
de 1990, resolve designar OSMAR GONDIM busca de uma definição quanto às alterações na re-
DANTAS JÚNIOR, ponto nQ 5.234, e WALTER presentação partidária que modificariam a camposi-
MENDES LUCAS, ponto nº 4.332, ocupantes de car- ção das comissões temporárias e, ressaltando que o
go da Categoria Funcional de Técnico Legislativo, ato da Presidência convocou os deputados apenas
Padrão 30, para substituírem, sucessivamente, Q Di- para instalação da Comissão, às quinze horas e qua-
retor, FC-07, na Coordenação de Infra-Estrutura de renta minutos, encerrou a reunião, convocando nova
Informática, do Centro de Informática, em seus impe- reunião para o próximo dia primeiro de março, quar-
dimentos eventuais, a partir de 11 de fevereiro do cor- ta-feira, às dez horas, para eleição do Presidente e
rente ano. dos Vice-Presidentes. A presente reunião foi gravada

Câmara dos Deputados, 22 de fevereiro 2000. - e suas notas taquigráficas, após decodificadas, farão
Michel Temer Presidente. parte integrante desta Ata. E, para constar, eu, Maria

, Auxiliadora B. Montenegro, Secretária, lavrei a pre-
COMISSÃO ESPECIAL sente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assi

nada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

Havendo número regimental, declaro aberta a pre
sente reunião, que foi convocada pelo Presidente
desta Casa, nos termos regimentais, para a instala
ção da Comissão Especial da PEC nQ 472, de 1997
regulamentação de medidas provisórias.

Na forma do art. 39, § 4Q
, do Regimento Interno,

compete-me assumir a Presidência dos trabalhos.
Esclareço aos nobres pares que esta Comissão

é composta de 31 Deputados titulares e igual número
de suplentes, em conformidade com Ato da Presidên
cia que passo a ler:

Ato da Presidência.
Nos termos do § 2Q do Art. 202 do Re

gimento Interno, esta Presidência decide
constituir Comissão Especial destinada a,
no prazo de quarenta sessões, proferir pare
cer ao substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição nQ

472-D, de 1997, do Senado Federal, que
"altera dispositivos dos Arts. 48, 62 e 84 da
Constituição Federal e dá outras providênci
as". (Regulamentação de medidas provisóri
as.)

E resolve:
1. Designar para compô-Ia, na forma

indicada pelas Lideranças, os deputados
constantes da relação anexa;

2. Convocar os membros ora designa
dos para a reunião de instalação, a reali
zar-se no dia 22-2-2000, terça-feira, às 1Sh,
no Plenário 11 do Anexo 11.

Michel Temer, Presidente.
Membros desta Comissão.
Titulares.
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PFL: Affonso Camargo, José Ronaldo, que vai decidir. Acordo político é outra história. Estou
Paes Landim, Paulo Magalhães, Roberto sabendo que hoje os Líderes deverão fazer uma reu-
Brant, Ronaldo Caiado e Vic Pires Franco; nião e fazer essa nova composição ou não. Então,

PMDB: Armando Monteiro, Carlos cabe às Lideranças de todos os partidos que com-
Dunga, Francistônio Pinto, Mauro Benevi- põem esta Comissão decidirem o que vai acontecer a
des, Osmar Serraglio e Ricardo Izar; partir da próxima semana.

PSDB: Anivaldo Vale, Antonio Carlos O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr.
Pannunzio, Nelson Otoch, Ricardo Ferraço, Presidente, um esclarecimento. O ato do Presidente
Silvio Torres e Veda Crusius; Michel Temer é anterior ao dia 15 de fevereiro?

~T:. Babá, João Paulo, José Machado O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) -
e Jose Plmente~; Sim. Mas o que vale é a instalação, a época da insta-

~PB: AI?lone ~thayde, Almir Sá e lação.

Antonro Joaquim ArauJo; O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presi-

G
PITB: Eduardo Seabra e Fernando dente, peço a palavra.

onça ves; .
PDT: Eber Silva, . ~ SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) -
Bloco PSB/PCdoB: José Antonio; POIS nao. _
Bloco/PL: Almeida de Jesus; O SR. DEPUTADO JOAO PAULO - Um esc/a-
PV: Fernando Gabeira. recimento. V. Ex

a
afirmou, então, que a escolha da re-

Eu gostaria de esclarecer a todos que o Presi- latoria e da presidência será processada na próxima
dente fez essas indicações antes das novas composi- semana?
ções de bancadas. Por isso, temos essa composição. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) -
Deverá haver uma modificação a partir da próxima se- Na quarta-feira.
mana. Na próxima quarta-feira, às 1Oh, vamos fazer a O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Então, qual
votação, a composição da Mesa e a escolha do Rela- é a pauta de hoje?

toro O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) -
O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, um É apenas a instalação.

esclarecimento. O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - É só a ins-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) - talação?

Pois não. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) -
O SR. DEPUTADO BABÁ - O jornal Folha de Só a instalação.

S.Paulo publicou que teria havido uma reunião com o O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - E deu quo-
Presidente da República e uma concordância no sen- rum?
tido de que, pelos problemas junto à bancada gover-
nista, seria mantida a composição anterior, justamen- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) -
te porque, quando foi montada esta Comissão, ela te- Deu quorum. Aliás, para a instalação, nem precisaria
ria sido baseada na estrutu ra anterior. Quero saber se quorum, mas deu quorum.
isso prevalece ou não. Está instalada a Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) - Convoco e convido os Srs. Deputados para a
Não, isso não prevalece. Isso é notícia de jornal. O im- próxima reunião, que será realizada na próxima quar-
portante é que tudo o que for decidido, em termos de ta-feira, às "IOh.
medida provisória, de composição, é esta Comissão Está encerrada a reunião.
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Bahia
Aroldo Cedraz PE'L
Claudio (:a:] ade' _ E'FL
Coriolano Sales PMDB
Eujâcio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônic Pinto PMDB
'}eddel Vlelra Ll.mã PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gaclr ielll PFL
Haroldo Lima pedoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo A::: i PFL
Jalro Carnelro PFL
Jé:1queü Wa.gllt::r ....•.............. PT
Joáo Almeida PSDB
,João loeão PSDB
Jonival Lucas Junior PFL
Jo:?e,Khou::y . : ~ \ PFL
Jo~e Larlo~ ALeluld PFL
'~)~e' r ~UYPl1~~ I p~T
LI~u l."U -'-_ "'u ~ "-.w

,JOSé: Rocha. _...•..........•.•.• P!:,'L
,José Rona ldo PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PFL
LUlZ Marelra PFL
Manoel Castro PFL
íVlar io l'leg t umonte PSDB
Nelson Pelleg~ino PT
Nilo Coelho FSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Ma:Jalhães PE'L
Pedro Iru::; (; PNDB
R(:;g 1 na lrio Ge rntano i?FL
Roland Lavigpe PFL
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Plres PT
Walter Plnhelro PT
·'{vOtul t.on C:;onçal Vt'S ••••••••••••• PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMIIB
Aracely de Paula PFL
8cmifac:i.o de pJldra::li'i .....•...•.. P3DB
CAbo ,Tlllio PL
CacLos Melles PFL
Carlos lvIosconi PSIIB
Cleuber Carneiro PFL
Custôdio Mattos PSDB
Danllo de Castro PSDB
Edmar Mureira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMIiB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pl~tO PMDB
Hélio costCi •••••.••....•.•..•... PIvIDB
Herculano p~ghinetti PPR
Ibrahim Abi-ackeL " PPB
Jalme Martlns EFL
João Fassarella PT
,João Magalhães Pl'WB
,João Magno PT
,Tosé Milic:ão •................... PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márclo kelnaldo Morelra PPB
Marcos Limá PMDB
Maria do Cêirmo Lara PT
Maria Elvira a·mB
Mário de Oliveira PlvIDB
Narcio Rodrigues P5DB
NilmárlO Mlranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB

Sérglo Mlranda PCdoB
Sllas Brasilelro PMDB
Vlrgllio Guimarães PT
Vittorio Medioll PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Re::ende PlvIDP
Zezé Perrella PFL

Espírlto Santo
E'eu Rosa .......•...•............ PSDB
voa0 Coser ...•.•................ PT

José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Magno Malta PTB
Marcus Vlcente PSDB
l'1ax Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraco PSDB
Rl ta Camô.ta PlvIDB

Rio de Janeiro
Alclone Athayde PPB
Aldlr Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
fultonio Carlos Biscaia PT
Arolde de üllvelra PFL
Ayrton Xeréz PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
~ernando Gonçalves PTB
Francisco Sllva PST
redio Rosa PMDB
Jair BolsoQaro PPB
,Jandira Fegha lL PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Wllson PMDB
José Carlos Coutlnho PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduar-io PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Marclo Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Mi 1ton Temer ......•............. PT
Miriam Reid PDT
lvIi~o Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



Paulo Balta:ar P3S
Pau~o FelJ6 P3~B

Rob~rto ,-reffe:::~r)n PT8
Rc,d r í. gc' '"la j a ........•........... "'-ri?-
Ronaldo Cezar Coelho P5DB
Rubem t·~edlna PFL
Simào Sessim P?B
Vlvaldo Barbosa PDr
wanderley Mi'itTJ.as 2D1

São Paulo
Alberto Gçldman 2SDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo ,., , .. pedoB
Alolzio Mercadante P1

AngE-'li'i GlJi'Fli-lgr,Ln ..•.•.•......... PT

Antr:mio Carlos Pannun::i':' PSDB
Antonio f,andlr. , .. PSDB
A1itonio Palocci PI'
Arllndo Chlnaglla PT
Arnaldo Farla de Sá ~PB

Arnaldo Madeitd PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval P1
Celso GigllO PTB
Celso Russomanno PPB
Clovls Volpl PSDB
Corollel Sobr lnho PFL
Cunha Buerl'J PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto , PPB
Dr. Evilãsio PSB
Dr. HellO PDT
Dllilio Plsanesc:1:n PTB
Edlnho AraúJo PP.S
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gllberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli ?T
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen 0 o PMDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José GenOlno PT
~Tosé índio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio o.PDT
Jullo Semeghllll PSDB
Lamartine Poselia PMDB
Luiz Anconio Fleury ............• PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB

~arcos Clntra ~L

Medel.t-os" " " " f'FL
!Víi(~1:H:'l Temer •••••.• _•.• " _. _ •..• PMOB

;ví i.J. to 'l lere'f! t. i P]ví~JB

Moreira FerLeira PFL
l'Jelo Rodolfo PMDB
Nels'Jn Marquezelli " " .. PTD
Neuton Lima PFL
Paulo l-;obaYiHi!ll ••••••••••••.•••• tJSC'B
Pétlllu L~ma •••••••••••••••••••••• PIVj; B
Prof~5sor Luiz.Lnho PT
Ricardo BerZOlni 0 ••••• o PT
P.lCêtrdo Izar, , EHDB
Robson Tuma f'FL
FJ1:)çrl~~ Ft.!..r.l.dE PP3
Si'ilVi'dot' Zimb"lldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Sllvlo Torres PSDB
TeIma de Souza PI
Vadào G-::.'mes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagn~r Salustl~~u PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celclta Pulhelro l:'FL
Llno ROSSl PSDB
Osvaldo Sobr lIlho o ••••••• PSDB
Pedro Henry PSDB
Rlcarte de Freitas PSDB
Tetê Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Sarrtos ~ PMDB

Distrito Federal
Agnelu Qllelto2 PCdoB
Alberto Frat]a PHDB
Geraldo Magela PT
·Jorge Pinheiro PMDB
Ha:na p.JJadla PSL,B
Paulu üctavlo PFL
P8dro Celbo PT
Bicardo Noronha PMDB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler J.v1orals PMDB
Geovan Freltas PMDB
,Jovair Arantes PSDB
Juquinha PSDB
Lldia Quinan 0 ••••••••• PSDB
Lúcia Vania PSDB
LUlZ Blttencourt PJVlDB
Nalr Xavler Lobo PMDB
Norberto Teixeira .....•......... PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB
Pedro Wilson PT



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho ...........•.....•.. PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian ~:~ PFL
Waldemir JltIoka PJItIIJB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani. PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Speraflco PPB
Dr. ROslnha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivan10 Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez ...•........ PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max RoseD~ann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer ..........•........ PPB
Odilio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antõn10 Carlos Konder Reis PFL
Carl1to Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo B1ehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL

RalIllUndo Colombo J:-'E'L
Renato V1anna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adào Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Allgusto Nardes PPB
Caio R"LeIa !:o'TB
C'3zar Schirmer F'MIJB
Darcísio Perondi PHDB
Enio Bacci PDT
Esther Gr0ss1 PT
Fernando Marroni PT
Fetter .T1mior PPB
Germano Rigotto PHDB
Henrique Fontana PT
,Júlio Redecker PPB
LU1S Carlos Helnze PPB
LU1Z Malnardl PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PEDB
Osvaldo B10lchl PMDB
Paulo José Gouvéa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PH3
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdecl Olivelra PT
Waldir Schmldt. ..•.............. PMDB
Waldomiro Fioravante ........•... PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

João Caldas De Velasco

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
22 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

PMDB
Armando Abílio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nelo Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Zaire Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
AntOniO Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahlm Abl-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
José AntOniO Agnelo Queiroz

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Dames José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMDB
Alberto Mourão Barbosa Neto
Antônio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Prlante Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSDB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho Sílvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Aloizio Mercadante Avenzoar Arruda
Antonio Palocci Henrique Fontana
Milton Temer João Fassarella
Ricardo Berzoini Virgílio Guimarães

PPB
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTB
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

PDT
Eurípedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Bloco PSB - pedoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

PFL

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·8437 / 8418 Fax: 318·8418

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



Bloco PL • PST • PMN • PSO - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Targan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N2 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Bloco PSB - PCdoB

Suplentes

Suplentes

Iris SImões
1 vaga

Eunício Oliveira
5 vagas

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Alberto GOldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

por

PTB

PFL

PPB

PSOB

PMD8

Titulares

Or. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luís Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittono Mediol!

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira FIlho
Wagner Salustiano

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1º Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMOB)
2º Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Neiva Moreira Agnaldo MUniz (PPS)
Bloco PSB • PCdoB

Clementlno Coelho (PPS) Jandira Feghal!

Bloco PL • PST· PMN • PSO - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretáno: Valdivlno Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1º Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2Q Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3Q Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Hennque Eduardo Alves (PMOB)
Titulares

PFL

José Antonio

Renildo Leal

1 vaga

Márcio Matos
Padre Roque

Coronel Garcia
Pedro Canedo

SérgIo Reis

Confúclo Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Silas Câmara
1 vaga

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PT

PTB

POT

PFL

PPB

PSD8

PMOB

Paulo Baltazar

Wanderley Martins

Magno Malta

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovltaVieira e Outros Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira

Aracely de Paula
Ciro Nogueira



Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara (PTB)

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB - PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL - PST - PMN - PSD • PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129·B
Telefone: 318·8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 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"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchl (PMDB)
3Q Vice·Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL • PST - PMN - PSD • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169·B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

PDT

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Berzoim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator' Edinho Be~ (PMDB)

Titulares

PFL
Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina
1 vaga

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Plzzatlo
Paes Landim

1 vaga



PMDB Barbosa Neto Olavo Calheiros
Coriolano Sales Antônio do Valle Domiciano Cabral Pinheiro Landim
Edinho Bez Armando Monteiro Gustavo Fruet 3 vagas
Nelson Proença Euler Morais Philemon Rodrigues (PL)
Paulo Lima Flávio DerzI 1 vaga
Pedro Chaves Freire Júnior PSDB
Salatiel Carvalho Milton Monti André Benassi Alexandre Santos

PSOB Helenildo Ribeiro Léo Alcântara
Antonio Cambraia Jovair Arantes João Castelo Zenaldo Coutinho
Antonio Kandir Luiz Carlos Hauly Nelson Otoch 3 vagas
Danilo de Castro Nilo Coelho Vicente Arruda
Manoel Salviano Xico Graziano Zulaiê Cobra

Veda Crusius 2 vagas PT
1 vaga Antonio Carlos Biscaia 4 vagas

PT Marcelo Déda

Geraldo Magela João Grandão 2 vagas

João Coser José Pimentel
Ricardo Berzoini Luiz Mainardi PPB
Welllngton Dias Milton Temer Ary Kara Arnaldo Faria de Sá

PPB Augusto Farias Eurico Miranda

Edmar Moreira Delfim Netto Gerson Peres 1 vaga

José Janene Herculano Anghinetti PTB
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira Nelson Marquezelli Max Mauro

PTB 1 vaga Nilton Capixaba
Rodrigo Maia José Carlos Elias
1 vaga Luiz Antonio Fleury POT

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)por
Enio Bacci Pompeo de Mattos Bloco PSB· PCdoB

José Antonio Djalma Paes
Bloco PL • PST - PMN - PSO • PSL

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Sérgio Miranda Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5º DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice·Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Suplentes

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerrd

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaido Coutinho

Dr. Benedito Dias (PPB)
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PSDB

PMOB

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Titulares

Antonio Feijão (PST)
B. Sá
Nicias Ribeiro

Alceste Almeida
Igor Avellno
Jorge Costa

Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos
1 vaga

Jorge Wilson

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Autor: Senado Federal

PFL

PMDB

Titulares

Proposição: PEC 374/96

Albérico Filho

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge (PTB)
Dr. Benedito Dias (PPB)
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima



POT
Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB • PCdoB
Vanessa Grazziotin Evandro Mifhomen

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo fi, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l 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)

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3Q Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezá Perrella (PFL)
Titulares

Airton Cascavel (PPS)

Autor: Poder Executivo

PV

Proposição: PL 634175

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N!l 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Presidente: João Castelo (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3Q Vice·Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Regis Cavalcante (PPS)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 16B-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Bloco PSB • PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSD - PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglío Renlldo Leal
Max Mauro 1 vaga

por
Eber Silva Pompeo de Mattos

Titulares Suplentes
PFL

Antônio Carlos Konder Reis Antônio Geraldo
Ciro Nogueira Cesar Bandeira
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Ronaldo Francisco Garcia
Marcondes Gadelha Raimundo Santos
Paulo Magalhães Werner Wanderer
Ricardo Fiuza 1 vaga

PMDB
Gustavo Fruet Phifemon Rodrigues (PL)
Osmar Serraglio 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSDB
Alexandre Santos André Benass!
BOnifácio de Andrada Feu Rosa
Helenifdo Ribeiro José Militão
Inaldo Leitão Nelson Otoch
João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia Fernando Ferro
Iara Bernardi Geraldo Magela
Marcelo Déda José Pimental
Marcos Rolim Waldir Pires

PPB
Augusto Nardes Celso Russomanno
Edmar Moreira 2 vagas
Wagner Salustiano

PTa
Luiz Antonio Fleury Caio Riela
Roberto Jefferson Fernando Gonçalves

Suplentes

João Grandão
Padre Roque

Josué Bengtson

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

4 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

PT

PT

PTB

PPB

PPB

PSOB

PMDB

Proposição: PEC 89/95

Renildo Leal

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra
1 vaga

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João ~agalhães

José Indio
Norberto Teixeira

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicías Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Almir Sá
Oliveira Filho

Cunha Bueno
João Pizzolattl

Dr. Rosinha
Pedro Wilson



Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Coriolano Sales (PMDB)

PDT

José Roberto Batochio

Bloco PSB· PCdoB

José Antonio

Lincoln Portela

PPS
Ayrton Xerêz

Aldo Rebelo

João Caldas

Airton Cascavel

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

PDT
1 vaga Neuton Lima (PFL)

Bloco PSB - pedoB

1 vaga Inácio Arruda

Secretária: Heloisa Pedrosa Dlniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140 \

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7º E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC Nº 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

Fernando Gabeira (PV)

Proposição: PEC 20/95

1 vaga

Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
1º Vice·Presidente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
2º Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3º Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1ºVice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2º Vice-Presidente:
39 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL
Titulares

Cleuber Carneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
lvanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PMDB

PSDB

Suplentes

Ciro Nogueira
Luciano Pizzatto

Mauro Fecury
Ney Lopes

Raimundo Colombo
Rodrigo Maia (PTB)

1 vaga

Darcísio Perondi
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Themístocles Sampaio
2 vagas

Luciano Castro (PFL)
Paulo Mourão

Sérgio Reis
3 vagas

Titulares

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PMDB
Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

PSDB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Suplentes

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schlrmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI Nll 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco PSB· PCdoB
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL • PST - PMN • PSO· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

PFL

Fernando Zuppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

POT

PMOB

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI Nll 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FAL~NCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS"

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
111 Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
311 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318·2140

Dr. Hélio

Bloco PSB - PCdoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL - PST - PMN • PSO· PSL
Lincoln Portela João Caldas

Suplentes

1 vaga

4 vagas

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PT

POT

PTB

PPB

Proposição: Requerimento

Fernando Gabeira

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Presidente: Ary Kara (PPB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2g Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
311 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Neiva Moreira

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Arlindo Chinaglia
3 vagas Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
WaJdomiro Fioravante

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

PMOB

PSOB

Aldir Cabra (PSDB)
Oscar Andrade

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

PSOB

PT

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

4 vagas

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara
1 vaga

Duilio Pisaneschi

PT
Padre Roque

1 vaga

PPB
João Tota

1 vaga

PTB
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Písaneschi
1 vaga

Femando Coruja

PPB

PTe

POT

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga
I
1 ~ ..... ~ ~



Bloco PSB • PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco PL - PST • PMN • PSO· PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Rubens Bueno
PPS

Pedro Eugênio
Ayrton Xerêz

PPS
Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-6
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS! 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

PFL

Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
12 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Suplentel

Alberto Goldman
Carlos Batati'l
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Hermes Parcianellq
José [ndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Átila Lin~
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

PFL

PSOB

PMOB

Proposição: PEC E139/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outrps
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
29 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth PantoJa
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 551 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 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)

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
SérgiO Barcellos
Vic Pires Franco

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

PMOB
Alberto Mourão

Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues (PL)

Synval Guazelli
2 vagas

PSOB
Antonio Feijão (PST)

Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga
PT

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

PPB
Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB
Roberto Jefferson

POT
Wanderley Martins

Proposição: PEC 151/95

Eurfpedes Miranda

Titulares

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
1 vaga

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Luiz Antonio Fleury

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino



PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB • PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

PT

PPB

PTB

4 vagas

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alclone Athayde
Almir Sá
Ary Kara

PSDB

PT

PPB

Chico da Princesa
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio Duílio Pisaneschi

PTB
Albérico Cordeiro

PPS Olímpio Pires
PDT

1 vaga

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318·7066 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI Nll 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Bloco PL • PST - PMN • PSD - PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

PV
Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

1 vaga
Bloco PSB - PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVID~NCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Jandira Feghali

Regis Cavalcante

Autor: Poder ExecutivoProposição: PL 1.615/99

Márcio Bittar

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1º Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3º Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Presidente: João Henrique (PMDB)
1Q Vice-Presidente:
2Q Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares

PFL
Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Suplentes

Aldir Cabral (PSDB)
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

PFL
Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PMDB PMDB
Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Armando Abílio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas



Bloco PL • PST - PMN • PSO - PSL

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSOB
André Benassi

B. Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Henry

Ronaldo Cezar Coelho

Alceu Collares

Vanessa Grazziotin

POT

Bloco PSB - PCdoB

Fernando Zuppo

Sérgio Novais

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - PCdoB

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

José Ronaldo Almerrnda de Carvalho
Neuton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMOB
Darcísio Perondi Flávio Derzi
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSOB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela RIcardo Berzoini

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José lInhares Eurico Miranda

PTB
Iris Simões Renildo Leal

PFL

Robério Araújo

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastflo Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2º Vice-President'El: Fernando Marroni (PT)
3º Vice-President'3: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente I\rruda (PSDB)

Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-706,3

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Titulares Suplentes
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz Nonô Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMOB
Cezar Schirmer Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzio Lino Rossi
Helenildo Ribeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Nicias Ribeiro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Carlos Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni 3 vagas
Geraldo Magefa
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anízio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Silas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Suplentes

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PT

POT

PTB

PPB

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda



Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318·2140

POT
Eurípedes Miranda 1 vaga

Bloco PL - PST • PMN • PSO - PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A M!N!MIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

PFL

João Tota
2 vagas

4 vagas

Serafim Venzon

6 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli

Wanderley Martins

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PTB

PPB

POT

POT

PSDB

PMOB

Bloco PSB - pedoB

1 vaga

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Or. Helena
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

Neiva Moreira

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Adão Pretto
A/oizio Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Cameiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PPS
Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 19 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Oíno Fernandes (PSDS)
Relator: Jorge Wilson (PMOB)

Titulares Suplentes

PFL

Or. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Neiva Moreira

1 vaga

1 vaga

Suplentes

José Pimentel
3 vagas

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveir? Filho

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PTB

PPB

PPS

PSDB

PMDB

Bloco PSB - PCdoB

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonê
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSOB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMOS)
Titulares

Antonio Carlos Biscala
Antonio Paloccí
Marcos Rolim
Wellington Dias

Coronel Garcia
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Márcio Bittar

1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez Paulo Baltazar

Bloco PSB • PCdoB
1 vaga



Alcione Athayde Djalma Paes 1 vaga
Antonio Joaquim Araújo Bloco PL - PST • PMN - PSD • PSL

Wagner Salustiano João Caldas De Velasco

Proposição: PEC 472-D/97 Aut(\r: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

PV

Caio Riela
Silas Câmara

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Ana Catarina
Luiz Bittencourt

Nelo Rodolfo
3 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

1 vaga

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PT

PFL

PPB

PTB

POT

PSDB

PMDB

Eurípedes Miranda
Bloco PSB - PCdoB

Alceu Collares

Eduardo Paes
Magno Malta

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Pedro Eugênio (PPS) Joáo Herrmann Neto (PPS)
Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, sI 165·B
Telefone: 318-7056

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonê
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

PV
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 5/165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Suplentes

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

José Genoíno
Marcelo Déda

Professor Luizinho
Waldir Pires

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

1 vaga

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almennda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Titulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PMDB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSDB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Cru5ius

PT
Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

PTB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PDT
Eber Silva



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou 08F slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou 08F elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou 08F slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou 08F elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB SEEP, conta n° 920001-2. Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta nO 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do
FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLlCAÇÓES
PRAÇA DOS TRt::S PODERES S/N° - BRASrUA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão
ou Solange Viana Cavalcante.

EDiÇÃO DE HOJE: 224 PÁGINAS


