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WALDIR PIRES (PT - BA) - Editorial "CPI
na Bahia", do jornal A Tarde, referente a
pressões exercidas sobre o Desembargador
Lourival de Jesus Ferreira, do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, para concessão de habeas
corpus a acusado de roubo de cargas de
caminhões preso em Feira de Santana .

AUGUSTO NARDES (PPB - RS) 
Providências do Ministro Pratini de Moraes, da
Agricultura e do Abastecimento, acerca da
liberação de recursos aos pequenos agricultores
brasileiros. Elaboração de documento sobre a
agricultura nacional com vistas à Rodada do
Milênio, em Seattle, Estados Unidos da América.
Discurso proferido pelo Presidente do Sindicato
Rural de Santiago, Sr. Julio Forster de Freitas
Lima, ao ensejo da inauguração da 34A
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Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
especialmente no Estado da Bahia .
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111 Conferência Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente, para avaliação dos resultados
da aplicação do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Avanços em benefício dos menores
em situação irregular verificados com a
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nas universidades brasileiras. Anúncio de
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Ministério Público e de representante da Associação
dos Pilotos na Comissão de Investigação de
Acidentes Aeronáuticos. 56562
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Congratulações à Agênca Nacional de Petróleo - Educação para atendimento de alunos de alto
ANP, pela criação do Centro de Relação com o padrão de excelência. Importância da manutenção
Consumidor. Defesa da inclusão do Município de do programa ..
São Francisco do Itabapoana, Estado do Rio de
Janeiro, na zona principal de produção de
petróleo. 56587
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JOSÉ CHAVES (PMDB - PE) - Realização
da Conferência das Partes da Convenção das
Nações Unidas de Combate à Desertificação, no
Município de Olinda, Estado de Pernambuco.
Causas do aumento da área desértica no
Nordeste. Disponibilização de recursos para
combate à desertificação regional. 56591

ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM) 
Transcurso do 252 aniversário de criação da
EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia
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LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) 
Inauguração, em Goiânia, Estado de Goiás, de
praça e busto em homenagem ao jornalista
Fábio Nasser. Trajetória do extinto jornalista
goiano. Outorga, pela Comissão de Educação e
Cultura da Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás, da Medalha Colemar Natal e Silva ao
escritor e artista plástico Getúlio Pereira de
Araújo ~ .

JAQUES WAGNER (PT - BA) 
Reçonhecimento, por parte da imprensa, dos'
prejuízos causados aos trabalhadores pela
incidência do fator previdenciário no cálculo de
aposentadorias:.!.•· .

MARCELC:{BARBIERI '(PMDB - SP) 
Artigo do Prdf. ", Cláudio de Moura Castro,
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RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela ordem.)
- Realização, pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, de
audiência pública sobre o Sistema Financeiro da
Habitação - SFH .

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) 
Protesto contra a extinção do Programa
Bolsa-Escola pelo Governo Joaquim Roriz, do
Distrito Federal. .

DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela
ordem.) - Defesa de liderança, pelo Brasil, de
movimento latino-americano no sentido da
taxação do capital volátil internacional. .

ZAIRE REZENDE (PMDB - MG. Pela
ordem.) - Lançamento de candidatura própria do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro à
Presidência da República nas eleições do ano
2002, decidido em reunião de membros da
agremiação ocorrida no Estado do Rio de Ja
neiro. Possibilidade de retirada do apoio ao
Governo Fernando Henrique Cardoso em
convenção extraordinária do partido prevista para
fevereiro de 2000 .

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. Pela
ordem.) - Transcurso do 191 2 aniversário da Empre
sa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Críti
ca à proposta do Presidente da ECT, Egydio Bian
chi, de substituição de tarifas postais por preços de-
terminados pelo mercado consumidor '" ..

B. SÁ (PSDB - PI. Pela ordem.) - Empenho
do Governo Federal na promoção do desenvolvi
mento do Nordeste brasileiro evidenciado na rees
truturação da Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste - SUDENE. Defesa da ma
nutenção dos Escritórios Regionais da instituição
para agilização de ações voltadas para a melhoria
das condições de vida e incremento do bem-estar
do povo nordestino .

PAULO FEIJÓ (PSDB .,... RJ. Pela ordem.) 
Caráter convincente dos- esclarecimentos
prestados pelo Ministro dos Transportes, Eliseu
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ENIO BACCI (PDr - RS. Pela ordem.) - audiência pública sobre desvio, por Prefeitos
Participação na solenidade comemorativa do 472 Municipais, de recursos do Fundo de
aniversário da Federação Nacional dos Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio Valorização do Magistério - FUNDEF. Carta
Propagandista, Propagandistas Vendedores e intitulada "Dívida Externa: o peso da escravidão",
Vendedores de Produtos Farmacêuticos de autoria de D. Geraldo Majela Agnelo,
FENAVENPRO, no Rio de Janeiro, Estado do Rio Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil,
de Janeiro. Avaliação dos 110 anos da Proclamação publicada no jornal Folha de S.Paulo. 56610

d~ República. ~uadro de ~iséria e deser:nprego PAULO ROCHA (PT _ PA. Pela ordem.) _
reinante no Pais. FortaleCimento da agncultura Política habitacional do Prefeito Edmilson Rodrigues
para geração de novos postos de trabalho....... ..... 56603 de Belém, Estado do Pará. Requerimento pa~

SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela criação de Comissão Especial para discussão do
ordem.) Importância das cooperativas déficit habitacional do País. 56612
habitacionais no combate ao déficit de moradias
no País. Iniciativa de criação de cooperativas no
Distrito FederaL Vantagens e riscos da adesão
ao sistema. .. 56604

JORGE COSTA (PMDB - PA. Pela ordem.)
- Repúdio à proposta governamental de
instituição de cobrança de contribuição
previdenciária dos servidores inativos. Desgaste
da imagem do Parlamentar brasileiro diante das
medidas apresentadas pelo Poder Executivo.
Sugestão de alternativas para cobertura do
déficit da Previdência sem imposição de mais
sacrifícios às classes menos favorecidas do País.

PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.)
- Reflexo, nos principais órgãos de impren
sa do País, de tendência da opinião pública
favorável à cassação do mandato do Sena
dor Luiz Estevão, do Distrito Federal, por
falta de decoro parlamentar. Referência a
artigos dos jornais Correio Braziliense,
Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo e
Folha de S.Paulo sobre o assunto. Reporta
gem da revista Veja a respeito de pedido da
CPI do Judiciário ao Ministério Público para
investigação de envolvimento do Senador
Luiz Estevão em irregularidades na constru
ção da sede do Tribunal Regional do Traba-
lho de São Paulo .

MIRIAM REID (PDT - RJ. Pela ordem.) 
Perplexidade ante a atribuição ao Congresso
Nacional, pelo Presidente da República, da res
ponsabilidade pela elaboração de leis contra a
ação de capitais especulativos. Desconheci
mento, pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, das razões do êxodo rural. Elevação
das dotações orçamentárias destinadas à agri
cultura. Queda nas vendas, segundo a Associa
ção Comercial de São Paulo, Estado de São
Paulo .

WALTER PINHEIRO (PT - BA - Pela
ordem.) - Realização, pela Comissão de
Educação, .cultura .e Desporto, da Casa, de
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WALTER PINHEIRO (Pela Ordem) 
Questionamento sobre o pedido de retirada de
matéria em processo de votação ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Walter Pinheiro ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nl! 88-B, de
1999, sobre o serviço auxiliar e voluntário nas
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Milita-
res .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para retirada da matéria da
Ordem do Dia .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, REGIS CAVALCANTE,
BISPO RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO, CELSO JA
COB, CELSO GIGLlO, ODELMO LEÃO, GERALDO
MAGELA, MENDES RIBEIRO FILHO, SILVIO
TORRES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARNALDO
MADEIRA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento .

GERALDO MAGELA (Pela ordem) -
Pedido de verificação de votação ..

PRESIDENTE (Michel Temer)
Deferimento do pedido de verificação de votação.

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, GERALDO MAGELA, JANDIRA FEGHALI,
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Padilha, em audiência pública na Comissão de Sistema Nacional de Habitação e criação do
Viação e Transportes, a propósito de possíveis Conselho Nacional. de Habitação e do Fundo
irregularidades ocorridas no pagamento de Nacional de Habitação. Déficit habitacional
precatórios pelo Departamento Nacional de brasileiro. Resultado de programas habitacionais
Estradas de Rodagem - DNER. 56616 implantados pelo Governo Federal. .

NEUTON LIMA (PFL - SP. Pela ordem.) - VI - Ordem do Dia
Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre a PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
prestação de assistência religiosa nas entidades de requerimento para tramitação em regime de
civis em todo o território nacional. 56618 urgência do Projeto de Lei n2 314, de 1999,

sobre alteração do parágrafo único do art. 7s da
Lei n2 9.478, de 1997 .

Usou da palavra Pela ordem. o Sr.
Deputado JOSÉ ANTONIO .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados REGIS
CAVALCANTE, BISPO RODRIGUES, JOSÉ AN·
TONIO, MIRIAM REID, FERNANDO GABEIRA. '"

PAULO OCTÁVIO (Pela ordem.)
Solicitação da retirada da matéria da pauta ..

PRESIDENTE (Michel Temer)
Acatamento do pedido do Deputado Paulo
Octávio .

LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Pela
ordem.) - Encaminhamento de requerimento de
informações ao Ministério de Minas e Energia
sobre os gastos com publicidade da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Anúncio
de apresentação de projeto de lei sobre a
instituição do cargo de ouvidor em todas as
agências nacionais : ..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Realização, pela Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, de audiência pública para
debate da situação do setor de construção naval
nacional. Defesa de manutenção, no Estado do
Rio de Janeiro, do Departamento de Marinha
Mercante e da Agência Nacional do Petróleo 
ANP. Utilização do parque industrial brasileiro na
construção de plataformas de exploração
petrolífera .

ARMANDO ABíuo (PMDB - PB. Pela
ordem.) - Anúncio de realização, no Município de
Esperança, Estado da Paraíba, do Grito da Sede,
para alerta sobre a situação do abastecimento de
água na região. Envio às autoridades
governamentais competentes, pelos
organizadores do referido evento, de sugestões
para reversão do quadro ..

ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. Como
Líder) - Solidariedade ao ex-Deputado Ricardo
Gomyde, integrante do PCdoB do Paraná,
atingido por veto a sua matrícula na Universidade
Federal do Estado após processo de
transferência da Universidade de Brasília ..

JOSÉ MACHADO (PT - SP. Pela ordem.) 
Pedido de inclusão de proposta de emenda à
Constituição sobre edição de medidas
provisórias, modificada no Senado Federal, na
pauta dos trabalhos, no caso de convocação
extraordinária do Congresso Nacional. .

AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Pela
ordem.) - Regozijo com a aprovação, pela
respectiva Comissão Especial, da Proposta de
Emenda à Constituição nl! 601, de 1998, sobre
inclusão da moradia entre os direitos sociais
constantes no art. 6!2 da Carga Magna, e, pela
Comissão de Finanças e Tributação, do Projeto
de Lei n2 2.710, de 1992, sobre instituição do
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FERNANDO CORUJA, ODELMO LEÃO, SILVIO Usou da palavra para discussão o Sr.
TORRES, MENDES RIBEIRO FILHO, ODELMO Deputado GERALDO MAGELA............................. 56645
LEÃO...................................................................... 56631 Usou da palavra pela ordem, para registro

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - de voto, o Sr. Deputado JUTAHY JUNIOR. 56646
Inauguração do Fórum Previdenciário de São Usou da palavra para discussão o Sr.
Paulo...................................................................... 56632 Deputado ENIO BACCI. 56646

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - PRESIDENTE (Michel Temer)
Transcurso do 191 Q aniversário de fundação da Encerramento da discussão. 56646
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Anúncio da existência de emendas de
22 de novembro. 56632 PI á' . t 56646en no ao proJe o .

Usou da palavra pela ordem o Sr. . ,
Usou da palavra para profenr parecer asDeputado SILVIO TORRES. 56633 d d PI .. b t't . - ,

emen as e snano, em su s I ulçao a
Usou da palavra para orientação da Comissão de Trabalho, de Administração e

respectiva bancada o Sr. Deputado CAIO RIELA.. 56633 Serviço Público, o Sr. Deputado ARNALDO
JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Sugestão FARIA DE SÁ......................................................... 56649

à Presidência de constituição de delegação Usou da palavra pela ordem, para registro
suprapartidária da Casa para participação na de voto, o Sr. Deputado HAROLDO LIMA. 56650
Rodada do Milênio. 56633 Usou da palavra para proferir parecer às

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta emendas de Plenário, em substituição à
ao Deputado José Genoíno. 56634 Comissão de Relações Exteriores e de Defesa

RICARDO MARANHÃO (Pela ordem) - Nacional, o Sr. Deputado EDISON ANDRINO....... 56650
Apoio à sugestão do Deputado José Genoíno. ..... 56634 Usou da palavra para proferir parecer às

BABÁ (Pela ordem) - Apresentação de emendas de Plenário, em substituição à
requerimento ao Ministério da Justiça para Comissão de Constituição e Justiça e de
retirada da Polícia Militar da região de Redação, o Sr. Deputado INALDO LEITÃO........... 56650
Caramuru-Paraguaçu, bem como para apuração Usaram da palavra pela ordem, para
das causas da prisão e morte de integrantes do registro de voto, os Srs. Deputados EVANDRO
povo pataxó em recente conflito com a Polícia MILHOMEN, CARLOS MELLES, PADRE
Militar do Estado da Bahia. 56634 ROQUE, JOEL DE HOLLANDA. 56651

GERSON GABRIELLI (Pela ordem) 
Apoio à renegociação da dívida dos pequenos e
microempresários do País. 56635

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA
ERUNDINA, GERALDO MAGELA, MIRIAM REID. 56635

MARIA D::> CARMO LARA (Pela ordem) 
Apresentação de requerimento de informações ao
Ministério do Trabalho e Emprego sobre
cumprimento da legislação trabalhista relativamente
às condições de higiene pela empresa USIMINAS,
em Ipatinga, Estado de Minas Gerais.. 56635

MARCOS DE JESUS (Pela ordem) - Repú
dio à atitude grosseira do Sr. Geraldo Sá Carneiro,
diretor do Hospital da Restauração, de Pernambu-
co, para com o Deputado Estadual João de Deus. .. 56635

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação. 56635

Rejeição do requerimento. .. 56635

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados RICARDO
RIQUE, NELSON OTOCH..................................... 56645

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO. 56651

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado SILVIO TORRES. 56652

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ENIO BACCI.................... 56652

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado GERALDO MAGELA............................. 56652

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados FERNANDO
CORUJA, GERALDO MAGELA............................. 56652

PRESIDENTE (Michel Temer)
Requerimento para adiamento por duas sessões
da votação do Projeto de Lei nQ 88, de 1999......... 56654

FERNANDO CORUJA (Pela ordem) -
Solicitação de retirada do requerimento. 56654

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
requerimento de preferência para votação do
substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público relativo ao Projeto
de Lei n2 88, de 1999, sobre os substitutivos
apresentados pelas Comissões de Relações
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Exteriores e de Defesa Nacional e de RIBEIRO FILHO, ROBERTO ARGENTA,
Constituição e Justiça e de Redação. 56655 ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 56660

Usou da palavra para encaminhamento da WALTER PINHEIRO (Pela ordem) -
votação o Sr. Deputado REGIS CAVALCANTE..... 56655 Libertação do missionário brasileiro Josué Yrion,

preso na índia. 56661
Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados Usaram da palavra para orientação das
FERNANDO GABEIRA, ROBERTO ARGENTA, respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
REGIS CAVALCANTE, BISPO RODRIGUES, GENOíNO, GERALDO MAGELA. 56661

LUIZA ERUNDINA, FERNANDO CORUJA, TELMA DE SOUZA (Pela ordem) -
CELSO GIGLlO, EDMAR MOREIRA, GERALDO Registro de voto. Transcurso do 30l! aniversário
MAGELA, MENDES RIBEIRO FILHO, AÉCIO de fundação do jornal-laboratório Entrevista, da
NEVES, INOCÊNCIO OLlVEIRA........................... 56655 Faculdade de Jornalismo da Universidade

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação Católica de Santos. 56661

do requerimento. Prejudicialidade do Usou da palavra para orientação da
requerimento do PPS para votação em separado respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
da Emenda nfl 1. 56656 LEÃO. 56662

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do substitutivo oferecido pelo Relator da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, ressalvados os destaques........... 56656

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA
ERUNDlNA, FERNANDO GABEIRA. 56657

PRESIDENTE (Michel Temer)
Prorrogação da sessão por uma hora. 56657

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados REGIS
CAVALCANTE, BISPO RODRIGUES, FERNANDO
CORUJA, LUIZ ANTONIO FLEURY, JOSÉ
GENOíNO, JAIR BOLSONARO, MENDES RIBEIRO
FILHO, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
DUILlO PISANESCHI. 56657

Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
FARIA DE SÁ, Relator da matéria. 56660

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, ressalvados os
destaques. 56660

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Pedido
de verificação de votação. 56660

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen-
to do pedido de verificação de votação................... 56660

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
WALTER PINHEIRO, AÉCIO NEVES, ODELMO
LEÃO. 56660

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado AÉCIO NEVES...................................... 56660

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados REGIS
CAVALCANTE, ROBERTOJEFFERSON,MENDES

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados WELLlNGTON DIAS,
MARCUS VICENTE, WERNER WANDERER. ........ 56662

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Realização, às 19h, de sessão do Congresso
Nacional destinada à apreciação de pedidos de
créditos suplementares. Sugestão à Presidência
para transferência para o dia 24 de novembro da
votação das propostas de emenda à Constituição
constantes da pauta. 56663

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Inocêncio Oliveira.... 56663

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação...................................... 56663

Aprovação do substitutivo. 56663

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
das Emendas de Plenário nflS 3 e 8, com parecer
favorável. 56674

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
OLIVEIRA. 56674

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
das emendas. 56674

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
rejeição das Emendas de Plenário nflS 1, 2, 4, 5,
6 e 7, com parecer contrário. 56674

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados INOCÊNCIO
OLIVEIRA, OSVALDO BIOLCHI............................ 56675

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
ao Bloco Parlamentar PSB/PCdoB sobre retirada
de requerimento para votação em separado da
Emenda de Plenário nQ 3.......... 56675

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FERNANDO GABEIRA... 56675



56770

56768

56766

56764

56766

56763

56764

56763

56688

c) Tornar sem efeito Nomeação: José
Ronaldo Botelho Frota ..

d) Nomeação: André José Camargo Filho,
Auréa Augusta Bruel, Claudia Richter Tranquillini,
Inoilson Queiroz, José Ronaldo Botelho Frota,
Leide Moreira da Silva, Lilian Rany Fernandes,
Marcos Alves de Oliveira, Marcus Vinícius Brei,
Mercêdes Pôrto de Queiroz Ornelas Araújo,
Nelsimar Alves de Carvalho ..

e) Designação: João Ferreira de Souza ..

4-DIVERSOS

- Associação Interparlamentar de Turismo
(Grupo Brasileiro), Ata da 11\ Reunião (Ordinária)
da Comissão Executiva do Grupo Brasileiro da
Associação InterparJamentar de Turismo, em
24-03-99, Termo de Reunião em 28-04-99, Ata
da 2!! Reunião (Ordinária), em 26-5-99, Termo de
Reunião, em 30--6-99, Ata da 3l! Reunião (Ordiná
ria), em 25-8-99, Termo de Reunião, em 29-9-99 e
Ata da 41 Reunião (Ordinária), em 27-10-99 .

COMISSÕES

5 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Agricultura e Política Rural
(Subcomissão Permanente para tratar do Crédito
e do Endividamento Rural), Ata da 7I! Reunião
(Ordinária), em 23-9-99 .

b) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 71- Reunião (Ordinária), em 23-11-99..

VII - Encerramento

3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Apostilas: Hélvio Martins de Souza,

Joaquim Mário Ribeiro de Albuquerque Lima .

b) Exoneração: Adriana dos Santos
Peixoto, Auréa Augusta Bruel, Inoilson Queiroz,
Márcia Osória da Costa Pereira, Marcus Elicius
de Sousa Lima, Marcus Vinícius Brei, Nelsimar
Alves de Carvalho, Nelson Ramos Barretto .

Apresentação de proposições: PAULO
PAIM; LÉO ALCÂNTARA; RICARDO NORONHA;
ALCEU COLLARES; DILCEU SPERAFICO E
OUTROS; JORGE PINHEIRO; JORGE COSTA;
Mf( !<ARA E OUTFOS; ~ES LANDIM; NEUTON
UMA; LUIZ ANTONIO FLEURY; LUlZA ERUNDINA;
Luís EDUARDO; DJAI..MA ~S; BABÁ; MILTON
TEMER; MARIA DO CARMO LARA; ~RE FUQUE E
OUTROS; AGNELO QUEIROZ; JOSÉ ANTONIO; LUIZ
BrrTENCOURT; WEUNTON FAGUNDES; HENRIQUE
FONTANA E OUTROS; VALDIR GANZER; ALOIZlO
MERCAOOITE E OUTROS; WALTER PINHEIRO E
RICARDO BERZOINI; SRS. ÚDERES ..

56678

56678

56678

56678

56678

56678

56677

56677

56678

56678

56688

56676

56676

56676

56676

56676

56675
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e

aprovação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal .

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PEDRO
CELSO, JOSÉ ROCHA ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 627-C, de 1998, sobre alteração
dos arts. 29 e 212 da Constituição Federal. .

Encerramento da discussão. .. ..

Votação da Proposta de Emenda à
Constituição n2 627-B, de 1998, em 2Q turno ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCOS AFONSO........

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RJBERTO ARGENfA FERNANDO GABElRA, REGIS
CAVALCANTE, LUIZA ERJNDlNA, FERNANDO
COfl.U«\ CELSO GIGLJO, HERCUlAN) ANG-lINETTl,
~ MARFO'JI, PoÉCr:J NEVES, INOCÊNCIO
OUVEIRA, BISPO RODRIGUES, MENDES RIBEIRO
FILHO .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SEBASTIÃO MADEIRA. .

PEDRO CELSO (Pela ordem) - Solicitação
à Presidência de constituição de Comissão Es
pecial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nQ 65, de 1999 ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Pedro Celso ..

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PAULO JOSÉ
GOUV~A, WAGNER SALUSTIANO, ROLAND
LAVIGNE, MANOEL SALVIANO, PEDRO
HENRY, JUQUINHA, JOÃO COLAÇO .

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ DE ABREU.....

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
de realização, na presente data, de sessão do
Congresso Nacional, de sessões ordinária e
extraordinária da Casa no dia 24 de novembro e
de sessão deliberativa no dia 25 ..

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da votação .

Aprovação da matéria .

Dispensa da votação da redação final. .
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LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) - Retirada Retorno da matéria ao Senado Federa!....... 56688
do requerimento objeto de consulta pela Presi-
dência. 56675
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c) Comissão Especial destinada a proferir 6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

parecer, . a PEC n
2

* ~7-A/9.~ e apensada a) Comissão Parlamentar Conjunta do
(Precatona) apensadas, 4i! Reunrao, em 16-11-99. 56775 Mercosul (Representação Brasileira) nº 10, em

d) Comissão Especial destinada a proferir 23-11-99 56826
parecer ao PL nº 1.615/99 (Agência Nacional de 7 - MESA
Transporte), * 3'" Reunião (Audiência Pública), 8 - LíDERES E VICE-lÍDERES
em 23-11-99. 56802 9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

* Atas com notas taquigráficas 10 - COMISSÕES

Ata da 222ª Sessão, Solene,
Matutina, em 23 de novembro de 1999

Presidência: Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente

Suplentes
Darcísio Perondi
Osvaldo Biolchi

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 16 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)
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. PHILEMON RODRIGUES, servindo como
22 Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. ELISEU RESENDE, servindo como 1Q

Secretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIO

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/I/N2 1.522/99

Brasília 23 de novembro de 1999.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Dino

Fernandes Helenildo Ribeiro e Rommel Feijó, como
membro titulares, para integrarem a Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n2 294-A, de 1995, do Senhor
Deputado Sérgio Barcellos, que "dá nova redação ao
parágrafo primeiro do artigo 54 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias" - Batalhão Suei.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB.

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

OF. GAB/I/N2 1.134

Brasília, 16 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nQ 1.029,

encaminho a Vossa Excelência a relação dos
nomes dos Deputados do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB, que integrarão a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir·
parecer ao Projeto de Lei n2 3.561, de 1997, que
"Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências", e ao apensado.

Titulares
Euler Morais
Hélio Costa
João Matos
Saraiva Felipe
Teté Bezerra
Zaire Rezende

Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente.

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

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos seguintes termos:

OF. N2 1091- P/99-CCJR

Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

. Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
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Decreto Legislativo nll 202/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 16 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

Do Sr. Deputado Evilásio Farias, nos seguintes
tennos:

GAB - OF. Nº 773/99

Brasília-DF, 17 de novembro de 1999

Excelentíssimo Senhor,

Sirvo-me do presente para solicitar à V. Exª, o
especial obséquio de providenciar para que, a partir
desta data, seja efetuada a seguinte alteração na
minha identificação parlamentar.

De: Evilásio Farias

Para: Dr. Evilásio

Nesta oportunidade, informo que tal
solicitação, prende-se ao fato de ser esta, a minha
identificação, junto às minhas bases eleitorais.

Agradecendo suas gentis providências.

Atenciosamente, - Evilásio Farias, Deputado
Federal.

Defiro.

Ao Senhor Diretor-Geral

Em: 3-11-99. - Presidente.

Do Sr. Deputado Fernando Gabeira, nos
seguintes termos:

OF. Nº 38/99 - 51!! Legislatura

Brasília-DF, de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício SGMIP nº 1181, de 9 de
novembro de 1999, venho por meio deste indicar o
Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular, e
o Deputado Marcos Rolim (PT/RS), como suplente,
para compor a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 602-A, de 1998, do Senado Federal,
que "Altera os parágrafos do art. 143 da
Constituição Federal" - Serviço civil obrigatório.

Agradeço e coloco-me à disposição.

Atenciosamente, Fernando '" Gabeira,
Deputado Federal (PV/RJ) '"

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Paulo Rocha e outros, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Dos Srs. Paulo Rocha,
Adolfo Marinho e outros)

Requer a criação de Comissão Especial
com a finalidade de tratar da problemática
do Sistema Financeiro da Habitação.

Sr. Presidente,
Requeiro a V. ExJI Com base no Regimento Intemo

da Câmara dos Deputados, a instituição de Comissão Es
pecial, para tratar de questões relacionadas ao Sistema
Financeiro da Habitação, e o acompanhamento das
iniciativas do Poder Legislativo que estejam tramitando
nesta Casa.

Justificação

Se o período autoritário caracterizou-se pelo
estigma da exclusão e pela prática de políticas
rigorosamente desatrelados do interesse social, os
anos que se seguiram, no que tange às políticas
urbanas, com destaque para o setor habitacional,
ficaram marcados pelo desmantelamento do aparato
institucional existente, sem que nada de igual magni
tude viesse a substituí-lo.

Esse período coincidiu com o colapso do Sistema
Financeiro da Habitação, seja na sua vertente voltada
para o apoio á produção de habitações populares 
calcada na utilização dos recursos do FGTS - Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, seja no seu empenho
em promover encaminhamentos à produção destinada
às classes médias, tendo como patrocinadores os
incorporadores privados associados às Sociedades de
Crédito Imobiliário.

Quem convive com o sistema sabe que os
repetidos sub-reajustes dados aos mutuários, pelo
Governo Federal, indistintamente e de forma línear,
ocasionaram o crescimento constante do Saldo devedor
dos contratos de financiamento, representado pelas
amortizações negativa. O desequilíbrio econômico
financeiro gerado pelo próprio sistema, sempre recaiu,
exclusivamente, sobre o mutuário. E as iniciativas do
Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal,
e proporcionar a quitação para certas faixas de
prestações, acaba gerando injustiças, quando trata de
forma diferenciada, mutuários ocupantes de um ,rpesmo
conjunto e em situação de renda semelhante: Cabe
ressaltar o índice de inadimplência daCaixa é d~:25% 
mais de 600 mil famílias, sendo que em':vários
conjuntos a inadimplência chega áJ 00%. ,Não dá

(.'. "". ,"A?
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para dizer que o problema está nas famílias! O
problema está, descisivamente, no Sistema.

Diante desse quadro, sabemos que a resposta à
essas questões não será conseguida através de
iniciativas isoladas, ou pela aprovação de alguns dos
inúmeros Projetos de Lei que tramitam hoje nesta
Casa, sem dúvida carregados de boa intenção.

É necessário criar condições para que
possamos olhar para a totalidade das questões de
forma a respondermos efetivamente, e de forma
definitiva, ao clamor da sociedade que se vê hoje
ameaçada de despejo, ou que tem cada vez mais
distante o sonho de solucionar seu problema de
moradia de forma justa. A população não quer
benevolência, mas não quer continuar sendo a única
a assumir os custos dos erros cometidos dentro do
Sistema Financeiro da Habitação, decorrentes das
decisões politicas dos governos passados.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposição, para que
juntos possamos estudar e propor medidas que
solucionem os graves problemas habitacionais de
nosso País.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1999. 
Paulo Rocha, PT/PA - Adolfo Marinho, PSDB/CE 
José Múcio Monteiro, PFLlPE - Anivaldo Vale,
PSDB/PA - Josué Bengtson, PTB/PA - Maria do
Carmo Lara, PT/MG - Iara Bernardi, PT/SP - José
Priante, PMDB/PA - Aloizio Mercadante, PT/SP 
Wellington Dias, PT/PI.

Indefiro, por inexistência de provisão
regimental. Oficie-se ao primeiro signatário.

Em: 23-11-99. - Michel Temer,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Finda
a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
presente sessão destina-se a homenagear a Fiat do
Brasil S/A, tendo como autor do requerimento o
Deputado Philemon Rodrigues.

Para compor a Mesa, convido o Sr. Roberto
Vedovato, Presidente da Fiat do Brasil S/A (Palmas);
o Ministro, Almirante-de-Esquadra Domingos Alfredo
Silva, do Superior Tribunal Militar (Palmas); o Ministro
Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da
União (Palmas); o Conselheiro Guslielmo Arbizzone,
Encarregado de Negócios da Embaixada da Itália
(Palmas). Como não poderia deixar de ser, convido
'também para compor a Mesa o Senador Francelino
Pereira. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Assistiremos agora a um vídeo institucional sobre a
Fiat do Brasil S/A.

(Apresentaçllo de vfdeo.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a

palavra o Deputado Philemon Rodrigues, que, como
autor da homenagem, disporá de até 10 minutos na
tribuna. S. Exli falará também em nome do PMDB.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Heráclito Fortes, Sr. Presidente da Fiat do Brasil S/A,
Dr. Roberto Vedovato, demais componentes da
Mesa, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Diretores da Fiat
do Brasil S/A, esta homenagem reveste-se de uma
característica especialissima, porque só daqui a cem
anos se fará outra igual a esta.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito
pouco há a se dizer aos brasileiros sobre a Fabbrica
Italiana Automobifí Torino, a centenária indústria
automobilística fundada naquela cidade da Itália, no
ano de 1899. Já a respectiva sigla, Fiat, sugere
muitíssimo. Faz lembrar a marcante presença da Fiat
Automóveis no cenário econômico nacional, há 45
anos, e mais ainda a partir da década de 70, com a
implantação da unidade automotiva, em Minas
Gerais, onde se localiza hoje a base das operações
do grupo no País.

Os brasileiros de todos os quadrantes sabem da
importância da empresa, ao criar empregos diretos e
indiretos, recolher impostos aos cofres nacionais,
dinamizar o mercado, estimular a competitividade
saudável, fomentar a pesquisa, capacitar
profissionais, gerar tecnologia, investir em programas
ambientais, fazer parcerias, ajudar no crescimento
das exportações, contribuir para o progresso social,
engajar-se, enfim, no monumental esforço coletivo
pelo desenvolvimento.

Sinônimo de qualidade, a Fiat, desde o primeiro
veículo aqui fabricado, sempre esteve atenta às
necessidades e ao potencial de seu público, sem
jamais, no entanto, distanciar-se dos padrões
estéticos mais puros ou até de um quê de
sofisticação, mesmo para produzir unidades
populares.

Esta a sua filosofia empresarial onde quer que
se instale: tal como recomenda a moderna indústria
européia, tradição e arrojo devem seguir em par.
Assim, a cada novo produto, a cada lançamento -
automóveis, tratores, máquinas agrícolas e
rodoviárias, veículos industriais, caminhões,
componentes e serviços -, confirma-se a eterna
busca da excelência, estabelecida como código
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rigoroso por Giovanni Agnelli, o descortinado criador
da marca.

Para os italianos, Agnelli logo se tornaria uma
legenda, um símbolo de empreendimento e sucesso
que, prevalecendo-se do clima de mudanças nos
sistemas produtivos do final do século XIX, ousou
romper com a hegemonia agrícola secular em seu
pais, para lançar-se no seleto clube mundial da
motorização. Depois, as dificuldades foram
inevitáveis. Sobrevieram as duas grandes guerras, a
depressão de 30, crises sucessivas na Europa e no
mundo, regimes totalitários e, por último, o frêmito da
concorrência internacional. Em meio a tudo, a Fiat
não s6 resistiu, mas cresceu sempre.

Pois bem, Sras. e Srs. Deputados. Conquanto
visionário, dificilmente o fundador daquele império
seria capaz de prever que, a par de se ver a braços
com tamanhos obstáculos, a empresa teria ainda
distâncias extraordinárias - geográficas, culturais,
socioeconômicas - a percorrer, até chegar, antes
mesmo do fenômeno da globalização, a limites de
mercados como o Brasil, nos fantásticos patamares
de pujança que conhecemos.

Depois da Itália, concentra-se aqui o mais
importante p610 produtivo da Fiat no mundo. A Fiat
constitui o maior grupo industrial privado brasileiro,
empregando nada menos que 27 mil funcionários.
Entre as empresas privadas, o grupo responde por
um dos maior~s volumes de exportação de produtos
manufaturados no País, sendo que, em 1998,
colocou-se em primeiro lugar, com vendas ao exterior
equivalentes a 1 bilhão e 45 milhões de d6lares. No
ano passado, as exportações da Fiat representaram,
sozinhas, cerca de 3% das exportações brasileiras.

Ademais, Sr. Presidente, no período
compreendido entre 1998 a 2000, estimam-se
investimentos no Brasil de 2,1 bilhões de dólares 
faço aqui um parênteses -, dinheiro que virá da Fiat
não para capital especulativo no Brasil, mas para
investimento, que trará à Nação beneficios
socioeconômicos. Não bastante, surgirá uma nova
fábrica de motores em Betim, Minas Gerais, e uma
nova fábrica de caminhões, em Sete Lagoas, também
Minas Gerais. Além da Fiat do Brasil S/A; são
dezesseis empresas e uma fundação de ensino no
territ6rio brasileiro. Estamos, portanto, diante de
admirável exemplo de esforço bem-sucedido.

A Fiat, ao longo deste século de existência,
logrou viver uma saga magnífica, compôs uma bela
histÓria a ser contada sempre, como testemunho da
capacidade humana.

Ouço, éom prazer, o Deputado Paulo Octávio:

o Sr. Paulo Octávio - Deputado Philemon
Rodrigues, cumprimento V. Exll pelo excelente pro
nunciamento em homenagem à Fiat do Brasil S/A,
assim como a Mesa, na pessoa do Deputado
Heráclito Fortes, nosso Presidente, e a Diretoria da
Fiat. A homenagem hoje prestada à Fiat pelos seus
100 anos tem um simbolismo muito especial e vem
no momento em que o Brasil precisa incentivar o
desenvolvimento de empresas. De mil empresas
constituldas no País, apenas uma chega ao décimo
aniversário, pouqulssimas têm 100 anos. Por isso,
esta homenagem é tão simb6lica. Parabéns à Fiat do
Brasil S/A. Sua história é constitulda com essa
pujança graças a uma equipe. Sou testemunha do
grande trabalho que seus diretores, Rogério Rosso e
Marcos Pires, desenvolvem na Capital da República
em nome da Fiat do Brasil. Falo pelo PFL de Brasflia,
mas imagino que os representantes dos outros
estados poderiam dizer o mesmo. O que importa é a
geração de empresas e de empregos, é disso que o
Brasil precisa. Portanto, Fiat, continue investindo!
Continue acreditando neste grande País! Daqui a
pouco, estaremos comemorando os duzentos anos.
Parabéns! Deputado Philemon Rodrigues, e obrigado
pelo aparte.

O SR. PHILEMON RODRIGUES - Muito
obrigado, Deputado Paulo Octávio. O aparte de V.
Exll s6 veio enriquecer meu pronunciamento.

A essa hist6ria veio juntar-se a experiência em
nossa terra, um modelo pactuado em torno de
interesses comuns, de respeito mútuo, de vontade e
de confiança.

Nos dias que correm, gerenciar empresas
deixou de ser uma atribuição individual. Fazê-lo hoje
significa, nos termos da moderna administração, ter
habilidade para preparar pessoas e integrá-Ias a no
vas tecnologias; compor equipes e liderá-Ias;
disseminar técnicas de trabalho e descentralizar;
fazer a têmpera das várias contribuições e
extrair-lhes a essência. Não basta que um sonhe. É
preciso sonhar junto e, ao mesmo tempo, a fim de que
os resultados sejam do grupo, em vez de
pertencerem a esse ou àquele. Na Fiat, que esteve
sempre aliada com a vanguarda, não seria diferente.

Recebam, pois, todos, ilustre Presidente da Fiat
do Brasil S/A, Dr. Roberto Vedovato, diretores, staff,
técnicos e demais responsáveis pelos resultados
notáveis que se têm obtido, os meus parabéns.

Na qualidade de representante do povo de
Minas Gerais, faço de minhas palavras a expressão
do orgulho daquela gente, que reconhece na
presença da Fiat no· EstadÓ'o impufSO
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desenvolvimentista, a importância do apoio na área
social e uma profunda manifestação de apreço por
sua cultura, capacidad~ e entusiasmo.

Na qualidade de autor da presente homenagem
e em nome da bancada do PMDB, que me designou
para falar nesta homenagem à Fiat do Brasil S/A pela
passagem de seu primeiro centenário, posso
assegurar, sinto-me honrado em proferir este
significativo tributo de louvor a uma das mais
bem-sucedidas experiências do parque industrial
automobilístico nacional.

Instalada desde 1973 em Betim, região
Metropolitana de Belo Horizonte, a Fiat está cada vez
mais presente no território nacional, gerando
empregos e investimentos. Hoje, o Brasil é o primeiro
mercado da Fiat fora da Itália.

Sim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
para nós, brasileiros, em especial para os mineiros, a
Fiat é motivo de orgulho e a perspectiva concreta de
expansão rumo a uma economia mais competitiva,
consolidando posição de destaque em direção à
poHtica de desenvolvimento que o Pais tanto almeja.

Parabéns à Fiat do Brasil S/A. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para

falar em nome do PFL, concedo a palavra ao nobre
Deputado Eliseu Resende.

De antemão, Deputado Eliseu Resende, a Mesa
confessa que não ousará limitar seu tempo.

O SR. ELISEU RESENDE (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eminente
Deputado Heráclito Fortes, e dignissimos
componentes da Mesa Diretora, gostaria de fazer
uma saudação especial ao Presidente da Fiat do
Brasil S/A, Sr. Roberto Vedovato; ao Ministro,
Almirante-de-Esquadra, Domingos Alfredo Silva, do
Superior Tribunal Militar; ao Encarregado de
Negócios da Embaixada da Itália, Conselheiro
Guslielmo Arbizzone; ao Ministro do Tribunal de
Contas, Walton Alencar Rodrigues; ao eminente
Senador Francelino Pereira, ex-Governador de Minas
Gerais, cuja administração foi fundamental para a
consolidação da Fiat do Brasil em nosso Estado.

Sr. Presidente, fui designado pelo meu partido,
o Partido da Frente Liberal,para fazer uma saudação
á Fiat do Brasil S/A.

Em primeiro lugar, gostaria de congratular-me
com o eminente Deputado Philemon Rodrigues, pela
iniciativa de. requerer, em muito boa hora, esta
sessão de homenagem à Fiat internaç:ional, que
Gompleta tOa anos de existência, e a Fiat do Brasil
S/A, sediada em Minas Gerais, na cidade Betim,
.R~gião Metropolitana de Belo Horizonte. A propósito,

consignamos a presença em plenário da Deputada
Federal Maria do Carmo, ex-Prefeita de Betim, que
acompanhou de perto os esforços para o
desenvolvimento desse empreendimento em nosso
Estado.

Falar da Fiat traz-nos uma séria de evocações.
Gostaria, portanto, de sublinhar determinados aspectos
especificas. Primeiro, farei referência à Fiat intemacional,
a seguir, falarei a respeito da Fiat do Brasil.

As vésperas do ano 2000, homenageamos uma
empresa que se projetou neste século. A história da
Fiat, um dos maiores empreendimentos industriais,
confunde-se com a história do século XX.

Em 1900, foi inaLígurada sua primeira fábrica,
em Turim. Chegou-se a um avanço tecnológico
formidável na época, quando foram fabricados seus
primeiros 24 veiculos, capazes de, com um motor de 3,5
HP, imprimir uma velocidade de 35 quilômetros/hora.

A indústria automobílistica surgiu na época das
carruagens, das antigas locomotivas brasileiras,
importadas da Inglaterra desde o final do Império, e
acionou a indústria ferroviária, praticamente a única
modalidade de transporte no Brasil, que deu
seqüência ao transporte hidroviário.

Hoje, a Fiat tem 181 fábricas espalhadas por 61
paises, emprega mais de 100 mil funcionários, com
um faturamento anual de 50 bilhões de dólares, e
pretende fabricar 4 milhões de veiculos no ano 2005.
Esses dados mostram o crescimento da empresa
desde sua fase inicial até hoje.

É importante destacar que a empresa não SE:
restringiu ao automóvel, mas adotou sua vocação in~

dustrial para produzir todos os equipamentos
relacionados ao deslocamento, à mobilidade e ao
transporte. E, assim, fabricou de automóveis a
aviões, de caminhões a locomotivas, de tratores
agricalas a motores dos navios, até chegar, mais
recentemente, aos equipamentos para lançamentos
espaciais. Esta, portanto, é a mensagem especifica
que gostaria de deixar sobre a Fiat internacional.

O que dizer sobre a Fiat do Brasil? Quase que
num registro-testemunho da nossa longa presença
na vida pública, tive o prazer, a feliz oportunidade e o
privilégio pessoal de ser testemunha ocular da
solenidade de assinatura de um acordo, no dia 6 de
julho de 1973, no Palácio da Liberdade, pelo então
Governador de Minas, Rondon Pacheco, o Ministro
da Indústria e Comércio, Pratini de Morais,.. hoje
Ministro da Agricultura - e o Sr. Giovanni Agnelli,
Presidente da Fiat, neto do Senador Giovanni Agnelli,
fundador da Fiat na Itália, em 1899. Naquela
solenidade firmou-se um acordo para a instalaçaoda
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F;at no Município de Betim, localizado na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Dificilmente ali se desenhava ou se poderia
formular uma perspectiva da relevância da
contribuição da Fiat do Brasil para o progresso e o
desenvolvimento industrial de Minas Gerais e a sua
contribuição ao desenvolvimento econômico do País.

E, por uma coincidência, três anos depois,
também tive oportunidade de presenciar, no dia 9 de
julho de 1976, o Presidente Geisel, acompanhado do
Governador Aureliano Chaves, inaugurar, juntamente
com o Presidente Giovanni Agnelli, a fábrica de
Betim. À época, era eu Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
DNER, encarregado de construir as rodovias do
Brasil e promover a integração nacional, e vi o quanto
era importante Minas se inserir no ciclo da indústria
automobilística implantada no Brasil há alguns anos
pelo Presidente Juscelino Kubitschek, que
concentrou e localizou industrialmente o setor
automobilístico no Estado de São Paulo. Minas
praticamente inaugurou a diversificação locacional da
indústria automobilística no Brasil com essa primeira
fábrica da Fiat.

O que ocorreu ao longo desses 23 anos?
Àquela época houve inúmeras discussões, polêmicas
e críticas, como sempre existem em torno de
investimentos industriais de grande porte num País
como o Brasil. Seriam corretos aqueles incentivos
que davam à instalação da Fiat? Seriam corretos os
investimentos do Estado que passaram a participar
societariamente do capital da Fiat? Seria correto - e
aí as críticas não eram mais mineiras, mas nacionais
- instalar uma indústria, quebrando todos os
princípios convencionais de localização industrial?
Uma indústria que se localizaria fora dos grandes
mercados de consumo nacionais e distantes dos
pólos de exportação?

Foram vencidos esses argumentos, essas
críticas. A fábrica foi instalada em Minas e inaugurada
em 1976. Está localizada em um terreno de 225 hect
ares, que ocupa uma área de 600 mil metros
quadrados. Produz hoje 1.800 unidades anuais e
emprega diretamente 12 mil funcionários.

Qual é a contribuição da Fiat hoje para Minas e
para o Brasil? Primeiro, situa-se entre os maiores
contribuintes de impostos em Minas. Segundo,
responde por 9% do PIB estadual. Terceiro, responde
por 16% das exportações mineiras.

Isso nos mostra o acerto quanto à concessão de
incentivos fiscais e à localização industrial, tão
criticadas inicialmente.

Além disso, transformou-se a Fiat do Brasil no
maior exportador privado do País, com o volume de
exportações atingindo 1,5 bilhões de dólares no
último ano.

Quero ainda destacar, ao lado desses números,
alguns aspectos específicos que nos impressionaram
sobremodo no que se refere à permanência da Fiat
no País. Primeiro, em 1979, a Fiat do Brasil lançou o
primeiro carro a álcool fabricado no País. É digno de
menção esse registro e quero que esse fato fique
consignado nos Anais da Casa. Foi 1979 o ano do
segundo choque do petróleo, quando o preço do
barril ultrapassou os 9 dó/ares, chegou a 20 e havia
expectativa de chegaria a 40 dólares. O Brasil,
naquela época, produzia talvez 30% do petróleo que
consumia, com uma dependência externa de 70%, e
via os preços na OPEP subirem vertiginosamente. O
País encontrava-se receoso, sem saber o que fazer
diante dessa dependência energética.

O Governo Federal criou, então, a Comissão
Nacional de Política Energética e designou o
Vice-Presidente da República, Aureliano Chaves,
para presidi-Ia. O Brasil procurou uma série de fontes
alternativas de energia e encontrou no Programa
Nacional do À/coai talvez uma possibilidade de
desenvolvermos um veículo automotor movido por
um combustível nitidamente nacional. Era necessário
o apoio da indústria automobilística, que fabricava os
navios com motores compatibilizados com esse
insumo nacional.

A Fiat, então, deu o primeiro passo de
conciliação com os interesses do Brasil e fabricou o
primeiro carro movido a álcool no País. A partir disso,
todas as demais fábricas passaram a fabricar carros a
álcool.

Em 1996, a Fiat transformou-se na primeira e
única montadora a vender carros preparado!5 na
fábrica para os deficientes físicos. Nós, que já
lidamos com a administração dos transportes neste
País, tínhamos um programa especial pa"a o
atendimento aos deficientes físicos, como ocorria em
todos os países do mundo, ficamos impressiorados
quando vimos a Fiat construir no Brasil o primeiro
automóvel e, depois, ônibus preparados para o uso
dos deficientes físicos.

Em 1997, a Fiat foi a montadora brasileira que
utilizou pela primeira vez o transporte marítimo por
cabotagem para a comercialização de suas unidades
no mercado brasileiro.

Quando percebeu que o transporte rodoviário
reinava praticamente absoluto no País, que era
necessário introduzir um sistema de transporte
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intermodal e utilizar o nosso sistema de cabotagem
numa frente marítima de milhares de quilômetros,
praticamente conectando as capitais dos principais
estados litorêneos do Brasil, a Fiat introduziu um
sistema de cabotagem para a venda dos seus carros
produzidos em Minas Gerais. Com isso, tivemos a
distribuição deste produto nacional para todos os
estados, através de um sistema de transporte mais
racional, econômico e seguro. A partir daí, outras
indústrias partiram para a introdução do transporte
intermodal na equação dos transportes do País.

Com esses registros, quero afirmar que nós,
brasileiros, particularmente mineiros, nos orgulhamos
desta indústria, que nasceu na Itália, mas se
impregnou das características, peculiaridades e
sentimentos nacionais. De um lado, venceram a força
e a fé dos mineiros, e, de outro, a competência indus
trial da Fiat, com seus avanços em produtividade,
tecnologia e qualidade.

Hoje, é realizada esta sessão de homenagem
na Câmara dos Deputados, para que Minas e a Fiat
se integrem numa mesma emoção: a de terem
realizado um empreendimento industrial motivo de
orgulho para o nosso País.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
falar em nome do PSDB, tem a palavra o Deputado
Rafael Guerra.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eminente
Deputado Heráclito Fortes, Sr. Presidente da Fiat do
Brasil, Roberto Vedovato, Sr. Almirante, Srs.
'Aiqjstros, Diretores da Fiat, Senador Francelino
Perelr'a, Sr. Representante da Embaixada da Itália,
Sras. e Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, em
primeiro lugar eu gostaria de dar os parabéns a esta
Casa, particularmente ao Deputado Philemon
Rodrigues, pela realização desta sessão solene em
que a Câmara dos Deputados homenageia a Fiat do
Brasil S/A.

Fiquei honrado com o convite feito pelo PSDB
para falar em nome do partido. Agradeço ao nosso
Líder, Deputado Aécio Neves, a indicação para esta
tarefa.

Mas pergunto-me por que fui escolhido - afinal
sou apenas um médico-cirurgião - para falar sobre
uma empresa, uma indústria. Será porque sou
deputado por Minas Gerais, estado que a Fiat
escolheu para instalar sua indústria há mais de trinta
anos? Será talvez pelo meu sobrenome Guerra, que
seria de origem italiana?

Tratarei de desempenhar, da melhor maneira
possível, a minha função, primeiro lembrando que a
Fiat representa hoje 3% das exportações brasileiras
muitos oradores que me antecederam já expuseram
aqui vários números -; é a maior exportadora de
manufaturados do Brasil, responsável pela maior
parcela de todas as exportaçOes de Minas Gerais
como instituição isolada, pela maior parcela do ICMS
arrecadado naquele Estado e pela geração de mais
de 27 mil empregos diretos em Minas e no resto do
Brasil, o que faz com que seja a maior empregadora
do meu Estado, uma das maiores do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PSDB
presta o merecido tributo de reconhecimento à
excelência do trabalho desenvolvido pela Fiat ao
longo de um século. A história da Fiat retrata, desde o
nascimento, a evolução do automóvel e, com efeito,
conta a própria história da economia e do
desenvolvimento industrial da Itália.

Fundada em 1899, por iniciativa de um grupo de
empreendedores, entre os quais Giovanni Agnelli, a
Fabbrica Italiana di Automobili Torino sempre se
distinguiu pelo domínio do conhecimento tecnológico,
pelo êxito comercial, pela competênciél com que se
deu sua expansão no mercado internacional, pela
qualidade e pela diversidade de seus produtos.

Com grande visão estratégica, a empresa cedo
estendeu o seu campo de atividades, produzindo,
além de automóveis, tratores, trens, navios, aviões.
Firmou presença também nos setores de
componentes, produtos metalúrgicos, engenharia
civil e geração de energia.

Desde o início deste século, a Fiat, com base
em projetos modernos e arrojados, vem
desempenhando papel decisivo para a popularização
do automóvel. Especial impulso nesse sentido foi
dado a partir da inauguração de sua primeira grande
linha de montagem de veiculos, em Corso Dante,
Turim, no ano de 1912. Aumentou, então, o volume
das exportações. Veículos fabricados pela Fiat
começaram a se tornar conhecidos na França, na
Áustria, no Reino Unido e na Austrália.

O sucessor de Giovanni Agnelli na Presidência
da Fiat, Vittorio Valletta, seria, a partir de 1945, o
responsável pela continuidade da expansão da
empresa, investindo na produção de carros que não
eram fabricados pelas grandes indústrias
americanas: veículos de pequena cilindrada e mais
acessíveis para consumidores de menor poder
aquisitivo. Com a retomada de produção no
pós-guerra e, com mais intensidade, a partir dà
metade dos anos 50, os modelos utilitários da Fiat,
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produzidos em milhões de unidades, tornaram-se o
simbolo do "milagre econômico" e da transformação
industrial na Itália.

Ao assumir a Presidência da Fiat, em 1966,
Giovanni Agnelli, neto do fundador da empresa, daria
início a um periodo de novas e numerosas
conquistas, garantindo o crescimento do grupo, que
teve sua força consolidada no mercado europeu e
mundial. Efetua-se, em 1969, a incorporação das
marcas Lancia e Ferrari. Também a Alfa Romeo e
suas associadas pertencem ao Grupo Fiat. Os anos
70 assinalam a modernização dos processos
produtivos. Em 1972, os robOs chegaram à linha de
montagem.

Verificou-se também naquela década o ingresso
definitivo da Fiat no mercado brasileiro, com a
fundação da Fiat Automóveis S/A, em 6 de julho de
1973, e a inauguração da montadora no dia 9 de julho
de 1976, em Betim, Minas Gerais. Caracteristica
notável da Fiat, a inovação já estava presente no
primeiro carro produzido no País. O Fiat 147 foi o
primeiro, no Brasil, a ter coluna retrátil de direção, mo
tor transversal, tração dianteira e 80% de sua
carroceria destinada à acomodação de passageiros e
bagagem. Entre muitas evidências da capacidade de
promover avanços no campo da tecnologia, a Fiat,
em 1979, lançou o primeiro carro a álcool do Brasil. O
Mille, em 1990, foi o primeiro carro com motor de
1.000 cilindradas. Em 1994, o primeiro carro
turbinado de fábrica, o Uno Turbo. Como outro marco
do pioneirismo da Fiat, em 1996, o Palio foi o primeiro
carro mundial cujo lançamento se deu a partir do
Brasil. A propósito, essa escolha assinalou, em
definitivo, o ingresso do País no cenário da indústria
automobilística global. O Fiat Palio foi também o
primeiro carro brasileiro com versão para deficientes
físicos. No ano passado, além do aparecimento no
mercado brasileiro do primeiro automóvel com
câmbio de seis marchas, o Siena 1.0, a Fiat
apresentou ao público mais uma novidade: o primeiro
carro nacional com motor de cinco cilindros, o Marea,
por sinal eleito o Carro do Ano 1999.

Com uma linha de veículos modernos, incluindo
recursos como carroceria de sobrevivência, barras de
proteção laterais, air bag, volante com absorção de
energia EAS, interruptor inercial, dupla válvula
antidefluxo de combustível, chave eletrônica antifurto
com bloqueio de motor, a Fiat comprova, enfim, seu
constante empenho com a qualidade e a segurança
dos produtos e a conseqüente satisfação do
consumidor.

Por exercer rígido controle sobre o seu
processo produtivo, dedicando cuidados especiais à
preservação ambiental, a Fiat Automóveis, em 1997,
tornou-se a primeira montadora de automóveis do
Brasil a receber o certificado ISO 14001. No mesmo
ano, em razão dos investimentos em qualidade,
mereceu também a certificação ISO 9002, de forma
que passou a ser uma das poucas empresas a
possuir os dois certificados.

A Fiat dispõe, por exemplo, do programa mais
avançado gerado pela indústria automobilística
mundial no setor de reciclagem de materiais. Em
Betim, Minas Gerais, são recicladas, por mês, mais
de 15 mil toneladas de materiais: papel, papelão,
plásticos, isopor, curvim, lonas, madeira, óleo,
chapas, sucata de aço, cavaco de ferro fundido,
limalha de ferro etc. A reciclagem, além de fazer com
que os carros sejam projetados de maneira a facilitar
a sua desmontagem e a transformação dos materiais,
determinou a criação de 320 pequenas empresas
demolidoras, que geram lucro e empregos
qualificados. Os profissionais que trabalham nesse
setor, inclusive, passam por treinamento no centro de
pesquisa ambiental da Fiat, em Turim, na Itália. Nos
últimos seis anos, a Fiat aplicou mais de 60 milhões
de dólares em equipamentos e instalações para
tratamento e reciclagem de efluentes, líquidos,
sólidos e gasosos resultantes do processo industrial
ou do desmanche dos veículos.

Importa ressaltar, em especial, que o Grupo Fiat,
hoje, atua com 17 empresas e 27 mil empregados
diretos, formando o maior conglomerado industrial
existente no Brasil, responsável por 2,8% das
exportações nacionais e que faz do País o maior
mercado mundial da Fiat depois da Itália.

No Brasil, funcionam, atualmente, mais de
trezentas concessionárias Fiat e mais de duzentos
pontos assistenciais. Entre as empresas do grupo
estão a Teksid; a Magneti Marelli, que em 1997
comprou a maior empresa de autopeças da América
Latina, Cofap; a New Holland; o Banco Fiat; a Fides
Corretagens de Seguros; a Iveco; a Isvor Fiat; a
Comau Service; a Phenix Seguradora; o Banco New
Holland.

Por fim, ao identificar.noGrupo Fiat valores tão
importantes como a promoçã() do conceito de carro
popular, a constante evolução empre~~rial, a eficiente
estratégia de expansão, a altatecnología, a qualidap~ e
o profissionalismo, o PSDB reitera. ;as mereéid.as
congratulações aos diretores e función~rios da .Fiat,
com os votos de contínuo êxito. e os devidos
agradecimentos peia contrlbuição· é,fi;ltiva prestàâa
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em benefício do processo de desenvolvimento
nacional.

Sr. Presidente, eu gostaria de falar um pouco
sobre a contribuição da Itália para todo o mundo, em
particular para o nosso País, nas artes plásticas - Mi
chelangelo, Leonardo da Vinci e tantos outros -, na
música clássica, nas Óperas, na canção popular
italiana, atualmente tão ouvida em nosso País, e em
tantas outras áreas. A Fiat representa no Brasil toda
essa contribuição e tradição.

A contribuição italiana está presente também no
design de todos os setores - na arquitetura, no
desenho de móveis, moda, veículos. Os veículos
italianos são de design inigualável, não só os da Fiat,
mas também os das outras empresas do grupo, a
Lancia, a Ferrari, 'a Alfa Romeo e suas subsidiárias.

Sem dúvida, a Itália e os italianos têm muitas
afinidades conosco: o temperamento latino, a
emoção, a espontaneidade, a efetividade, enfim, algo
que, para um cirurgião acostumado com anatomia,
pode ser traduzido numa palavra: o coração, iI cuore.

O Brasil hoje se comove com a história da saga
dos imigrantes italianos, no século passado, que para
cá trouxeram sua coragem e tenacidade e se
integraram totalmente em nosso País, ajudando a
formar a nossa cultura.

Ouço com prazer o Deputado Vittorio Medioli.
O Sr. Vittorio Medioli - Agradeço ao Deputado

Rafael Guerra a possibilidade de aparteá-Io e poder
dar um testemunho sobre a importância da Fiat para
Minas Gerais e para o Brasil. Em nome do PSDB de
Minas Gerais, acrescento ao seu discurso que a Fiat
foi a primeira montadora a chegar ao Brasil
acreditando de verdade no País, trazendo a
tecnologia de ponta utilizada no Primeiro Mundo.

Quando aqui cheguei, em 1976, lembro que se
questionava muito essa ousadia da Fiat de trazer
para um pequeno mercado de automóveis máquinas
de Primeiro Mundo, quando a moda, naquela época,
era trazer uma tecnologia obsoleta, já em desuso.
Passados 23 anos, temos de constatar que isso foi
uma demonstração de que a Fiat acreditava no País.
O grupo acreditou, investiu muito, trouxe o que de
melhor havia em tecnologia e transformou-se na
maior produtora brasileira de automóveis, apesar de
ter concorrentes aguerridos, montadoras de grande
porte que disputam a liderança nos mercados
americano e europeu. Além disso, a Fiat acrescentou
valores a Minas Gerais e ao Brasil. Seu produto de
porita acabou sendo exportado para mercados
competitivos como a Europa. Já chegaram a países
como Itália, França e Inglaterra carros produzidos

pela Fiat do Brasil, fato relevante porque qualifica não
só a Fiat, mas o Brasil como um todo. Portanto, muito
justa esta homenagem. Parabenizo também os
oradores que me antecederam e que enalteceram os
méritos que essa empresa italiana ousada teve
conosco. Sr. Vedovato, Presidente da Fiat do Brasil
S/A, continue assim. Parabenizo a família Agnelli,
porque a Fiat ainda é uma empresa familiar, mesmo
com seus 100 anos de idade, renovando-se para
enfrentar o novo milênio.

Muito obrigado.

O SR. RAFAEL GUERRA - Muito obrigado,
Deputado.

Falava sobre o coração e a sensibilidade.
Continuando, o Brasil tem acompanhado toda a
história do povo italiano. Temos hoje uma novela,
Terra Nostra, que nos transmite - talvez os que
tiveram essa convivência mais antiga -, com algumas
variações, essa sensibilidade do povo italiano.

Agora temos mais um laço de aproximação e
amizade a nos unir, com a presença de Rubens
Barrichelo na Ferrari. A famosa escuderia do grupo
Fiat com certeza nos trará de volta a alegria da
Fórmula 1, que o povo brasileiro perdeu desde a
morte de Ayrton Senna.

Sucesso, portanto, Sr. Presidente, ás empresas
do grupo Fiat, á escuderia Ferrari, ao nosso Rubinho
e ao entrelaçamento cada vez maior das relações
ítalo-brasileiras.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A

Mesa tem o prazer de registrar a presença em
plenário do Sr. Lima Pereira, Diretor de Assuntos
Corporativos da Fiat; do Sr. Georgio Zarri, Diretor de
Pessoal da Fiat; do Sr. Rogério Rosso, Chefe do
Escritório da Fiat em Brasília; do Sr. Carlos Eduardo
Lemos, Chefe de Representação da Anfavea em
Brasília, e do concorrente Alberto Costa, da
Mercedes-Benz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a
palavra, para falar em nome do PT, a Deputada Maria
do Carmo Lara.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero
cumprimentar o Presidente da Fiat do Brasil S/A, as
autoridades presentes, os diretores e os
trabalhadores da empresa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
momento não me vou ater a números, porque os
deputados que me antecederam na tribuna já falaram
sobre a história da instalação da Fiat não só no
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mundo, mas também no Brasil, em Betim, Minas
Gerais.

Este é o meu primeiro mandato nesta Casa. An
tes disso, fui prefeita de Betim e tive oportunidade de
estar junto com os diretores e o Presidente da Fiat,
com quem tenho o orgulho e a alegria de estar agora
para comemorar os 100 anos de existência da Fiat no
mundo e 23 anos na nossa cidade.

O Partido dos Trabalhadores, que represento
nesta Casa, hoje também congratula-se com a Fiat
por investir em nosso Pais, gerando emprego, renda
e impostos.

Quando a Fiat se instalou em Betim, eu estava
terminando o 211. grau, iniciando o curso superior e não
fazia parte de nenhum partido político. Como jovem,
tive oportunidade na época de acompanhar a
chegada da Fiat de uma maneira distante, sem noção
do que estava acontecendo, mas sentindo de perto
as mudanças que a cidade estava sofrendo. Era uma
expectativa muito grande, principalmente porque a
fábrica iria gerar muitos empregos.

Betim, cidade próxima à Capital de Minas
Gerais, Belo Horizonte, quase do interior, teve um
crescimento muito grande. Mineiros de várias cidades
e brasileiros de vários estados foram para Betim na
expectativa de arranjar emprego. A cidade cresceu
muito de uma hora para outra. Acredito que, na
época, a cidade deveria ter em torno de 40 mil
habitantes. Hoje, Betim tem 302 mil, depois de 23
anos. Imaginem a expectativa e a vontade de todos
os brasileiros de conseguir emprego naquela
empresa.

A cidade cresceu muito, repito, e tivemos
oportunidade de estar à frente disso, pensando em
como poderíamos planejar para viver melhor. Junto
com a Fiat, pensamos em um distrito industrial para
que pudéssemos agregar mais indústrias àquela
cidade, indústrias parceiras da empresa.

Além de contribuir com a arrecadação de ICMS
para nosso Estado, a Fiat também é grande
arrecadadora de outros impostos para nossa cidade.
Com certeza, isso possibilitou uma receita e um
orçamento melhores para Betim. Como Prefeita da
cidade, tivemos oportunidade de realizar esse
trabalho.

Com a eleição de uma mulher do PT para a
Prefeitura daquela cidade, tenho certeza de que em .
um primeiro momento a Fiat ficou um pouco
preocupada, com expectativas.' Antes "de tomar"
posse, estivemos na empresa e conversamos conf
vários diretores~ Hoje, o Partido dos Trabalhadores
está no seu segundo mandato. Ao final dos quatro

anos de meu mandato como Prefeita, tivemos a
felicidade de mostrar que o PT preocupa-se com o
País, com a cidade, com o social, mas também tem a
tranqOilidade de estabelecer parcerias com a área in
dustrial e reconhece a importância do investimento in
dustrial.

Tivemos oportunidade também de avaliar o
trabalho de vários diretores da empresa em Betim. Foi
um relacionamento sério, profissional e de parceiros.
Enquanto Prefeita, estávamos preocupada com a
cidade, e a Fiat também é parceira dessa cidade. Além
de realizar vários trabalhos em conjunto, a Fiat também
desempenha importante papel na área cultural,
principalmente ligada a nossa Capital, Belo Horizonte.

Quero registrar aqui a importância da empresa
estar comemorando 100 anos de existência. Isso não
é fácil. É uma caminhada, é uma vida, é um século!

Deixo aqui registrada minha satisfação por
celebrar esta data junto com os senhores. Não resta
dúvida de que Betim tem uma história nessa
caminhada, nesses 100 anos.

É com alegria que o Partido dos Trabalhadores
deseja que a Fiat tenha sucesso em nosso Pais, e
que nossos trabalhadores, nosso povo também
esteja junto no sentido do engrandecimento da
empresa.

Gostaria de deixar claro para todos os
empresários brasileiros que não há problema algum
em trabalhar com uma administração do PT ou
qualquer outro partido de esquerda. Pelo contrário,
deve-se reconhecer o mérito de um partido de
esquerda que quer participar do crescimento do seu
povo.

Era o que tinha a diZer.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 

Concedo a palavra ao Deputado Herculano
Anghinetti, que falará pelo PPB.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, Dr. Roberto Vedovato,
Senador Francelino Pereira, nosso amigo e
ex-Governador, na pessoa de quem cumprimento os
demais componentes da Mesa, autoridades
presentes nesta homenagem, meu dileto amigo,
Deputado Philemon Rodrigues, a quem cumprimento
pela belíssima iniciativa de prestar esta homenagem
à Fiat, como foi citado pelos oradores que me

;antecederam, a comemoração de um centenário é
algo extremamente significativo. Portudo o aqui que
foi dito, lembrei-me dos meus antepassados, quando
saíram de Parma e aportaram no Brasil. É
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interessante o apego do italiano pelo automóvel.
Lembrei-me do meu avô, que era um apaixonado por
carros, e essa data está sendo memorável para mim.

Quero registrar que o Líder Odelmo Leão
deixou-me muito feliz ao me atribuir essa
responsabilidade, muito além da minha capacidade,
de representar o Partido Progressista Brasileiro nesta
homenagem.

É fato que em 1973, naquela data já distante,
quando foi assinado o protocolo para a instalação da
primeira planta industrial da Fiasa, ali já estavam dois
representantes do Partido Progressista Brasileiro, o
atual Ministro Pratini de Moraes e o ex-Governador
Rondon Pacheco.

É com especial orgulho que digo que o Partido
Progressista Brasileiro já participa do desenvolvimento
do Brasil há muito tempo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
grande satisfação que prestamos hoje esta homenagem
à Fiat, um dos maiores grupos industriais em atividade
no Pais.

Este é um ano particularmente festivo para essa
empresa, que completa 100 anos de atividades, presente
em 61 paises, em oitocentos empreendimentos.

No Brasil, a Fiat conseguiu desenvolver-se
muito bem, apresentando resultados brilhantes, que
confirmam o acerto das decisões que ampliaram sua
participação em diversos setores econômicos.

Além dos automóveis de passeio e dos veiculos
comerciais, que comandaram a difusão da marca, o
grupo atua também no setor metalúrgico, na
produção de componentes e sistemas de automação
da produção; na aviação e nos sistemas ferroviários,
além de serviços como seguro, serviços financeiros.
São dezessete empresas que atuam em todo o
território nacional, gerando aproximadamente 27 mil
empregos diretos e 100 mil indiretos e que
produziram, no ano de 1998, um faturamento liquido
de 5,9 bilhões de dólares, respondendo àquela época
por 2,8% das exportações brasileiras.

No mês de outubro, a Fiat assumiu a liderança
na venda de automóveis e comerciais leves, no
varejo, superando as demais montadoras. O fato
confirma as previsões de ampliação da empresa no
Brasil, que é seu maior mercado fora da Itália.

Desde que começou a operar no Pais, o Grupo
Fiat tem agido em perfeita sintonia com o ritmo e os
projetos do desenvolvimento nacional, contribuindo
de maneira decisiva para o progresso de nossa

,: economia. Vemos isso na criação de empregos, nas
.exportações, na diversificação das atividades e na
oIncorporação de novas tecnologias.

Ressaltar, como bem disse a nobre Deputada
Maria do Carmo Lara, a participação da Fiat no setor
cultural é extremamente importante. Deixando a
minha memória vaguear um pouco, lembro que, na
década passada, a Fiat era a patrocinadora de um
projeto que teve a defesa ardente do Dr. José Eduar
do de Lima Pereira. Refiro-me ao extraordinário
projeto Trem Azul, do nosso querido Bituca, que
difundia a cultura de Minas por este País afora.

Em todos os momentos, a empresa atuou com
base numa forte confiança no futuro do País. Isso se
traduziu não apenas em investimentos, mas também
numa atitude positiva que se transmite aos
consumidores, aos governantes e às empresas que
fazem negócios com ela.

Não há prova maior dessa confiança do que a
escolha do Brasil como plataforma para o lançamento
do carro mundial, representado pelo Palio. E, naquela
data, nem mesmo a chuva foi capaz de tirar o brilho
daquela solenidade. É uma decisão estratégica que
não deixa dúvidas quanto à importância atribuída
pela matriz italiana aos investimentos feitos aqui.

Para o cidadão comum, a presença da Fiat é
mais sentida por intermédio dos automóveis.
Realmente, desde a inauguração da montadora, em
1976, os usuários de carros têm acompanhado o
esforço da empresa em oferecer produtos sempre
melhores e atualizados tecnologicamente. Com o
tempo, estabeleceu-se uma relação de confiança que
é, talvez, o maior patrimônio que a empresa
construiu. Basta ver que em Minas Gerais, onde é
maior a proximidade com o público, a Fiat possui uma
imagem imbatrvel, intimamente associada ao
desenvolvimento do Estado e do País. A população
pensa na empresa como uma das molas mestras da
geração de emprego e renda, da pesquisa científica e
do aprimoramento profissional.

Desde o lançamento do modelo 147, até o mo
tor de cinco cilindros, com o Marea, passando pelo
primeiro popular, o Uno Mille, a Fiat sempre
conseguiu adicionar confiabilidade e conforto a seus
produtos. Além disso, a valorização e estimulação
constante dos trabalhadores criaram um espírito de
equipe reconhecido como um dos motivos do
sucesso do grupo. Tanto quanto ser cliente, ser
empregado virou um privilégio.

Não nos faltam motivos para comemorar a
presença da Fiat no Brasil. Todos temos provas
diárias da competência e da capacidade de um grupo
er:npresarial que pauta suas ações pela criatividade e
pela visão positiva do futuro, contribuindo sempre
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para o aperfeiçoamento de todos os que dele se
aproximam.

Do ponto de vista estratégico, é extremamente
importante contar com essa participação vibrante na
construção do desenvolvimento nacional. Vemos
criar-se uma parceria muito promissora entre
brasileiros e italianos, que, juntos, saberão manter-se
na vanguarda da indústria automobilística, sem
dúvida alguma um dos setores mais importantes da
economia mundial.

Mais do que uma empresa, o Grupo Fiat é um
dos principais sócios do desenvolvimento brasileiro.

Parabéns a toda a família Fiat. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 

Concedo a palavra ao Deputado Walfrido Mares
Guia, que falará em nome do PTB.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, eminente
Deputado Heráclito Fortes; Sr. Senador, Governador
Francelino Pereira; Dr. Roberto Vedovato, Presidente
da Fiat do Brasil; Dr. José Eduardo Lima Pereira,
Diretor de Assuntos Corporativos; Ministro Domingos
Alfredo Silva; Sr. Encarregado de Negócios da
Embaixada da Itália, Conselheiro Guslielmo
Arbizzone; Ministro Walton Alencar Rodrigues; Srs.
Diretores e Funcionários da Fiat; Sras. e Srs.
Parlamentares, senhoras e senhores, vir aqui
homenagear uma empresa pela passagem dos seus
cem anos é algo extraordinário, porque poucas
empresas neste mundo completam essa idade. Os
estudiosos do percurso das empresas mostram que a
imensa maioria delas não sobrevive mais de 40 anos
e pouquissimas sobrevivem a duas gerações.

Estamos hoje aqui por uma iniciativa que
aplaudo, do Deputado Philemon Rodrigues, para
homenagear esse grupo internacional, o Grupo Fiat,
com sede em Turim, na Itália, com exemplar atividade
empresarial no Brasil, pela passagem dos seus cem
anos. No Brasil esse grupo está há cerca de trinta
anos, quando da instalação da Fiatallis, e depois a
instalação da fábrica de automóveis em Betim, a
partir do inicio da década de 70.

Eu poderia também ressaltar muitos aspectos
positivos da Fiat, mas, em nome do PTB, fui
designado para vir aqui cumprimentá-los e nos
associar a esta justa homenagem. O PTB é um
partido antigo, mas pequeno, que, neste momento, :se
renova. Seu lema é: trabalho é a melhorpolítica soCial.

A Fiat é exemplo extraordinário de organização
preocupada em propiciar geração de:postos de
trabalhos, e o digo por experiência pessoal. Nos últimos
oito anos, estive envolvido com o Governo 'de Minâs, no

Governo Hélio Gartia, com a educaç:!'lo, e, no Governo Edu
ardo Azeredo, como Vtee-Govemaclor e Secretário de
Planejamento. Inúmeras vezes tive a oportunidade de irà Fiat
Cada vez que a visitava, via progresso, investimento,
desenvolvimento, tecnologia, desenvoMmento da gerência e
da qualidade total com pioneirismo.

Fui ainda, como Secretário de Educação,
inaugurar a Fundação Torino, fruto da preocupação e
sensibilidade dos dirigentes da empresa em criar não
uma escola italiana, mas uma escola bilingüe, para
ensinar os filhos de italianos. A maioria de seus
alunos é da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Trata-se de uma escola de alto nível, agora instalada
num prédio novo, trazendo um pouco da cultura
italiana para Belo Horizonte também no ensino fun
damentai e de 22 grau.

Tive oportunidade de ver a Fiat criar parceria
com a Universidade Católica para desenvolver o
curso de especialização em mecatrõnica, bem como
o programa Fiat na Escola. Em várias oportunidades
em que estive na Fiat, pude ver a preocupação dessa
empresa com o desenvolvimento das pessoas.
Também ressalto aqui um item fundamental que
cansamos de alardear Brasil afora: que a empresa
conseguiu ficar mais de uma década sem um único
movimento grevista, porque ela se antecipava nas
negociações e na forma de gerenciar seus recursos
humanos.

Nos últimos quatro anos, tivemos esse grupo
em Belo Horizonte, em Betim - aliás, em Minas
Gerais como um todo -, empreendendo o
extraordinário programa chamado Mineirização da
Fiat. Tal programa obteve mais de dois bilhões de
investimentos, gerou milhares de empregos e atraiu
fornecedores de autopeças para Minas Gerais. Além
disso, estivemos presentes na contratação da fábrica
de caminhões Iveco, em Sete Lagoas, que deverá Ber
inaugurada muito brevemente, e na fábrica de
comerciais leves em Belo Horizonte.

Nos últimos quatro anos, a Fiat investiu dois
bilhões na fábrica do complexo de Betim e Ilas
redondezas da Região Metropolitana. Outros dois
bilhões serão investidos até 2004. Nesse compl axo
industrial de Betim, houve momento em que, além
dos trabalhadores que lá trabalhavam pela Fiat e
seus prestadores de serviços, havia mais de cinco mil
trabalhadores na reconstrução e implantação de
novos negócios.

Por isso,· saúdo essa empresa, que
recentemente trouxe paraBelo Horizonte a sede que
representava o acionista italiano em ·São Paulo e
acaba de construir um complexo enorme .de
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prestação de serviços de gestão, contabilidade,
informática, manutenção industrial, comunicação,
seguros etc., que gerará 650 empregos na cidade de
Nova Lima, vizinha a Belo Horizonte.

A Fiat chega aos seus 100 anos no Brasil
pujante, competente, inovadora, persistente no
investimento, sobretudo nos momentos de crise. Foi
a primeira fábrica a lançar o carro de mil cilindradas, o
Uno Mille. Não satisfeita, lançou o eletrônico. Se
formos desfiar o rol de vitórias e de investimel1tos, de
presença empresarial e de conteúdo de qualidade, de
gestão e de tecnologia, os adjetivos serão poucos
para homenagear esta empresa internacional e
respeitada.

Tive a oportunidade de conhecer o comando
central da Fiat em Turim, na companhia do
ex-Governador Eduardo Azeredo. Fomos recebidos
pelos Srs. Giovanni Agnelli e Cesare Romiti, hoje
comandante-geral, preocupados com o Brasil,
especialmente Minas Gerais, onde existem
investimentos relevantes, fundamentais para o
crescimento da Fiat.

Sr. Presidente, trago a palavra do PTB e
também deste Deputado mineiro de primeiro
mandato, associando-me a todos os cumprimentos e
méritos prestados à Fiat, renovando o cumprimento
ao Deputado Philemon Rodrigues pela iniciativa
desta homenagem, fazendo votos de que a Fiat con
tinue sempre nos surpreendendo pelo lado bom: com
mais investimentos, geração de emprego, tecnologia,
gestão da qualidade para a construção de um Brasil
grande. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Srs.
Membros desta Mesa, Srs. convidados, Sras. e Srs.
Deputados, a Câmara dos Deputados está hoje
reunida em sessão solene para homenagear, pela
passagem do centenário do Grupo Fiat, a Fiat do
Brasil S/A. Nada mais justo, tendo em vista o fato de
que são poucas as empresas que se podem orgulhar
de completar 100 anos, permanecendo fortes e
competitivas no panorama da indústria mundial. Além
disso, a presença da Fiat no Brasil constitui um
ensejo permanente de celebração e alegria, pelo
muito que vem contribuindo .com nosso
desenvolvimento econômico, em todos os aspecto~.;

Quando a Fiat surgiu na Itália, o Brasil era uma
República incipiente, distante de qualquer projeto de
industrialização. Hoje, passado um .século,
abrigamos o maior mercado mundial do Grupo Fiat
depois da Itália, e a Fiat do Brasil, por dois anos
consecutivos, apresenta-se como o maioJ

conglomerado industrial do Pais em termos de
faturamento bruto.

Essa liderança inquestionável, que tantos
benefícios trouxe à economia brasileira,
consolidou-se na década de 70, quando a Fiat
Automóveis foi fundada em Minas Gerais. Naquele
momento, já se verificava a tendência revolucionária
da indústria na fabricação de carros populares e de
carros a álcool, que em pouco tempo ganharam as
ruas de todo o País. Desde o Fiat 147, extremamente
avançado para a época, até o Brava de hoje,
passando pelo Uno e pelo fenômeno de aceitação da
chamada família Palio, a Fiat do Brasil S/A tem
colecionado só sucessos em seus lançamentos
automobilísticos, ampliando seu mercado,
aumentando seu faturamento, gerando emprego e
renda para o País.

Não é apenas por meio da indústria de
automóveis que o Grupo Fiat atua no Brasil. Aqui
funciona o próprio core business do grupo, em toda
sua diversidade de atividades. Com um faturamento
líquido de quase seis bilhões de dólares e um volume
de exportações que significa 2,8% do total das
exportações nacionais, as dezessete empresas do
grupo, mais a fundação cultural e as dezessete
fábricas, participam de setores vitais da economia
brasileira, incluindo a fundição de ferro e alumínio, a
produção de tratores e equipamentos agrícolas, a
fabricação de circuitos eletrônicos, a projeção de
sistemas automatizados de produção, a formação de
pessoal, enfim, um leque variado de atividades de
grande porte. Várias dessas empresas desfrutam da
posição de líderes em seus setores respectivos,
enquanto outras disputam ativamente essa liderança.

Tal posição reflete, sem dúvida, a estratégia da
Fiat de eleger o Brasil como destino prioritário de
seus investimentos. A parceria tem-se mostrado
absolutamente compensadora: o Brasil representa,
sozinho, 11 % do faturamento mundial do Grupo Fiat;
por outro lado, a instalação das empresas gerou
quase 27 mil empregos diretos e cerca de 100 mil
empregos indiretos, o que significa um imenso
benefício para o mercado de trabalho nacional.

Seus funcionários usufruem todos de um intenso
programa de capacitação profissional e valorização,
responsável, sem dúvida, pelos altíssimos níveis de
desempenho e pelo desenvolvimento pessoal com os
projetos empresariais.

A Fiat tem demonstrado, portanto, ser exemplo
de ,empresa moderna, comprometida com o
desenv()lvimento tecnológico e afinada com os rumos
da globalização,. Vencendo fronteiras, expandindo
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mercados, também participa do crescimento de
parses emergentes como o Brasil, que, em razão do
volume de exportações, é hoje uma forte e definitiva
presença no panorama da indústria automobilística
mundial. Esse, pois, o papel da Fiat do Brasil, cuja
atividade em nossas terras configura, repetimos,
possibilidades extremamente positivas do processo
de globalização.

A Câmara dos Deputados cumprimenta, assim,
pelo transcurso do centenário, toda a equipe de
diretores e funcionários da Fiat, no Brasil e no exte
rior, levando o reconhecimento do povo brasileiro a esse
empreendimento fabuloso que, abrindo seus braços

sobre o mundo, gera riqueza, emprego, tecnologia e
segurança a milhões de pessoas em todo o globo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Srs.

Membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, antes de
encerrar a sessão, comunico que os diretores da Fiat
convidam a todos os presentes para um coquetel que será
realizado no Salão Negro da Câmara dos Deputados.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11h41min.)

Ata da 223ª Sessão, em 23 de novembro de 1999
Presídêncía dos Srs.: Míchel Temer, Presídente; Enío Bacc/:
Marcondes Gadelha, § 212 do artígo 18 do Regímento Interno

As 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Efraim Morais
Giovanni Queiroz

RORAIMA

Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 3

PLlPST/PSL

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Atila Lins PFL
José Melo PFL
Pauderney Avelino PFL
Presentes do Amazonas: 4

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 4

AMAPÁ

Sérgio Barcellos PFL
Presente do Amapá: 1

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 5

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Jorge Costa
Paulo Rocha
Renildo Leal
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 7

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PMDB
PT
PTB
PSDB

Ildefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 4

ACRE

PFL
PPB
PFL
PFL
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RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Laire Rosado PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST PLlPST/PSL
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

Augusto Franco PSDB
Presente de Sergipe: 1

BAHIA

Cláudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Lima PMDB
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB
João Almeida PSDB
João Leão PSDB
José Lourenço PFL
Jutahy Júnior PSDB
Mário Negromonte PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PMDB
Reginaldo Germano FL
Roland Lavigne PFL
Ursicino Queiroz PFL
Presentes da Bahia: 15

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mosconi PSDB

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Marcos de Jesus PST PlIPST/PSL
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 9

PSDB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PLlPST/PSL

PARAíBA

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL

Armando Abílio
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 7

Átila Ura
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Themistocles Sampaio
Presentes do Piauí: 6

MARANHÃO

Eliseu Moura PPB
Gastão Vieira PMDB
José Antonio PSB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Presentes do Maranhão: 8

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feij6 PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 12

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PLlPST/PSL

PLlPST/PSL

PLlPST/PSL
PSB/PCdoB

Laura Carneiro PFL
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa POT
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Rebelo PCdoB
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PST
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Gilberto Kassab PFL
José Genoíno PT
José Machado PT
Júlia Semeghili PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Pauío: 29

PSB/PCdoB

RIO DE JANEIRO

PFL
PFL
PPS
PL PLlPST/PSL
PSDB
PDT
PV
PPB
PMD~

PPB

Aldir Cabral
Almerinda de Carvalho
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Coronel Garcia
Eber Silva
Fernando Gabeira
Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro

Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
OdeImo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espirito Santo: 7
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SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder ReisPFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
Luci Choinacki PT
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Presentes de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Darcisio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Valdir Schmidt PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 18

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 1

Barbosa Neto
Euler Morais
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Luíz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Presentes de Goiás: 8

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Murilo Domingos PTB
Ricarte de Freitas PSDB
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMOB
Irís Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMOB
Luiz Carlos Hauly PSOB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Osmar Serraglia PMDB
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 14

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A lista de

presença registra o comparecimento de 251
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da sessão

anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O Sr. Caio Riela, servindo como 2A secretérlo,

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

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se à
leitura do expediente.
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111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Finda a

leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não poderíamos deixar de registrar o
falecimento do dramaturgo Plínio Marcos na última
sexta-feira, dia 19 de novembro, no Instituto do
Coração - INCOR, em São Paulo, aos 64 anos de
idade.

Menino santista, Plínio Marcos abandonou seus
estudos na 311 série do 112 grau; trabalhou como
estivador, palhaço, camelô, jogador de futebol e
soube, como nínguém, retratar o Brasil pobre.

A primeira peça teatral desse grande autor, que
se tornou um clássico brasileiro, foi Barrela. Parece
que a sina do autor mais censurado começava aí. Foi
o autor mais proibido da época da ditadura.

O teatro e a prosa de Plínio Marcos foram
traduzidos para o inglês, o francês e o alemão, o que
levou os críticos internacionais a reconhecer a sua
originalidade e criatividade.

Para a crítica nacional ele tornou-se o maior
dramaturgo após Nelson Rodrigues. Mas Nelson
Rodrigues, que o admirava, descrevia o cotidiano da
classe média burguesa com os olhos e esperança
voltados para um país melhor. Já Plínio Marcos
descrevia o Brasil das incongruências, da violência,
da miséria e da desesperança.

Plínio Marcos foi sem sombra de dúvida um dos
melhores autores teatrais do nosso País. Com seu
estilo forte, original, criativo, era um artista pleno,
dotado da genialidade das coisas simples do povo.
Será difícil preencher o espaço deixado por ele,
principalmente numa época tão árida em termos de
criação artística e cultural.

Era o que tínhamos a registrar.
O SR. PRESIDENTE (Enio Baccí) - Antes de

dar prosseguimento à sessão, a Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte ofício do
Presidente do Senado Federal, Senador Antonio
Carlos Mag~lhães:

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exll e, por seu alto

intermédio, à Camaradas Deputados, que,
esta Presídên,cia convoca sessão conjunta-à
.realizar-se amanhã, diÇl 23 do 'c6~rente,
,terça-feira, 'às dezenove horas, no Plenário'

da Camara dos Deputados, destinada à
apreciação de medidas provisórias.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exâ

protestos de elevada estima e distinta consideração.
Antonio Carlos Magalhães - Presidente do

Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Ursicino Queiroz, do PFL
da Bahia.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho pronunciar-me sobre assunto que
é motivo de minha preocupação e, creio, da maioria
do povo brasileiro, que pretende, e por certo
conseguirá, fazer deste Brasil um País digno dos
sonhos que cada um acalentou ao. longo da sua
própria vida. Refiro-me, Sr. Presidente, aos
arranhões que têm sido feitos ultimamente à ordem
constituida no País.

Nós, democrata que somos, entendemos e
respeitamos o direito de cada cidadão expressar seu
protesto contra fatos e questões da própria
sociedade. Todavia, não podemos compreender que
crimes comuns sejam rotulados como atividades
políticas.

Falo especificamentE! sobre aquilo que se
tornou uma rotina neste País: a invasão de
repartições públicas, o bloqueio de estradas e a
depredação de entidades privadas e públicas. A tudo
temos assistido com uma conivência que me parece
assaz preocupante. Ainda recentemente vimos
estupefatos saquearem um caminhão que saía de
uma propriedade rural, enquanto a Polícia a tudo
assistia como se fosse ato político.

Preocupam-me tais fatos, Sr. Presidente,
porque a certeza da impunidade tem levado as áreas
urbana e rural do País a uma situação que
rapidamente se aproxima do caos. As estatísticas
comprovam com muita clareza morrerem mais
pessoas no Brasil, que teoricamente vive um
momento de paz, do que nos países conflagradm; por
revoluções intestinas ou guerras com na';:ões
vizinhas.

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de
lei que visa em última análise proibir o uso de arma de
fogo pelo cidadão comum. Sou dos que entendem
que tais armas não podem ser vendidas a qualquer
cidadão, porque geram e alimentam a violência .. '

Sr. Presidente, SraS.e Srs. Deputados, faço
este pronunciamento para que juntos possamos
refletirsobre essa questãO, áfim de qUe-os chamaGos
movfméntos da sociedade organízadaisejam de\fato



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 56561

democráticos. Não se pode permitir que ao
pretensamente empunharem bandeira em defesa de
determinados direitos agridam-se direitos de outros
cidadãos.

A democracia não pode receber adjetivos. Ela
não se consolida definitivamente sem que cada
cidadão do País a preserve e lute de forma sadia para
mantê-Ia, a fim de que realmente passe a fazer parte
da própria estrutura cultural de cada cidadão do País.

Não penso que a fazenda da Sr. Presidente da
República seja diferente daquela de qualquer
cidadão. Mas, simbolicamente, o que lá ocorreu tem
impacto profundamente desagregador e, o que é
mais grave, extremamente inquietador.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra deve continuar sua busca pacífica por uma
distribuição humana e justa da terra. No entanto, não
podemos entender que se subverta a ordem pública
em nome de uma solução para o problema agrário de
nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, deixo registrada a
minha preocupação, na certeza de que os grandes
líderes do País haverão de se sentar para buscar
coibir esse tipo de ação que inquieta o próprio
cidadão brasileiro.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, irei
ausentar-me da sessão, porque tenho de participar
de reunião na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação na qualidade de membro titular. No
entanto, gostaria de deixar registrada minha
preocupação com os cortes no Orçamento Geral da
União, principalmente em virtude de acordos feitos
com o FMI, os quais poderão prejudicar os programas
de apoio à criança carente, à pessoa idosa, ao
deficiente, de erradicação do trabalho infantil, da
reforma agrária, dinheiro na escola, ação social em
saneamento e assistência integral a crianças e
adolescentes.

A Comissão de Controle e Gestão Fiscal do
Governo reúne-se hoje para decidir uma nova
liberação extraordinária de recursos orçamentários
para os Ministérios. Segundo informações que
obtivemos, o principal problema está na Previdência
Social, que precisa de mais 800 milhões de reais para
fechar suas contas este ano.

A liberação de recursos vai atender às
reivindicaçOes não só dos partidos que apóiam o
Presiçiente da República, mas também dos próprios
Ministros. Recentemente o,l,lvimos do Mini~tro do
Planej~mento que as pressões pela liberação de
reCUr5Qs aumentpram com a chegada 'do, final do ano'

e que a cobrança para execução dos projetos não é
só do Legislativo, mas também dos demais Ministros.

Segundo informa o Ministro do Planejamento, o
valor da nova liberação ainda não está definido. No
mês de setembro passado, o Secretário-Executivo do
Ministério da Fazenda anunciou a liberação de mais
948 milhões de reais que estavam contingenciados
no Orçamento federal.

No mês de abril deste ano, o Governo,
preocupado com o cumprimento das medidas fiscais
acertadas com o FMI, divulgou que teria de cortar 3
bilhões de reais do Orçamento da União. Pelas
informações divulgadas, tudo indica que o Governo
conseguiu cumprir com folga as metas acertadas com
o Fundo, e os pedidos dos Ministérios voltaram a ser
analisados.

Segundo nossas observações, na liberação
anunciada no mês de setembro, o maior beneficiado
foi o Ministério dos Transportes, com 314 milhões de
reais. Agora o problema está na Previdência Social,
que tem garantidos apenas 1 bilhão e 100 milhões de
reais este ano para o pagamento de benefícios
assistenciais a idosos com mais de 70 anos e
deficientes físicos.

Para fechar as contas do ano, são necessários
mais 400 milhões, segundo informa o Ministro da
área, para o pagamento de despesas de custeio,
como tarifas bancárias e telecomunicações.

Nossa maior preocupação, como Parlamentar,
vem com a informação sobre os cortes orçamentários
impostos pelo pacote fiscal acertado com o Fundo
Monetário Internacional, que atingiu 25 dos 31
programas do Governo voltados à população de
baixa renda. Neste ano, eles tiveram menos recursos
que em 1998, quando foram reduzidos em função do
ajuste. A área social perdeu este ano cerca de 2
bilhões de reais, o que representa 23% do total de 8
bilhões cortados do Orçamento para 1999.

Portanto ficarão prejudicados os programas de:
apoio à criança carente; apoio à pessoa idosa; apoio
ao deficiente; erradicação do trabalho infantil; reforma
agrária; dinheiro na escola; ação social em
saneamento; assistência integral a crianças e
adolescentes.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, primeiramente, venho informar a esta
Casa um problema deiluminaçêo pública que vem
ocorrendo. não apenas no Estado do Ceará, mas,
acredito, em diversos Municípios do Brasil.

A ta.xa dê iluminação pública, definida como
inconstituCional pelo Supremo Tribunal Federal, por
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não ser divisível e muito menos específica - o que
fere, portanto, o conceito de taxa -, ainda vem sendo
cobrada em muitos Municípios do Brasil. No caso do
Ceará, há muito tempo estamos lutando para que a
cobrança desse serviço seja inclusa no IPTU, já que
esse é um imposto com características para isso.

Recentemente, pela Comissão de Defesa do
Consumidor desta Casa, sugerimos à AneeJ que
evitasse a venda casada, ou seja, que fosse cobrada
taxa de iluminação na conta de energia sem a
anuência do consumidor, o que gerou uma série de
ofícios e encaminhamentos da Aneel para Municípios
e concessionárias do Brasil inteiro.

No Ceará, muitos consumidores, a partir dessa
decisão respaldada no Código de Defesa do
Consumidor, foram à concessionária Coelce buscar
seus direitos, uma vez que não haviam autorizado a
referida cobrança - somente serviços autorizados
pelos consumidores podem vir em suas contas de
energia, água ou telefone, conforme estabelece
aquele código, além das diversas resoluções da
Secretaria de Direito Econômico e da própria Aneel 
enfim, o aparato legal existente no País.

Isso aconteceu nos últimos dias no Ceará. Mas,
para surpresa nossa, hoje houve comunicado do Juiz
Martônio Vasconcelos suspendendo a determinação
do Código de Defesa do Consumidor e permitindo a
venda de operação casada pela Coelce.

Portanto, venho aqui comunicar nossa
preocupação e nossa estranheza quanto à decisão
da Justiça e, conseqüentemente, discutir as medidas
que deveremos tomar para que a taxa de iluminação
pública não seja cobrada nas contas nem de forma
alguma, porque essa cobrança é inconstitucional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
aproveito os minutos que me restam para discorrer a
respeito das notícias que saíram hoje na imprensa
nacional a respeito dos cortes no Orçamento da
União, que atingiram 25 dos 31 programas sociais do
Governo Fernando Henrique Cardoso. Isso
demonstra clara e inequivocamente que o caos social
deste País tem um motivo muito claro: para cumprir
os compromissos de superávit primário com o FMI 
as metas têm sido até ultrapassadas -, o Governo
vem cortando programas sociais.

E pasmem, Srs. Deputados, brasileiros e
brasileiras: não são programas sem importância os
que estão sendo atingidos diretamente por esses
cortes do FMI. Citarei alguns deles: o programa de
ação social de saneamento,. atividade básica de
qualidade de vida e de redução da mortalidade infantil
no País, foi reduzido, em 1999, em 73%, em relação

ao investimento feito em 1998. Isso é um crime, um
desrespeito ao povo brasileiro! E, nesse caso do
saneamento, o dinheiro é oriundo do FGTS - dos
trabalhadores, e não de impostos!

Em relação ao programa de assistência integral
à criança e ao adolescente, o corte chegou também
ao patamar de 73,9%.

Na tão falada reforma agrária, sabem de quanto
foi a redução? A redução foi de 42,3%!

Portanto, há motivos de sobra para que os
trabalhadores sem terra tenham ido à porta da
fazenda do Sr. Fernando Henrique Cardoso.
Tratou-se de corte violento, já que quase metade dos
recursos destinados à reforma agrária faltaram em
1999.

E podemos citar ainda' o programa de apoio ao
deficiente, em que houve redução de 22,3%, e o de
idosos, reduzido em 22%.

Então, não podemos compactuar de forma
alguma com essa política. Deve ser denunciada a
perversidade do acordo com o FMI e a subserviência
deste Governo a acertos internacionais que só vêm
prejudicar nosso povo.

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
hoje para comemorar o que parece ser um bom início
de entendimento entre a Comissão de Educação do
Congresso Nacional, os responsáveis pelo Programa
Especial de Treinamento - PET e a Executiva
Nacional em Defesa do PET

Meu último pronunciamento sobre o PET foi
feito há pouco mais de um mês, quando
comprometi-me a insistir com o Ministro Paulo
Renato para que emitisse sinais de sensibilização
pela revolta dos estudantes com a extinção do
programa. Estava e continuo convencido de que tal
extinção, além de incompreensível em si mesma, é
incoerente com a política de "melhoria do ensino de
graduação, de integração da educação acadêmica
com a atividade profissional e de formação de
profissionais críticos e atuantes", defendida pelo
MEC.

a Programa Especial de Treinamento, criado
em 1979, teve por objetivo incentivar nas
universidades brasileiras o surgimento de grupos de
estudo que se dedicassem ao trabalho intelectual em
tempo integral, sob a orientação de um professor tu
tor, num ambiente que favorecesse o envolvimento, a
participação e a troca de idéias e experiências entre

. alunos e professores. .
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Experiências internacionais exitosas serviram
de base para esse programa. Entre elas, a dos Hon
ours Programs, oferecidos por algumas
universidades americanas, que consistia no
treinamento avançado e com alto nível de exigência
para um número reduzido de alunos que revelassem
aptidões e qualificaçôes acadêmicas durante o curso
de graduação.

Mais de uma avaliação do programa apontou
para sua eficácia no que respeitava aos objetivos
propostos e aqueles atingidos, o que tornava
incompreensível a decisão da direção da Capes, em
meados do ano passado, em extinguir o PET.
Segundo o Presidente da Capes, o programa
envelheceu e não corresponde mais ao atual
desenho da política brasileira de ensino superior.
Ainda, seu' custo de manutenção nãÇ> se coaduna
com a nova realidade orçamentária do País, em que
os recursos governamentais estão cada vez mais
escassos.

Vários Parlamentares nesta Casa tomaram esta
tribuna para dirigir apelo ao Ministro da Educação no
sentido de rever a decisão.

Sensibilizavam-nos as centenas de petianos 
que é como se denominam os alunos que recebem
bolsa do PET -, andando pelos corredores do
Congresso e apelando para os Congressistas que os
representassem junto ao MEC numa tentativa
desesperada de que o programa não fosse extinto,

Afinal, depois de várias idas ao Ministro e ao
Presidente da Capes, somadas às audiências
públicas na Comissão de Educação, foi criado um
grupo composto de Parlamentares, de
representantes do MEC e da Executiva em Defesa do
PET. Esse grupo vem estabelecendo as bases de
entendimento entre os diferentes atores envolvidos
na discussão sobre o PET,

Ainda definiu-se, através de emenda ao
Orçamento de 2000, que o programa será mantido no
próximo ano, ao tempo em que o grupo formula uma
nova proposta para o PEr. Sem perder de vista o
objetivo de garantir a formação de profissionais
críticos e atuantes, o novo programa deverá refletir a
nova estrutura do ensino superior brasileiroe a real
disponibilidade de recursos públicos para a educação
superior.

"Todo ess~"processo mostrou que"a democracia
sófühciona qu'àrido Governb, sociedade e Legislativo
está'l5êlecem c lÍtn .diaiogà maduro'e assumem
po~iç9.es des~:r.rTl'adas na 'gefésa:do cidadão: M~s; o
mals"lI1iportante: mostrou que a Juventude braSIleIra
pode ser coadjuvante na definição de políticas

públicas que afetam seu destino. Os jovens
estudantes tiveram uma postura irreparável durante
todo o processo de negociação com o MEC,
mostrando maturidade na defesa de seus interesses.
Isso reafirma minha certeza de que quando a
juventude brasileira vê ameaçados seus direitos de
cidadão ela reage e vai à luta de forma organizada e
apostando na vitória. E mais: quando é chamada a
participar torna sua história mais grandiosa.

Sr, Presidente, aproveito a oportunidade para
também registrar a apresentação de projeto de lei de
minha autoria sobre a Comissão de Investigação de
Acidentes Aeronáuticos, permitindo que o Ministério
Público e um representante da Associação de Pilotos
a integrem.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALDIR PIRES (PT - BA.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivemos tempos
difíceis, mas, neste País, começamos a viver tempos
de desrespeito incomum, de desmantelamento dos
critérios éticos da vida nacional. Mais grave é o que
está ocorrendo no meu Estado, atingindo-se a
dignidade, a respeitabilidade e o pundonor das
instituições baianas.

Não nos encontramos mais vivendo os anos de
chumbo, nem estamos submetidos às leis do silêncio
da ditadura. Estamos tentando construir instituições
livres e buscando consolidar a idéia de que o povo
brasileiro pode dispor, na convivência democrática,
de poderes políticos organizados e respeitáveis e
que, portanto, a idéia de cidadania seja não somente
válida, mas também honrada pelo comportamento
dos seus homens públicos e de toda a população.

Um desembargador do Tribunal de Justiça da
Bahia, Dr. Lourival de Jesus Ferreira, em ato de
extrema responsabilidade, denunciou, em despacho
publicado no Diário da Justiça, que estaria sendo
submetido a pressões por dois desembargadores e
um Deputado Estadual, para determinar a soltura de
um suspeito bandido, um acusado de roubo de
transporte de cargas de caminhões, hoje sob
suspeita de participar do narcotráfico.

É preciso que assuntos dessa natureza não
sejam decididos, apreciados nem julgados no con
certo secreto de instituições fechadas. Isso não pode
ocorrer! Que fez até o momento o Presidente do Tri-

. búnal de Justiça da Bahia? Que providências adotou?
Apena's reuniu o Tribunal em sessão secreta, e até o
momento a população baiana não tem conhecimento
da profundidade dessa acusação, que hoje põe toda

'à- opihiãE> pública em suspenso, aguardando a
'identificação, dos que estão sendo acusados num
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despacho judicial publicado pelo Desembargador
Lourival de Jesus Ferreira.

E o que fez o Presidente da Assembléia
Legislativa da Bahia, que se limitou a simplesmente
encaminhar ofício pedindo ao Tribunal de Justiça que
informe quais os desembargadores que estão sendo
acusados por outro desembargador do próprio Tribu
nal de Justiça do Estado?

É claro, Sr. Presidente, que está faltando à
Assembléia Legislativa da Bahia o ato de
convocação, pelo seu Presidente, de todos os
Deputados, para que tomem a iniciativa de organizar
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de sa
ber qual dentre eles é o acusado de cumplicidade
com um bandido, com um acusado de roubo,
vinculado provavelmente ao narcotráfico.

Indago ainda, Sr. Presidente, o que faz o
Presidente do Senado da República, Sr. Antônio
Carlos Magalhães, por vezes tão rápido naquilo em
que não tem deveres institucionais a cumprir, que

, agora silencia, ele que é, seguramente, por apelido, o
chefe das forças politicas, que tem a maioria da
Assembléia Legislativa do Estado e que é
sabidamente o mais bem informado e o mais ligado à
maioria dos membros do Tribunal de Justiça da
Bahia. O Presidente do Senado, aqui em Brasília,
pelas responsabilidades que tem, não pode permitir
que o renome e a reputação da Bahia não sejam
desagravados. Do contrário, teremos que pedir à CPI
do Narcotráfico que faça a investigação, para
resgatar a credibilidade dos cidadãos nas nossas
instituições.

Para concluir, Sr. Presidente, peço a V. Exa. que
autorize a transcrição nos Anais da Casa do
excelente editorial publicado no jornal A Tarde,
intitulado "CPI na Bahia", que quer que a opinião
pública e os cidadãos baianos sejam informados
desse quadro de desordem, desmantelamento e
desrespeito às instituições livres da Bahia e do País.

Era o que tinha a dizer.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR:

cp, NA BAHIA

Ninguém sabe o resultado da reunião dos
desembargadores porque ela foi secreta. Mas, até
sexta-feira, o desembargador Lourival de Jesus
Ferreira ainda aguardava que a presidênciÇ! do Tribu
nal de Justiça decidisse se ele deve ou não divulgar o
nome de dois colegas e de um deputado estaqual que
o teriam pressionado a conceder um habeas"c,orpus ,.

a um acusado de roubo de cargas de caminhões
preso em Feira de Santana.

Ora, a gravidade da denúncia(formalizada pelo
próprio desembargador em texto publicado no Diário
da Justiça), considerando-se que o roubo e a
receptação de cargas e caminhões estão vinculados
ao narcotráfico, exige que a Comissão Parlamentar
de Inquérito sobre o Narcotráfico, da Câmara dos
Deputados, insista na apuração do caso antes que
tudo caia no esquecimento.

A fim de que não pairem dúvidas sobre o
comportamento dos deputados estaduais, também a
Assembléia Legislativa deveria urgentemente apurar
qual foi o deputado citado pelo desembargador
Lourival Ferreira. Seguiria, assim, o exemplo do
Senado, onde a CPI sobre o Poder Judiciário não
vacilou em apontar um membro da Casa, o Senador
Luiz Estevão, como implicado na operação de
superfaturamento para construção de um edifício da
Justiça do Trabalho em São Paulo, cujas obras
continuam inconclusas.

Outro exemplo notável para os deputados
estaduais baianos vem do Maranhão. Ali, um dos chefes
do crime organizado e deputado estadual foi cassado por
unanimidade, desapareceu imediatamente para não ser
logo preso, mas a Assembléia Legislativa deu uma
demonstração de sintonia com a ética parlamentar e a
opinião pública. Se tais exemplos não bastam aos
deputados baianos, a prisão do Deputado Federal
Hildebrando Pascoal deve bastar-lhes.

Se a maioria da Assembléia baiana nada tem a
temer, o natural seria participar toda ela da criação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
identificar qual é o deputado estadual citado pelo
Desembargador como uma das três pessoas que o
pressionam para libertar um criminoso considerado
de alta periculosidade.

Concentrando suas investigações, no
momento, em Campinas, um dos grandes centros do
narcotráfico no Brasil, a CPI do Congresso Nacional
tem exercido uma atividade que dignifica o Legislativo
Federal e, por isso mesmo, vem contando com o
apoio do povo brasileiro.

Outros estados vêm sendo citados como rotas
do narcotráfico, chamando a atenção da CPI da
Câmara dos Deputados. O Paraná, território de
passagem da droga, o Pará e o Mato Grosso, este
historicamente famoso pela rota ligando Bauru, em
São Paulo, a Corumbá, na fronteira com a Bolívia.
Não é possível que por conta de manobras
diversionistas, a Bahia fique esquecida no curso de
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uma apuração que deve continuar a ser rigorosa e a
mais ampla possível.

O manto do silêncio, ou "lei do silêncio" na
linguagem dos submundo do crime, abateu-se sobre
os desembargadores. O desembargador, apontado
como um dos integrantes do Tribunal que teriam
pressionado o seu colega Lourival de Jesus, sumiu
no final de semana. Teria viajado para o interior do
estado mas na verdade, estava em casa, no bairro da
Armação.

Também o presidente do Tribunal nada declarou
sobre a reunião especificamente convocada para
tratar do assunto. Teria viajado para Feira de Santana
após uma nota pública inócua. É de se esperar que
não só a Assembléia, mas também o Tribunal de
Justiça, mude este comportamento, e por si próprios
adotem as providências que a gravidade do fato
exige, antes que elas venham a ser adotadas pelas
comissões parlamentares de inquérito do Congresso
Nacional, que se mostram dispostas ao saneamento
moral que a política e a administração do País estão a
exigir.

Estamos às portas das férias forenses e do
recesso parlamentar da Assembléia Legislativa, e os
rumos dos acontecimentos indicam que tudo pode
terminar em vatapá. É preciso que o eleitorado fique
atento para a justa e necessária pressão democrática
sobre os seus representantes, a fim de que eles
façam sua parte na apuração das denúncias. Quanto
ao Tribunal de Justiça, se tentar obstruir a presença
do desembargador Lourival de Jesus na CPI do
Narcotráfico, estará comprometendo a sua imagem
perante o público.

Inserir editorial "CPI na Bahia", do jornal A
Tarde, do Estado da Bahia

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, abordo neste momento assunto de
grande importância para todo o nosso País, relativo à
falta de recursos para a agricultura, especialmente
para os pequenos agricultores, e de forma
generalizada para todos os segmentos.

Nos anos 80 chegavam a ser liberados em
nosso País, para a produção nacional, mais de 30
bilhões de dólares. Para este ano estão previstos
apenas 13 bilhões de dólares, dos quais devem
chegar aos bancos não mais do que 9 bilhões de
dólares. É muito pouco para os produtores rurais.

O País cresceu da década de 80 para cá 
abriram-se novas áreas -, mas a produção pouco
aumentou exatamente por falta de crédito para os
produtores. Por não haver política de incentivo à

produção nacional, somos importadores de produtos
dos quais poderíamos ser exportadores, tais como
arroz, algodão, batata, milho, trigo e tantos outros.

Por isso, participarei hoje de audiência com o
Ministro Pratini de Moraes, que recentemente
assumiu a Pasta da Agricultura e do Abastecimento, a
quem levarei a reivindicação da necessidade de
liberação de suplementação de recursos,
especialmente para os pequenos agricultores.
Amanhã eles estarão mobilizados em todos os
pontos do Rio Grande do Sul, em frente às agências
do Banco do Brasil, fazendo manifestações para a
liberação de recursos.

Vamos apelar para o Ministro Pratini de Moraes
no sentido de que haja sensibilidade por parte do
Governo para liberar esses recursos para os
pequenos agricultores. Não podemos continuar
importando alimentos, quando teríamos de exportar.
Portanto, esperamos que o Ministro da Agricultura
tome providências no sentido de liberar mais recursos
para o pequeno agricultor não apenas do nosso
Estado, o Rio Grande do Sul, mas de todo o País.

Há muitas mobilizações, especialmente de
produtores que estão direcionando-se para outras
regiões do País por não encontrarem espaço ou
recursos suficientes. Deixo nesta Casa a nossa
preocupação com a liberação de recursos, em nome
da bancada ruralista, da qual participamos, e da
Frente Parlamentar da Agricultura.

Quero aproveitar a oportunidade para dizer que
estaremos conversando com o Ministro sobre a
terceira Rodada do Milênio, que será realizada em
Seattle. Estaremos participando com mais um grupo
de Parlamentares para representar a agricultura
nacional, como observadores desse grande encontro
de Ministros.

Elaboramos um documento, que entregaremos
a S.Exa., no qual propomos uma série de pontos
importantes, especialmente em relação às barreiras
tarifárias criadas para os produtos agrícolas
brasileiros, que têm dificuldades de entrar no mercado
europeu, na Comunidade Européia. São várias páginas
de um estudo feito em diversos pontos do Brasil, em
seminários que realizamos nos quatro cantos do País,
nas Regiões Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, para
que o Ministro tenha uma idéia de qual será a nossa
posição em relação à Rodada do Milênio. Esperamos
que o Governo tenha uma posição mais firme em
relação a essa grande negociação internacional que
começa a acontecer em Seattle no final do mês.

Temos a convicção de que o Brasil tem
potencial para aumentar as suas exportações; de que
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o Brasil precisa, junto com o grupo de Cairns, que
congrega os países em desenvolvimento, fazer
acabar ou diminuir os subsídios implementados em
vários países desenvolvidos, especialmente Estados
Unidos e países da Comunidade Européia, que
pregam um discurso, mas, na prática, exercem uma
política muito forte de subsídio. Só a OCDE destina
mais de 300 bilhões de dólares anualmente em
subsídios a seus países; a comunidade japonesa,
mais de 50 bilhões de dólares, e os americanos, mais
de 90 bilhões de dólares. Precisamos, para fortalecer
a agricultura nacional, liberar também recursos no
mesmo sentido.

Para encerrar, Sr. Presidente, peço a V. Exa.
que faça constar de meu pronunciamento, para que
seja transcrito nos nossos Anais, discurso proferido
pelo Dr. Julio Forster de Freitas Lima, Presidente do
Sindicato Rural de Santiago, quando da inauguração
da 34il Exposição Feira Agropecuária do Município.
Nesse discurso, o Sr. Julio Forsterfala especialmente
do êxito do Caminhonaço, movimento de que
participamos. Em razão desse movimento, embora
projeto de nossa autoria tenha sido rejeitado por esta
Casa, posteriormente projeto similar foi aprovado
pelo Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa

recebe e autoriza a transcrição solicitada por V. Exa.

DISCURSO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Discurso proferido pelo Dr. Julio
Forster de Freitas Lima, Presidente do
Sindicato Rural de Santiago, quando da
inauguração da 3~ Exposição Feira
Agropecuária do Município, em 17-10-1999.

É com imenso prazer que, como Presidente do
Sindicato Rural de Santiago, saúdo as autoridades já
nominadas pelo protocolo, representantes de classe,
expositores, senhoras e senhores. Estamos hoje
inaugurando 34il Exposição Feira Agropecuária de
Santiago e necessário se faz tecermos algúmas
considerações sobre a situação e as perspectivas da
agropecuária em nível mundial, nacional, estadual e
municipal.

No plano internacional, sentimos que o impacto
sofrido pelos países em desenvolvimento em razão
da globalização está sendo extremamente penoso,
especialmente ao Brasil. As grandes nações, ricas,
com suas economias capitalizadas, agricultura
Gompetitiva e subsidiada, e com sistemas tributários
favoráveis a quem produz, se impõem de maneira

desigual aos mercados mundiais. Fizeram da
globalização, até agora, um caminho quase de mão
única e, desta forma, desfavorecem e prejudicam os
interesses de agropecuária nacional. Ilustra-se com
os casos de produtos brasileiros como o caso do suco
de laranja, altamente taxado no mercado americano
do norte; o da carne, que, em razão das barreiras
sanitárias somente agora, graças ao Programa de
Erradicação da Febre Aftosa, consegue iniciar a
disputa de mercados; o do arroz que, com benefícios
fiscais adentra nossas fronteiras; o do trigo, cuja
situação é a mesma; o do leite, o do vinho, enfim, o de
tantos produtos agropecuários importados que dos
seus países de origem já trazem benefícios
tributários, cambiais e de crédito à produção,
favorecendo-lhes a competitividade. As questões
políticas e econômicas soma-se a da biotecnologia, já
amplamente testada e utilizada pela grande
economia, o que aumenta ainda mais a desigualdade
de posições. A utilização da biotecnologia demanda
uma menor quantidade de agrotóxicos no processo
produtivo, preserva o meio ambiente e garante
índices maiores de produtividade. Infelizmente, no
Brasil, sequer a pesquisa na área de transgênicos
está sendo incentivada. Devemos isso à influência de
cabeças vazias e desinformadas que atuam contra os
interesses do produtor rural. Não menos importante,
e para o que chamo atenção, são as organizações
paramilitares, estas, altamente bem equipadas. É o
caso do Exército Zapatista do México e as tropas da
Farc, Colômbia, que têm o obstinado objetivo do
poder por meio da revolução de orientação maoísta,
aquela que se inicia no campo. Ela tem como
representante no Brasil o MST, que demonstrou no
episódio da Fazenda Capivara, em Bagé, ser
excelente aluno, quando 30 homens encapuzados
tomaram de assalto a propriedade, utilizando-se de
táticas e de técnicas de guerrilha.

No plano nacional, as preocupações também não
são poucas. Ainda estamos sem equacionamento para o
problema crônico de endividamento rural antigo. E foi
somente por meio do CAMINHONAÇO, que nos
sentimos obrigados a fazer recentemente em Brasília,
que conseguimos abrir caminhos exitosos para que
as negociações políticas se desenvolvessem.
Salienta-se que as conquistas efetuadas com o nosso
movimento "Semente no Chão" não são todavia as
ideais, mas, com competência por meio da Farsul, em
nível estadual, e da CNA, em nível federal, sabemos
que teremos êxito na necessária sensibilização
política da equipe econômica do governo, para que a
Comissão de Negociação, que tem como relator'Q
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Senador Fogaça, obtenha uma solução justa a fim de
que nossos produtores, com prazos, juros e valores
devidamente recalculados, consigam, produzindo
alimentos, cumprir seus compromissos. Não menos
importante é salientar que as formas de
financiamento da atual safra não atenderam e as das
próximas, quem sabe atenderão, as necessidades da
classe rural em prazos e montantes. É imperioso que
tenhamos outras alternativas: mudanças na
legislação, custos e tributação dos mercados futuros,
criando-se mecanismos através dos quais o mercado
atue no entendimento de nossas demandas de
financiamentos. Necessitamos que o Governo
reconheça que a produção de alimentos é
ESTRATÉGICA. Todas as nações ricas têm uma
agricultura forte. Ela é seu grande alicerce. No Brasil,
apesar de contribuirmos com muito sacrifício para um
superávit de 12 bilhões de dólares na balança
comercial, não temos sido reconhecidos pelo
Governo. Entretanto, não é óbvio aos governantes
que se o agricultor tiver juros baixos e crédito farto
fará muito mais pela nação.

E o Rio Grande? Ah, pobre do Rio Grande! Por
uma pequena diferença dos votos tropeçou na
História e mudou de rumo! Foram-se e continuam
indo-se as fábricas! Afugentaram-se novos
investimentos! Prioriza-se o estatal e o corporativo! E
o setor rural hoje está perplexo com as invasões de
propriedades, incentivadas pelo governo do estado,
que acalanta em braços ternos o criminoso MST. O
risco ao direito de propriedade, agregado ao
não-acesso a novas tecnologias, como é o caso dos
transgênicos, cuja pesquisa não está sendo sequer
permitida, confirma claramente a deliberação de que
a este Governo Estadual não interessa a livre
iniciativa, a aplicação tecnológica, a eficiência
econômica e a produção, gerando emprego e lucro. O
modelo que o governo do estado propala por meio do
seu esdrúxulo Secretário da Agricultura é o da
subsistência, utilizando a tração animal, a enxada, a
foice e o martelo. Se implementando, levará a uma to
tal desorganização do setor produtivo do Rio Grande
do Sul. Tal objetivo é claro nas palavras do Líder do
Governo na Assembléia Legislativa quando afirmou
que li... para construir o novo temos de destruir o
antigo.. ". Neste caso, senhoras e senhores, o antigo
somos nós, que fizemos deste estado um dos celeiros
do Brasil, respondendo por mais de 20% da produção
nacional, dando aos nossos cidadãos condições de
,!ida equiparáveis ás do Primeiro Mundo.

No nosso municfpio, temos uma condução
polftica que conhece agropecuária, sabe de sua

importância, investe em estradas, em educação no
meio rural, em saúde e é solidária com os produtores.
Mas, Prefeito, temos um outro desafio: necessitamos
pensar Santiago para os próximos 5,10, 20 anos e é
muito difícil fazê-lo sem que o município tenha um
grande palco para mostrar sua potencialidade.
Eventos como o Festival da Música Crioula, o Festival
de Teatro, a Fecoarti e a pujança da agropecuária,
tão bem demonstrada na nossa feita, que até agora já
vendeu mais de 84% da oferta, movimentando mais
de R$130.000,00 nos leilões, são exemplos
marcantes do que afirmamos. Neste momento o
Sindicato Rural gostaria de lançar oficialmente a
discussão, envolvendo a prefeitura, as entidades, os
demais sindicatos, as universidades, enfim, as forças
vivas da comunidade, para que, num prazo de, no
máximo, 180 dias, tenhamos chegado a uma
conclusão a concretização desta idéia.

Por último, quero me dirigir aos nossos
produtores, companheiros de mobilizações, das
estradas a Brasília, das coxilhas de armas na mão
defendo as propriedades. Aos homens e ás mulheres
que estão neste Parque com os pés no barro a vários
dias. Quero dizer a vocês que o nosso Sindicato Rural
é exatamente da nossa ação cotidiana, as nossas
entidades são reconhecidas é porque nós
construimos isso. Muito obrigado.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Programa de Arrendamento
Residencial (PAR), lançado pela Caixa Econômica
Federal (CEF), já conta com 60 empreendimentos.
Os projetos vão proporcionar moradia a 7.640
famílias, com renda máxima de R$816,OO, e gerar
23.600 empregos. São números expressivos quando
se leva em conta que o programa foi anunciado em
abril pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e
instituído formalmente em 9 de junho por Instrução
Normativa da Secretaria de Polfticas Urbanas. Desde
então, várias etapas foram vencidas, como a
publicação de editais em parceria com governos e
prefeituras.

O ritmo da assinatura de contratos vai aumentar
a partir de agora. Muitas empresas compram terrenos
para seus projetos, e imóveis pertencentes a
prefeituras serão licitados para uso no programa. O
PAR foi lançado em nove regiões metropolitanas e
em quase todas as capitais do Pafs. A meta do
programa é produzir 200 mil moradias no prazo de
três anos, gerando 286 mil empregos. Esse objetivo,
no entanto, deve ser atingido bem antes do prazo
estimado inicialmente.
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Os projetos estão inseridos na malha urbana e
trarão abrigo decente para as familias. São imóveis
com, no mínimo, 37m2

, dois quartos, sala, cozinha e
banheiro.

O PAR introduz no Brasil novo conceito de
acesso à moradia: arrendamento. A família paga taxa
mensal equivalente a 0,6% do valor do imóvel, e não
há incidência de TR na prestação. Após 15 anos, a
família torna-se proprietária da residência. A taxa é
baixa devido a subsídio do Governo no valor de
R$600 milhões. Para a ampliação do programa, no
vas dotações de subsídio serão necessárias.

Em alguns Municípios, como, por exemplo,
Barueri, Grande São Paulo, foi aprovado projeto de
lei isentando de IPTU, ITBI e ISSQN os imóveis a
serem construídos pelo PAR.

Na área de habitação, a Caixa Econômica Federal
(CEF) também lançou uma linha de financiamento
inédita no País. Ela vai ajudar as pessoas que moram em
condomínios a realizar reformas ou ampliações de
moradias e instalações comerciais.

A nova linha da Caixa vai financiar a chamada
cota extra, que normalmente torna as taxas muito
caras. O financiamento para as obras será pago em
prazos mais longos, e os condôminos poderão dividir
as prestações.

Muitas obras necessárias para a segurança e o
conforto das famílias, deixadas de lado por causa do
alto custo, poderão ser realizadas sem onerar muito a
taxa mensal do condomínio. Os condôminos pagarão
o financiamento em até 36 meses, com juros de 1%
ao mês mais a TR.

Mais uma vez, por iniciativa da Caixa
Econômica Federal, o Governo está trabalhando para
o bem-estar de nosso povo, melhorando a qualidade
de vida de nossos brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos ouvimos
com muita atençao o orador que ocupou esta tribuna
reclamar da ausência de política agrícola neste País
e, com justa razão, dos males que enfrenta nossa
agricultura, decorrentes da política do Governo da
República. Gostaria de ver o Deputado que tanto
reclamou da política agrícola do Governo dar um
salto, somar-se a nós, da Oposiçao, e com isso dar
conseqüência prática ao seu clamor em propugnar
por uma política agrícola que venha salvar a
agricultura brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o jornal
Folha de S.Paulo, edição de hoje, traz duas
importantes matérias que devem ser motivo de

reflexão para todos nós. Em uma, o jornal informa que
os cortes na execução orçamentária atingem 25 de
31 programas sociais. Segundo a matéria, são cortes
orçamentários impostos pelo pacote fiscal acertado
pelo Brasil com o FMI.

Duas páginas depois, o mesmo jornal dá notícia
de que os pobres na Argentina já somam 29% da
populaçao, segundo relatório do próprio Banco
Mundial. A matéria vem encimada com o seguinte
título: "Crise social. Estudo mostra a piora na
distribuição de renda no país."

O que deu num país, deu noutro. A política
econômica do Governo brasileiro, ditada pelo FMI,
impõe cortes sociais em programas e projetos sociais
que visam dar um socorro ou estender a mão às
sofridas famílias do povo brasileiro, que vive uma bru
tal crise social nunca antes enfrentada na nossa
história. A mesma política econômica ditada pelo
FMI, aplicada na Argentina, segundo relatório do
próprio Banco Mundial, aponta para o
empobrecimento da população argentina, dizendo
que 29% da população vive abaixo da linha de
pobreza. O relatório do Banco Mundial considera que
quase 30% da população argentina ganha menos de
160 dólares por mês, ou seja, aproximadamente 320
reais por mês.

Quantos brasileiros nao ganham muito menos
que isso? No Brasil, não apenas 29%, mas mais de
dois terços da população ganha menos de 320 reais
por mês. O mesmo relatório diz que na Argentina os
mais miseráveis, a população mais sofrida, estão em
torno de 2 milhões e 600 mil pessoas, ou seja, 7% da
população daquele país. Essas pessoas vivem com
70 dólares por mês, ou seja, mais do que o salário
mínimo pago no Brasil a 30% de seus trabalhadores.

Sr. Presidente, há poucas semanas, relatórios
do próprio FMI, do BIRD, Banco Mundial, e da
Organização das Nações Unidas apontaram para os
erros desta política neoliberal, de juros altos, abertura
às importações, enfraquecimento da agricultura 
conforme o clamor que ouvimos aqui antes - e
esfacelamento da indústria nacional. Esses relatórios
chamam a atenção para os erros que trouxeram
empobrecimento, vida mais difícil e economia mais
fragilizada para os países em desenvolvimento, como
é o caso do Brasil e da Argentina, que adotaram, de
maneira estrita e avassaladora, essa política.

Agora vemos esta noticia da Folha de S.Paulo.
Por isso quero deixar registrados meus cumprimentos
especiais a esse brilhante jomal e aos seus brilhantes
jomalistas, pois nenhum outro jom?I, ao que parece, d~u
qualquer dessas notícias. Esses jomalistas de elevada,
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competência e coragem profissional colocam em
evidência os malefícios da política neoliberal aplicada no
Brasil e na Argentina. Aliás, há pouco vimos aqui o
Presidente da Argentina, Carlos Menem, despedir-se
do Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso,
e parece que ambos se despediam também do futuro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em recente visita a Salvador, o Ministro
do Meio Ambiente, Deputado José Sarney Filho,
anunciou o fechamento de escritórios do Ibama,
particularmente na Bahia. Há anos o Ibama anuncia
reforma que propõe a redução do número de
escritórios existentes no País.

Diria, Sr. Presidente, que essa intenção é um
contra-senso diante da realidade territorial e
ambiental do nosso País. Poderia até enumerar
diversos fatores já ocorridos. Por exemplo, esta Casa
discute a transposição de águas do rio São Fran
cisco, em relação à qual registro nossa posição
contrária, pois necessitaria, mesmo para a
implementação do projeto, uma atuação eficiente do
Ibama ao longo do trecho que o Rio São Francisco
percorre desde a sua nascente. Portanto, estamos
inviabilizando o funcionamento de um órgão a partir
de uma realidade hoje posta.

Diria que é um contra-senso, Sr. Presidente,
porque, na realidade, precisamos de uma iniciativa
diferente da anunciada veementemente pelo Ministro
Sarney Filho. Ora, em vez de discutirmos a
reestruturação na perspectiva de eliminar postos,
escritórios, unidades de atendimento do Ibama, por
que não equipá-los, não dotá-los de condições para o
acompanhamento no que diz respeito à fiscalização e
à atuação? Por que não dotar essas áreas de
recursos humanos e materiais?

Os Deputados devem ter visto, recentemente,
numa das redes de TV do Brasil, a duras penas,
funcionários do Ibama tentando preservar animais em
extinção na região amazônica; profissionais sem
recursos na região do Pantanal tentando proteger
aquele paraíso ecológico que ainda resiste em nosso
solo.

Portanto, seria fundamental que tivéssemos
neste exato momento a capacidade de dotar o Ibama
de condições efetivas para cumprir o seu papel, e não
desativá-lo. Era esta a hora inclusive de assegurar
qUe o órgão· cumprirá firmemente a fiscalização
desse patrimônio nacional.

E aí, Sr. Presidehte, quero começar
apresentandO já um dos primeiros efeitos dessa
né'fasta reforma: na Bahia, O· fechamento de

escritórios, como na cidade de Santo Antônio de Je
sus e na Ilha de Itaparica, lugar que talvez o Brasil
inteiro conheça por suas belas praias, já ameaça um
trabalho em andamento em 50 Municípios na região,
a exemplo da fiscalização costeira em uma área
importantíssima de preservação ambiental.

Torna-se importante salientar que estamos
agregando diversos outros parques no Estado da
Bahia. O Presidente Fernando Henrique Cardoso,
recentemente, inseriu mais um parque na Chapada
Diamantina via decreto, próximo à região de
Contendas do Sincorá, onde será necessária a
atuação de técnicos do Ibama. Ali contém mata
fechada, sendo ainda possível vislumbrar baraúnas e
árvores em extinção que não são mais vistas em
lugar algum.

Precisamos tratar desse assunto de forma mais
responsável, Sr. Presidente. O fechamento dos
escritórios, o desmantelamento da estrutura do
Ibama na Bahia porá em risco parques como o da
Chapada Diamantina, Monte Pascoal, até mesmo
regiões da Grande Salvador e áreas de preservação
importantíssimas, como a Mata Atlântica, além da
preservação de tartarugas e outros animais
ameaçados de extinção.

Repito que o fechamento de unidades do Ibama
tramam veementemente contra o País. E é contra
essa trama sórdida, essa medida que não condiz com
a realidade do meu Estado que me posiciono. E aqui
falo do Estado da Bahia. Obviamente, isso deve
acontecer no Brasil inteiro.

Portanto, precisamos dotar o Ibama de
condições, diria, efetivas para sua atuação, como
transporte, veículos com capacidade de rodar em
determinadas áreas, equipamentos, seguranças,
recursos humanos, para que ele possa enfrentar esse
novo cenário.

Muitos aqui falam da necessidade de
preservação do meio ambiente como um componente
essencial para discutirmos qualidade de vida, e, no
momento da atuação, no momento inclusive da ação
efetiva para essa preservação, estamos tratando
exatamente de destruir esse órgão, que poderia ser
utilizado para fortalecer essa ação e preservé
importantes áreas de nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES.Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta tarde, quero fazer o registro de um
acontecimento. Ontem tivemos a abertura <;ja 111
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no Colégio Militar de Brasília. Dela
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estão participando Conselheiros do Direito da
Criança, Conselheiros do Conselho Tutelar,
Promotores, Juízes do País inteiro para fazer a
avaliação de uma década de história, rumo ao
terceiro milênio.

Sr. Presidente, o objetivo dessa conferência é
avaliar os 10 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Nos 500 anos do Brasil, os 10 anos do
ECA significam apenas uma criança que trouxe
avanços jurídicos, sociais, culturais para nossa
história, nosso País e 15 outros países,
principalmente da América Latina, que estão levando
a idéia da proposta do Estatuto da Criança e do
Adolescente para implementação dentro da realidade
desses países.

Sr. Presidente, quero aqui não só desejar êxito a
essa 111 Conferência Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente, que estará sendo realizada até
sexta-feria, como acentuar alguns avanços.

Temos certeza de que hoje a doutrina da
situação irregular do adolescente e da criança no
nosso País não existe mais. Temos algumas
reminiscências, como a situação das Febem de São
Paulo, mas é uma etapa superada legal e
culturalmente. Estamos avançando também nesse
sentido.

O estatuto também prevê o controle social das
políticas de atendimento à criança e ao adolescente.
Dentro de uma visão de uma democracia
participativa, esse conselhos estão constituídos na
maioria dos Municípios do nosso País, nos Estados e
também âmbito federal, como mais um avanço
importante que o ECA trouxe à sociedade brasileira.

Outro aspecto, Sr. Presidente, é o eixo da
discussão sobre as políticas da infância em nosso
País, que mudou. Até o período do estatuto,
discutíamos a situação dos meninos de rua, dos
meninos explorados. Ainda existe esse segmento em
nosso País, mas hoje, ao discutirmos políticas
públicas, levamos em consideração a criança e o
adolescente. Na área de educação houve um avanço
significativo na busca da universalização, mâS ainda
deixa fora de sala de aula 1 milhão e 200 mil crianças
e adolescentes na faixa etária em que deveriam estar
estudando, o que ainda traz a evasão escolar, a
repetência e o abandono da escola como marcas que
têm de ser vencidas e superadas.

No Nordeste, por exemplo, Sr. Presidente, o
índice de analfabetismo é alto. Na faixa etária de 10 a
14 anos, chega a 24% de analfabetos; na faixa étária
de 15 a 17 anos, chega-se ao índice vergonhoso de
15,5% de pessoas analfabetas.

Ainda abordando as conquistas que o estatuto
trouxe dentro da mudança cultural e institucional do
nosso País, a questão do trabalho infantil hoje não é
considerada mais como positiva. Hoje estamos em
uma cruzada imensa para erradicar as piores formas
de trabalho infantil. Inclusive existe uma convenção,
para ser aprovada na Câmara dos Deputados,
limitando e proibindo o trabalho infantil para menores
de 16 anos, a fim de permitir que esses jovens
possam preparar-se, qualificar-se para o mundo
globalizado que aí está e do qual não podemos fugir,
cuja máxima é a competitividade. Portanto, o
conhecimento é fundamental para participar desse
processo competitivo.

Dentro dessa mudança e desse processo de
globalização, há um setor que até então não vinha
contribuindo nem enxergando a sua dívida social e
tem sido parceiro dos Estados e da sociedade.
Trata-se do chamado terceiro setor. Várias empresas
neste País dele estão participando, não só
financiando projetos que venham ao encontro da
justiça social para crianças e adolescentes, mas
também implementando programas que lhes possam
assegurar uma perspectiva de cidadania.

Sr. Presidente, finalizando, quero deixar aqui
uma reflexão sobre o que a conferência está fazendo.
Inclusive, estamos pedindo uma audiência com o
Presidente da Câmara, Michel Temer, e o Presidente
do Senado, Antonio Carlos Magalhães, para tratar da
redução da responsabilidade penal.

A Câmara, no dia 11, na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, admitiu a
matéria, e o Senado, no dia 18, também a estava
discutindo, apesar de não haver admissibilidade.
Quero trazer um dado. O País e nós, Parlamentares,
como representantes do povo, temos o dever não só
de conhecer, mas de refletir sobre ele. Na crise de
segurança pública que o País e a sociedade vivem,
fala-se muito, e digo que para mim é um farisaísmo,
que rebaixando a idade vamos resolver o problema
de segurança pública.

Isso é um crime. Por quê? Nesse universo de 12
a 18 anos de idade, há 20 milhões de jovens no nosso
País. Os dados de que dispomos é que apenas 22%
dos jovens sofreram alguma medida socioeducativa.
Não chega a 10% desse universo quando se coloca o
adolescente como responsável pela insegurança.
Desses 22% que foram sentenciados, só 0,94% está
envolvido com homicídio e apenas 0,15% com
latrocínio.

Quer dizer, pelo ECA, um jovem deve ser
internado ou preso quando a imputação é só no
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momento em que coloca em segurança a sociedade.
Desses 20 milhões de jovens, apenas 10% teriam a
sentença da internação. É muito pouco para
condenar esses jovens, que já são excluídos, da
convivência comunitária e de uma formação que a
família tem o dever de dar a um processo condenado
e falido, que são as penitenciárias e as instituições
que existem para adultos no nosso País.

Sr. Presidente, peço o registro da palestra que
fiz na abertura da conferência.

PALESTRA A QUE SE REFERE A
ORADORA:

111- CONFER~NCIA NACIONAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CONFER~NCIAMAGNA - 22-11-99

Uma década de história: rumo ao terceiro
milênio

Rita Camata

"Se pudesse fazer com que todos tivessem no
vas razões para apreciar seus deveres, seu príncipe,
sua pátria, suas leis; que pudessem melhor sentir sua
felicidade em cada país, em cada governo, em cada
posto em que nos encontramos, acreditar-me-ia o
mais feliz dos mortais.

Se pudesse fazer com que os comandam
aumentassem seu conhecimento sobre o que devem
prescrever, e os que obedecem encontrassem um
novo prazer em obedecer, acreditar-me-ia o mais feliz
dos mortais.

Acreditar-me-ia o mais feliz dos mortais se
pudesse fazer com que os homens pudessem se
curar de seus preconceitos. Entendo por preconceito
não o que faz com que ignoremos certas coisas, mas
o que faz com que ignoremos a nós mesmos".
(Montesquieu)

As palavras desse grande pensador
representam hoje o meu sentimento e a minha luta.
Quando fui convidada pelo Conanda para abrir a
Conferência me senti muito feliz, mas também
apreensiva. Afinal, como todos aqui, uns há mais
tempo na estrada, outros menos, não sou mera
observadora, ou estudiosa do tema, sou parte desse
grande e constante processo de busca por um
sistema democrático, justo e participativo de proteção
à infância e adolescência. Nas vitórias, nos avanços,
e também nas derrotas. Portanto, falar como militante
é uma responsabilidade muito maior.

Porém, ao me dar conta do tema proposto, uma
década do Estatuto da Criança e do Adolescente,

comemorados exatamente com a chegada do novo
milênio, me senti mais à vontade.

Se levarmos em consideração os 500 anos do
Brasil versus os 10 anos do ECA, uma lei ainda
Criança, e que nos trouxe tantos avanços, não
apenas jurídicos, mas também culturais, políticos e
sociais, podemos nos orgulhar, pois dez anos na
história de um país, da humanidade, é um período
muito curto.

Foram séculos e séculos de repressão aos
direitos humanos. Um pais que por muito tempo
baseou o desenvolvimento de sua economia na
escravidão, e onde sempre predominaram práticas
impiedosas contra as crianças pobres: desde o
adestramento físico e mental a que foram submetidos
as crianças indígenas pelos jesuitas, passando pela
discriminação racial na adoção de "enjeitados" no
período colonial, pelo infanticidio disfarçado da Roda
dos Expostos (nos conventos das freiras existiam
armários redondos movediços, com vãos, onde eram
depositadas as crianças enjeitadas), pelo trabalho
quase forçado e sem proteção de crianças no mundo
fabril (século XIX), e mais recentemente pela
estigmatização da criança pobre em "menor", em
"pequeno bandido", em "menor institucionalizado",
com chances de um dia tornar-se vítima do
extermínio em ruas ou praças das grandes cidades.

Com o advento do século XX, a nível mundial,
passamos por uma revolução industrial, por grandes
lutas emancipacionistas, principalmente dos negros e
das mulheres, e pelo enfrentamento de duas guerras
mundiais. Vimos, principalmente nas últimas décadas, os
temas ligados à defesa e garantia dos direitos humanos
tomarem proporções intemacionais, passando a fazer
parte das agendas de quase todos os países, inclu
sive do nosso.

Dentro desse contexto, ao avaliarmos os 10
anos do Estatuto, tivemos muitas conquistas, apesar
de termos ainda muitos desafios.

O que justifica estarmos reunidos hoje nesta
Conferência, é todo um acúmulo histórico de
mobilização e participação social, que culminou com
a aprovação de uma Lei que reordena todo o Estado
brasileiro, desde a concepção até as políticas
relativas à infância e adolescência. O Estatuto é o
resultado do nosso comprometimento, e as crianças
foram vitoriosas.

Garantir em lei os direitos fundamentais de
nossos meninos e meninas, de forma plena (o direito
à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade,
à convivência familiar e comunitária, à educação, à
cultura, ao esporte e lazer, à profissionalização e a
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proteção no trabalho), resulta automaticamente, em
garantir para nós, militantes dessa área, anos e anos
de luta para conseguir sua implementação.

Nosso Estatuto revoluciona ao trazer uma nova
conceituação de infância e adolescência; revoluciona
em conteúdo (ao introduzir no Direito o que há de
mais avançado em favor de crianças e jovens na
normativa internacional); revoluciona em método (ao
introduzir garantias processuais no Sistema de
Justiça e ao superar o assistencialismo); revoluciona
na gestão (ao ser a única lei brasileira que determina
a participação dos diversos segmentos da sociedade
na elaboração, controle e acompanhamento das
políticas sociais referentes à infância e adolescência).

Minha opção nesta tarde, é por ressaltar os
aspectos positivos, que em momentos de crise, de
um certo desânimo, muitas vezes passam
despercebidos, ou até esquecemos; minha opção é
por celebrar as conquistas obtidas.

Em primeiro lugar, podemos afirmar, com toda
certeza, que a Doutrina da Situação Irregular não se
sustenta mais no Brasil, apesar de persistirem, ainda,
estruturas arcaicas como as Febem e outras instituições
do tipo, herdadas do modelo assistencialista e
correcional-repressivo, que queremos e vamos enterrar.

Em segundo lugar, a estrutura de participação e
controle social prevista no ECA está implantada em
nfvel de União, Estados, DF e em quase todos os
municfpios. Vocês compõem essa estrutura.
Sabemos que além dos parcos recursos, são
enfrentados problemas oriundos de uma cultura onde
não se concebia o processo democrático
participativo, mas, o enfrentamento desses
problemas é também um aprendizado.

Vemos também o Ministério Público assumindo
suas novas atribuições no campo da infância e da
juventude com muito esforço, mesmo que nem
sempre com a agilidade necessária.

Um outro avanço oriundo da aprovação do ECA,
é que o eixo do debate em todas as grandes
discussões nacionais relativas à infância e
adolescência deixou de ser exclusivamente os
grupos de risco (meninos de rua; explorados
sexualmente, etc).

Essa temática foi substitufda pela necessidade
imediata da busca de ações que garantam o acesso à
educação como forma de desenvolvimento pleno,
pessoal e social de nossas crianças, pois só com a
elevação dos nfveis educacionais do Pafs poderemos
romper o ciclo vicioso de reprodução da pobreza, não
esquecendo que o principal dever do Poder Público é
garantir às crianças acesso universal à escola, à

saúde, e às atividades de lazer. Mas deve fazê-lo
garantindo, também, melhores condições de vida.
Para isso, foram aperfeiçoados programas como o da
merenda escolar, dos agentes comunitários de saúde
etc.

Os indicadores sociais de acesso à saúde e
educação melhoraram, mas as taxas de
analfabetismo (10% - 10 a 14 anos I 7% - 15 a 17
anos), evasão escolar (11,4% - 111. grau), repetência
(22,7% - 111. grau I 15,3% - 211. grau) e reprovação
(17% - 111. grau I 11% - 211. grau) não estão nos
padrões mfnimos aceitáveis, principalmente nos
estados do Nordeste (analfabetismo 10 a 14 anos
chega a 24% e 15 a 17 anos chega a 15,5%), onde
estão localizadas as populações mais pobres e,
portanto, mais carentes de políticas públicas de
proteção social. Hoje ainda temos um milhão e
duzentas mil crianças na faixa etária de ensino funda
mentai fora das escolas.

O artigo 5%, inciso LXXVI (76) da Constituição,
foi regulamentado pela Lei nll. 9.354/97, garantindo o
Registro Civil gratuito e o assento de óbito. Hoje
vivemos um momento posterior, que exige
incrementar, cada vez mais, as campanhas para
ampliar o conhecimento e o acesso da população a
esse direito e dar nome aos milhões de crianças e
adolescentes que nascerr. e morrem sem sequer
existirem legalmente.

A Convenção de Haia, que estabelece normas
para o direito internacional privado sobre proteção de
crianças e cooperação em matéria de adoção
internacional, também é lei, aprovada pelo Decreto
Legislativo nll. 1, de 15 de janeiro de 1999, e promulgada
peJo Decreto nll. 3.087, de 21 de junho de 1999.

O trabalho infantil perdeu a conotação positiva.
Participamos de um movimento mundial, a Marcha
Global contra o Trabalho Infantil, que foi capaz de
intervir nas Conferências Mundiais da OIT, que
deliberavam sobre o tema sem ouvir as organizaç:ões
sociais fora de sua estrutura oficial (trabalhadores,
governos e empresários), e conseguimos mudar essa
situação.

Hoje, na legislaçt10 brasileira, o trabalho infantil
é crime, passível de puniçt1o. O Ministério do
Trabalho tem a obrigação de fiscalizar e deve prever
em sua estrutura, instrumentos que contribuam para
a erradicação do trabalho infantil. A proibiçf1o de
participaçf10 em licitações públicas de empresas que
utilizem a mt10 de obra infantil também já é lei
(9.854/99).

Enfatizamos ainda a nossa vitória ao aprovar,
quando da votação da reforma da previdência, a
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idade mínima de 16 anos para admissão ao emprego,
permitindo o ingresso a partir de 14 anos na condição
de aprendiz, o que concretizou a possibilidade da
ratificação, pelo Brasil foi Convenção 138 da OIT.

Hoje, vivemos uma etapa do processo
civilizatório marcado pela competição, onde o uso
intensivo do conhecimento está presente em
praticamente todos os domínios da atividade
humana.

A atual conjuntura internacional, majoritariamente
globalizada, e da qual não podemos fugir, exige do
chamado terceiro setor, ligado ao empresariado, maior
responsabilidade social, daí valorizarmos a atuação, nos
últimos anos, do empresariado brasileiro, que vem
interagindo com os diversos setores da sociedade e com
o Estado, principalmente na luta pela erradicação do
trabalho infantil.

Essa luta gerou uma série de ações e resultou
em um fórum nacional que articulou vários
ministérios, fundações e organizações civis,
governos municipais e estaduais.

Nesse ponto, a mídia também vem colaborando
conosco, exercendo um papel importante de
informação, denúncia e fiscalização, como no
episódio recente, e amplamente divulgado do
financiamento do trabalho infantil pelo Pronaf, um
programa governamental que objetiva melhorar as
condições de produção e comercialização da
agricultura familiar, através de financiamentos
concedidos por instituições financeiras públicas.

A mídia também tem sido nossa aliada na
campanha nacional contra a exploração sexual de
crianças e adolescentes e no combate ao turismo
sexual. E, para darmos um basta e essa chaga social,
tem sido fundamental o papel dos Conselhos
Tutelares que, aos poucos, vão adquirindo
legitimidade junto à população, tornando-se
referencial fundamental.

Hoje, já é uma realidade vermos mães, que em
um esforço sobre-humano, passam por cima de sua
dor e procuram os conselheiros para fazer denúncias
sobre abuso, incesto, estupro, dos quais estão sendo
vítimas seus filhos e filhas, muitas das vezes, no inte
rior da própria casa.

Nosso País, no entanto, com relação à proteção
de crianças e adolescentes vítimas de abuso e
exploração sexual, ainda é deficiente, principalmente
com relação á criminalização dos agentes. Relação
sexual com adolescentes entre doze e quatorze anos,
por exemplo, é descaracterizada como estupro
quando há consentimento, e não pode ser
considerada sedução, nem corrupção de menores,

porque estes tipos penais têm como sujeito passivo
apenas adolescente entre 14 a 18 anos. Um outro
problema é a carência de recursos para o combate à
exploração sexual. No Orçamento para o ano 2000
são destinados ao Ministério da Justiça apenas 148
mil reais.

É importante, ainda, informar que a Frente
Parlamentar pela Criança, articulada com o Fórum
DCA Nacional, tem conseguido garantir recursos da
União, por meio de emendas ao Orçamento, para o
Fundo Nacional da Criança e do Adolescente gerido
pelo Conanda, e para o OCAS/MJ, o que vem
viabilizando a execução de projetos em todos os
estados da Federação para a implementação das
medidas sócio-educativas para adolescentes em
conflito com a lei prevista no ECA.

Esses, recursos, é bem verdade ,têm
sido contingenciados, mas continuamos lutando con
tra o contingenciamento e para o aumento dos
mesmos. O que vale ressaltar aqui é o fato de que o
Fundo não depende mais exclusivamente das
contribuições arrecadadas, que não têm um valor fixo
anual, permitindo que o Conanda possa planejar
necessário, porém, que os Conselhos de Direitos e
Tutelares nos estados e municípios, bem como as
entidades de defesa da infância, se mobilizem para
garantir recursos nos orçamentos estaduais e
municipais.

Muitos municípios aliás, como em nenhum
momento da nossa história, vêm estabelecendo
programas para a população infanto-juvenil,
principalmente para os grupos de maior vulnerabilidade
social, e devemos continuar pressionando para que as
ações, em nívelmunicipal, adquiram proporções cada vez
mais intensas, com o enfoque principal de que é ali que
vivem as pessoas e os recursos precisam ser ampliados
para programas sociais municipais. Sabemos que são
esses que poderão assegurar a convivência familiar e
comunitária dentro dos princípios da cidadania
preconizadospelo artigo 227da Constituição epelo ECA.

Nesse ponto podemos ressaltar como
extremamente positivo o surgimento, mesmo que
ainda de forma tímida, de programas que colocam a
família, ao lado da escola, como instrumento de
proteção e desenvolvimento dos pequenos e jovens
brasileiros. São ações de renda familiar mínima;
saúde da família; participação dos pais na vida das
escolas etc.

As organizações não governamentais também
vêm desenvolvendo um excelente trabalho de
interação sociedadelfamília/escola. t= certo que essa
participação ainda precisa de seraperfeiçoada, pois a
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lei criou as OSCIP (ONG), exige amplo debate social
e, possivelmente, alterações legislativas. Esse é um
novo desafio a nós colocado e do qual vamos,
efetivamente, participar e contribuir.

Um outro dado, relevante para o nosso trabalho,
é que nesses dez anos cresceram em número e
qualidade as publicações de diagnósticos, para
discussão e capacitação de pessoas para atuar no
atendimento e na promoção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente. Essa capacitação tem
chegado a segmentos antes jamais imaginados,
como os jufzes, promotores e as polfcias civil e militar.

Precisamos considerar, por fim, um fato da
maior importência e que serve como prova de que,
apesar de estarmos vivendo um período de
derrubada de inúmeras conquistas sociais, o ECA é
reconhecido e respeitado em todas as esferas,
institucionais ou não.

Nesses 10 anos as ameaças de retrocesso na
legislação ainda não geraram nenhum resultado e
nosso Estatuto já influenciou mais de 15 países a
elaborarem legislações semelhantes, constituindo-se
numa ponte de interação entre o Brasil e os outros
países, fundamentalmente os latino-americanos.
Sabemos que momentos de comoção e tensão so
cial, como as rebeliões que aconteceram na Febem 
SP, causadas pela ausência da implementação das
políticas de atendimento ao adolescente infrator,
aliadas ao medo e à insegurança da população com o
aumento da violência, dão fôlego a setores
equivocados e mal informados da sociedade, que
propõem, como solução para a violência,
rebaixamento da idade penal.

Esse é um fato do qual não podemos mais
desviar nossas atenções. Precisamos renovar nesse
momento nossa articulação e mobilização para não
permitir retrocessos na lei. 05 argumentos dos
defensores dessa proposta são facilmente refutáveis.
Dos 20 milhões de jovens entre 12 e 17 anos do País,
somente 22 mil sofreram algum tipo de medida
sócio-educativa, e desses, apenas 0,94% estão
envolvidos com homicídios e 0,15% em latrocínios.
Menos de 10% do total de atos infracionais praticados
no País são praticados por menores de 18 anos.

Precisamos nos fortalecer para mais esta
batalha, pois já foi aprovada, no último dia 11 de
novembro, a admissibilidade das PEC que estão na
Cêmara, faltando agora ser constituída a Comissão
Especial que apreciará o mérito. No Senado a
situação é a mesma e existe, concretamente, um
clima favorável à admissibilidade da PEC do Senador
José Roberto Arruda, a qual só não foi aprovada no

último dia 18 devido a uma rápida articulação do
Fórum OCAllnesc que conseguiu assegurar, quando
do encaminhamento da votação, posicionamento
contraditório, colocando em cheque as posições
favoráveis e provocando a convocação de uma nova
audiência pública.

Essa é uma questão que exige
responsabilidade de todos nós. Não pode ficar à
mercê daqueles que estão, no seu dia a dia,
monitorando as ações do Congresso Nacional. É
preciso que haja monitoramento em todos os níveis,
via conselhos de direitos, fóruns DCA, conselhos
tutelares, justiça da infância e juventude, ministério
público etc. É preciso fazer o corpo a corpo com os
parlamentares federais nos estados de origem;
realizar debates para a formação de opinião, discutir
os meios de comunicação, debates nas escolas.

Enfim, é preciso que haja consenso do conjunto
dos executores do ECA(ou seja) todos nós que
aprovamos essa lei; que para nós não é apenas uma
lei, mas um projeto de sociedade pelo qual estamos
dedicando, nesses quase ou poucos 10 anos de luta,
por intermédio do qual já conseguimos atravessar
montanhas(do conservadorismo, do preconceito, do
assistencialismo, do autoritarismo, do fisiologismo
etc).

Enquanto militantes, que fazemos de nossa
vida uma missão em prol das nossas crianças, somos
formadores de opinião, e mais, somos educadores.
Não nos cabe apenas defender o ECA, cabe informar
e formar a opinião pública para a defesa da infência e
da juventude e garantir a implementação de políticas
públicas que transformem crianças e adolescentes
em sujeitos de direitos.

Renovo aqui o meu mais profundo
reconhecimento a todo o esforço desenvolvido nesta
década, à disposição de luta, compartilhado também
das frustrações e angústias vividas nos momentos
que somos testados em nossa convicção e devoção.

Também cabe agradecer a todos que,
sustentando e subsidiando a luta pela implementação
do ECA, compartilham o esforço e a aventura dos
anos dedicados a essa bandeira.

E faço um apelo, pois cabe a nós sonhadores a
tarefa histórica de reparar as enormes distorções
sociais de nosso País. Gabriel Garcia Marquês diz:
"não esperem nada do século 21, pois é o século 21
que espera tudo de vocês. Um século que não chega
pronto da fábrica e sim pronto para ser forjado por
vocês à nossa imagem e semelhança".

O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, colegas
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Deputados, meu discurso na tarde de hoje versa
sobre o Plano Plurianual, a Lagoa de Araruama e o
Porto de Sepetiba.

Na última sexta-feira, dia 19, no Estado do Rio
de Janeiro, tive a honra de receber a visita do Relator
do Plano Plurianual, Deputado Renato Vianna, que,
por iniciativa nossa e do colega Deputado Antonio
Carlos Biscaia, foi verificar a situação do Porto de
Sepetiba e da Lagoa de Araruama, locais cujas obras
de desenvolvimento e recuperação foram
contempladas por emendas, ainda a serem
aprovadas, ao Plano Plurianual.

A ida de helicóptero do ilustre Relator a
Sepetiba foi, de forma simpática, acompanhada pelo
Secretário Estadual de Planejamento, Deputado Fed
eral Jorge Bittar, e pelo Deputado Biscaia, que
sobrevoaram a área e avaliaram as necessidades
solicitadas nas emendas.

Após inteirarem-se da situação do referido
complexo portuário, os ilustres Parlamentares
dirigiram-se à nossa Região dos Lagos, onde
sobrevoaram a Lagoa de Araruama, inspecionaram
suas degradadas águas e observaram a qualidade de
suas margens.

Depois do pouso na Base Aérea Naval de São
Pedro da Aldeia, conversamos e tivemos a
oportunidade de constatar a preocupação do
renomado Relator com os destinos da lagoa. Caso
não seja imediatamente freado o despejo de esgoto
em suas águas, o que foi apoiado por manifestações
de concordência do Secretário Bittar e do Deputado
Biscaia, essa lagoa tende a morrer.

Tive a chance de me referir ao Consórcio
Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da
Região dos Lagos, do rio Una e zona costeira, o
nosso conhecido Consórcio Verde, quando foram
explicadas suas finalidades ao ilustre Relator, que
recebeu referências elogiosas do nosso trabalho.

Esperamos agora que as emendas de bancada
do Estado do Rio de Janeiro com relação ao
Orçamento da União, de 40 milhões de reais, e a
nossa, individual, no valor de 100 milhões de reais,
sejam contempladas com a aprovação do Relator,
para que possamos, de fato, reunir condições de re
solver definitivamente o problema de despoluição da
Lagoa de Araruama. Menos do que isso não
funciona. Já empregamos, quando Prefeito de São
Pedro da Aldeia, 10 milhões de reais e não
conseguimos quase nada.

Aproveito para apresentar como sugestão aos
setores responsáveis pela obra de recuperação das
águas da Lagoa de Araruama a idéia de que sejam os

recursos a eles destinados concentrados em, por
exemplo, um Comitê Executivo do ConSórcio Verde,
para evitar que, pulverizadas essas verbas, os
Prefeitos não tenham o cuidado de geri-Ias
convenientemente.

Manifesto meu caloroso agradecimento ao
ilustre Deputado Federal Renato Vianna, cujo
desprendimento de conhecer no local as questões
relacionadas às emendas do PPA merece o maior
dos nossos elogios e constitui-se exemplo de
procedimento parlamentar.

Agradeço ainda ao Secretário Estadual de
Planejamento, Deputado Jorge Bittar, pela gentileza
do acompanhamento às visitas realizadas, bem como
ter colocado à nossa disposição o helicóptero do
Governo do Estado.

Finalmente, é com muita satisfação que mani
festo alegria pela presença, na visita à Região dos
Lagos, do meu querido colega do PMDB, Deputado
Renato Vianna, e do Deputado do PT, também do
Estado do Rio, Antonio Carlos Biscaia.

O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, após quase dois anos de profícuo
trabalho, despediu-se ontem do Comando Militar da
Amazônia o General-de-Exército Luiz Gonzaga
Schroeder Lessa. Ao longo desse tempo, o Gen.
Lessa mostrou-se não apenas um defensor da
Amazônia, um entusiasta da região, mas um
verdadeiro amazônida, como se desfrutássemos da
honra e do privilégio de tê-lo como conterrêneo.

Assim, o titulo de Cidadão Amazonense,
proposto pelo Deputado Belarmino Lins e outorgado
pela Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas,
é justa homenagem que se presta não só a um dos
mais insignes oficiais-generais do glorioso Exército
brasileiro, mas a um patriota que, com o brilho da sua
inteligência e a riqueza do seu conhecimento, ilustrou
e engrandeceu a região que hoje se orgulha de tê-lo
como filho.

Na qualidade de Comandante Militar da
Amazônia, o Gen. Lessa não se limitou a cumprir os
deveres inerentes à importante função que exerceu:
identificou-se, de fato, com a terra que adotou como
sua, com a vastidão continental da floresta
amazônica, com a opulência e os desafios, com a
abundência e os problemas que tornam a Amazônia
uma região absolutamente singular no panorama da
geopolítica brasileira.

Desse modo, fez-se o Gen. Lessa verdadeira
autoridade em assuntos amazônicos, digno da
admiração e do respeito de quantos se devotam ao
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estudo da matéria. Explica-se, pois, a cruzada que
passou a empreender como um dos mais veementes
defensores da Amazônia, partilhando com a
sociedade o conhecimento, as reflexões e a
experiência que o levam a fazer uma grave denúncia:
a região amazônica está correndo perigo, maior e
mais iminente do que parece aos brasileiros.

Nas profundezas da floresta escondem-se,
todos sabemos, o maior e mais exuberante santuário
ecológico do mundo; o maior banco genético do
planeta; a maior e mais rica fonte natural de produtos
medicinais, farmacêuticos, bioquímicos e
agronômicos. Some-se a toda essa fecundidade um
quinto da água doce disponível na face da Terra, que
corre em dimensões oceênicas na gigantesca bacia
hidrográfica da região.

Se antes dissimulayam o interesse, é cada vez
maior e mais ostensiva a ambição com que as
potências estrangeiras se voltam para a Amazônia.
Pouco a pouco, deixa-se de falar em defesa
ecológica e em proteção ambiental para aludir
claramente à intervenção armada, à ocupação militar,
à internacionalização da floresta. O assunto diz
respeito a todos e a cada um, pois o que está em jogo
é a soberania nacional, o respeito que se deve ao
Brasil como Nação livre e independente.

Que os países ricos cuidem da poluição e da
agiotagem econômica com que envenenam e
empobrecem o mundo. Da Amazônia cuidamos nós,
que jamais nos submeteremos ao domínio
estrangeiro e à exploração internacional. Essa, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é a grandiosa
lição que nos deixou o Gen. Luiz Gonzaga Lessa no
Comando Militar da Amazônia.

Ao novo Comandante, Gen. Alcedir Pereira
Lopes, o desejo de um trabalho profícuo em favor da
nossa região. Ao Gen. Luiz Gonzaga Lessa, os votos
de muito êxito na missão que doravante lhe será
confiada de Comandante Militar do Leste, com sede
no Rio de janeiro. E a profunda gratidão do povo
amazonense, pela dignidade e pela bravura com que
fez ecoar o grito que marca a presença do Exército
Brasileiro na amplidão da floresta: tudo pela
Amazônia!

Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB

- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o crescente
processo de urbanização e as transformações
tecnológicas associadas ao processo de crescimento
econômico têm determinado um novo tipo de
sociedade, em que vem crescendo,

assustadoramente, a mortalidade por diversos tipos
de traumas.

Segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, "o
trauma é a primeira causa de mortalidade abaixo dos
40 anos de idade". A previsão é de que, este ano, de
130 a 140 mil pessoas morram no Brasil vítimas dos
mais variados tipos de traumas, tais como
homicídios, violência no trânsito, acidentes
domésticos, acidentes de trabalho e outros.

Segundo dados da Organização
Pan-Americana de Saúde - OPAS, "os acidentes e as
violências vêm ocupando, neste decênio, o segundo
lugar entre as causas de morte no Brasil.
Representam cerca de 15% dos registros de morte
por causa definida, com uma taxa de 70 óbitos por
100 mil habitantes. No grupo de 5 a 39 anos de idade,
são a primeira causa, e no de 15 a 19 anos, provocou
quase 80% das mortes. Os homicídios ocupam o
primeiro lugar entre as causas externas".

É importante também ressaltar o impacto do uso
do álcool nos índices de violência. Dados revelam
que "em mais de 50% das lesões traumáticas a vítima
e o agressor, ou ambos, estão sob efeito de uma
libação alcoólica exagerada".

Entre as causas externas, destacamos também
os acidentes de trânsito. Muito embora tenha
apresentado leve declínio no índice de fatalidade,
estes acidentes ainda são responsáveis por
acentuado número de óbitos, inclusive na faixa etária
de 15 a 17 anos, em que a média é de 19 a cada 10
mil habitantes. É bom relembrar que, nesta faixa de
idade, os jovens não têm ainda licença para dirigir.
Levantamento realizado pelo Centro de Pesquisas
em Educação e Prevenção da Rede Sarah revela que
"dirigir é uma realidade para 70% dos adolescentes
entre 13 e 16 anos, no Distrito Federal".

No Distrito Federal, não obstante as sucessivas
campanhas educativas e repressivas, tem crescido o
número de jovens mortos nas vias. Na faixa etária de
20 a 29 anos, situavam-se, em 1995, 22% do total de
vítimas fatais; em 1999 este percentual já alcançou
30%.

Como se vê, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a mortalidade por traumas atinge
principalmente os jovens que já fazem parte da
população economicamente ativa do País ou que, em
breve, estariam sendo inseridos no mercado de
trabalho. Os traumas - principalmente os homicídios
e os acidentes de trânsito - estão produzindo um
impacto substancial na força de trabalho nos centros
urbanos, "tendo sido responsáveis, em cOI1!unto,
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segundo a OPAS, por 28,7% dos anos de trabalho
potencialmente perdidos (ATPP), em 1987".

A alta incidência de traumas tem onerado,
substancialmente, os cofres públicos e a sociedade
em geral. Segundo dados do Ministério da Saúde,
"mais de 2 milhões de pessoas deverão ser
internadas, neste ano, em hospitais da rede pública
para tratamento de lesões devidas aos traumas". No
caso dos acidentes de trânsito - responsáveis, no
Brasil, por cerca de um terço dos traumatismos físicos
-, "representam", segundo o Conselho Federal de
Medicina - CFM, "1,5 bilhão de dólares anuais em
despesas diretas e indiretas. Afetando principalmente
as pessoas jovens, esses traumatismos pesam muito
na balança social por ceifar vidas economicamente
ativas".

Seria desnecessário insistir, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na necessidade de prevenir e
evitar acidentes e traumas. São urgentes campanhas
envolvendo o Ministério da Saúde, a classe médica e
a população em geral.

No caso da classe médica, impõe-se como da
maior importância um programa de treinamento,
envolvendo não só a capacitação técnica, mas
também a humanização no atendimento às vítimas
de traumas.

Queremos aqui salientar a importância
representada pela Semana do Trauma, realizada no
período de 4 a 11 de novembro, com o apoio do
Colégio Brasileiro de Cirurgia, da Sociedade
Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado
- SBAIT, do Conselho Federal de Medicina, das
Secretarias Estaduais de Saúde e dos Grupamentos
de Bombeiros dos Estados.

Com o lema "Evite um trauma", a semana, como
uma iniciativa multiinstitucional, será um evento da
maior importância para a divulgação da necessidade
de prevenir e evitar acidentes e traumas.

Dos debates feitos a respeito desse assunto,
conclui-se que é preciso que a área médica, a área de
educação, o Ministério da Saúde, os que lidam com a
aplicação da legislação de trânsito, enfim, todos
façamos um grande mutirão destinado a diminuir os
índices alarmantes de pacientes vitimados por trau
mas no nosso País.

Sr. Presidente, solicito a divulgação de nosso
pronunciamento no Jornal da Câmara e no
programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no último dia 18, no Auditório Nereu

Ramos, na Câmara dos Deputados, foi lançado o
Manifesto em Defesa do Brasil, da Democracia e do
Trabalho.

Os signatários desse manifesto, representando
os mais diversos setores da sociedade brasileira,
compuseram um documento contendo nove páginas
de análise conjuntural e de críticas à condução
política, econômica e social do nosso País.

O manifesto coloca no cenário político nacional
o debate e a luta em defesa do País e de um projeto
de Nação.

As forças vivas da sociedade brasileira
possuem agora um documento político para
referendar suas reflexões, seus debates e suas
articulações concretas em defesa do Brasil.

A nova ordem mundial da exclusão social,
aceita submissamente pelo Governo e pelas elites
políticas brasileiras, coloca em risco nosso processo
político-democrático e remete o País a uma situação
colonial semelhantes à da China e à da india no
século XIX.

O Brasil vem sendo governado por uma elite
que desde sempre traiu o seu povo, vassala que é
dos interesses internacionais. Em tempo algum a
nossa soberania sofreu as humilhações que
suportamos agora.

Para difundir e tornar palatável entre as massas
essa visão de um mundo sem fronteiras, onde o capi
tal especulativo internacional reinasse absoluto e
sem nenhum controle dos Estados nacionais, foi
chamado a contribuir o sistema educacional, ao lado
da mídia, da indústria do lazer e dos mecanismos
políticos.

É essa infra-estrutura de comunicação que
produz o senso e a consciência alienada; que
absorve as imagens e as mensagens da ordem
dominante; que vem a constituir o quadro de
referência e percepção coletiva.

Essa lavagem cerebral inicia-se na infância e
segue durante toda a vida do indivíduo, num
verdadeiro atentado à dignidade humana e à Nação.

No Brasil, atualmente, ensina-se a sociedade a
dar mais valor ao código do consumidor que à
Constituição Federal.

Todo essa sistemática coloca as massas na
impossibilidade de imaginar qualquer outra realidade
social que possa existir, retirando-lhes os sonhos de
uma vida digna, de uma sociedade solidária, e
remetendo-nos todos a um mundo egocentrado,
individualista e cruel. É a propaganda a serviço dos
interesses do grande capital e da barbárie social mais
absurda e repugnante.
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Durante os anos 90, os Iíbios, os iranianos, os
palestinos, os curdos e muitos outros viram suas lutas
Iibertárias serem desqualificadas como lutas
"terroristas" pela grande mídia mundial.

No curso das últimas cinco décadas, o exército
norte-americano e suas extensões queimaram com
Napalm ou massacraram os ditos "terroristas" na
Coréia, na República Dominicana, no Vietnã, na
Nicarágua, no Iraque etc.

Aliás, esse método fez escola no Brasil, onde as
elites sempre desqualificaram as lutas populares,
chamando-nos baderneiros, conspirativos, ou, mais
recentemente, quando o Governo FHC também
tentou desqualificar a Marcha dos Cem Mil como a
marcha dos sem-rumo.

Daí a necessidade desse movimento cívico em
Defesa do Brasil, cujo manifesto comentamos hoje
nesta Casa.

A Nação brasileíra erguer-se-á; o País não será
destruído.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna para registrar que no
último domingo o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul apresentou à sociedade gaúcha o seu
Programa de Reforma Agrária, ao mesmo tempo em
que anunciou a aquisição de mais de 15 mil hectares
de terras para o cumprimento da meta de assentar
800 famílias neste ano de 1999 nas regiões de Hulha
Negra/Bagé, Canguçu, Santana do Livramento,
Missões, Tupanciretã, Palmares do Sul, Lagoa
Vermelha e Região de Dona Francisca.

Além do assentamento, o Governo do Estado
vem desenvolvendo uma série de ações
complementares de apoio aos acampados no
Estado. São seis escolas itinerantes da Secretaria de
Educação que atendem aos acampamentos;
complementação de cestas básicas; água potável
com a abertura de poços artesianos; além de cursos
de formação na área de produção agrícola,
agroindústria, construção de casas, instalação
elétrica, etc. Tudo isso visando capacitar os futuros
assentados para a produção agrícola e para o
desenvolvimento da comunidade.

Na fase de implantação dos a'ssentamentos, o
Governo está dispondo de equipes de técnicos para
acompanhamento, assessoria e assistência técnica
diretamente às famílias, combinando o trabalho das
Secretarias de Saúde, Educação, Habitação e Meio
Ambiente.

Amanhã, dia 24, o Governador Olívio Dutra
entrega a agricultores de São Luiz Gonzaga a
primeira área de assentamento, comprovando que
está cumprindo o que determina a Constituição
Estadual e o nosso Programa de Governo, alicerçado
no compromisso com os trabalhadores rurais
sem-terra.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que meu pro
nunciamento seja divulgado no programa A Voz do
Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os dez anos da queda do Muro de Berlim
- que passou para a História com o carimbo do Muro da
Vergonha - devem servir ao mesmo tempo para
reflexões profundas e tomadas de atitudes concretas.

Terei minha tarefa facilitada, uma vez que
recorrerei a um texto de um nosso contemporâneo,
cuja pena esteve sempre a serviço dos mais nobres
ideais. Trata-se do documento histórico publicado na
época da queda do Muro, pela Sociedade Brasileira
de Defesa da Tradição, Família e Propriedade.

Tomista convicto, como ele mesmo costumava
afirmar, o Prof. Plinio Corrêa de Oliveira utilizava
sempre o método sábio e objetivo do grande Mestre e
Santo Tomás de Aquino, que consiste no "ver, julgar e
agir".

Sr. Presidente, peço vênia para ler e deixar
consignado nos Anais desta Casa tal documento,
cuja análise lógica e cristalina nos apontará as
reflexões profundas e as atitudes concretas a tomar.

Diz o documento:

Comunismo e anticomunismo na o'-Ia
da última década deste milênio - A TFP
apresenta uma análise da situação, no
mundo, no Brasil.

I - Descontentamento, incêndio que
desagrega o mundo soviético.

As reformas perestroikianas na Rússia
soviética, os movimentos políticos
centrífugos que há dias quase levararr à
guerra civil o Azerbaidjão e os respectivos
enclaves armênios, agitam também a
Lituânia, a Letõnia e a Estõnia, às margens
do Báltico, como, mais ao sul, a Polônia, a
Alemanha Oriental e, ainda, a
Checoslováquia, a Hungria, a Romênia, a
Bulgária e a Yugoslávia. Acrescidos da
espetacular derrubada do Muro de Berlim e
da Cortina de Ferro, esses abalos
constituem, em seu conjunto, um movimen-
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to ciclópico como maior não se viu desde as
duas conflagrações mundiais, ou talvez as
guerras de Napoleão.

Toda esta contemporânea movimentação
do mapa europeu se reveste, aqui e acolá, de
circunstâncias e significados diversos. Mas a
todos estes sobrepaira um significado genérico,
que os engloba e a todos penetra como um
grande impulso comum: é o Descontentamento.

Descontentamento com "D" maiúsculo.
Escrevemos esta última palavra com "D"

maiúsculo, porque é um descontentamento para
o qual convergem todos os descontentamentos
regionais e nacionais, os econômicos e os
culturais, por muitas e muitas décadas
acumulados no mundo soviético, sob a
forma de apatia indolente e trágica, de
quem não concorda com nada, mas está
impedido fisicamente de falar, de se mover,
de se levantar, em suma, de externar um
desacordo eficaz. Era o descontentamento
total, mas por assim dizer mudo e paralítico,
de cada indivíduo na sua casa, no seu
tugúrio ou na sua choça, onde a família não
existe mais, tendo sido tantas vezes
substituído o casamento pelo concubinato.
Descontentamento porque os filhos foram
subtraídos ao "lar" e entregues
compulsoriamente ao Estado, só deste
recebendo a totalidade da educação.
Descontentamento nos locais de trabalho,
em que a preguiça, a inação e o tédio
invadiram boa parte do horário, e os salários
medíocres chegam apenas para a compra
de gêneros e artigos insuficientes e de má
qualidade, produtos típicos da indústria
estatalizada por força do regime de
capitalismo de Estado.

Ao longo das filas formadas junto aos
estabelecimentos comerciais, em cujas
prateleiras quase vazias se deixa ver
desavergonhadamente a miséria, o que se
comenta aos sussurros é a completa
carência qualitativa e quantitativa de tudo.

É o conjunto destes males que
penaliza ainda mais do que a mera
consideração de cada um em particular. Em
uma palavra, se contra este ou aquele
aspecto da realidade soviética se enunciam
queixas, contra o conjunto dessa realidade,
oS fatos mais recentes tornam evidente que
lavra um incêndio de verdadeiro furor. Furor

que, pelo próprio fato de atingir o conjunto,
atinge o regime, e põe em fogo todas as
capacidades de indignação da pessoa
humana: um descontentamento global con
tra o regime comunista, contra o capitalismo
de Estado, contra o ateísmo despótico e
policialesco, contra tudo, enfim, que resulta
da ideologia marxista, e da respectiva
aplicação a todos os países agora em
convulsão.

É bem o caso de se falar, pois, em
Descontentamento. Provavelmente o mais
abrangente e total descontentamento que a
História conheça.

Medrosas e mal-humoradas concessões
de Moscou.

Vê-se claramente que é para evitar a
transformação geral desses descontentamentos
em revoluções e guerras civis, que Moscou
vem fazendo lá e acolá medrosas e
mal-humoradas concessões.

Mas os fatos também deixam notar
que o alcance de tais concessões é dos
mais duvidosos. Pois, se parecem aquietar
um pouco os ânimos, entretanto dão aos
descontentes uma redobrada consciência
de sua força, bem como da fraqueza do
adversário moscovita, o qual ainda ontem lhes
parecia onipotente. De onde decorre que os
apaziguamentos de hoje bem podem estar
sendo aproveitados pelos descontentes para a
aglutinação de crescentes massas de adeptos,
e a preparação destas para grandes
movimentos reivindicatórios, a estourarem, já
amanhã quiçá, ainda mais reivindicatórios e
prementes do que ontem.

Assim, de passo em passo, poderá
desenrolar-se o característico processo de
ascensão dos movimentos insurrecionais
que caminham para o êxito, o qual se
desenvolve contemporaneamente com o
declínio dos establishments de governos
obsoletos e putrefatos.

O maior brado de indignação da
História.

Se se desenrolarem desse modo os
acontecimentos no mundo soviético, sem
encontrarem em seu curso obstáculos de
maior monta, o observador político não
precisa ser muito penetrante para perceber
o ponto terminal a que chegará. Ou seja, a
derrubada do poder soviético em todo o
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imenso império até há pouco cercado pela
cortina de ferro, e a exalação, do fundo das
rulnas que assim se amontoarem, de um s6,
de um imenso, de um tonitruante brado de
indignação dos povos escravizados e
opressos.

11 - Interpelação aos responsáveis
diretos por desgraça tão imensa: os supre
mos dirigentes da Rússia soviética e das
nações cativas.

Esse brado se dirigirá, antes de tudo,
contra os responsáveis diretos por tanta dor
acumulada ao longo de tanto tempo, em tão
imensas vastidões, sobre uma tão
impressionante massa de vitimas.

E, a menos que a 16gica tenha
desertado totalmente dos acontecimentos
humanos (deserção trágica, que a Hist6ria
tem registrado, mais de uma vez, nas
épocas de completa decadência, como a
deste fim de século e de milênio), as vitimas
de tantas calamidades unirão seu ulular
para exigir do mundo um grande ato de
justiça para com os responsáveis.

Tais responsáveis foram, por excelência,
os dirigentes máximos do Partido Comunista
russo que, na escala de poderes da Rússia
soviética, sempre exerceram a mais alta
autoridade, superando até à do governo
comunista. E, pari passu, os chefes de PC
e de governos das nações cativas.

Pois eles não podiam ignorar a
desgraça e a miséria sem nome em que a
doutrina e o regime comunistas estavam
afundando as massas. E, contudo, não
titubearam em difundir essa doutrina e
impor esse sistema.

111 - Interpelação aos ingênuos, aos
moles, aos colaboracionistas, voluntários ou
não, do comunismo, no Ocidente.

Mas - sempre a conjeturar nas trilhas
da 16gica - não é s6 contra eles que tantos
homens, famllias, etnias e nações pedirão
justiça.

Historiadores otimistas e superficiais
amorteceram a reação dos povos livres con
tra as tramas do comunismo internacional.

Em um segundo movimento, eles se
dirigirão aos múltiplos historiadores
ocidentais que, durante esse largo perlodo
de dominação soviética, narraram de modo
otimista e superficial o que se passou no

mundo comunista, e lhes perguntarão por
que, em suas obras de slntese, lidas e
festejadas por certa mldia no mundo inteiro,
se contentaram em dizer tão pouca coisa
sobre desgraças tão imensas. O que teve
por efeito amortecer a justa e necessária
reação dos povos livres contra a infiltração e
as tramas do comunismo internacional.

Os homens públicos do Ocidente
pouco fizeram para libertar as vitimas da
escravidão soviética

E, por fim, os mesmos descontentes
se voltarão para os homens públicos dos
palses ricos do Ocidente e lhes perguntarão
por que fizeram tão pouco para libertar da
noite espessa e infinda da escravidão
soviética esse número incontável de
vitimas.

Bem sabemos que, nesta hora, tais
homens públicos, sempre sorridentes, bem
dormidos, bem lavados e bem nutridos, lhes
responderão jovialmente: "Mas como! A
n6s, logo a n6s que enviamos a vossos
governos tanto dinheiro, que lhes
franqueamos tantos créditos, que aceitamos
como boas tantas mercadorias avariadas
fornecidas por vossas péssimas fábricas, e
tudo isso para atenuar um pouco vossa
fome, logo a n6s... é que diriges esta
censura insensata!" E acrescentarão: "Ide à
ONU; ide à UNESCO, e a tantas outras
instituições ciosas dos direitos humanos, e
vede quantas proclamações sonoras e
finamente cuidadas, do ponto de vista
literário, distribulmos em todo o Ocidente,
protestando contra a situação em que vos
acháveis... Nada disso vos bastou?"

Se esses amáveis potentados do
Ocidente imaginam estancar assim as
objeções de que irremediavelmente serão
alvo, enganam-se.

As subvenções do Ocidente prolongaram
a ação dos carrascos.

Pois a realidade não é tão simples, em
sua configuração concreta e palpável, nem
tão fácil de ser entendida e descrita, como
eles aparentemente imaginam. Pois as
massas levedadas pelo Descontentamento
lhes responderão forçosamente: "Imaginai
milhares, milhões de indivlduos, sujeitos
simultaneamente a tormentos, em salas tão
amplas quanto países. Este era o quadro do
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mundo de além cortina de ferro. As
subvenções enviadas pelo Ocidente foram
entregues, o mais das vezes. nao
diretamente aos pobres supliciados, mas
aos carrascos, a quem tocava governar
estas salas de tortura de dimensões
nacionais. Ou seja, aos governos que, sob a
feroz direçao de Moscou, mantinham sob o
jugo da servidao as nações soberanas e
aliadas de além cortina de ferro, como a
PolOnia, a Alemanha Oriental, a
Checoslováquia, a Hungria e tantas outras,
e ainda as Repúblicas Socialistas Soviéticas
unidas a Moscou e outras circunscrições
territoriais mais clara e oficialmente
dependentes dos déspotas do Kremlin. Ess
es governos-carrascos é que, o mais das
vezes, recebiam as benesses do Ocidente.

Mas a esta altura do tema é que
aparecem as dúvidas que os descontentes
nao deixarao de agitar. E, a essas dúvidas,
nao será nada fácil dar resposta.

Com efeito, nao é negável que um
pouco desses recursos recebidos pelos
governos trteres de além cortina de ferro
acabaram por ir ter às respectivas vitimas,
aliviando-lhes algum tanto o infortúnio, ou
mesmo evitando que algumas tantas dentre
elas morressem de fome. Porém, das
pr6prias fileiras dos descontentes, ainda an
tes da atual convulsao, partiram a tal
respeito objeções embaraçosas.

Assim - já ponderavam os mais
sofridos e indignados dentre estes -, na
pr6pria medida em que o Ocidente dava aos
carrascos recursos que abrandassem as
carências das vitimas, lhes proporcionavam
meios para atenuar a indignaçao geral, e
prolongar desse modo a vigência da
dominação dos mesmos carrascos.

Neste caso, não teria sido mais útil aos
povos subjugados que do OCidente nao lhes
viessem esses recursos, de sorte que o dia da
explosão do Descontentamento chegasse
logo, e com ele a libertação final e completa
dos desditosos subjugados?

Cooperadores suicidas para a difusão
do comunismo.

Confessamos que, a n6s, da TFP, a
pergunta nos deixa perplexos... tanto mais
que nunca ouvimos dizer que a concessão
de tais recursos fosse condicionada, da

parte dos benfeitores ocidentais, ao direito
de exercerem severa vigilência para impedir
que os ditos recursos fossem utilizados para
a compra ou o fabrico de armamentos e
munições que mantivessem sob jugo os
povos cativos. Ou que, no caso de uma
guerra contra o Ocidente, fossem utilizados
contra as mesmas nações ocidentais
doadoras.

Consideremos as coisas até o fundo.
Se Moscou dispOs de ouro para minar, com
suas redes de propagandistas e de
conspiradores, todas as nações da Terra, é
bem certo que, nas faraOnicas despesas
utilizadas para tal, nao entraram parcelas
consideráveis das quantias fornecidas, a
este ou aquele titulo, pelos doadores
ocidentais?

Neste último caso, a par de benfeitores
das vitimas do comunismo, nao terao sido eles
cúmplices involuntários - concedamo-Io - dos
verdugos e, ao mesmo tempo, cooperadores
suicidas de um ataque contra o próprio
Ocidente, além de parceiros da difusao do
erro comunista em todas as nações?

A cruzada que não houve.
Nao sabemos se essas nações cativas

chegarão algum dia a ser realmente livres,
antes de sobrevirem as catástrofes punitivas
e saneadoras previstas por Nossa Senhora
nas aparições de Fátima (cfr. Antonio
Augusto Sorelli Machado, As aparições e a
mensagem de Fátima conforme os
manuscritos da Irma Lúcia, Vera Cruz, São
Paulo, 26a. ed., 1989, pp. 44-46).

O que sabemos é que, quando algum
dia essas nações ~orem livres, o
Descontentamento cobrará estritas contas,
por tudo isso, aos "benfeitores" das nações
cativas. E estes serão obrigados, para a
salvação de seu renome, a revolverem
muitos arquivos e tirarem da poeira muitas
contas... se é que não preferirao trancar
tudo isto, e fazer com que o silêncio baixe
mais uma vez sobre tais questões.

Na verdade, as belas declarações de
ONU, UNESCO e congêneres as deixaram
indiferentes, como deixariam indiferentes as
vitimas os sorrisos polidos, de saudação e
solidariedade, partidos de pessoas que
assistissem de braços cruzados aOl
tormentos que elas estivessem sofrendo.
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"Nós precisávamos de uma cruzada
que nos libertasse - exclamarão elas - e
vós nos enviastes tão-só um pouco de pão
que nos ajudasse a ir agüentando por
tempo indefinido o nosso cativeiro.
Ignoráveis porventura que, para o cativo, a
grande solução não é apenas o pão, mas
sim, e sobretudo, a liberdade?"

Talvez haja argumentos válidos a opor
a essas queixas dos cativos. Convenhamos,
entretanto, que não será fácil encontrá-los.

Uma vitória dos "duros" só agravaria a
exasperação e os queixumes.

A imprensa de todo o mundo ocidental
não tem deixado de notar que a vitória
desse gigantesco Descontentamento ainda
não é indiscutfvel. Pois ninguém pode
garantir que o esmagamento da rebelião,
realizado com tanto êxito e presteza na
Praça da Paz Celestial (!) em Pequim, e
repetido nestes últimos dias, com êxito ao
menos aparente, na cidade de Baku, capital
do Azerbaidjão, não possa reeditar-se ainda
várias vezes em outros focos do
Descontentamento. Admitamos, por fim, que
esses sucessivos esmagamentos cheguem
a impor ao Descontentamento uma caricata
máscara de paz. Da paz cadavérica dos que
já não possuem vida.

Um tal desfecho produziria, por certo,
efeitos múltiplos globais, a maior parte dos
quais ainda não são previsíveis neste
momento. Contudo, do ponto de vista do
Descontentamento, ele só agravaria a
exasperação e os queixumes, principalmente
no tocante ao Ocidente. Pois, no fundo de seus
calabouços, os Descontentes acrescentariam
ainda algumas imprecações à já vasta lista das
que até aqui acumularam contra nós, do
Ocidente.

Eles alegarão forçosamente contra o
Ocidente: "Até 1989-1990, ainda não
tínhamos enchido os ares do mundo inteiro
com nossos bramidos. Em 1989-1990,
tivemos ensejo de o fazer. Desde então,
não restou,_ nem o mais tênue véu para
servir de pára-vento entre vós e nós. Vistes
tudo, ouvistes tudo e, não obstante, ao que
de insuficiente fazíeis em nosso favor,
pouco acrescentastes".

Mais uma vez, ser-nos-á difícil e
embaraçoso responder.

IV - Interpelação aos dirigentes dos
diversos PC disseminados pelo mundo.

Contudo, não nos iludamos pensando
que, em matéria de increpações e de
chamados às contas, só se pode encarar
como possível a polêmica travada, de um
lado, entre as vítimas que bradam através
das fendas do imenso calabouço soviético,
que por todas as partes vai rachando, e de
outro, seus algozes; ou, então, entre as
mesmas vítimas e os sorridentes e
parcimoniosos benfeitores que, em favor
delas, se manifestarem de quando em vez
no Ocidente, ao longo das novas etapas de
servidão, que só Deus sabe quando vão
terminar. Tudo isso depende de como
transcorrer um futuro, para nós ainda
enigmático.

Com efeito, há que encarar também
como plausível ainda outra polêmica. É a
das populações dos países do Ocidente
contra os líderes dos diversos partidos
comunistas que o prestígio da pretensa
modernidade ideológica e tecnológica do
comunismo, somado por vezes à força
persuasiva do ouro e à eficácia das táticas
de propaganda comunistas, instalou larga e
confortavelmente em todas as nações não
comunistas do globo.

Nada viram?
Durante décadas a fio, os líderes

comunistas dos diversos países mantiveram
constante e multiforme contato com
Moscou, e ali estiveram, mais de uma vez,
recebidos normalmente como comparsas e
amigos.

Nada contaram?
E sempre que chegavam de volta aos

seus países tomavam imediato contato com
os respectivos PC, onde todos lhes
perguntavam sofregamente o que haviam
visto e ouvido nesta verdadeira Meca do
comunismo internacional que é Moscou.

Nada haviam indagado?
Ora, segundo tudo indica, do que

transparecia dos "jornais falados" desses
visitantes para o grande público, dir-se-ia
que, em nenhum m9mento Qj3ssas visitas,
haviam eles procurado tomar conhecimento
direto das condições-: em que viviam os
russos e outros povos subjl.lgados. Não
haviam visto as filas.,intérminas que, pelas
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frias madrugadas afora, se formavam às
portas de açougues, padarias e farmácias, à
espera da mercadoria qualitativa e
quantitativamente miserável, cuja aquisição
disputavam como se fosse esmola. Não
haviam percebido os andrajos nas costas
dos pobres. Não haviam notado a total falta
de liberdade que afligia todos os cidadãos.
Não se haviam impressionado com o
tristonho e geral silêncio da população,
receosa até de falar, pois temia a
brutalidade das suspeitas policialescas.

Não haviam esses supporters do
comunismo, nas várias nações do mundo
livre, perguntado aos donos do poder
soviético por que tanto policiamento, se de
fato o regime era popular? E se não o era,
qual a razão dessa impopularidade de um
regime que gastava verbas de propaganda
imensas, para persuadir os ocidentais de
que os russos tinham afinal encontrado a
perfeita justiça social, no paraíso de uma
abundância de recursos capaz de satisfazer
a todos?

Se conheciam o trágico fracasso do
comunismo, por que o queriam para suas
pátrias?

Se os chefes comunistas no mundo
livre sabiam que o fruto do comunismo era o
que agora o mundo inteiro vê, por que
conspiravam para estender esse regime de
miséria, escravidão e vergonha, a seus
próprios palses? Por que não poupavam
dinheiro nem esforços com o fim de atrair,
para a árdua faina de implantação do
comunismo, as elites de todos os setores da
população, a começar pela elite espiritual
que é o clero, e a seguir as elites sociais, da
alta e média burguesia, as elites culturais
das Universidades e dos meios de
comunicação social, as elites da vida
pública, quer civil, quer militar, ademais dos
sindicatos e organizações de classe de toda
ordem, para atingir por fim a juventude e a
própria infancia, nos cursos de primeiro
grau? Cegou-vos a paixão ideológica, a
ponto de não perceberdes que a doutrina e
o regime que pregavam para a nossa Pátria
não poderiam deixar de produzir nela frutos
de miséria e de desgraça iguais aos que
produziram nas imensas longitudes do
mundo soviético, desde as margens

berlinenses do Spree, por exemplo, até
Vladivostok?

Quando uma grande voz disse a
verdade: surpresa.

Com tudo isto, da negra desdita em
que se achavam e se acham os povos
cativos, a opinião pública ocidental formava
uma idéia tão vaga que, quando em 1984,
um varão de relevante intrepidez apostólica
teve a coragem de dar, em algumas fortes
palavras, um quadro sumário, tudo se
passou no Ocidente como se uma bomba
tivesse feito ouvir seu estampido no mundo
inteiro.

Quem foi esse varão? Um teólogo de
renome mundial, uma alta figura da vida da
Igreja, em slntese o Cardeal alemão Joseph
Ratzinger, prefeito da Congregação para a
Doutrina da Fé.

E o que disse ele? Eis suas palavras:
"Milhões de nossos contemporâneos
aspiram legitimamente a reencontrar as
liberdades fundamentais de que estão
privados por regimes totalitários e ateus,
que tomaram o poder por caminhos
revolucionários e violentos, exatamente em
nome da libertação do povo. Não se pode
desconhecer esta vergonha de nosso
tempo: pretendendo proporcionar-lhes
liberdade, mantêm-se nações inteiras em
condições de escravidão indignas do
homem" (Instrução sobre alguns aspectos
da "Teologia da Libertação", Congregação
para a Doutrina da Fé, 6 de agosto de 1984,
nE XI, 10).

Ele disse tudo isso, e só isso, e a
opinião pública ocidental estremeceu. Anos
depois, a gigantesca crise em que se acha o
mundo soviético veio provar que não só o
Purpurado tinha razão, mas que, ainda,
suas valentes palavras não haviam sido
senão um quadro sumário de todo o horror
da realidade.

A grande interpelação que virá.
De momento, o que se vai· passando

no mundo soviético atratde tal modo a
atenção geral, que não há aqui espaço para
reflexões, análises e interpelações mais
profundas.

Mas para isso tudo chegará oportunamente
o dia. E, nesse dia, a opinião pública perguntará
mais agudamente aos chefes dos PCs, em todo
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o OCidente, por que continuaram comunistas,
apesar de saberem a que miséria o comunismo
havia arrastado as nações juguladas por
Moscou.

Ela lhes exigirá que expliquem por
que, conhecendo a situação miserável da
Rússia e das nações cativas, consentiram
em chefiar um partido político que não tinha
outro objetivo senão arrastar para essa
situação de penúria, escravidão e vergonha
os próprios países do mundo livre, em que
haviam nascido. Por que, enfim, haviam
querido, com tanto afinco, esse resultado
tenebroso, que não hesitaram em ocultar a
seus próprios asseclas a verdade que a
alguns - pelo menos - teria feito desertar,
horrorizados, das fileiras vermelhas.

Esta atitude dos líderes comunistas
das várias nações livres, conjurados com
Moscou para desgraçarem cada qual a
respectiva pátria, há de ser considerada,
pela posteridade, um dos grandes enigmas
da História.

Desde já esse enigma começa a
espicaçar a curiosidade dos que têm a
agudez de vistas suficiente para perceber o
problema e debruçar-se interrogativamente
sobre ele.

A apressada caiação de fachada dos
PC não dá garantia de que os comunistas
estejam mudando efetivamente de doutrina.

O quadro, velho de sete décadas, que
tantos líderes dos vários PC disseminados
pelo mundo não quiseram ou não puderam
ver - e que é agora tão cruamente
patenteado pelos dramáticos
acontecimentos que vão agitando o mundo
soviético - esse quadro, digamos, começa a
projetar nestes dias visível mal-estar nos
PCs de vários países. O próprio rótulo de
"PC", do qual tanto se ufanavam, já lhes vai
parecendo, no terreno psicológico, inábil e,
no terreno tático, vexatório.

Por isto, vários deles tendem a
rotular-se agora de socialistas. Porém essa
mudança não é só de rótulo - segundo
dizem -, mas pretende ser também de
conteúdo.

Tais mudanças, sugerem naturalmente
algumas reflexões:

111) O que os PC façam no futuro não
pode servir, só por si, para justificar o que

fizeram ou deixaram de fazer até agora. Por
exemplo, sua mudança de título de nenhum
modo explica porque, até o momento
apoiaram tudo que se fazia no mundo
soviético, nem o inteiro silêncio dos PC do
mundo livre sobre a terrível miséria reinante
na Rússia e nas nações cativas. Isto posto,
as perguntas e interpelações que acima
enunciamos continuam intactas.

211) As mudanças em curso só poderão
ser tomadas a sério caso os PC anunciarem
claramente:

a) o que tenham mudado em suas
doutrinas filosóficas, sócio-econômicas etc.;

b) por que operaram tal mudança, e
que relação essa mudança tem com a
Perestroika.

311) Além disso, é preciso que os PCs
esclareçam em concreto:

a) como enunciam, hoje em dia, suas
posições face à liberdade da Igreja Católica
e, mutatis mutandis, das demais religiões;

b) de que modo tenham passado a
conceber a liberdade dos partidos políticos,
bem como das diferentes correntes
filosóficas, políticas e culturais etc.,
constante dos direitos assegurados à
pessoa humana no Decálogo;

c) se mudaram - e no quê - suas
doutrinas e seus projetos legislativos, no
tocante às instituições da família, da
propriedade e da livre iniciativa;

d) e, por fim, se consideram esse seu
new look como uma ordem de coisas
dotada de razoável estabilidade, ou como
mera etapa de um processo evolutiv,:>
tendendo a outras posições;

e) neste último caso, quais são essas
posições?

Sem esses esclarecimentos, a
apressada caiação da fachada dos PCcom
cores socialistas não dá a menor garantia ele
que os comunistas mudaram efetivamente
de doutrina.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para reg
istrar a visita que fiz no último sábado às obras de
implantação da Agrovila Formosa, no Município de
Dourados, Mato Grosso do Sul, com recursos
financeiros viabilizados por mim junto ao Governo
Federal.
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Situada em uma área de 162 hectares, no
Distrito de Formosa, a Agrovila é dividida em 41 lotes
com área média de dois hectares e meio, sendo
construída uma casa em cada lote, reservadas,
ainda, áreas de cinco hectares para pesquisa e três
hectares para instalações comunitárias, como
galpões e escola, entre outras, além do percentual
obrigatório de reserva ambiental e matas ciliares.

Essas agrovilas, Senhor Presidente, são um
verdadeiro exemplo de que a municipalização da
reforma agrária pode acelerar, em muito, o processo
de fixação do homem no campo, com o trabalhador
rural já encontrando à sua disposição a infra-estrutura
básica para o preparo da terra, o plantio e a colheita.

Não basta dar a vara, Senhor Presidente;
necessário também se faz ensinar a maneira correta
de pescar. Estudos já realizados atestam que a
inviabilização de alguns assentamentos deve-se à
falta de orientação técnica correta ao manejo e trato
da terra, mesmo para os trabalhadores que já
possuam experiência na lida do campo.

Mister se faz, Ser. Presidente, o fortalecimento
dos serviços de apoio ao desenvolvimento da
agricultura familiar, elevando o nível de
profissionalização dos agricultores familiares.

Na Agrovila Formosa os moradores já estão em
plena produção agrícola, gerida por pequenos
agricultores familiares que exploram a atividade com
o próprio trabalho e o de sua família, faltando para
sua entrega oficial aos beneficiários apenas a
finalização, por parte da Prefeitura de Dourados, das
obras de implantação de rede de energia elétrica e de
abastecimento de água.

Por meio das agrovilas, Senhor Presidente,
estamos oferecendo uma perspectiva prática e
palpável a dezenas de trabalhadores rurais que não
conseguiam colocação no mercado de trabalho
urbano e que nelas dispõem de moradia e terra para
produção de alimentos para seu sustento, a exemplo
do que já ocorre na agrovila implantada no Município
de Rio Brilhante, também no nosso Mato Grosso do
Sul.

A erradicação do desemprego, da miséria e da
pobreza em nosso País, Senhor Presidente,
acontecerá com iniciativas como esta, que combate a
exclusão social e ameniza os graves problemas
sociais enfrentados por nossa população,
principalmente os menos aquinhoados pela natureza.

A verdadeira luta contra a exclusão social não
pode se ater ao terreno das abstrações teóricas e
burocráticas, muito menos aos debates acalorados,
como vem acontecendo.

As agrovilas, Senhor Presidente, são a
verdadeira transformação da terra em instrumento de
melhoria da qualidade de vida de nossa população,
vencendo nossos maiores desafios.

Por intermédio desta tribuna, Senhor
Presidente, reafirmo e reasseguro que continuarei na
incessante busca das melhores soluções aos
interesses da Nação e do povo sul-mato-grossense,
que me elegeu pela segunda vez como seu
representante no Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Senhor Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, semana passada chegou ao meu
gabinete - acredito que também ao dos nobres
colegas desta Casa - ofício do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda.
O documento, assinado pelo Vice-Presidente da
instituição, Sr. Cláudio Augusto Vieira da Silva, é na
verdade uma espécie de advertência sobre o
equívoco que alguns segmentos da sociedade
brasileira, não diríamos todos, estariam cometendo
caso consolidássemos o seu desejo de ver aprovada,
aqui, no Congresso Nacional, a proposta de emenda
constitucional que visa reduzir a idade da
imputabilidade penal para 14 ou 16 anos.

De fato, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o
assunto é dos mais melindrosos, dos mais delicados,
diríamos assim, razão pela qual não podemos, em
hipótese alguma, nos deixar levar pela emoção, pelo
desespero que hoje domina a população brasileira,
apavorada que está diante da onda avassaladora da
violência que nos tira a paz e nos deixa inseguros. Até
porque seria injusto, entendo eu, garantirmos que ao
menor infrator nada acontece, ou até mesmo
responsabilizá-lo por este momento de
intranqüilidade que nos atormenta. Se assim o
fizermos, estaremos negando, entre outras coisas, os
preceitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, criado pela Lei nll 8.069/90, já que no
seu art. 112 estabelece uma série de medidas que
devem ser aplicadas para o menor de 18 anos que
pratica ato infracional.

É preciso ficar claro que o Estatuto da Criança e
do Adolescente não compactua com a delinqüência
juvenil, com a impunidade. Trata-se de um sistema
justo em que os jovens só podem ser
responsabilizados com a observância das garantias
constitucionais e do devido processo legal, o que
ninguém recusa ao pior e mais perigoso dos
delinqüentes adultos. Além do mais, os movimentos
de defesa dos direitos dos jovens patrocinam o direito
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de todos à liberdade, à presunção da inocência e à
justiça. Não compactua, em nenhum momento, com a
violência e o crime, principalmente com as
arbitrariedades, quase sempre impostas aos pobres e
desprotegidos sob a falácia da prevenção da
delinqOência.

Além do mais, é bom lembrarmos que menos de
10% dos crimes ou atos infracionais são praticados
por jovens menores de 18 anos de idade, invalidando,
assim, a tese de que essa faixa etária seria
responsável pelo aumento da violência urbana. Ao
contrário, como bem frisa o vice-Presidente do
Conanda, são os adolescentes brasileiros as vítimas
prioritárias desta mesma violência, na proporção de 4
por 1, já que para cada adolescente, entre 12 e 18
anos, acusado de homicídio, morrem quatro outros
assassinados.

Falo, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
como homem de origem humilde, que
conhece bem as adversidades da vida,
principalmente a enfrentada pelos excluídos
da sociedade. Todos nós sabemos que um
dos lados mais duros da realidade da
delinqoência juvenil no Brasil é, sem dúvida
alguma, o da infância marginalizada e,
muitas vezes, por que não dizer, também
programada. Todos estamos cansados de
saber que a morte violenta, a droga e a
estrutura armada que se desenvolve em
torno do narcotráfico é uma realidade nua e
crua, fazendo parte do cotidiano na vida da
infância pobre. É nesse mundo de exclusão
que nasce, cresce e cria-se a infância
maltratada, o eventual delinqOente juvenil
de hoje, que lamentavelmente será o futuro
criminoso de amanhã.

Já ouvi alguém dizer que essa mistura explosiva
cria o delinqOente que muitas vezes se embrenha
pelo mundo marginal, certamente por falta de opções
dentro do rigoroso processo de seleção social. Aí, Sr.
Presidente, a primeira porta que essa mesma
sociedade fecha para a criança pobre, favelada e
desassistida, é a da escola. E a primeira que ela quer
abrir é exatamente a da cadeia. Lamentavelmente.
No entanto, é bom não esquecermos que todos
temos grande parcela de responsabilidade nessa
situação.

O que d~z o Estatuto da Criança e do
Adolescente? Que as infrações leves devem ser
punidas, preferencialmente, com medidas que
ofereçam oportunidade de educação e reinserção do
jovem na sociedade. E, nesses termos, a medida de

internação ou de confinamento só deve ser aplicada
na impossibilidade de outra alternativa e naqueles
casos em que se comprove grave ameaça, reiteração
na prática criminosa ou descumprimento de medida
imposta, seguindo sempre os princípios de
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição
peculiar de uma pessoa ainda em fase de
desenvolvimento. Portanto, o jovem que assalta,
trafica e mata, sofre, sim, as penas de reclusão dentro
dos parâmetros idealizados para a sua idade.

No entanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
adverte-nos o Prof. Oscar Vilhena Vieira, da PUC de
São Paulo e também diretor do Instituto La
tino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção
do Delito e Tratamento do DelinqOente, que o que se
constata no Brasil é a utilização exacerbada da
internação, em detrimento das demais medidas
sócio-educativas. No mundo inteiro, segundo ainda o
Prof. Vilhena, são mais de 1,5 milhão de jovens
aprisionados sistematicamente. É o caso dos
Estados Unidos, tão citados pelos defensores da
redução da idade da imputabilidade, onde o problema
da violência juvenil não diminuiu, apenas cresceu.

Os especialistas no assunto lembram-nos ainda
que apenas 3,96% dos adolescentes que se
encontram cumprindo medidas sócio-educativas em
todo o Brasil chegaram a completar o 12 grau.
Portanto, excluídos da escola, sem trabalho ou
qualquer oportunidade de cultura e lazer, a
criminalidade aparece como extremamente sedutora.
Não há qualquer dúvida de que a educação, arte e
esporte encontram-se entre os principais
mecanismos de prevenção da criminalidade juvenil,
muito mais eficientes que qualquer prisão.

Criminólogos e penalistas são unânimes em
garantir que o sistema penitenciário brasileiro está
falido. A pena privativa da liberdade não reeduca,
como deveria, muito menos ressocializa; perverte,
deforma. Não recupera, corrompe. Até porque, no
Brasil, o sistema, além de ineficaz, constitui um dos
maiores fatores de reincidência e de criminalidade
violenta. Basta vermos a superlotação carcerária, o
tratamento de presos e condenados e os altos índices
de reincidência.

Ainda não obstante, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, ninguém em sã consciência ignora o fato
de que o modelo Febem, já falido antes mesmo da
criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, não
atenta para as condições peculiares da criança e do
adolescente, ao exercer práticas de confinamento e
repressão. Diariamente, lembra-nos o Conanda,
assistimos a motins, fugas e mortes fazendo parte do
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cotidiano dessas instituições, que ganham
constantemente manchetes na mídia. E o jovem sob
a guarda dessas instituições passa a ser o principal
ator em um cenário absolutamente hostil a essa fase
da vida.

Concordo não ser possível, portanto, reduzir a
idade penal sem antes implementarmos as medidas
estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, que haverão de combater um sistema
arcaico e falido do próprio Poder Judiciário.

Na verdade, o que defendemos é uma mudança
de mentalidade e a concreta vontade política dos
governantes de introduzirem mecanismos mais
modernos de ressocialização dos jovens
delinqüentes. Queremos casas de recuperação que
lhes proporcione o direito à educação, ao esporte, ao
lazer, mas sobretudo a atividades profissionalizantes
que, por certo, poderão prepará-los para enfrentar o
mundo perverso que os aguarda fora das grades da
exclusão social.

Muito obrigado.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
parabenizo a Agência Nacional de Petróleo, por meio
de seu Presidente, David Zylbersztajn, pela
instalação do sistema de discagem oaoo, para que os
consumidores brasileiros possam denunciar os
postos de gasolina que vendem o produto adulterado.
Sem dúvida alguma, é uma grande vitória dos
consumidores brasileiros.

A crescente ocorrência, em todo o território
nacional, de irregularidades em postos de
combustíveis, sem incorrermos no erro da
generalização, demanda do Governo Federal, dos
segmentos responsáveis por esta área, medidas
enérgicas de fiscalização. Em que pese a extensão
da rede instalada de postos, é necessária a defesa
dos interesses do usuário, do consumidor, contra
práticas lesivas como fraude nos combustíveis,
preços abusivos, entre outras.

Neste sentido, saúdo a ANP (Agência Nacional
de Petróleo), presidida pelo Sr. David Zylbersztajn,
pelas ações que estão sendo implementadas, em
busca da salvaguarda dos direitos dos consumidores.
É com muita satisfação que recebemos a notícia,
divulgada hoje pela imprensa nacional, da criação
pela ANP, órgão responsável pelo acompanhamento
da atuação dos postos de combustíveis, de serviço,
no início do próximo ano, de atendimento ao
consumidor via ligação telefônica gratuita, por
sistema de discagem oaoo.

Em minha concepção, Sr. Presidente, é
realmente muito difícil e principalmente oneroso aos
cofres da União manter uma equipe de fiscais que
consiga atender à demanda dos usuários de mais de
26 mil postos de combustrveis em todo o Brasil. O
novo serviço, denominado de Centro de Relação com
o Consumidor, irá disponibilizar canal direto com a
ANP, para que se possam apresentar denúncias
sobre a comercialização de gasolina e álcool
adulterados, entre outras.

É preciso concordar com a ANP, quando esta se
refere à impossibilidade de efetuar fiscalização
ostensiva em toda a rede nacional de combustíveis e
que um dos caminhos, para equacionar esta questão,
é a parceria entre o órgão e consumidores, com
amparo tecnológico, para inspeção da qualidade dos
produtos comercializados, de institutos e
universidades de várias unidades da Federação.

Ressalto, Sr. Presidente, que todas essas
medidas oferecem ao consumidor uma maior
tranqüilidade no consumo de combustíveis. Ao
mesmo tempo acredito que, enquanto certos
comerciantes praticam uma desleal concorrência,
fundamentando-a na prática absurda de adulteração
de combustíveis, este modelo de fiscalização da ANP,
dinamico e producente, servirá ainda para atender
aos anseios daquelas empresas idôneas, que
operam dentro da legalidade, com produtos de
reconhecida qualidade.

Na condição de parlamentar eleito pelo norte,
noroeste e centro-norte fluminense, em diferentes
ocasiões referi-me à ANP, elogiando-a, quando
acerta, criticando-a, quando erra, e cobrando dela
posicionamentos que beneficiem a região que abriga
as reservas de petróleo mais significativas do País,
na Bacia de Campos. Acho que a ANP - e esta é
minha posição sincera, transparente - muito deve
avançar ainda na consolidação de conquistas para o
norte do Estado do Rio de Janeiro, mas, com poucos
meses de existência, tem dado demonstração de
estar empenhada nessa direção.

Como parlamentar intimamente ligado à minha
região, não declinarei, em nenhum instante, da
responsabilidade de representar os interesses dos
municípios produtores de petróleo perante o Governo
Federal e suas autarquias administrativas,
principalmente em relação à ANP. Assim me
comportei, recentemente, acompanhando o Prefeito
Municipal de São Francisco do Itabapoana, Sr.
Barbosa Lemos, que busca equiparar-se à condição
de membro da zona principal de produção de
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petróleo, pedindo a revisão de estudos do IBGE, que
o excluíram.

Sem me alongar neste assunto, Sr. Presidente,
por não ser ele especificamente o motivo deste pro
nunciamento, desejo lembrar que São Francisco do
Itabapoana, situado no norte fluminense, vizinho de
municípios considerados membros da zona de
produção principal, nos Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo, possui mais de 90 quilômetros de orla
marítima, que se confrontam com os limites
levantados pelo IBGE.

Ao encerrar este pronunciamento, faço ensejo
de que a ANP mantenha-se sempre alerta, atenta aos
interesses nacionais, na defesa do segmento do
petróleo, um dos mais importantes da economia
mundial, sem, contudo, de forma alguma, perder o
senso de proximidade com os municípios que geram
no Brasil esta riqueza, divisas decorrentes da
exploração do chamado "ouro negro".

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

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, após os tumultos e os
assassinatos na Febem de São Paulo, proliferaram
os artigos na imprensa e os discursos em vários
meios de comunicação, defendendo a redução da
idade para imputabilidade do adolescente.

Há um raciocínio conservador que vê na
repressão uma saída para todos os problemas, ou
seja, segundo esse raciocínio o crime ocorre porque a
repressão está falha. Daí por que se propõe pena de
morte, redução da idade para imputabilidade do
adolescente, trabalho forçado, armamento pesado
para as polícias, enfim, um endurecimento da
legislação repressiva como solução geral para o
problema da violência no País.

Esse discurso conservador fundamenta-se
única e exclusivamente em sua própria ideologia,
pois não se dá ao trabalho de demonstrar com dados
e fatos a validade de suas proposições. Algumas
questões precisam ser respondidas para que o de
bate se inicie em um patamar civilizado, ou mais
precisamente se inicie sobre fatos e dados
inquestionáveis.

As questões que se impõem preliminarmente
são as seguintes: o crime e a violência aumentaram
nos últimos anos apenas pelo crescimento das
infrações praticadas pelos adolescentes ou o
aumento aconteceu em todas as faixas etárias? Qual
é o percentual de crimes praticados pelos
adolescentes? A lei (ECA) Estatuto da Criança e do

Adolescente já foi implementada ou ainda não saiu do
papel? Nos países que reduziram a idade para
imputabilidade a violência diminuiu, aumentou ou
continuou como estava antes? Quantos adolescentes
estão em regime de privação de liberdade atualmente
e quanto este número representa em termos
percentuais relativos ao total de infrações praticadas,
comparando-se também o mesmo item para os
adultos?

Sem as respostas para essas questões, o de
bate fica restrito ao campo das idéias, recheado com
alguns números que podem ser manipulados ao
sabor do orador. No campo das idéias somos
favoráveis ao tratamento da criança e do adolescente
com os instrumentos da educação através das
escolas de tempo integral, sob supervisão dos
Conselhos Municipais e dos Conselhos Tutelares,
conforme estabelece o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Tenho informações de que onde essa política é
aplicada os resultados são bons e não vejo
dificuldades para a generalização da mesma em todo
o País. Basta vontade política dos governos,
especialmente o Governo Federal.

No campo dos dados e fatos, posso dar o
testemunho do meu Estado - a Paraíba -, onde os
municípios que se encaminharam pelo ECA são hoje
os que mais avançaram na solução dos problemas
relativos a crianças e adolescentes, com alguns
recebendo prêmios nacionais e internacionais por
essas políticas. Já aqueles que insistem em
desconhecer o ECA, sob o pretexto de que não têm
condições de aplicá-lo, agravaram a situação e
representam cada vez mais uma imagem do atraso.

Em nosso entendimento, precisamos debater
as questões atinentes à criança e ao adolescente,
com a vontade de garantir uma nova geração
saudável, educada e consciente dos seus deveres,
coisas que não se conseguem com repressão e ódio,
mas com educação e senso de responsabilidade.

Defendemos, portanto, Sr. Presidente, a
aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente,
combatendo a sua revogação precoce, como
pretende fazer o Governo.

Solicito a divulgação deste pronunciamento nos
órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
visitei as plataformas de petróleo com o Prefeito Zito,
de Duque de Caxias, com alguns colegas desta Casa
e alguns ministros, e todos ficamos inebriados com
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tanta beleza e orgulhosos de ser brasileiros e de
possuirmos a Petrobras. Segundo o Presidente da
República, essa vista é para ser aplaudida, é um
tesouro para o mundo.

Minha presença nesta tribuna tem sido pautada,
em várias oportunidades, para aplaudir as boas
iniciativas que objetivam o crescimento do País. É
neste contexto que incluo, com satisfação, a grande
empresa brasileira Petrobras, pelas suas grandes
perspectivas de desenvolvimento no contexto
nacional e internacional.

As notícias são as melhores possíveis: primeiro,
a informação de que a Petrobras caminhará, na
próxima década, no sentido de se tornar uma
empresa de energia, e não tão-somente de petróleo,
seguindo a mesma tendência das outras empresas
similares no mundo.

A visão, segundo seu Presidente, Henri Philippe
Reichstul, é direcionar a empresa para o campo
energético, através de uma atuação maior na área de
gás natural e também da indução da produção de
energia elétrica. Segundo o seu Presidente, a
Petrobras, já em 2005, terá uma fisionomia de
empresa de energia.

Minha satisfação é maior quando, ao tomar
conhecimento desta notícia, vejo bastante próximo
da realidade o Pólo Petroquímico de Duque de
Caxias, que será dependente direto do apoio
indispensável do gás natural a ser fornecido pela
Petrobras. A mesma satisfação tenho em relação às
termelétricas, pois é bem sabido que as usinas terão
energia gerada a partir, também, do gás natural.

Vejam V. Exas que a própria Petrobras já
antecipa a tendência de transformação das fontes de
energia. Hoje, a maior fonte é o óleo combustível. No
ano de 2010, qual será a fonte básica do mercado in
dustrial? Segundo a própria Petrobras, será, sem
dúvida, o gás natural.

Esta previsão é muito importante para a questão
do futuro do mercado energético como um todo, e a
Petrobras já começa a atuar nesse sentido, através
de participações minoritárias em termelétricas, para
induzir a sua cadeia de valor, que é basicamente o
gás.

Ainda sobre a Petrobras, vale destacar o seu
planejamento estratégico. O que será a empresa
nesses próximos 10 anos? Até 2005 a preocupação é
consolidar a liderança no mercado brasileiro de
petróleo e expandir a atuação internacional. Esse
direcionamento, segundo os diretores da Petrobras,
está baseado em três pilares:

1ll.) aumento das reservas, elevação da
capacidade de produção de óleo e expansão da
comercialização de derivados;

20
) criação de mercados para assegurar a

colocação da produção do gás natural;
311.) expansão das atividades internacionais para

diversificar riscos, reduzir custo de capital e
assegurar o seu crescimento.

Também, como brasileiro, nos orgulhamos em
saber que a Petrobras, já grande atuante na área
nacional, pretende aumentar essa atuação,
transformando-se numa empresa forte no campo
internacional. No momento em que estamos atentos
ao combate ao desemprego, louve-se também a
iniciativa do Presidente Fernando Henrique Cardoso
para a volta dos concursos anuais na Petrobras.

Assim sendo, em caráter emergencial, já serão
contratados 180 profissionais aprovados no último
concurso. Daqui para frente a idéia é oxigenar os
quadros da empresa com estagiários e a realização
dos concursos anuais. Já no próximo ano, esses
concursos começarão a acontecer.

A Petrobras se prepara com afinco para o
próximo milênio, e isto se encontra resumido no Plano
de Investimentos até 2005, que, da ordem de 32
bilhões de dólares, prevê, além da exploração de
petróleo e do desenvolvimento da produção de óleo e
gás, o seguinte:

Aumento do parque de refino para
processamento de óleo mais pesado e melhoria da
qualidade dos produtos;

Transporte e comercialização, expandindo a in
fra-estrutura para escoamento até as refinarias,
assegurando o tratamento e escoamento do gás;

Criação de infra-estrutura para maior
aproveitamento do gás natural produzido e
importado;

Na questão da Petroquímica, aumentar a oferta
da matéria-prima e produtos básicos.

Enfim, o crescimento da Petrobras como
empresa de petróleo e o seu avanço no campo da
energia são fatos que merecem os aplausos de todos
nós, brasileiros.

Parabéns ao Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, pelo apoio decisivo ao
crescimento e desenvolvimento da Petrobras,
extensivos também ao Presidente da empresa, Sr.
Henri Philippe Reichstul. A Petrobras é uma empresa
brasileira com nome internacional, o que orgulha,
sobremaneira, a todos nós brasileiros.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.
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oSR. Luís EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, por mais que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso insista em dizer que o Brasil está
indo bem, que a situação está sob controle, que a luz
antes vista no fim do túnel está bem próxima, a
realidade é muito diferente.

Em verdade, Sr. Presidente, não há um único
segmento da sociedade brasileira que esteja
satisfeito com o Governo do sociólogo Fernando
Henrique Cardoso, o que vem comprovar que a
teoria, na prática, é outra.

Os índices de rejeição batem recorde na história
republicana brasileira. E não é para menos, Sr.
Presidente. A inflação que o Governo diz balizar para
que não ultrapasse a barreira do som de há muito
vem driblando os planos oficiais, mostrando a sua
face cruel no dia-a-dia de cada um. O custo de vida
sobe a todo instante e a própria cesta básica, que
servia de parâmetro para o salário mínimo, já passou
dos cem reais nas principais capitais brasileiras,
como: São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília,
Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Isto significa que o
trabalhador que ganha salário mínimo dispõe de
apenas 36 reais para fazer face a despesas com
saúde, vestiário, moradia, educação, entre outros
itens.

As taxas de juros que as instituições financeiras
vêm cobrando de seus clientes no cheque especial
variam de 20 a 300% ao ano, enquanto a taxa de
juros básica, estabelecida pelo Governo, está em
19% ao ano. Apesar das sucessivas reduções
ocorridas, a grande verdade é que os seus efeitos
ainda não se fizeram sentir no bolso do consumidor.
Foi preciso que a Associação Nacional de Assistência
ao Consumidor e ao Trabalhador entrasse na Justiça
para que pelo menos mais de uma dezena de
instituições financeiras ficassem proibidas de recorrer
aos famigerados juros compostos.

Na campanha para sua reeleição o Sr.
Fernando Henrique Cardoso tinha a seu favor,
segundo sua palavra, o controle da inflação, a
melhoria de condições de vida do povo brasileiro e a
retirada de mais de 13 milhões de necessitados da
mais absoluta miséria. Só não disse que uma
desvalorização da moeda era iminente e que o Fundo
Monetário Internacional passaria, efetivamente, a
monitorar a ação governamental como se isto aqui
não fosse um País independente.

Conceder empréstimo, procurar soluções para
os problemas crônicos de países do Terceiro Mundo é
salutar na medida em que essa ajuda não seja uma

intromissão indevida nos assuntos internos de cada
país. E o que temos visto é uma dependência
vergonhosa, um entreguismo sem precedentes na
história da nossa economia, onde há casos em que o
capital estrangeiro chega só com o nome. Haja vista o
caso das recentes privatizações.

O Governo precisa rever este quadro e pensar
realmente no futuro que nos espera. Não podemos
entrar para o terceiro milênio com a mesma
problemática que nos cerca nos dias atuais. O
momento é muito grave. E não vemos, pelo menos
por enquanto, nada que nos leve a uma perspectiva
de melhores dias para o povo brasileiro. Como está é
que não pode ficar, Sr. Presidente!

Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mesmo criticado e às vezes pouco
reconhecido, o Congresso Nacional nunca faltou com
o apoio ao Executivo nos momentos cruciais da vida
nacional, tendo participado com firmeza das grandes
transformações que o momento histórico está
exigindo do País. É evidente que o
não-reconhecimento desse esforço resulta da
diversidade de frentes em que essas transformações
estão ocorrendo ou até mesmo do saudosismo dos
que não aceitam a importância do Legislativo no
processo democrático e do Estado de Direito.

Essas mudanças que o País vem
experimentando estão nos campos institucionais e
comportamentais. As primeiras representam as
reformas constitucionais e da legislação ordinária,
visando a combater os vícios e superar os obstáculos
que impedem a modernização do Estado brasileiro.
As mudanças comportamentais estão relacionadas à
ética na condução dos negócios públicos e nas
relações entre o Poder Público e o setor privado.

Como ameaçam o status quo, combatem
privilégios, é natural que essas mudanças enfrentem
resistências dentro do próprio Executivo, no
Judiciário e, principalmente, nesta Casa, que é a
instância maior da soberania popular. Trazem
inquietações, angústias e, por isso mesmo, andam
tão devagar. Mas, diante da encruzilhada em que o
País se encontra para definir o seu futuro, só nos
resta esse caminho.

Afinal, os problemas que o País enfrenta são
frutos de omissões passadas, cujas soluções foram
proteladas de forma até imprudente. O problema da
Previdência Social é o maior exemplo. Há muito as
autoridades governamentais sabiam que o sistema
previdenciário público caminhava para déficits
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incontroláveis e ameaçadores à sua pr6pria
sobrevivência, mas s6 agora a questão entrou na
agenda das prioridades nacionais. O déficit público é
outro exemplo. O endividamento de estados e
municípios, idem.

São problemas que historicamente têm afetado
e até impedido um crescimento sustentável da
economia, comprometendo não apenas o esforço em
favor da geração de emprego e renda para milhões
de trabalhadores, mas o pr6prio futuro do País.
Preocupado com esse retrocesso, esta Casa já
aprovou a Lei Camata, que combate o empreguismo,
limitando os gastos do Poder Público com pessoal, e
discute atualmente o projeto de Lei de
Responsabilidade Fiscal, que ampliará os efeitos da
Lei Camata.

Mesmo criticada, esta Casa tem consciência de
que não pode compactuar com o descontrole de
gastos da União, estados e municípios. A sociedade
não tolera mais sustentar uma máquina
administrativa pública inoperante, enquanto obras
fundamentais para a melhoria das condições de vida
da população são adiadas por falta de recursos.

Além do endividamento crescente, o País há
muito deixou de acumular poupança pública e
privada, única solução para viabilizar novos
investimentos e reduzir a dependência do País em
relação ao capital externo. E não é apenas o excesso
de gasto do setor público que compromete a geração
de poupança. O aparato legal também acaba
refletindo negativamente no desempenho do setor
privado.

É o caso, por exemplo, da política fiscal e
tributária e da pr6pria legislação trabalhista. O atual
sistema tributário tem contribuído muito pouco para o
bem-estar social. Oneroso, injusto e confuso, s6 tem
penalizado ainda mais o trabalho, a produçêo e as
exportações, favorecendo exclusivamente a
sonegação. O preço pago pela sociedade tem sido a
falência das empresas e a extinção de milhares de
postos de trabalho.

Por isso, o Congresso Nacional está
empenhado em votar e aprovar a nova legislação
voltada para a disciplina fiscal da União, estados e
municípios, a reforma tributária, as mudanças no
sistema previdenciário, a reforma do Judiciário e,
futuramente, da legislação trabalhista, além da
reforma política.

Por falta de uma melhor comunicação sobre a
importância e oportunidade dessas medidas, o que
fica mais visível para a sociedade é o sacrifício que as
mudanças impõem a todos os brasileiros. O

Executivo, com apoio desta Casa, deve deixar bem
claro que os problemas que procuramos enfrentar se
tornaram inadiáveis pela gravidade com que afetam o
dia-a-dia das pessoas e o futuro do País e pelas
exigências que a realidade do mundo globalizado
impõe.

Felizmente, o País está no caminho certo. O
que falta é mais empenho e vontade política para
enfrentar com coragem todos esses desafios na
construção de uma sociedade justa e solidária.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se
ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Osvaldo Biolchi.

O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desde segunda-feira passada até o dia
26 deste mês acontece no Centro de Convenções de
Pernambuco, em Olinda, um evento de grande
importância para o Brasil e para o mundo: a
Conferência das Partes da Convenção das Nações
Unidas de Combate à Desertificação. São 193 países
participantes que, de alguma forma, convivem com o
drama da infertilidade definitiva da terra.

O evento é importante não apenas para
discussão ampla do problema, mas também porque
representa uma excelente oportunidade para se
conseguir recursos para financiamento de programas
e projetos que combatam a aridez do solo.

A esterilidade da terra é coisa grave, Sr.
Presidente. No Brasil, particularmente no Sertão
nordestino, a desertificação já corresponde a 18 mil
quilômetros quadrados de extensão e, se nenhuma
providência séria for tomada, em pouco tempo a área
de terra morta se estenderá a 180 mil quilômetros
quadrados. ~ como se juntássemos os Estados do
Ceará e Alagoas como um imenso deserto.

Os estados nordestinos são os mais atingidos
com a. praga da aridez do solo. Com exceção do
Maranhão, todos os demais estados se preocupam
com a situação. No meu Estado, estudos técnicos
revelam que em 52,12% do nosso território a questão
é grave ou muito grave. Pior situação vive o Estado
da Paraíba, onde essa taxa está na faixa de 72% de
abrangência.

As causas do aumento de área deserta são
muitas, algumas delas perfeitamente combatidas
preventivamente: desmatamento da caatinga para
extração de lenha e argila; usojnt~nsivo dos recursos
naturais e pastoreio; prática de queimadas; ocupação
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desordenada do solo; mineração; pecuária ostensiva; Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação,
e salinização do solo. empenhada na salvaguarda dos recursos genéticos

A razão de tamanha preocupação no Brasil é para o desenvolvimento sustentado da agricultura e
que o nosso Semi-Árido é o maior e mais populoso do da pecuária, visando à segurança alimentar da
mundo, com quase 18 milhões de habitantes, o que humanidade.

~~~vU~~~ãO ~~e:~~~de~~~~~a~:ss~~~~~~o:XP~I~~S d: Ao longo dos seus 25 anos de existência, o
onde vivem sem qualquer perspectiva; quando muito centro de pesquisa, antes batizado de Cenargen,
e por sorte encontra-se um empresário de cerâmica concentrou seus trabalhos em três grandes áreas:

recursos genéticos, biotecnologia e controle
para comprar as terras, já que elas se transformam biológico. Hoje, a Embrapa Recursos Genéticos e
em barro. Biotecnologia é a única instituição de pesquisa no

E qual será o destino de tanta gente? Da m~nd~ que .trabalha simultaneamente com plantas,
pobreza, à miséria. Da miséria, à morte. Sem animaiS e microorganismos.
emprego, sem fonte qualquer de renda, a população
migra para as cidades, constituindo-se num mar de O seu quadro de 116 pesquisadores constitui
aventureiros e marginalizados. um precioso patrimônio científico, de inestimável

Sras. e Srs. Deputados, precisaríamos de valor para o País. Destes cientistas, Sr. Presidente,
investimentos na ordem de 300 milhões de dólares Sras. e Srs. Deputados, 43 são mestres, 70 têm
anuais, num período de 20 anos, para estancar o doutorado e 17 dos doutores também cursaram

pós-doutorado.
processo de desertificação que hoje se origina, isto
sem falar nas áreas potenciais onde a chaga do solo Todos conhecemos as enormes dificuldades
estéril ameaça. que os pesquisadores de variadas áreas encontram

Não há recursos disponíveis para isso. Por este para desenvolver seus trabalhos no Brasil. São
motivo, chamo a atenção de todos para os resultados freqüentes os casos de cientistas brasileiros que
daquele encontro que poderá trazer luz para saem para fazer suas especializações no Exterior e
amenizar este quadro desalentador e de terminam não retornando. É motivo de alegria para
conseqüências sérias. todos nós, portanto, saber que, em áreas tão

Novamente o Nordeste pede atenção do País importantes quanto a genética e a biotecnologia, o
para seus problemas. As dificuldades naturais Brasil possui um centro com condições operacionais
daquela região são dificuldades da Nação, pois não à altura dos melhores do mundo, capaz de manter
vivemos isolados, como se estivéssemos num aqui, empenhados e motivados, os nossos mais
deserto. brilhantes especialistas.

Era o que tinha a dizer. O Brasil é um País com riqulsslma
O SR. ARTHUR VIRGíliO NETO (PSDB _ AM. biodiversidade, que detém enormes extensões de

Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, terras agricultáveis. A adequada conservação e
Sras. e Srs. Deputados, no mundo contemporâneo, exploração de seus recursos genéticos constitui uma
conhecimento científico e tecnológico é, cada vez questão que não é apenas ética, porque é,
mais, sinônimo de riqueza e de poder. Eis aí processo igualmente, econômica e social. Os conhecimentos
irreversível, que logo levará ao tempo em que o produzidos pela Embrapa têm enorme importância
mundo se dividirá entre as nações que detêm estratégica para o País, pois garantem um melhor
capacidade de produzir tecnologia e aquelas outras desempenho da nossa agricultura e, em
condenadas a uma onerosa submissão, de graves conseqüência, a maior competitívidade da produção
efeitos para sua soberania e nefastas conseqüências agrícola nacional.
para a qualidade de vida de suas populações. Ano passado, Sr. Presidente, o País colheu a

Fico muito feliz, pois, ao constatar que o Brasil já maior safra de sua História, superior a 80 milhões de
dispõe de centros de excelência para a produção toneladas de alimentos. Muito se comemorou o fato
tecnológica. Refiro-me à Embrapa Recursos na ocasião, porém pouco se veiculou sobre a decisiva
Genéticos e Biotecnologia, que no dia 22 de participação da Embrapa nesse e em outros
novembro completa 25 anos de existência. sucessivos re.cordesagrícolas registrados no Brasil

A Embrapa Recursos Genéticos e governado por Fernando Henrique Car,closo.
BiotecnoJogia, Sr. Presidente, foi criada em O desenvolvimento de produtos, serviços e
atendimento às diretrizes da FAO - Organização das teCnologias·~ voltados . para o aprimoramento.lda
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agropecuária nacional tem sido fator determinante no
aumento da produtividade agrlcola nacional.

Exemplos dos esforços empreendidos pela
Embrapa são os serviços de introdução e
quarentena, que consistem no rigoroso controle da
qualidade do material genético importado pelo Pais.
Todas as espécies vegetais trazidas do Exterior ficam
de quarentena nos viveiros da Embrapa antes de
serem aceitas em território nacional. Em tais viveiros,
as espécies são cuidadosamente observadas, de
modo a se evitar a entrada no Pais de fungos, vlrus,
bactérias ou insetos que poderiam causar grandes
danos à nossa agricultura. Desde a sua criação,
pasme o Plenário, o serviço de quarentena já impediu
a entrada de mais de 150 organismos daninhos à
produção agrlcola!

A biotecnologia é outra ferramenta fundamental
para o aperfeiçoamento da agricultura. Por meio da
biotecnologia, Sras. e Srs. Deputados, é posslvel
desenvolver variedades vegetais que apresentam
melhor produtividade e maior resistência às
agressões ambientais, e que requerem, portanto,
menor quantidade de insumos agrlcolas e de novas
áreas agricultáveis para se desenvolverem
satisfatoriamente.

A Embrapa já domina a tecnologia de
transformação genética de diversas espécies de
plantas de grande importância para a nossa
economia, como a soja, a batata, o feijão, o algodão,
o eucalipto, o mamão, a banana e o capim para
pastagens. A manipulação genética dessas espécies
permitiu a obtenção de variedades resistentes a
pragas e doenças, tolerantes a herbicidas e com
maior qualidade nutricional.

Outro trabalho de grande relevância
desenvolvido pela Embrapa é a de conservação de
recursos genéticos. Em sua fazenda experimental, o
Centro abriga um banco de germoplasma animal,
onde estão armazenados mais de 30 mil doses de
sêmen e cerca de 250 embriões de animais
domésticos ameaçados de extinção. O material está
congelado em nitrogênio liquido, a uma temperatura
de 196 graus abaixo de zero, condições em que
podem permanecer por até dois mil anos.

O principal objetivo do banco é preservar o ma
terial genético de animais rústicos, muitos dos quais
presentes no Brasil desde a época da colonização, e
que foram adaptados, ao longo do processo
evolutivo, para as condições encontradas nos
diferentes biomas nacionais. Sãos animais que
constituem verdadeiros tesouros genéticos, pois
possuem caracterlsticas de rusticidade e de

adaptabilidade a serem utilizadas em programas de
melhoramento genético ou no cruzamento com
outras raças mais produtivas.

Na área de controle biológico, Sr. Presidente, a
equipe da Embrapa tem conseguido sucessos
importantes, como a produção de um bioinseticida
capaz de controlar a lagarta-do-cartucho-do-milho e
outros lepidópteros-praga, a baixos custos e sem
danos para o meio ambiente ou para a saúde da
população.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
agricultura é um dos setores de maior vitalidade em
nossa economia. O superávit agropecuário registrado
entre janeiro e julho deste ano atingiu 7,02 bilhões de
dólares, contribuindo decisivamente para evitar um
desastre de grandes proporções em nossa balança
comercial. Os negócios agropecuários absorvem
45% da mão-de-obra nacional e são o único setor da
nossa economia a apresentar saldo positivo nas
trocas comerciais com o Exterior.

Um dos grandes debates nacionais, hoje,
lamentavelmente, é se as politicas econômicas
devem promover o crescimento ou assegurar a
estabilidade econômica. Considero, Sr. Presidente,
que ai reside um falso dilema. Acredito, como bem
insiste o Presidente Fernando Henrique Cardoso
desde o inicio de seu Governo, que é posslvel
conciliar crescimento e estabilidade, explorando
corretamente as possibilidades de desenvolvimento
nacional.

Faço este comentário por considerar que a
agricultura nacional abriga fantástico potencial para a
geração de riqueza e de empregos. Tenho a
convicção de que o setor agrlcola, sempre que
tratado com seriedade e profissionalismo, poderá
multiplicar por muitas vezes a grande contribuição
que já presta à economia nacional.

O trabalho desenvolvido pela Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia tem, portanto,
enorme significação econômica e social. Ao perseguir
o permanente aperfeiçoamento da agropecuária
nacional, a Embrapa está pavimentando um sólido
caminho de prosperidade, riqueza e autonomia para
o Pais.

Hoje, quando a Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia completa 25 anos de existência, quero
aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todos
os seus funcionários, pesquisadores, técnicos e
outros especialistas, pelo admirável trabalho que vêm
realizando. Faço votos de que sua competência e
dedicação sirvam de exemplo e. inspiração para o
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surgimento de muitos outros centros cientificos de
excelência no País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em Goiânia, minha cidade
natal, foi inaugurada, há poucos dias, no Setor
Universitário, uma praça com o nome de Fábio
Nasser, jornalista recentemente falecido que era um
dos diretores do Diário da Manhã, órgão de imprensa
em Goiás de grande circulação em todo o Brasil Cen
traI. O evento mereceu o apoio popular e logo contou
com a aprovação também da Câmara dos
Vereadores, assim como dos meios de comunicação
social. Autoridades, políticos de todas as siglas
partidárias, representantes da comunidade
acadêmica e dos setores mais diversos da sociedade
prestigiaram a solenidade e participaram inclusive do
ato de colocação de um busto do homenageado no
centro do logradouro.

Devo dizer que a homenagem foi justa, e daí por
que a população a ela se associou. O jornalista Fábio
Nasser, que morreu no pleno vigor de sua juventude,
foi um trabalhador incansável da oficina cultural de
Goiás, poeta e escritor de admiráveis recursos na arte
do exercfcio de seu talento, eis que caminhou no
campo da literatura iluminado por invulgar atividade e
extraordinária capacidade criadora. Foi autor de
memoráveis textos publicados no Diário da Manhã,
textos reveladores de uma estrutura intelectual muito
rara nos dias de hoje, cimentada que era nas lições
da Antigüidade clássica e no que havia de melhor na
modernidade de nossos escritores latino-americanos.

Em verdade, ele foi um homem atormentado
pela turbulência dos problemas de nosso tempo, mas
sempre familiarizado com as técnicas de
comunicação, consciente de que o desenvolvimento
da sociedade e da cultura é um processo constante
de diferenciação em momentos culminantes na vida
do indivíduo. Tanto ele exercitava o seu fazer poético
quanto dominava a linguagem altamente simbólica e
metafórica da compreensão humana experimentando
e reafirmando sua identidade. Era, por isso mesmo,
um leitor assíduo do alemão Goethe como do inglês
Shakespeare e dos franceses Moliêre e Racine, bem
como dos dramaturgos Ibsen ou Shaw atacando os
códigos da-sociedade capitalista e burguesa.

O jornalista Fábio Nasser era filho de Batista
Custódio e Consuelo Nasser. Seu pai é Editor Geral
do Diário da Manhã e nome de relevo na imprensa
de Goiás na qual milita há mais de40 anos. Como seu
pai, impôs-se pela centelha do talento na defesa

inflamada dos mais legítimos interesses públicos,
seguindo a tradição de luta de quem lhe ensinou a
lidar na expressão das idéias que interpretam os
sentimentos da humanidade. Nascido em Goiânia,
cidade que também é o meu berço natal e que já
conta com 66 anos de fundação, Fábio Nasser
desconheceu a covardia moral e assumiu o seu dever
de formador de opinião pública, cumprindo
religiosamente a sua missão de homem de imprensa.
E a essa ele deu a dimensão exata da grandeza de
servir ao bem comum.

A inauguração da praça e do busto de Fábio
Nasser na capital do meu Estado constituiu-se num
acontecimento de muita significação política, social e
cultural pelo efeito de permitir que o seu nome e a sua
vida de jornalista fiquem sempre na memória do povo.
Exatamente por isso é que ocupo esta tribuna da
Câmara Federa! para inserir nos anais parlamentares
o meu louvor à homenagem prestada ao falecido
diretor de redação do conceituado Diário da ManhA,
um dos melhores órgãos de comunicação social de
nosso País.

Outro assunto, Sr. Presidente.

A Assembléia Legislativa de Goiás conferiu a
personalidades culturais do meu Estado, em sessão
solene realizada no dia 18 deste mês de novembro, a
Medalha Colemar Natal e Silva, ali instituída pela
Comissão de Educação e Cultura. Trata-se de uma
honorífica distinção que se destina a premiar aqueles
que, no exercício de suas atividades em diferentes
campos, tenham prestado algum serviço em favor da
educação e da cultura. De outro lado, lembra a
outorga a figura do saudoso professor Colemar Natal
e Silva, eminente jurista que se tornou o patriarca de
todos os movimentos culturais do meu Estado;
fundador da Academia Goiana de Letras, do Instituto
Histórico e Geográfico de Goiás, do Instituto dos
Advogados e de inúmeras outras entidades do
gênero.

Entre os homenageados se destacou o médico,
escritor, artista plástico e empresário Getúlio Pereira
de Araújo, um filho do Rio Grande do Norte, potiguar
de nascimento portanto, que há muito reside em
Goiânia, definitivamente ali radicado por laços de
família e da própria atividade profissional. Membro do
Conselho Municipal de Cultura, Presidente da
Associação Cultural Bernardo Élis dos Povos do
Cerrado, integrante da Comissão Goiana de Folclore,
da Associação Goiana de Imprensa e da União
Brasileira de Escritores, esse nordestino de Acari foi
justa e merecidamente agraciado em função de suas
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beneméritas incursões pelo terreno da cultura em
todas as suas múltiplas manifestações.

Médico reumatologista e um dos diretores do
Serviço de Assistência Médico-Hospitalar, Getúlio
Pereira de Araújo recebeu também em agosto deste
ano, na Academia Brasileira de Letras, a Medalha
Câmara Cascudo, que lhe foi concedida pela Uniêo
Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Ele tem
publicados dois livros, que se intitulam "Caminhos
Culturais do Rio Vermelho ao Potengi" e "A Presença
de Câmara Cascudo em Goiás", ambos considerados
da maior importância pelo seu valor literário. O
segundo livro mencionado é um tributo de admiração
e respeito à personalidade invulgar do notável
brasileiro que foi Luís da Câmara Cascudo, insigne
mestre que morreu em seu berço natal venerado por
todos os compatrícios nordestinos e brasileiros.

Além de exercer sua atividade profissional na
clínica médica particular e na entidade que administra
na prestação de serviços preventivos de saúde,
Getúlio Pereira de Araújo é louvado por haver se tor
nado um mecenas cultural, sempre ajudando e
estimulando os novos escritores de Goiás. Por isso
mesmo desfruta de prestígio entre os de sua classe e
é visto com muita simpatia pelos agentes culturais do
meu Estado. A honrosa outorga da Medalha Colemar
Natal e Silva, que lhe foi oficializada pela Assembléia
Legislativa, constitui um tributo de reconhecimento ao
que ele tem produzido nas letras e nas artes
plásticas, assim como na tarefa de manter
intercâmbio cultural a que se entrega, unindo Goiás
ao Rio Grande do Norte. Que receba as
congratulações desta Casa e o meu em particular
louvor por tão insigne e justa homenagem!

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a partir do mês de maio último,
começamos a combater medidas do Governo para
recuperar a idade mínima, derrubada pela Oposição
quando das discussões e votações que resultaram na
Emenda ConstitucionÇlI nE 20 - a Reforma da
Previdência.

Ainda temos na· memória o episódio do
"ponto-e-vírgula", expediente que Waldeck Ornélas
tentou usar para impor 65 anos para o homem e 60
para a mulher; como exigência para conseguir a
aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo
depoiS do difícil cumprimento dos 35 e 30 anos.

'Quando '"fi6úveaquele recuo, sabíamos que
tudo voltaria a'qU'alquer momentà e em 30 de junhojá
dizíàhibs em"'?pronunrnamento: "A ousadia do
Exectttivo não~ têm limites!", quahdo tivemos notícia

de que o "Ministro dos velhinhos" anunciava à
imprensa um tal "fator de ponderação", pelo qual era
inserido no cálculo da aposentadoria a expectativa de
vida, e Ornélas dizia: "Teremos um mecanismo que
estimulará as pessoas a adiar sua aposentadoria".

Desde então, não deixamos de mostrar não só a
inconstitucionalidade do que pretendiam, como o
grande prejuízo que a idéia iria causar.

Depois de muitas confabulações nos gabinetes
do Ministério, sempre acompanhadas de aparições
do Ministro pelos jornais, rádios e emissoras de
televisão, era anunciado um plano que continha um
prêmio, um incentivo aos que permanecessem mais
tempo trabalhando e contribuindo.

Em 19 de agosto, o monstro recebeu nome e
número - "fator previdenciário", PL nll 1.527, de 1999
- e desde então tentamos de todas as formas mostrar
a sua "face oculta", fazer com que trabalhadores,
sindicalistas e principalmente parlamentares
tomassem conhecimento da perversidade que seria
cometida.

Em 15 de setembro, realizamos mesa-redonda,
na qual a Deputada Jandira Feghali fez uma
belíssima exposição do seu relatório, que
infelizmente não foi reconhecido nem pelos
representantes dos trabalhadores, que não brigaram
por ele, nem pelos 301 deputados que aprovaram o
que o Governo queria, muitos até por não
conhecerem o monstro que estavam gerando, pois
acreditavam no "prêmio do Ministro".

A imprensa, ora, essa imprensa,
surpreende-nos que somente agora comece a
colocar tais perdas em suas manchetes, mostrando
com um pouco mais de clareza os números do
enorme prejuízo que aquela "conta maluca" vai
causar.

Foi porém omissa, pois não escutou nem
divulgou as brilhantes ponderações feitas no Senado
por pessoas como Ulisses Riedel, do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar- DIAP, e An
tonio Rodrigues de Souza Neto, da Associação
Nacional dos Fiscais de Contribuições
Previdenciárias - ANFIP, que mostraram as razões
de não apoiarem o "fator previdenciário", as
modificações no salário-maternidade, as exigências
para pagar míseros 9 reais de salário-família.

Outra surpresa nos reservava a notícia de que a
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística -IBGE já está preparando a "encomenda"
de novas tabelas de sobrevida, que deverão
.compensar a "colher de chá" da regra de transiçêo
que FHC e Waldeck Ornélas tiveram que ceder.
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Cumprido o roteiro de Comissões e plenário na
Câmara e no Senado, só falta o Presidente da
República sancionar, para que se publique mais uma
lei que estará representando substanciais perdas ao
trabalhador, principalmente à mulher e ao professor
de ensino fundamental e médio.

Ainda conseguiremos mudar esse estado de
coisas! Teremos então um Brasil verdadeiramente
democrático e suas riquezas usufruidas por aqueles
que as construiram!

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
transcrever a matéria publicada no Jornal da Unesp,
edição de novembro do corrente ano, de autoria do
Sr. Cláudio de Moura Castro, ex-diretor da Capes e

..atual Diretor de Programas Sociais do BID, em Wash
ington, com os seguintes termos: "PET: houve
distorções?"

Será que o PET - Programa Especial
de Treinamento - foi distorcido em sua
implementação? Acho que aqui está o pomo
de uma discórdia que andou circulando
algures.· Claro, o PET pode ter muitos
objetivos perfeitamente sérios. Mas vamos
recuperar a história e voltar aos objetivos
iniciais e, entao, perguntar se foram
distorcidos. Isto é muito fácil, pois os
objetivos iniciais foram por mim definidos,
na época da sua criaçláo.

Minha idéia, uma reprodução sem
maior originalidade da experiência que vivi
no programa de bolsas da Face/UFMG, era
criar uma universidade de elite dentro de
uma universidade de massa. A contagem
dos graduados daquele programa que
ocupam posições importantes no cenário
intelectual e administrativo de Minas Gerais
e do Brasil mostra números extraordinários.
Nao poderia aqui entrar a listá-los, mas
desde há várias décadas oC,upam um
espaço intelectual fora de proporção com o
seu número.

Esse exemplo mostra justamente que
faltam no Brasil as universidades de elite,
formando umgrupelho com uma preparação
superlativa. As poucas que Unhamos foram
massificadas e nao há maneira de justificar
mais cursos caros, diante do montante
assombroso de gastos com o ensino supe
rior público. Lembraria a EscoladELMinas de
Ouro Preto, origem de grandes.- sáltos nÇ!.

siderurgia e na geração de eletricidade que
mediocrizou-se ao crescer e virar
universidade.

Assim é que formamos uma elite
intelectual de porte diminuto. A
pós-graduação, ainda que absorvendo
apenas cerca de 3% dos graduados do
ensino superior, nao tem matéria-prima de
primeira qualidade em quantidade
suficiente. Quando era diretor da Capes e
examinava as candidaturas para bolsa no
Exterior, um grupo ainda mais reduzido
chamava minha atenção sobre o fato de que
praticamente tinhamos mais bolsas do que
candidatos de primeira linha. Se o PET
pudesse aumentar esse fundo de alunos de
primeira água, isto já justificaria sua
existência.

Sempre vi o PET como um programa
para poucos. De resto, é uma idéia muito
parecida com os honor programs de
algumas universidades grandes
norte-americanas, que criam pequenos
programas para compensar a massificação
do ensino. A vocação dos graduados do
PET para entrar na pós-graduação não era
expHcita e sequer mencionada nas
instruções que dávamos aos seus
coordenadores. Mas sempre pensei que
esta vocação fosse um resultado inevitável
e desejável. De resto, na graduação das
primeiras turmas do PET, festejamos os
sucessos nos exames para a
pós-graduação. Na verdade, ao participar
de uma reunião dos PET da Unesp, faz
alguns anos, chamou-me a atenção a
variedade de atividades inventadas, alguns
esforços deliberados de reforçar a
graduação como programa, ao mesmo
tempo em que a orientação para a PG não
era explicitada. Nao cheguei a me
desapontar, porque os dados mostravam
um contingente sólido indo para a
pós-graduação. Mas esperava uma
orientaçláo espontânea para a
pós-graduaçláo bem mais clara. e bem
definida.

Meu medo com relação ao PET era a
ameaça de populismo, de popularização de
um espirito de caridade cristã espúria,
enfim, medo de que as bolsas fossem
concedidas por necessidade econômica e
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não por excepcional mérito intelectual. A
elitização intelectual era o objetivo, não o
perigo. Víamos no PEr uma forma de dar
oportunidade de estudar em um ambiente
estimulante e privilegiado a qualquer aluno
que tivesse as condições intelectuais e o
interesse. A bolsa serviria para neutralizar
os fatores sociais que poderiam impedir a
participação de alunos obrigados por
motivos econômicos a trabalhar. Mas
sempre achei que, para cuidar da imensa
iniqüidade do nosso ensino superior, a
solução estava e está em melhorar os
cursos de primeiro e segundo graus. e PEr
é para criar uma elite intelectual, e seu
papel como instrumento de justiça social é
diminuto, de pouco impacto e, portanto,
irrelevante na ordem geral das coisas.

rodas as avaliações que vi, e não
foram poucas, mostram que o PEr foi em
cima da mosca, se definidos os objetivos tal
como o fiz acima. Mais ainda: teve impactos
tangíveis sobre a graduação. Fiquei também
feliz de ver que a forte interação do grupo
reproduz os mesmos resultados que vivi na
UFMG e que superam de longe os que
podem ser obtidos com o sistema de bolsas
isoladas da Iniciação Científica do CNPq.
Em outras palavras, o grupo PEr gera
valores acadêmicos, padrões de excelência
que se reforçam pela interação. Grande
parte dos resultados do PEr se devem a
este ambiente, cujos padrões e cujas
expectativas estão muito acima da média do
restante da escola.

Considerando isso tudo, pelo meu
julgamento, o PEr não se distanciou das
linhas traçadas inicialmente. Pelo contrário,
seguiu-as mais à risca do que eu próprio
poderia esperar.

Julgo, portanto, que o programa não
pode ser acusado de haver se extraviado de
sua linha. Alguns podem não estar de
acordo com a linha do PEr e pensar em
outra orientação melhor, mas a linha que
segui foi a mesma dada na sua origem. E,
em retrospecto, acho que é a linha correta.

Ante o exposto, Sr. Presidente, deixo aqui meu
manifesto favorável a tão importante programa que
não deve ser extinto, e faço um apelo para que se
invista cada vez mais em programas como o PEr,

pois só assim poderemos valorizar as universidades
e o que elas representam para a nossa sociedade.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, neste Grande Expediente
vou tratar novamente de assunto que considero de
extrema importância para o País. É o Projeto de Lei nll

4.376, de 1993, que trata da recupera,ção e liquidação
das empresas judiciais. Em 1993, o Poder Executivo
enviou a esta Casa esse projeto de lei para mudar o
Decreto-Lei nll 7.661, de junho de 1945, tão velho,
mas que ainda hoje conduz os destinos das
empresas brasileiras.

Antes de iniciar, Sras. e Srs. Deputados, dada a
complexidade e aridez do assunto, quero dizer a V.
Exas. que o meu gabinete, de nll 925, no 9!l andar,
está à disposição para mandar, pelo correio
eletrônico, cópia desse substitutivo de 223 artigos,
com mais de 70 páginas.

Quero iniciar esta pequena exposição citando
dois brasileiros especialistas em falência: o Professor
e Doutor em Direito Comercial Rubens Requião, do
Paraná, e o Professor Nelson Abrão.

e Professor Rubens Requião, em 1974 
portanto, há 25 anos - em palestra proferida no Rio
de Janeiro, no Instituto Brasileiro dos Advogados,
testemunhou:

Uma das leis que exigem a mais
urgente reforma é a Lei de Falências, pois o
atual procedimento constitui um verdadeiro
flagelo social, em que poucos lucram e a
maioria é prejudicada.

São palavras textuais desse mestre paranaense
- como disse, há mais de 25 anos - nas quais vemos
com clareza a necessidade da mudança desse
decreto-lei e do nosso instituto falimentar, que é de
1945.

e digno professor Nelson Abrão, in
memoriam, esteve na Comissão Especial
proferindo palestra sobre o Projeto de Lei nº
4.736 e disse:

Falência e concordata são termos medievais.
Precisamos elaborar uma nova lei que atenda às
neGessidades do Brasil do próximo século.

Devemos nos esforçar como parlamentares
para entender o conceito de recuperação de
empresa, não apenas como inovação conceitual e,
sim,.como brutal evolução na forma de tratamento do
instituto falimentar, hoje muito desprovido de
credibilidade.
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Falta-lhe credibilidade até em função de sua estão sujeitos aos efeitos da recuperação da
longevidade, mas especialmente por não ter inserido, empresa. Isso é muito importante de se ressaltar. Não
no bojo da falência, instrumentos e condições para adianta a União, os estados e os municípios exigirem
que o empresário em dificuldade, honesto e bom, não a cobrança de seus impostos se a empresa está
veja sua empresa, que historicamente tenha passado fadada à liqüidação. O importante é dar sustentação
de pai para filho, de filho para neto, e assim por a ela. Por isso nós tiramos as chamadas gorduras, as
diante, de uma hora para outra simplesmente quebrar multas excessivas, exorbitantes, multas que
e fechar suas portas. Aliás, é com muita tristeza que inexoravelmente conduzem a empresa brasileira à
vemos o instituto com total abuso, pois quase 80% falência; tornamos como exigível, na recuperação da
das empresas que requerem concordata não se empresa, na sua liquidação judicial, única e
recuperam mais e caminham fatalmente para a exclusivamente a correção monetária do valor princi-
falência. Por isso, ressaltamos a importância desse paI. Sujeitamos, sim, os tributos aos efeitos da
projeto. Como já falamos, é um projeto do Poder recuperação da empresa, porque, repito, o
Executivo, de janeiro de 1993. importante é que a empresa continue a gerar

Quando chegamos a esta Casa, em 1995, impostos para a sociedade; o importante é que ela
fomos indicados como Relator desse complexo continue a produzir bens de consumo interno e
projeto, árido, difícil, mas de extrema importância externo; o importante é que ela continue gerando
para a sociedade brasileira. mão-de-obra qualificada e, especialmente, emprego.

De nada adianta, Srs. Deputados, este Plenário Por tudo isso, Sr. Presidente, apesar de
fazer reformas constitucionais, reforma das vivermos numa sociedade eminentemente
empresas, reforma da Previdência, reforma capítalista, vemos a empresa como organismo
administrativa, reforma tributária, se não criarmos totalmente social. Portanto, é de extrema importância
mecanismos, se não dermos apoio para não somente a sua sobrevivência, não apenas para o empresário,
a criação, mas a sustentação e o desenvolvimento da mas para toda a sociedade.
empresa brasileira. Por isso esse é um importante Aliás, a grande saída é justamente sabermos
instrumento. desassociar, separar o empresário da empresa. E

Em 1995 foi constituída Comissão Especial atingimos isso com o nosso novo projeto, por
para tratar dessa matéria. Em suas audiências intermédio do qual vemos a possibilidade de afastar
públicas tivemos a sorte de ouvir muitos falencistas, da administração da empresa o empresário por vezes
entre os quais o já citado Professor Nelson Abrão. fraudulento, incompetente e incapaz.
Hoje a nossa conceituação de empresa está mudada. Prevemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Enquanto na legislação antiga pensava-se única e Deputados, para empresas egrupos maiores um
exclusivamente no objetivo Iiquidatório da empresa, comitê de recuperação, no qual toda a sociedade
hoje pensamos no soerguimento, na recupetação e estará representada, especialmente por meio do
na reorganização da empresa. Hoje a concordata tem administrador judicial. Esse comitê, por sua
apenas dois anos. Mais de 80% das empresas que se transparência, será extremamente importante e fará
encontram em concordata têm sua falência um diagnóstico verdadeiro, uma análise aprofundada
decretada. Mas por quê? Muitas vezes porque os da viabilidade da empresa. E é justamente nesse
credores, os simples credores, aqueles que hoje não ponto que nos queremos deter: toda empresa, como
dispõem de nenhuma garantia, que não têm nenhum regra, deve ter sua organização, sua recuperação e
privilégio e que estão sujeitos aos efeitos da sua reorganização apoiadas, desde que apresente
concordata, pedem a sua falência; por outro lado, viabilidade econômica.
outros credores, os mais poderosos, os bancos, que Temos também estudado a matéria no Direito
têm garantias reais, os impostos e os tributos, os comparado, isto é, analisado as legislações sobre
credores trabalhistas e outros, que possuem Direito Falimentar de países da América Latina e da
garantias especiais, não estão sujeitos ao regime da Europa.
concordata. Constatamos que o processo falimentar,

Nós inovamos nessa matéria. Apresentamos, praticamente em todo o mundo não se restringe única
com muita decisão, com muita clareza, o princípio de e exclusivamente ao devedor comerciante, àquele
que dentro da concordata, isto é, dentro do sistema que pratica atos de comércio cotidianamente, como
do regime de recuperação da empresa brasileira, profissão, mas se estende também, porexemplo,aos
todos os credores, com exceção dos trabalhistas, grandes agricultores, à pessoa física ou jurídic8cque
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tem atividade econômica organizada, às sociedades
civis, como as cooperativas, que hoje têm lei própria
de liquidação extrajudicial.

Sr. Presidente, muitas e muitas vezes,
cooperativas formadas por agricultores são
liquidadas e enriquecem - V. Exa. sabe disso - os
seus liquidantes extrajudiciais. Pois bem. Trazemos
também essas organizações para o processo
falimentar, numa tentativa de toda a comunidade,
especialmente da comunidade industrial e comercial,
de recuperar essas empresas.

Como já acentuamos, temos hoje apenas um
instrumento para a recuperação da empresa em
concordata: a dilatação de prazo, a concessão de
prazos e condições especiais para o pagamento das
obrigações vencidas ou a vencer. Nossa proposta
prevê mais do que isso. Prevemos a cisão, a
incorporação, a fusão com outras empresas, a
cessão de cotas, a substituição parcial ou total de
seus administradores, o aumento de capital, o
arrendamento da empresa, a celebração de acordo
coletivo de trabalho, a dação em pagamento ou
renovação das dívidas do passivo, a constituição de
sociedade de credores, a venda parcial dos bens, a
equalização dos juros e outros meios, como o
usufruto da empresa, a administração compartilhada,
a emissão de debêntures etc. Todos esses
instrumentos, sem delimitarmos, serão usados para a
recuperação do nosso parque industrial e comercial.
Hoje, na prática, a grande maioria das empresas
brasileiras, até por não disporem de instrumento sério
e moderno para sua' recuperação, estão falidas ou
quase todas quebradas.

Por isso, é importante esse projeto. Também
queremos dizer alto e bom som que esse substitutivo
não é fruto do trabalho de um Relator, mas sim de
exaustivo e sério trabalho de duas Comissões
Especiais desta Casa, que se empenharam
incessantemente para melhorá-lo. É também fruto de
trabalho e de proposta advinda de toda a sociedade.

Fizemos mais de cinqüenta palestras,
promovemos audiências públicas em vários estados,
ouvimos sindicatos, trabalhadores, empresários,
especialistas em Direito Falimentar, advogados,
desembargadores, juízes, enfim, toda a sociedade
contribuiu.

Queremos, portanto, desta tribuna,
testemunhar que esse projeto é também fruto do
trabalho de outros pares, de advogados, de experts
na matéria que se dispuseram a contribuir para a
elaboração de um texto moderno e adequado.

Por isso, temos a garantia absoluta de que esse
novo instrumento, esse novo processo falimentar,
esse novo instituto de falência e de concordata
brasileiro será útil para o Plenário, que tanto
trabalhou para a reforma da Constituição Federal.

Repetimos, Sr. Presidente: a regra é a
recuperação da empresa, e a exceção é sua
liquidação judicial. Quanto à liquidação judicial.
somos testemunhas de que a grande inovação é
justamente a liquidação, isto é, a realização do ativo,
a venda do patrimônio da empresa falida
antecipadamente.

Hoje, os processos judiciais falimentares
tramitam por anos e anos, quando não por décadas e
décadas, nos fóruns do Brasil. Queremos evitar que
isso continue ocorrendo. Por isso, prevemos que,
após a decretação da liquidação judicia'. depois que o
juiz deu sua sentença de quebra, depois da
arrecadação dos bens pelo administrador, sejam 05

bens vendidos, aplicados os recursos e, quando for
formado o quadro geral de credores. pagos todos
eles.

Sr. Presidente, vamos, assim, evitar a lentidão,
a procrastinação de muitos e muitos processos
falimentares, que hoje estão nas varas de todo o
País. Além disso, vamos aproveitar o parque da
empresa. Outras empresas poderão imediatamente
adquirir esse patrimônio, dar continuidade aos
negócios e, especialmente, absorver a mão-de-obra
e favorecer a questão da qualificação profissional.

Por tudo isso, de público, nesta terça-feira,
quero fazer um chamamento a todos os Srs.
Deputados, para que se interessem por esse projeto,
que é de extrema importância para a nossa
sociedade. Como disse antes, são importantes, sim,
as reformas constitucionais, especialmente a
tributária, mas elas de nada valerão se não criarmos
instrumentos para a recuperação das nossas
empresas, medida que vai gerar impostos, empregos
e bens de produção. Essa responsabilidade é de
extrema importância não só para este Relator e para
os deputados que constituem a Comissão Especial
de Falências e Concordatas, mas para todos desta
nova Legislatura.

Aliás, Sr. Presidente, da legislatura passada até
hoje recebemos 136 emendas que visam melhorar
essa proposta. Queremos dizer que, apesar de
estarmos próximos do dia 30, quando esta Comissão
começará a discutir esse substitutivo, estamos
abertos ao diálogo, a novas propostas e
especialmente às experiências de V. Exas. Estamos
dispostos, repito, a entregar a todos aqueles ql,Je
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solicitarem exemplares desse substitutivo que, repito,
tem mais de duzentos artigos.

Dirijo apelo a todos os deputados desta Casa no
sentido de que venham juntar-se a n6s, a fim de
apresentarmos à sociedade brasileira - quem sabe,
ainda nesta Legislatura - nova lei para a recuperação
e a reorganização das nossas empresas, que deve
ter como característica principal democracia,
transparência e lisura. Temos de compreender que a
empresa não é apenas do empresário, mas acima de
tudo da sociedade, dos consumidores, dos
trabalhadores que dela fazem parte e do pr6prio
Estado que vai arrecadar impostos.

Peço aos Srs. Deputados que apresentem
propostas para discutirmos. Não devemos nos
restringir a este Plenário, até porque o momento de
emendas já passou há vários meses.

Já está na hora de aprovarmos legislação
moderna e adequada para recuperarmos a empresa
brasileira. Temos de produzir bens e gerar uma
economia mais forte. A justiça social vai se adaptar
à modernidade, trazendo desenvolvimento para o
País.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Confúcio
Moura.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fui convidado,
dia 20 passado, para assistir a uma festa na cidade
de Monte Negro, Estado de Rondônia, ocasião em
que o ilustre Prefeito Jair Mioto fez a entrega para a
população rural de um milhão de mudas de café.

Até aí, Sr. Presidente, nenhuma novidade. Mas
o que se percebe com esta ação municipal é o ato de
se fazer alguma coisa, em que a população venha de
fato participar. Neste caso, cada proprietário
cadastrado previamente receberá quatro mil mudas,
sem que tenha que fazer qualquer pagamento.

Está mais do que evidente que, a continuar com
este ritmo, em pouco tempo serão plantados, como é
da vontade do Prefeito Jair Mioto, mais de 10 milhões
de pés de café naquele município, oferecidos pelo
poder municipal.

A população fica muito satisfeita, porque este é
um projeto inteiramente voltado para o setor
produtivo, gerador de renda e de empregos no cam
po, importantíssimo neste momento recessivo em
que a voz geral no Estado é a paralisação dos
investimentos no setor primário, devido aos altos
juros e à escassez de dinheiro.

A satisfação também é visível pelo contato
direto entre o poder local e a sua comunidade,
falando-se a língua de todos, dos interesses de todos.
Penso, Sras. e Srs. Deputados, como seria este
Brasil se todos os prefeitos fizessem ações como
esta, investindo na produção e em atividades
geradoras de renda!

Quão diferente seria este País se os prefeitos 
como faz Jair Mioto - administrassem com eleição de
prioridades, economizando recursos, aumentando a
receita local, para investir com dinheiro pr6prio nas
atividades que geram desenvolvimento econômico e
social!

É com este perfil diferente que mudaremos a
cara desta Federação, por meio de ações concretas,
locais, que, somadas aqui e ali, farão a imensa
diferença, num tempo determinado.

Desta forma, Sr. Presidente, registro aqui nesta
tribuna o exemplo do trabalho eficiente de um
administrador arrojado e comprometido com a
produção neste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a informação
atribuída a assessores do Presidente Fernando
Henrique Cardoso de que o Governo vai dar aos
congressistas R$2 bilhões em busca de apoio para
aprovar as reformas em tramitação no Congresso
Nacional terá de ser respondida pelos Presidentes do
Senado Federal e da Cêmara dos Deputados, ou
então mais uma vez as duas Casas serão levadas ao
descrédito.

Faço este protesto, referindo-me a uma
manchete de primeira página do jornal Correio
Braziliense de hoje (terça, 23) - "Políticos vão
ganhar R$2 bilhões" - onde é citado um assessor do
Presidente da República, anunciando que
"pretendemos com esses R$2 bilhões aprovar
projetos importantes, como o da taxação dos inativos
do setor público...".

Na minha opinião, este tipo de informação
reflete também o desrespeito que os "gênios" do
Planalto têm com o Congresso Nacional. Mas o que
está claro nesta informação é que a maioria s6 vota a
favor do Planalto com manipulação de recursos.

Mesmo que se coloque na conta da má
informação do jornalista, que não sabe que o
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Congresso Nacional tem soberania para decidir o que
fazer sobre o Orçamento Geral da União, tal
informação reflete a desmoralização do Parlamento.
Os gênios das finanças podem gastar R$15 bilhões
por mês com juros da dívida interna, mas, quando os
Congressistas reivindicam algumas emendas para
construção de postos de saúde, para a restauração
de uma rodovia intransitável, para a construção de
uma cadeia pública, os recursos da União estão
sendo manipulados politicamente. Aí temos de ouvir
um rol de bobagens, como se as emendas dos
parlamentares fossem para atender a seus interesses
particulares.

Entendo que as Lideranças que apóiam o
Governo no Congresso devem dar uma explicação
para este tipo de informação, ou então todos os
brasileiros vão pensar que o ato legítimo, amparado
pela Constituição, de o parlamentar apresentar
emenda represente uma negociação em favor de
propostas do Executivo. Ao que me consta, os votos
comprados para aprovar a reeleição do Presidente
Cardoso não saíram do Orçamento.

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

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Em

continuidade ao Grande Expediente, concedo a
palavra ao segundo orador, Deputado Paes Landim.

DISCURSO DO SR. PAES LANDIM
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR, SERA POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, durante a ditadura militar,
uma das cenas que eu, ainda jovem, mais
presenciava era o Congresso Nacíonal reclamar do
cerceamento da liberdade da imprensa e do cidadão
brasileiro.

Por incrível que pareça, passados quase 40
anos da Revolução, a liberdade de imprensa é
novamente cerceada em determinadas cidades do
Pàís. Chamo atenção especial para Ilhéus, meu
Município, que vive num regime de exceção, onde a
imp'rensa tem a liberdade cerceada e quase que a
tôt~lidade dos diversos mecanismos de opinião

pública é manipulada única e exclusivamente pelo
prefeito.

Na minha modesta opinião, Sr. Presidente,
trata-se de fato verdadeiramente inusitado: em plena
chegada do ano 2000, ainda encontrarmos neste
País um município importante como Ilhéus, onde só
podem pronunciar-se na imprensa os afilhados do Sr.
Prefeito.

A minha tristeza é muito grande, Sr. Presidente,
não somente por ser adversário do Prefeito, mas
porque S. Exa., que foi Deputado Federal e vinha à
tribuna defender a liberdade da imprensa, hoje prega,
diria que de forma equivocada, a submissão da
imprensa de Ilhéus à sua caneta - porque é a
Prefeitura o principal pagador dos veículos de
comunicação na cidade. Na minha opinião, isso é
inconcebível!

Sr. Presidente, peço desculpas neste instante a
V. Exa. por trazer assunto tão paroquial a esta Casa.
Mas, na qualidade de Deputado Federal mais votado
daquela cidade por duas vezes consecutivas, e por
não dispor de nenhum veículo de comunicação para
denunciar o fato em questão, uso da prerrogativa de
parlamentar e faço tal denúncia desta tribuna. A
nossa querida cidade de Ilhéus, tão bela, vive
verdadeiro regime de exceção, já que sua imprensa
escrita e falada sequer pode publicar uma palavra
dos adversários do atual Prefeito.

Isso ocorre exatamente porque esta Casa, o
Congresso Nacional, aprovou o que penso ser um
princípio equivocado: o da reeleição. Os prefeitos,
com algumas ressalvas, evidentemente, farão de
tudo - e aí está o caso de Ilhéus - para ser reeleitos,
custe o que custar.

As folhas de pagamento dos diversos
municípios por este Brasil já dobram. Há até indícios
muito fortes de que recursos do INSS, da pobre
Previdência Social, estão sendo desviados para que
novos funcionários, apadrinhados políticos de alguns
prefeitos, tenham empregos nas prefeituras.

Sr. Presidente, vejo que assumimos posição
equivocada para o País e somos responsáveis por
isso, já que votamos pela reeleição do Presidente
Fernando Henrique, mas o resultado aí está. Para
não gerar casuísmo, aprovamos também a reeleição

. dos srs. governadores e prefeitos. Só que a quase

. totalidade dos prefeitos deste Brasil não estava
preparada para tal e a população também não.
Vamos efetivamente ver os municípios brasileiros
quebrados por uma reeleição, porque os prefeitos
não terão o menor pudor de gastar dinheiro público
para torná-Ia realidade.
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Por isso, meu protesto, nesta tarde, é contra o
regime de exceção que vive a cidade de Ilhéus, na
Bahia.

o Sr. Enio Bacci, § 29 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr.
Marcondes Gadelha, § 2Q do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Política
Nacional das Relações de Consumo, do Código de
Defesa do Consumidor, estabelece, entre outras
questões, que seu objetivo é promover a
transparência nas relações de consumo. Muito
embora a Lei nll. 8.078, de 1990, estabeleça que a
oferta de produtos deve assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa, sobre sua composição, essa
determinação é abstrata, ou seja, não se fere a
nenhum caso concreto. Por isso apresentei o Projeto
de Lei nll. 793, cujo teor básico obriga o produtor, o
fabricante e o importador de produto alimentício a
informar, no rótulo, sua composição química e o
número de calorias.

É óbvio que, ao comprar qualquer tipo de
alimento, o diabético tem que ser avisado da
composição química do produto, porque deve evitar o
açúcar. Há pessoas com doenças como
fenilcetonúria, que precisam evitar a fenilalanina;
talassêmicos, que não podem ingerir produtos que
contenham ferro; obesos, que não podem comer
gorduras, e assim por diante. Nesses casos, a
informação química do alimento é indispensável para
que o cidadão não ponha sua saúde em risco. Afora
isso, é comum produtos que são vendidos como in
natura já terem sofrido algum tipo de subtração ou
adição de produtos químicos. É o caso do leite longa
vida, do qual se subtrai lactobacilos, vitaminais e sais
minerais, ou ainda de vários outros produtos, aos
quais se acrescentam conservantes, ou ainda das
verduras e legumes, que nos chegam adicionados de
agrotóxicos.

O mercado de produtos alimentícios tem
características próprias, que demandam a existência
de uma legislação que vá além das determinações
abstratas contidas no Código de Defesa do
Consumidor e que determine medidas concretas de

proteção a quem os compra. É fundamental que o
consumidor tenha conhecimento detalhado do
produto que está ingerindo, até para exercer seu
soberano direito de escolha e ainda ter a consciência
dos riscos que seu consumo pode trazer à saúde.

Por tudo isso, Sr. Presidente, torna-se claro que
todo este complexo sistema de produtos alimentícios
necessita de uma tutela específica que o
regulamente. Basicamente, propomos que o
produtor, o fabricante ou importador de produto
alimentício fiquem obrigados a informar, no rótulo da
embalagem destinada à venda no varejo, sua
composição química, bem como o número de calorias
em cada 100 gramas do produto. Tratando-se de
produto in natura, especialmente o leite, o produtor, o
fabricante e o importador ficam obrigados, além do
disposto acima, a informar, ostensivamente, no rótulo
da embalagem destinada à venda no varejo, qualquer
substância que tenha sido subtraída ou adicionada ao
produto.

Pelo reconhecimento de que a adoção das
medidas contidas nesta proposição é complexa,
propomos, no projeto de lei, um prazo de 60 dias para
que o Executivo regulamente tais normas e um prazo
de 180 dias, após a regulamentação, para que os
fornecedores as cumpram.

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

Era o que tinha a informar.
Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) .

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Raimundo Colombo.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta
tribuna para saudar a minha cidade e seus
habitantes. Lages completou ontem 233 anos, e
nessa trajetória, mais que bicentenária, muitos
sonhos de seus pioneiros foram realizados e outros
permanecem como desafios para o presente e para
as gerações futuras. Rota de pouso de tropeiros entre
São Paulo e Rio Grande do Sul, nos séculos XVII e
XVIII, Lages se destacou até as primeiras décadas
deste século pela criação de gado bovino e na
produção de charque.

Foi em 1766 que lá se fixaram os primeiros
colonizadores. Eles viram no Planalto Serrano
Catarinense um excelente potencial econômico: cam-
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pos, pastagens, fontes de água e rios límpidos,
araucária e um clima excelente para a fruticultura. E
foi dessas primeiras pousadas e das trilhas por onde
viajavam os tropeiros que se formou mais tarde um
pequeno vilarejo.

É neste cenário, com influência tanto de
gaúchos como de espanhóis do Rio da Prata, de
paulistas e paranaenses, que se constituiu a cultura
lageana. Até hoje cultivamos hábitos como tomar
chimarrão e comer churrasco, adquiridos dessa
convivência secular com os estados e países
vizinhos. Nesse contexto, também é importante
lembrar que Lages pertenceu por 94 anos à
Capitania de São Paulo. Somente quando foi
elevada à categoria de cidade, em 1860, é que o
território foi anexado ao Estado de Santa Catarina.

Nessa longa trajetória de 233 anos, a vocação
econômica do nosso Município, como da região,
modificou-se pouco. Hoje, com uma população de
mais de 140 mil habitantes e tendo sofrido diversos
desmembramentos territoriais nos últimos 20 anos,
Lages é ainda o maior Município do Estado em
extensão territorial.

A economia, felizmente, está diversificada se
formos comparar com as atividades desenvolvidas
até a metade deste século. O Município tem um
rebanho de 90.544 cabeças, sendo que predomina o
rebanho bovino com 79.064 cabeças, de acordo com
o Censo de 1997. A extração da madeira está
alicerçada na comercialização in natura, mas
podemos perceber que as condições econômicas do
País são favoráveis ao setor de exportação de ma
deira, forçando a elevação do grau de agregação de
valor a esse produto. Produzimos papel e celulose, mas a
madeira pode também ser o germe de uma indústria
moveleira. Temos empresas metalomeeanicas, que
poderão desenvolver equipamentos, máquinas e
ferramentas para o setor madeireiro. Temos também
uma indústria alimentícia e de bebidas, além do setor
de confecções e a construção civil, que são fortes.

Lider de uma região que reúne 19 municípios,
Lages é um pólo comercial, educacional e de saúde.
Nossa cidade tem quatro instituiçOes de ensino supe
rior, e seus hospitais estão equipados para atender às
demandas regionais.

Entre as atividades econômicas que têm mais
futuro na nossa região, destacamos duas. O turismo é
uma vocação natural dos campos de Lages. A
paisagem da serra, a neve, os pomares de
fruticultura, os muros de pedra construídos pelos
escravos, as cachoeiras de águas límpidas, a lida no
campo, enfim, a vida típica das fazendas vem

despertado a curiosidade dos turistas. Temos
paisagem bonita, folclore rico, comidas típicas com
tradição, estruturas rodoviária e ferroviária que
favorecem. Por suas belezas e por ser precursora
desta atividade, nossa cidade é conhecida hoje como
a Capital Nacional do Turismo Rural.

Mesmo sem os incentivos que merece do Poder
Público local, o turismo rural se implantou, e hoje oito
fazendas estão estruturadas para receber turistas
brasileiros e estrangeiros. São, em média, 40 mil
visitantes por ano. Mas esta é uma atividade
promissora em Santa Catarina, e Lages deve se
preparar para desenvolvê-Ia. A indústria do turismo
pede uma infra-estrutura de qualidade e maior do que
a que temos hoje. O Poder Público precisa e deve
fazer parceria com a iniciativa privada para alavancar
recursos, montar essa infra-estrutura para atrair
turistas, gerar empregos e renda.

A segunda atividade importante será produto da
madeira. Hoje nossa região produz, beneficia e
exporta madeira para a Ásia, Europa e Estados
Unidos. E produz celulose. Mas o futuro está na
formação de um pólo moveleiro para aproveitar a
abundante matéria-prima.

Estes, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
são alguns dos mais importantes desafios que têm os
lageanos neste fim de século. O desafio está
justamente no passo adiante a ser dado, na
industrialização dos produtos da terra, na divulgação
dos valores e belezas que são as nossas mais
importantes riquezas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Enio Bacci.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na semana passada, representando esta
Casa, participei da solenidade que comemorou 47
anos da FENAVENPRO - Federação Nacional dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio
Propagandista, Propagandistas Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos -, na cidade
do Rio de Janeiro, oportunidade em que
presenciamos a organização daquela Federação.
Quero fazer um registro nesta Casa do quanto são
importantes entidades como esta.

Na ocasião foi descerrada uma placa em
homenagem ao patrono da entidade, seu primeiro
Presidente, Sr. Odilon Furtado de Oliveira Braga, e
também foi lançado o livro do mais antigo vendedor



56604 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

viajante vivo do País, que também é poeta, Sr.' lamentavelmente, ainda existe uma avalanche de
Oswaldo Augusto de Freitas, com 93 anos de idade. votos brancos e nulos. Mas, no campo econômico,

Uma presença que faço questão de registrar temos algumas semelhanças curiosas.
em meu pronunciamento é a da Vereadora Sra. Em 1900, no Governo do Presidente Campos
Daysi Lucidi, que na sua luta incansável pelos Sales, já interferiam em questões brasileiras os
menos favorecidos nos brindou com sua simpatia e credores internacionais, por meio de uma espécie de
elegância, que lhe é peculiar. Fico feliz em saber FMI. Já àquela época exigiam maior controle dos
que existem pessoas com determinação, garra, gastos públicos e da inflação. O País era
espírito de coletividade e, acima de tudo, amor ao essencialmente importador: exportávamos café e
próximo, lutando por melhores dias, como é o caso couro de animais e importávamos praticamente tudo.
do Presidente da Fenavenpro, o Sr. Edson Ribeiro Nesse mesmo ano, fizemos um empréstimo de 2
Pinto, que, com seu senso humanitário, fez um milhões de liras junto à Inglaterra para comprar o
discurso impecável e, com o público presente, Estado do Acre da Bolívia e também ganhamos na
cantou o belíssimo hino da categoria, sendo um dos Justiça o Estado do Amapá, que pertencia à França.
momentos mais emocionantes da solenidade. Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, a

Portanto, quero registrar aqui nossos situação de miséria do povo não mudou muito de
cumprimentos, em nome do Presidente da 1900 para cá. Talvez tenha até crescido grandemente
Fenavenpro, Sr. Edson Ribeiro Pinto, a todos os a penúria e pobreza dos brasileiros.
vendedores e viajantes deste País. Registro ainda o Lamentavelmente, embora a República esteja
trabalho da Assessora de Imprensa sra Tania Maria completando 110 anos, temos muito pouco a
de Oliveira e da Secretária da Presidência da comemorar.
Entidade, sra Angela Kaps, assim como o do O povo brasileiro não quer muito. O pobre, o
publicitário e professor da Universidade Federal do morador de favela, o cidadão humilde e - por que não
Rio de Janeiro, Sr. Marcelo Serpa, que com muito dizer? - miserável não. tem grandes sonhos neste
profissionalismo fizeram todos os registros País. Ele não quer apartamento ou automóvel de
importantes da solenidade. luxo, iate ou coisa parecida, mas apenas emprego,

Assim, é com imensa satisfação que nesta data comida e trabalho, sonho facilmente realizável por
faço este pronunciamento, pois fiquei realmente feliz qualquer Governo que tenha como prioridade a área
em saber que no meu País existe uma federação social e o emprego.
organizada, politizada e acima de tudo socializada. Queremos deixar aqui registrado o quanto nos

Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, o Brasil preocupa a questão da miséria e do desemprego
está prestes a completar 500 anos do descobrimento, cada dia maior, enquanto o Governo se dobra à
assim como, no último dia 15, completamos 110 anos vontade do Fundo Monetário Internacional. Neste
da Proclamação da República. A República foi minuto final, deixamos um apelo a esta Casa no
instituída com o objetivo básico de retirar da família sentido de que possamos agilizar algumas propostas
imperial o comando político, que, entendia-se à básicas e essenciais que podem aumentar a oferta de
época, era exercido por uma minoria. empregos.

Lamentavelmente, na prática, com a República, Uma delas é voltarmos os olhos para o setor
as coisas não mudaram muito, porque à época primário. Não é admissível que todos os dias milhares
alguns poucos latifundiários continuavam com o de agricultores abandonem o campo e venham para
poder político. Afinal de contas, com a Proclamação as cidades fazer filas nas fábricas à procura de
da República, o analfabeto e a mulher não tinham emprego. Precisamos reverter esse quadro,
direito ao voto. O Nordeste tinha então indices de fortalecendo a agricultura e, aí, sim, realmente
85% de analfabetos, e o Sul, mais de 60%, sendo gerando empregos, porque a agricultura é a maior
possível deduzir que, somados os analfabetos às fonte geradora de empregos do nosso País.
mulheres, mais de 90% dos brasileiros não votavam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
E o comando político do País continuava nas mãos de O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
uma minoria. Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado

Avaliando-se esses 110 anos de República, dá Serafim Venzon.
para fazer um quadro comparativo. Tivemos avanço O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela
político: hoje, vota-se com 16 anos, e mulheres e ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
analfabetos também votam. Apesar disso, Presidente, sras. e Srs. Deputados, o déficit
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habitacional do País ultrapassa hoje 12 milhões de
moradias. Em 1988, foi cerrado o Banco Nacional de
Habitação (BNH), e, a partir de então, obteve-se a
alternativa de criação das cooperativas habitacionais.
Essas cooperativas agrupariam pessoas que
tivessem a intenção de produzir uma casa de padrão
semelhante, portanto, de valor igual, construindo jun
tas, como se fosse em condomínio, sua moradia.

Vejo esta como uma grande alternativa para
baratear o custo da construção da moradia e também
para que a sociedade, como um todo, possa
participar na busca da solução de um problema que
seguramente atemoriza em torno de 40 milhões de
brasileiros que não têm a sua moradia própria. O
sistema cooperativista habitacional representa
tecnicamente uma associação de pessoas que
somam esforços com vistas à consecução do objetivo
comum, que é a construção da moradia popular sem
objetivo de lucro.

O extinto Banco Nacional da Habitação, em seu
apogeu, proporcionou ao grande segmento da
população a chance de moradia; mas hoje temos em
contrapartida a opção da cooperativa habitacional
como paliativo para a falta de opções para sanar o
problema habitacional do País.

A cooperativa habitacional é a sociedade de
pessoas unidas, cujo objetivo comum é a aquisição
da casa própria a um baixo custo, na qual a
prestação de serviços é feita exclusivamente em fa
vor dos seus cooperados.

Segundo dados da Organização das
Cooperativas Brasileiras, a OCB, existem no País
214 cooperativas habitacionais congregando 54.307
associados, sendo que 4 em Santa Catarina, com
1.853 cooperados.

Temos observado no Distrito Federal um forte e
crescente trabalho de planejamento de marketing,
com utilização maciça de veículos da mídia,
buscando de forma ostensiva ofertar negócios
imobiliários, em condições mais vantajosas que os
apresentados pelas construtoras, induzindo o
mercado consumidor a comparar a compra de um
imóvel via cooperativa com a compra de imóvel via
construtora. Tal fato poderia ser ampliado no resto do
País com intuito de diminuir o déficit habitacional do
Brasil de 12 milhões de moradias.

Quando um cooperativado procura uma
cooperativa e lá deposita suas economias, está
buscando, por uma forma associativa, a construção
de sua moradia, não havendo "oferta ou fornecimento
de produto ao cooperativado", pois a essência do
sistema de cooperativa é primeiramente a reunião de

um grupo de pessoas com o objetivo comum de
construir a sua moradia, e, em segundo lugar, a
viabilização da construção.

A aquisição via cooperativa deve ser muito bem
avaliada, pois o cooperativado não está
simplesmente comprando um produto de um
fornecedor; está sendo sócio de um empreendimento
da coletividade. E, se der errado uma fase da
construção, é um problema da própria sociedade
cooperativa.

Em outras palavras, um adquirente de imóvel
entregue por cooperativa não poderá futuramente
procurar os órgãos do consumidor invocando o
dispositivo do Código de Defesa do Consumidor de
que houve propaganda enganosa, pois ele tem dupla
qualidade na cooperativa: ele é dono e mutuário do
empreendimento.

O adquirente de imóvel por meio de cooperativa
deve estar ciente e consciente de que não está
protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, não
fazendo parte da relação de consumo. Em síntese,
destaco que o sistema de cooperativa habitacional
nos moldes da lei e com estrita obediência aos seus
princípios é um caminho para aquisição da casa
própria com seu risco próprio, cabendo ao adquirente
do imóvel avaliar se realmente estará optando por um
sistema cooperativado ou se estará negociando uma
incorporação camuflada de cooperativismo, e sem a
proteção legal das incorporações imobiliárias.

Ressalto bem isso porque tenho ouvido
inúmeras denúncias nesse sentido, de cooperados
pelo Brasil afora que se sentiram lesados.
Reclamaram, utilizando o Código do Consumidor,
mas não tinham direito a reclamação. Na verdade,
seria como se alguém construísse a sua própria casa
individualmente e, no final, fosse ao Procon reclamar
que a casa foi mal construída. Ora, se ele mesmo a
construiu, não tem a quem reclamar.

Como exemplo bem sucedido de cooperativa
habitacional, citamos o caso do Projeto Aguas Claras,
em Brasília, que prevê um adensamento populacional
de 170 mil habitantes, com todas as edificações e
serviços caracterizadores de uma cidade completa:
escolas, igrejas, campus universitário, órgãos do
Estado, hospitais, comércio variado, shoppings,
área verde, lazer, parques e metrô.

O Projeto Aguas Claras, ao ser definido em
1992, constituiu cerca de 150 cooperativas
habitacionais estimuladas pelo projeto em si e pelas
promessas de favores do poder público, como o
acesso aos terrenos independentemente de licitação
pública.
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As primeira unidades cooperativas para Aguas como para aqueles de baixa renda, da maior injustiça!
Claras foram as constituldas pelos servidores do Se concretizaao, nosso trabalho parlamentar nas
Senado e Câmara Federal, da Câmara Distrital, da bases sofrerá duas criticas, colocando-nos de
Ordem dos Advogados, do Ministério da Educação, encontro á população que nos elegeu e que não
da Caixa Econômica Federal, engenheiros e esperava de nós a aprovação de um retrocesso nos
arquitetos, bancários, do comércio varejista e pelos direitos adquiridos na Constituição de 1988.
militares. O Governo também estimulou o processo Outras alternativas haverão de existir para tapar
cooperativo habitacional por outras áreas satélites o "buraco negro" da previdência, não com o
destinadas à população de baixa renda. sofrimento dos mais carentes. O que se pretende

Esses exemplos deveriam ser copiados e atualmente não é erradicar a pobreza, mas sim
criados em outras unidades da federação. Os agravá-la. Não adianta criar impostos novos como
projetos habitacionais cooperativos devem nascer medida de erradicar a pobreza, quando pari passu
com a vontade mais firme dos cooperados em seqüestramos da bolsa dos servidores valores que,
capitalizar solidamente a cooperativa e depender embora mlnimos, são comparativamente mais
menos dos recursos do Sistema Financeiro da pesados do que para os ricos.
Habitação e participar mais intensamente do Sr. Presidente, somos da base de apoio do
andamento do projeto. Governo e nos sentimos inseguros para argumentar

Em resumo, ressalto que o sistema de em defesa desse maldito desconto. O beneficiado, na
cooperativas habitacionais é a grande solução do fi- realidade, entende que, após longos anos de trabalho
nal do milênio para erradicação total ou parcial do e descontos, se vê hoje na obrigação de fazê-lo
déficit habitacional no País. O Sebrae e os órgãos compulsoriamente, com os parcos vencimentos de
do Governo deveriam proporcionar cursos de sua aposentadoria, sem qualquer perspectiva futura
educação cooperativa para os associados, cursos compensatória. E ele é quase sempre débil
de gerenciamento para os administradores e fisicamente, devido à idade avançada e às doenças
conselheiros fiscais, que poderiam oferecer que o fazem ser rejeitado no mercado de trabalho.
participação, qualidade e, sobretudo, segurança aos Isso significa, portanto, um verdadeiro
sócios das cooperativas. holocausto àqueles que, sem oportunidade

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - empresarial, passaram tantas privações e renúncias.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Sejamos criativos e apresentemos alternativas
Jorge Costa. viáveis para aumentar o bolo da previdência sem

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Pela sacrificar as classes menos favorecidas; afinal de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs contas, elas têm os mesmos direitos a privilégios de
e Srs. Deputados, venho a este plenário neste lazer e de alimentação equilibrada, cujo desconto
momento para firmar minha posição sobre a questão proposto significa ferir estes direitos.
dos descontos dos inativos da previdência e dizer,
solenemente, que não concordo com tais descontos, Vejamos então a necessidade de criar
por se tratar de medida anti-social e antipática, que sugestões alternativas para aumentar os recursos da
fere os direitos constitucionais. Tenho sentido, no previdência.
Intimo, na carne, o problema do Deputado que vota a Sr. Presidente, no dia 8 de março, encaminhei
favor dessa medida inconstitucional, o que aos Ministérios da Saúde e da Previdência, ao Sr.
representa um verdadeiro suicfdio para o Ministro Waldeck Ornélas, proposta alternativa para
Parlamentar. aumentar a contribuição compensatória por melhores

Os senhores técnicos da Previdência, da Saúde acomodações, mas até o momento não recebi
e do Planejamento, nos seus gabinetes, não resposta. Penso que nós, Deputados, merecemos o
enfrentam o povo diretamente, cara a cara. respeito de serem respondidas as nossas
Entretanto, nós, que pretendemos nos candidatar ao reivindicações e sugestões. Afinal, estamos aqui para
cargo de prefeito do nosso município, estamos desde sugerir, ajudar e, naturalmente, proporcionar idéias
agora sendo rejeitados e até execrados por admitir - para resolver essa questão tão cruciante da
se admitirmos, no caso - a aprovação do desconto Previdência Social. Eis algumas das sugestões:
dos inativos do setor público. - dar seriedade à fiscalização é um dos meios

Considero o desconto de um percentual para aumentar os recursos da previdência,
uniforme, tanto para os marajás do setor público principalmente nas grandes empresas, bancos etc.,



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 56607

(... )

A nossa esperança, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é que o fato de o Senado jamais ter

"A CPI do Senado, feita para apurar
ilícitos de juízes, construiu a sua reputação
de eficiência objetiva no escândalo do
prédio do Tribunal Regional do Trabalho de
São Paulo: não deixou pedra sobre pedra. E
arrematou o seu relatório com a proposta
para que seja investigado por
enriquecimento illcito, atos lesivos ao
patrimônio público e falsidade ideológica o
Senador Luiz Estevão (PMDB - DF).

Não registrando o Senado cassação
de mandato no âmbito doméstico, o
Senador Antônio Carlos Magalhães
ressalvou que 'não se pode sacrificar
injustamente um senador, mas, se for justo
sacrificar, a instituição é mais forte que o
parlamentar'. (... ) O Banco OK, do Senador
Luiz Estevão (PMDB - DF), recebeu
R$1,494 milhão do DNER em nome da
construtora Ikal, envolvida no caso do
desvio de dinheiro da obra do Fórum do
TRT - SP, investigado pela CPI do
Judiciário. 05 valores, relativos a obras na

, BR-1 01, foram pagos apesar da suspensão
do contrato com a Ikal."

"Um homem público responsável não
pode conviver com a suspeita de que se
beneficiou de concorrência cheia de
irregularidades como a que se armou para a
construção do TRT paulista. Um homem
público responsável também não pode
conviver com a suspeita de que se valeu de
falsos documentos para oferecer
explicações consideradas, no mínimo,
insatisfatórias por parte de comissão de
investigação formada pelos próprios pares.
O patrimônio mais precioso de um homem,
público ou não, é a reputação."

O Jornal do Brasil, por sua vez, em seu edito
rial da última sexta-feira, sugestivamente intitulado "A
Mulher de César", afirmou:

cobrando os débitos previdenciários acumulados por afirmação mencionando editoriais de alguns dos
décadas; principais jornais do País, publicados na última

- estabelecer planos de seguridade social sexta-feira.
optativos, espontâneos, dando maior segurança do O Correio Braziliense afirmou a respeito de
que empresas privadas sujeitas a falência, o que tem Luiz Estevão:
acontecido com freqüência, é outra sugestão;

- revisão dos processos de aposentadorias
milionárias, muitas delas conseguidas
desonestamente.

Gostaria de citar também a nossa indicação ao
Ministério da Previdência e Assistência Social e ao da
Saúde de requerimento sugerindo a criação de fontes
alternativas para o Sistema Único de Saúde, como
uma das formas para se conseguir recursos
complementares, aumentando a contribuição
daqueles que concordam, dando-lhes direito a
acomodações hospitalares mais sofisticadas.

Para concluir, Sr. Presidente, reafirmamos
nosso propósito de mobilizar os pares desta Casa,
para que todos solucionemos os problemas
previdenciários por meio de medidas que não
sacrifiquem mais os despossuídos.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Marcondes Gadelha, § 2Q do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Enio Sacci, § 212 do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Pedro Celso,
do PT do Distrito Federal. S. Exll dispõe de até cinco
minutos.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs.
Deputados, os jornais noticiam hoje que o Senado
Federal está recebendo apelos de todo o País para
afastar o Senador Luiz Estevão.

Normalmente, os senadores recebem de 30 a
40 correios eletrônicos por dia, mas, ontem, informa o
Correio Braziliense, eles receberam, em média, 500
mensagens. Está claro que o povo brasileiro exige a
ética na política, assim como o fez, guardadas as
proporções, na época do processo de impeachment
de Fernando Collor. A cassação de Luiz Estevão não
é uma exigência apenas do Partido dos
Trabalhadores ou dos Partidos de Esquerda; é uma
exigência da cidadania brasileira, das pessoas que
querem ver a decência prevalecer nas instituições do
Pais, como o Congresso Nacional.

A imprensa, o rádio e a televisão têm refletido
esse clamor nacional. Gostaria de ilustrar essa
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cassado um de seus membros não seja impeditivo
para que se faça justiça.

O Estado de S. Paulo também publicou um edi
torial a respeito do assunto na última sexta-feira,
exigindo a cassação de Luiz Estevão. Segundo
aquele jornal, "Luiz Estevão, com sua presença no
Senado Federal, fere a integridade e o prestígio do
Legislativo. Ele não conseguiu esclarecer, na CPI, as
ligações entre suas empresas e a Construtora Ikal, do
escândalo do prédio do Fórum Trabalhista de São

...Paulo."

Já na sexta-feira passada, a Folha de S.Paulo
denunciou esse arranjo do PFL com o PMDB em um
editorial intitulado "A Operação Abafa Federal".
Chamo a atenção dos prezados colegas para
extrema gravidade desta denúncia. Afirmou a Folha
de S.Paulo:

"Está em curso uma operação federal
com o fim de abafar escândalos e preservar
membros proeminentes do condomínio que
governa o Pais. O estratagema pode
funcionar, outra vez. O resultado será a
proliferação ainda maior de fantasmas
morais em Brasília, o que, de resto, vai na
contramão do presente empenho nacional
em depurar as instituições. Procura-se
agora sufocar escândalos no Senado e no
Ministério, manobra articulada por setores
vários do governismo. Pretende-se abafar a
devida investigação das finanças e da
veracidade dos depoimentos do Senador
Luiz Estevão (PMDB - DF). Dois dos
maiores partidos do governismo, PFL e
PMDB, com a conivência do PSDB,
tentaram transformar em chá de
inocuidades os depoimentos dos ministros
Eliseu Padilha (PMDB) e Rafael Greca
(PFL) no Congresso. Tais partidos, é óbvio,
trocam favores para garantir seu nacos de
podeL"

Sr. Presidente, por conhecermos a natureza dos
partidos governistas, por saber que eles farão tudo
para que o caso Luiz Estevão termine em pizza, é
que nós, da Oposição, não daremos trégua nesta luta
em favor da justiça, da decência, da ética na política.
Temos consciência de que não estamos sendo
sectários, de que não estamos defendendo apenas
uma posição partidária. Temos a consciência e a
certeza de que estamos interpretando, neste
momento, o sentimento dos homens e mulheres de
bem deste País.

Como se vê, Sr. Presidente, não é apenas o PT
ou os partidos de esquerda que exigem a cassação
do Senador, mas sim a maior parte da população
brasileira e órgãos de imprensa como o Jornal do
Brasil, o Estado de S. Paulo, diários que ninguém
pode acusar de serem porta-vozes das classes
populares deste País.

O caso Luiz Estevão não é uma questão
partidária, como o próprio Senador e outros têm
alegado. É uma questão relacionada com a
consciência nacional. E o mais significativo é que
desta vez quem caiu na rede foi um tubarão e não
um simples bagrinho. A expressão "tubarão na rede"
não é minha. Ela foi utilizada pela revista Veja, que
nesta semana estampa na capa uma foto de Luiz
Estevão com a seguinte manchete: "Senador,
milionário, suspeito - A CPI pede ao Ministério
Público que investigue o grande amigo de Collor por
negócios fraudulentos de 34 milhões de dólares."
Na sessão "Carta aos Leitores", que é uma espécie
de editorial, diz a revista:

"As investigações sobre o desvio de
dinheiro público na construção de uma sede
nova para o Tribunal Regional do Trabalho
de São Paulo fecharam o cerco sobre o que
se costuma chamar de alguns peixes
grandes - no caso, o Senador Luiz Estevão,
do PMDB de Brasília, e antes dele o Juiz
Nicolau dos Santos Neto, hoje um
personagem familiar dos brasileiros, com
aqueles óculos de meias lentes caldos
sobre o nariz e um permanente ar de
perplexidade estampado no rosto. Os
senadores pediram ao Ministério PGblico
que investigasse as atividades do Senador
Luiz Estevão por suspeita de envolvimento
com a teia de falcatruas que tinha na ponta
paulista o Juiz Nicolau dos Santos Neto.
Estevão corre o risco de perder o mandato e
de responder por seus atos na Justiça
comum."

Essa última frase que mencionei, do editorial de
Veja, deveria ser um alerta para todos os membros do
Congresso Nacional. Em primeiro lugar porque o fato
é que o mandato parlamentar tem servido a muitos
políticos salafrários como uma proteção contra a
Justiça Comum. A verdade, Sr. Presidente, é que o
instituto da imunidade parlamentar - que deveria
servir para a proteção do congressista
exclusivamente nas suas ações políticas - sofreu l,lm
desvio e tem servido, muitas vezes, como eSCf4do
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para que ladrões e corruptos fujam das malhas da
Lei. E isso o Brasil não tolera mais! Aliás, lembrando o
programa policial do Governador Roriz, amigo íntimo
de Estevão, deveríamos instituir, imediatamente, a
"Tolerência Zero" para os políticos corruptos.

A frase do editorial de Veja chama a atenção,
em segundo lugar, pela expressão "corre o risco de
perder o mandato". De fato, por enquanto a perda do
mandato de Luiz Estevão é apenas uma
possibilidade. E por que é apenas uma possibilidade?
Porque forças poderosas estão se movimentando
para que o caso Luiz Estevão termine em pizza, essa
é que a verdade. O Correio Braziliense de domingo
publicou uma matéria em sua página 12 afirmando
que o PFL e o PMDB estabeleceram um pacto para
preservar alguns ministros envolvidos em denúncias,
referindo-se ao Ministro dos Transportes, Eliseu
Padilha, do PMDB, e do Turismo, Rafael Greca, do
PFL. As lideranças desses partidos promoveram uma
série de reuniões e encontros na semana atrasada,
segundo o Correio Braziliense, para selar um pacto
de não agressão, de tal forma que um partido ajudaria
o outro a "não ficar mal" mediante a saraivada de
perguntas que a Oposição certamente faria - e fez 
aos ministros, na semana passada.

Disse um dos líderes que participaram dessas
conversas, segundo o Correio Braziliense: "Não
íamos deixar nossos ministros expostos à pirotecnia
do PT."

Ora, Sr. Presidente, não se trata de pirotecnia
do PT ou de outros partidos. Desde quando lutar pela
decência, pela probidade administrativa, contra atos
lesivos ao patrimônio público, contra a falsidade
ideológica é pirotecnia? Bem se vê, por essa
afirmação, o nível e o tipo de consciência que tem
esse líder partidário anônimo ouvido pelo Correio
Braziliense. Porque ele anda dizendo que tudo isso é
pirotecnia.

Sr. Presidente, concluímos pedindo ao Senado
Federal que siga o exemplo da Câmara dos
Deputados. E aqui fazemos um elogio ao Presidente
Michel Temer, que mandou desarquivar todos os
pedidos de liberação para processar deputados
desta Casa. Votamos vários pedidos de liberação
para processar deputados; alguns deputados foram
cassados. E não queremos que o fato de o Senado
nunca ter cassado um de seus membros sirva como
argumento definitivo ou instrumento para impedir
que se faça justiça, que se atenda ao clamor da
consciência nacional, tirando dos quadros do
Senado Federal esse cidadão que envergonha
aquela instituição e, especialmente, a população de

Brasilia. Várias entidades da sociedade civil já
começam a se organizar, para pressionar
democraticamente a Mesa do Senado Federal, a fim
de que se faça justiça, cassando-se o mandato do
Senador Luiz Estevão.

A SRA. MIRIAM REIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, à Deputada Miriam Reid, PDT 
RJ.

A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SrJls e Srs.
Deputados, esta Casa tem a função e até mesmo o
dever constitucional de ser a caixa de ressonência
das aspirações deste País. E, desta tribuna, temos a
responsabilidade de fazer ecoar a voz do povo
brasileiro, que anda triste, cabisbaixo e, mais do que
isso, massacrado por esta política econômica que
contraria frontalmente os interesses da Nação
brasileira.

Muito me espanta e admira que o Presidente da
República, como sempre, viajando, tenha declarado
lá em Roma que o País precisa de legislação. Veja
bem, Sr. Presidente: o Presidente da República nos
atribui a responsabilidade de dar solução para o
problema econômico do País, dizendo que precisa de
instrumentos que evitem a ação dos capitais
especulativos sobre as economias dos países em
desenvolvimento. Parece-me que o Presidente está
até traindo sua própria história de vida, como
sociólogo e como político de longa vida pública,
desconectado da realidade brasileira. Bastava ouvir
seus próprios ministros, ou o que V. Exll., Deputado
Enio Bacci, acabou de dizer desta tribuna, ou seja,
que milhares de trabalhadores do campo estão, ao
longo de muitos anos, nesse processo de êxodo rural,
que é muito antigo, deslocando-se para as cidades,
inchando cada vez mais as periferias, aumentando o
número de desempregados, da mão-de-obra
desqualificada e do contingente de acidentados. É
toda uma população que sai em desespero por não
conseguir condições de vida, de trabalho e de
sobrevivência no campo, que está nas cidades e
deveria receber por parte do Governo uma reflexão
para evitar o que o Ministro Pratini de Moraes
declarou recentemente, ou seja, que os estoques de
milho, arroz, trigo e - pasmem - feijão são os
menores dos últimos cinco anos e, se houver - em
uma forma até indireta de se fazer chantagem com
esses produtores rurais - uma pressão no sentido de
aumentar os preços, pressionando a inflação, o
Governo terá de importar esses alimentos.



Os jornais da Bahia fazem a chamada da
matéria como sendo tijoladas. O Presidente da
Câmara teria recorrido a tijolos para tentar agredir
um vereador nosso. O motivo dessa agressão
baseia-se exatamente nas denúncias feitas pelo
Vereador Gilvan em relação ao desvio de recursos,
como foi apreciado pela Comissão de Educaçao
nesta manhã.

Ora, Sr. Presidente, na cidade de Baixa Grande,
o Vereador Gilvan denuncia, por exemplo, gastos da
ordem de 7 mil reais para duas pessoas fazerem
palestras, que são intituladas como palestras
pedagógicas para orientar professores, sem contar
as denúncias de gastos de recursos do Fundef para
recuperação de prédios escolares, que podem estar
superfaturados, já que, nas notas de prestaçao de
contas do serviço apresentadas, uma vez
averiguadas, chega-se à conclusão de que não
houve intervenção alguma no que diz respeito a
reformas, à manutenção ou coisa do gênero.

No caso da construção, que é uma parte
também denunciada pelo Vereador Gilvan, a obra fica
inacabada, e o valor pago não condiz com o que
efetivamente foi utilizado de materiais e mão-de-obra
para construção de salas escolares. Isso nos deixa
meio perplexos, Sr. Presidente, porque aqui
aprovamos o Fundef, apesar de o PT ter feito crIticas,
ter consignado a sua posição. Os recursos deveriam
ser utilizados exatamente para ampliar a
oportunidade, e o que estamos vendo no PaIs inteiro
são prefeitos até aumentando o número de alunos
matriculados na rede, colocando pessoas de 20, 30,
40 anos. Deve haver até pessoas de 60 anos
matriculadas ou mesmo fantasmas, como foi
denunciado hoje na Comissão de Educação pela
Vereadora Francisca, do Municlpio de Carinhanha,
na Bahia, que trouxe a caderneta escolar para
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r= uma vergonha que em todo final de ano e em de uma verba que deveria revolucionar a educaçao
toda entressafra o PaIs tenha de arcar com os gastos no que diz respeito ao ensino fundamental.
dessas importações, os quais poderiam estar sendo Estou-me referindo a isso, Sr. Presidente,
revertidos em subsldios para a agricultura. Por que porque, lamentavelmente, em uma sessão de uma
esses palses conseguem preços menores? Porque Câmara de Vereadores em um Municlpio da Bahia
eles têm preocupaçao com a situação do campo, com que fica na região da Chapada Diamantina, Municlpio
a produção agrlcola, para evitar, acima de tudo, o de Baixa Grande, um companheiro nosso, Gilvan
desequillbrio na balança comercial. Rios da Silva, Vereador do PT naquela cidade, sofreu

Ficam registrados meu repúdio e, acima de uma agressão de forma violenta por parte do
tudo, meu apelo a esta Casa para que nos unamos no Presidente daquela Câmara de Vereadores, o
sentido de que, na votação do Orçamento, possamos Vereador Wilson Guimarães Bastos, e, se não fosse a
reverter um quadro caótico, que é a redução dos ação rápida de outros vereadores e funcionários
recursos orçamentários do Ministério da Agricultura. daquela Casa, não sei se o companheiro Gilvan
r= preciso aumentar a dotação orçamentária para a estaria vivo hoje.
agricultura do PaIs.

Para terminar, Sr. Presidente, quero dizer que a
crise não é só na zona rural. O Presidente da
Associaçao Comercial de São Paulo declarou que no
mês passado foi registrada uma redução de 4,2% nas
compras. Ora, São Paulo, como se diz, é o coraçao
da economia do PaIs. Se o comércio de lá está tendo
queda nas vendas, refletindo também na indústria, é
um sinal claro de que a população não está
suportando mais o arrocho salarial, a crise
econômica, que, cada vez mais, está atingindo o
setor produtivo pela falta de investimentos. O próprio
Presidente da Associação Comercial, Sr. Alencar
Burti, declara que esses já são os efeitos dos juros
altlssimos.

Só para recordar, Sr. Presidente, este mês o
PaIs pagou 4,5 bilhões de reais de juros. Chegou a
hora de dar um basta nesta essa situação. A Nação
não suporta mais ter hoje o Indice de juros mais alto
do mundo.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExJl

a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs
e Srs. Deputados, participei hoje pela manhã, na
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, de uma
audiência pública que tratava dos desvios de
recursos oriundos do Fundef por parte de
administradores públicos em todo o PaIs.

Venho a esta tribuna até mais a partir do que
ouvi naquela Comissão, do que trouxemos da Bahia,
do que foi relatado de Minas, do Piaul, do Ceará, in
clusive do Maranhão, do Pará - o Deputado Paulo
Rocha está me lembrando aqui -, de absurdos
praticados por administradores públicos na utilização
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comprovar que há nomes fantasmas. Talvez o "F" de
Fundef seja Fundo de Educação para Fantasmas.

Portanto, Sr. Presidente, a atitude que o
Presidente da Câmara de Vereadores de Baixa
Grande tomou para defender ardorosamente o
prefeito, que deve estar enterrado até o pescoço
nesse volume de maracutaias, foi agredir o Vereador
Gilvan. '

Para concluir meu pronunciamento, quero
reafirmar que a iniciativa desse Vereador não esteve
pautada exclusivamente na denúncia pública ou na
denúncia feita na Câmara de Vereadores. Por
diversas vezes, não só o Vereador Gilvan, como
outros vereadores, entre eles o Pedro, de Baixa
Grande, foram ao Tribunal de Contas do Estado e ao
Ministério Público na expectativa de uma atuação
mais firme por parte desses órgãos para banir de uma
vez por todas esse descalabro, que é a malversação
de recursos públicos que deveriam ser destinados ao
atendimento das necessidades das pessoas que
vivem nesse Municipio pobre e cuja população jovem
carece exatamente de melhores condições de
ensino.

A resposta às iniciativas de buscar corrigir esse
tipo de distorção, feitas pelos vereadores do PT, em
particular pelo Vereador Gilvan, foi dada de forma
violenta.

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, passo a
abordar outro assunto. Poucas vezes o Brasil teve o
infortúnio dos atuais dias, gerado em grande parte
pela absurda divida externa, tão bem escarnecido
quanto o foi na carta de D. Geraldo Majela Agnelo,
Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, publicada
pelo jornal Folha de S.Paulo, em 25 de outubro deste
ano.

Em sua carta, intitulada "Divida Externa: o peso
da escravidão", D. Geraldo nos leciona, como é
próprio dos elevados espiritos, os antecedentes da
nossa divida externa, ao recordar fatos históricos do
pós-guerra, em meados dos anos 40, quando os
primeiros organismos multinacionais de crédito foram
instituidos com a finalidade de financiar a
recuperação das Nações arrasadas pela guerra,
mecanismo que em segundo momento também foi
estendido às Nações pobres ou em desenvolvimento,
como o Brasil, mas com objetivos totalmente
diferentes e tão daninhos quanto invisiveis aos olhos
dos cidadãos comuns do então chamado Terceiro
Mundo.

Como recordado por D. Geraldo, em um
primeiro momento os recursos foram fartamente
distribuidos pelo FMI, BID e Banco Mundial, visando à

transformação da matriz econômica das nações
pobres e agricolas, ou, melhor dizendo, sob este
pretexto. Mas, na medida em que os recursos
disponibilizados para a construção de infra-estrutura
foram utilizados para pagar às empresas estrangeiras
que executaram tais obras e para importar a
tecnologia necessária para a industrialização, as
Nações periféricas restaram como meros canais para
o retorno imediato desses recursos às nações
hegemônicas. E as sociedades das nações
subdesenvolvidas tiveram de arcar não apenas com
as dividas impagáveis, mas com o fracasso de
projetos nacionais irrealizáveis nos moldes propostos
pelos bancos. Ou seja, conclui que quase todo o
dinheiro que nos foi emprestado e que ainda hoje é
devido, apesar de já ter sido pago diversas vezes, na
verdade aproveitou quase que exclusivamente aos
paises hegemônicos.

Nomeado Primaz do Brasil no inicio deste ano,
D. Geraldo nos demonstra com grande propriedade
os meandros e labirintos da divida externa dos paises
pobres, dentre os quais se encontra a maior parte do
Brasil e dos brasileiros. E, mesmo com tão pouco
tempo de Primazia, demonstra toda a sua vocação
para a defesa dos mais humildes, que tanto têm
padecido pela escassez de recursos públicos
desviados para o pagamento da voraz e interminável
divida externa.

Apenas este ano, o Governo FHC, legitimo
representante dos interesses das potências
estrangeiras no Brasil, irá confiscar do povo brasileiro
e remeter para os cofres das grandes potências mais
de 70 bilhões de reais. E, mesmo tendo queimado
quase todo o patrimônio do povo brasileiro nas
privatizações, sob o pretexto de pagar a divida, no
próximo ano deveremos remeter ainda mais
recursos.

Enquanto esse volume fantástico de recursos é
sangrado dos cofres públicos, o povo brasileiro
padece da falta de toda sorte de proteção estatal: de
serviços de saneamento, água e esgoto, de
educação de qualidade, de saúde gratuita e confiável,
de habitação, de dignidade.

Sem dúvida, o maior dentre tantos méritos da
carta de D. Geraldo é nos alertar para a iniqüidade e
perversidade desta dívida que estrangula a soberania
das nações e as condena à escravidão pela
eternidade; iniqua por tratar igualmente nações que
precisam de tratamento diferenciado, e perversa, pois
alimenta a cadeia de miséria e subdesenvolvimento
que jamais nos permitirá saldar compromissos
assumidos e propostos em bases evidentemente
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impossíveis de serem cumpridas. Sabem disto as
Nações que recolhem os nossos preciosos recursos,
e sabem disto os nossos governos, que cinicamente
acenam com soluções absolutamente irrealizáveis.

O nobre Primaz despede-se do tema com a
seguinte indagação: "Será que um dia retornaremos
ao ponto de onde partimos, quando só poucas
naçOes tinham direito a tudo e os outros eram feitos
escravos, colônias dos ricos e inferno de pobres?"

Eu me permitiria responder a esta indagação,
que, tenho certeza, foi respondida por D. Geraldo ao
longo de seu texto, dizendo que este quadro há muito
se instalou em nosso mundo e, no caso de
continuarmos passivos enquanto nossa cultura,
nosso patrimônio material e genético e nossa
dignidade são vilipendiados, o futuro aguarda
repercussões ainda mais obscuras que estas.

Independentemente das soluções externas, os
brasileiros, assim como os demais povos oprimidos
do planeta, precisam resolver internamente, no
âmago de sua consciência, indagações básicas
como: "Quem somos nós? Onde estamos? E para
onde vamos?" De forma que nenhum homem ou
mulher que deseje trabalhar, estudar, construir e
multiplicar seja impelido a se acovardar por falta de
recursos para se desenvolver como homem e
cidadão.

A carta de D. Geraldo Majela Agnelo nos faz
refletir e desejar que o Brasil se liberte das correntes
que estrangulam todo o seu gigantesco potencial. E,
acima de tudo, faz nos orgulharmos de, apesar de
todas as dificuldades, sermos brasileiros e
contemporâneos deste grande cidadão.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exll

a palavra.
O SR. PAULO ROCHA (PT - BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, meu pronunciamento trata de uma
avaliação sobre o Sistema Financeiro da Habitação e
reclama maior intervenção das autoridades nesse
processo.

Solicito à Casa que apresse a aprovação de
duas proposições importantes: a primeira é o
chamado "Fundão", que prevê recursos para
financiamento da casa própria; a segunda refere-se
aó chamado Estatuto da Cidade. Trata-se de dois
projetos que reorganizam as cidades e o
desenvolvimento urbano no País.

A questão da moradia é um dos graves
problemas que vêm afligindo nossa população graças

à política habitacional implantada pelo Governo, que,
preocupado em correr atrás dos sucessos e prejuízos
provocados pelo Plano Real, nunca deu a
importância necessária à política urbana.

No Estado do Pará, além do déficit habitacional
de 400 mil unidades, na região metropolitana da capi
tal a situação beira o caos. Segundo estimativa do
IBGE, existem mais de 200 áreas de ocupação sub
normal, onde se amontoam 150 mil famílias, que
representam aproximadamente 40% da população,
"morando" em uma área de quase 2 mil hectares, só
na região continental de Belém e na ilha de
Caratateua.

Diante do quadro de acomodação e descaso do
Poder Público, só resta à população buscar a
ocupação de forma desordenada. Para se ter uma
idéia, todos os conjuntos habitacionais inacabados
ou abandonados no Estado do Pará foram ocupados
pela população sem teto, ultrapassando em muito a
marca de 7 mil unidades, número que dá ao Estado o
grau de recordista brasileiro em invasão de conjuntos
habitacionais.

Mas a Prefeitura de Belém, administrada pelo
Prefeito Edmilson Rodrigues, do PT, vem mostrando
que, quando estamos juntos na luta para atender às
necessidades básicas de uma população, todos os
entraves administrativos e obstáculos são
ultrapassados. No decorrer da semana que passou,
saíram duas portarias do Ministério do Planejamento,
passando para o município a cessão das áreas
denominadas Radional e Laranjeiras, garantindo
para as quase 3 mil pessoas que ocupam as áreas as
condições dignas de moradia pelas quais vêm
lutando ao longo desses 15 anos.

Desde 1997 a Prefeitura de Belém dispõe de
recursos para implantar projetos de urbanização
nessas áreas, mas, em razão de serem de
propriedade da União, tem sido inviabilizado o início
dos trabalhos de rede de esgoto sanitário,
abastecimento de água, pavimentação de ruas e
regularização fundiária. O mais importante, porém, é
a garantia da propriedade legal das casas aos
moradores.

Esses são alguns dos inúmeros projetos em
áreas de ocupação a serem executados por nossa
prefeitura. ~ compromisso das administrações
petistas, em respeito ao pleno exercício da cidadania,
o desenvolvimento de assentamentos em lotes
urbanizados para a população de baixa renda,
garantindo a ocupação racional com criação de
espaços de lazer, preservação ambiental e,
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principalmente, processos coletivos de geração de
renda mínima.

Como podemos ver, Sr. Presidente, nobres
colegas, quando há interesse e atuação conjunta en
tre parlamentares e Executivo, vencemos todos os
entraves que nos surgem à frente para possibilitar
melhores condições de vida à nossa população.

Aproveito para pedir o apoio dos nobres colegas
ao requerimento que apresentei solicitando a
formação de uma Comissão Especial que tem como
objetivo principal discutir o grave problema
habitacional em nosso PaIs. Temos inúmeros
projetos tramitando nesta Casa que, tenho certeza,
trazem grande contribuição para solucionar esse mal
que tanto sofrimento e aflição traz para nossa
população.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex·

a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PMOB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de comunicar à Casa que na quinta-feira,
às 10h, faremos audiência pública na Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
sobre o Sistema Financeiro da Habitação e o
problema da TR, com a presença de representantes
dos bancos, das construtoras, das cooperativas e
dos mutuários. Há necessidade de cuidarmos dessa
questão, que se configura atualmente como o
grande problema nacional.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Or. Rosinha,
que dispõe de até cinco minutos.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, sou um Parlamentar do Estado do
Paraná, mas, mesmo a uma certa distância do Distrito
Federal, acompanhei a administração do Governador
Cristovam Buarque. Somos do mesmo partido e
atentamente acompanhávamos todos os programas
que eram colocados em prática aqui no Distrito Fed
eral, bem como o processo de Campanha eleitoral.
Mesmo à distância, torcemos para que o nosso
Governador fosse reeleito.

A população do Distrito Federal, infelizmente,
na minha opinião, não desejou a continuidade de
Cristovam Buarque no Governo do Distrito Federal e

elegeu o Sr. Joaquim Roriz, que agora administra
com rancor político Brasília e todo o seu Entorno.

Assim que assumiu o Governo, o Sr. Joaquim
Roriz baniu o vermelho da aquarela. Toda e qualquer
placa de identificação das obras do Governo anterior,
confeccionada em vermelho, foi substituída pela cor
azul, utilizada em sua campanha. Até aí, nada de mal,
apenas mais um caso para ilustrar o nosso folclore
político, o que pode ser perfeitamente aceito como
normal.

A prática de apagar as lembranças da
administração anterior torna-se nefasta para a
população quando atinge exatamente os programas
exitosos, justamente aqueles que promoviam a
emancipação das pessoas, a tão almejada cidadania.
O Programa Bolsa-Escola foi um dos mais
importantes da administração de Cristovam Buarque,
talvez o que melhor representou a experiência
democrática e popular no Distrito Federal e o mais
premiado mundialmente, laureado que foi pela
Unesco, pelo Unicef e pela Escola de Administração
Pública da Fundação Getúlio Vargas.

As manifestações de repúdio e pesar contra o
fim desse programa têm sido amplamente divulgadas
pela imprensa. Por mais que o atual Governador e
sua Secretária de Educação venham a público
explicar que "não é bem assim", fica evidente que o
Governador do PMDB age movido pelo rancor
polltico. Acabar com um programa de sucesso
comprovado e de reconhecimento internacional é
tentar banir a possibilidade de transformar famintos
em cidadãos.

O atual Governador está substituindo a
educação, a participação popular, a construção da
cidadania, o programa de renda mínima, pela cesta
básica da mediocridade. Fosse outro o tempo, o
próximo passo seria salgar o terreno e declará-lo
maldito até a quinta geração. O pão e o leite acabam
todos os dias e precisam ser repostos. O saber, a
consciência critica, o domínio da leitura e escrita, uma
vez alcançados, ninguém tira.

Joaquim Roriz, que move todo seu ódio político
em relação ao ex-Governador, acompanhado
politicamente pelo Senador Luiz Estevão,
ultimamente, tem ocupado mais as páginas policiais
da grande imprensa nacional do que o banco dos
políticos honrados, sérios e honestos.

Colocado na CPI do Poder Judiciário como um
dos que se locupletaram com a corrupção na
construção do TRT de São Paulo, o Senador Luiz
Estevão tem a sua figura política hoje, bem como no
passado, ligada a Joaquim Roriz. Esses dois têm feito
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coro na destruição de trabalhos louvados no âmbito
nacional e internacional, como o Programa
Bolsa-Escola.

Quero lembrar que Joaquim Roriz, por ocasião
de outra CPI nesta Casa, a de Collor, também
estava envolvido, e seu nome veio à tona com o
comprometimento com a poUtica irregular e corrupta
daquele Presidente da República. Portanto, quando
pessoas com esse passado procuram destruir um
programa, sabemos que boa coisa não vem pela
frente, mas a destruição da cidadania.

O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, o
economista americano James Tobin foi laureado, em
1972, com o Prêmio Nobel de Economia por
apresentar uma tese na qual defendia uma taxação
sobre o capital especulativo, principalmente o capital
volátil internacional. Defendia o eminente economista
que, se taxássemos todos os capitais voláteis em
apenas 0,1%, poderramos ter uma receita em torno
de 160 bilhões de dólares/ano. Isso posto, ao cabo de
cinco anos, poderia ser constiturdo um fundo com
aproximadamente 1 trilhão de dólares, cifra essa
suficiente para erradicar a pobreza e a miséria do
planeta. O Brasil é o Pars que deve liderar esse
processo na América do Sul e na América Latina.

Já tive oportunidade de ouvir do próprio
Presidente da República que tinha simpatia pela taxa
Tobin. Para minha surpresa, ao ler a Folha de
S.Paulo de hoje, dei-me conta de uma matéria, em
que o "superministro" Pedro Malan diz que "nossa
postura é a de não impor controle para a sarda de
capital". Refere-se ao capital volátil internacional, de
cujo montante apenas 5% são aplicados na geração
de postos de trabalho, na geração de renda, e 95%,
de forma especulativa. Isso vem corroborar coma
nossa tese de que realmente o Ministro não é adepto
da taxação do capital volátil internacional, mas, sim,
do desemprego e da concentração de renda que
geram violência, pobreza e miséria. Atualmente se
discute que precisamos de uma nova ordem
econômica internacional, porque os 450 homens
mais ricos do planeta detêm metade da renda de
todos os cidadãos do globo. Vinte e oito por cento do
PIB mundial estão em poder de um grupo que gera
apenas 1% do emprego internacional. Existem no
planeta 1 bilhão de pessoas que sobrevivem com
menos de 1 dólar por dia. Por isso, defendemos a

instituição de uma nova ordem econômica
internacional e queremos que o Brasil lidere esse
movimento na América Latina. Mas, infelizmente, não
é este o pensamento do Sr. Pedro Malan, chefe
todo-poderoso do Governo Fernando Henrique
Cardoso, que está levando o Brasil à bancarrota e
trazendo desespero, desesperança e pobreza ao
povo brasileiro.

Era esse o meu pronunciamento nesta tarde.

O SR. ZAIRE REZENDE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. ZAIRE REZENDE (PMDB - MG. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, na
última sexta-feira, dia 19 de novembro, aconteceu
uma reunião interna do PMDB no Rio de Janeiro com
a participação dos Senadores Renan Calheiros, José
Alencar e Jader Barbalho, Presidente Nacional do
PMDB; do Deputado Michel Temer, Presidente da
Câmara dos Deputados; do Governador e
vice-Governador de Minas Gerais, Itamar Franco e
Newton Cardoso, respectivamente; do Deputado
Estadual Anderson Adauto, Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas; do Deputado
Armando Costa, Secretário de Saúde de Minas; do
Deputado Saraiva Felipe, Secretário-Geral do PMDB,
eeu.

A finalidade dessa reunião foi discutir dois
pontos importantes para o nosso partido. O primeiro
deles, a candidatura própria do PMDB à Presidência
da República em 2002 e, o outro, a continuidade ou
não do apoio do PMDB ao Governo Fernando
Henrique Cardoso.

Entre aqueles que ali estavam, houve um
acordo em que o PMDB deverá lançar candidato
próprio à Presidência da República em 2002.

Ademais, ficou decidido que iremos propor à
Executiva Nacional do partido a realização de U'1la
convenção extraordinária na- segunda quinzena de
fevereiro, dentro de três meses, portanto, para que o
partido decida se continua .ou não apoiando o
Governo Fernando Henrique Cardoso.

Pessoalmente, tenho certeza de que a resposta
dos delegados do partido em todos os 27 estados
será favorável a não mais apoiar o Governo Fernando
Henrique. Este fato é da maior importância, porque
trará mudanças radicais na correlação de forças
dentro do Congresso Nacional e enorme reflexo nas
eleiçOes municipais no ano 2000:
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A próxima etapa será a reunião da Executiva composiçêo, além do custo, o lucro. Se mudássemos
Nacional do nosso partido para definirmos a convocação o sistema de receita da empresa de tarifa para
da convençao extraordinária de fevereiro. preços, visando competir com outros operadores

Era o que tinha a dizer. privados, haveria grande aumento de preços no
O SR. BISPO WANDERVAL _ Sr. Presidente, mercado postal, abalando e prejudicando toda a

peço a palavra pela ordem. econômica nacional, sem nenhum ganho para a
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExA populaçêo ou para o Estado.

a palavra. Além do mais, a ECT ficaria fragilizada, pois, ao
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. mudar o seu sistema de formação de preços, iria

Pela ordem. Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, competir em desigualdade com a força econômica e
SrAs e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa operacional de grandes grupos capitalistas
para parabenizar uma das empresas do nosso PaIs estrangeiros. Perderia percentuais de mercado e
que mais me orgulham: a Empresa Brasileira de seria obrigada a enxugar seu contingente pessoal
Correios e Telégrafos. com a dispensa imediata de pelo menos 20% de seus

Nêo sei se V. Exa tem conhecimento, Sr. empregados, coisa de 20.400 pessoas. Ora,
Presidente, mas a ECT completou ontem, 22 de considerando-se como base quatro pessoas por
novembro de 1999, 191 anos - quase um bicentenário. fam!lia, mais de 100 mil pessoas iriam ficar
Todavia, muito pouco se falou sobre ela nesta Casa. desempregadas. O Sr. Egydio Bianchi quer

Ao mesmo tempo, quero manifestar minha engrossar ainda mais a lista dos desempregados do
preocupaçao com a situaçao dos 102 mil funcionários nosso PaIs, que já passa de mais de 10 milhões de
desta empresa. Ao receber um telegrama do Or. cidadêos.
Lindolfo Palhares Ferreira, Presidente do Sindicato Segundo pesquisas da USP - Universidade de
das Agências de Correio Franqueadas do Estado de sao Paulo, feita em novembro de 1998, a ECT tem a
sao Paulo (SINDIFRANCO), informando do sua imagem institucional, ou seja, a confiança da
aniversário quase bicentenário dos Correios e populaçêo nos Correios, agradando 92,5% dos
manifestando forte preocupaçao com o futuro da brasileiros, representando o maior Indice de
ECT, que emprega 102 mil pessoas e está ameaçada satisfaçao de empresas no PaIs, superando até a
de extinçao pelo Projeto da Nova Lei Postal, venho a imagem institucional da família, que representa 92,3
plenário expor as seguintes considerações: pontos percentuais da pesquisa.

~ incompreenslvel e foge da razão a A ECT, ano após ano, tem apresentado
manifestaçao pública do Presidente dos Correios, Sr. superávit em suas contas desde a criaçao das 1.600
Egydio Bianchi, afirmando que a nova lei abrirá agencias franqueadas, valiosos parceiros que só no
espaço, permitindo a entrada de novos competidores ano passado transferiram para os Correios 1,252
no mercado postal, ampliando-o e promovendo a bilhao de reais, ou seja, 40% do faturamento nacional
modernidade e a reciclagem dos atuais funcionários de 3,2 bilhões. Mantendo essa fortlssima participaçao
da empresa. O mercado postal brasileiro, público e no mercado postal, o Sistema Correios tem
privado, movimenta perto de 5 bilhões de reais ao sustentado o emprego direto e indireto de 102 mil
ano, e os Correios têm uma participaçao de pessoas. Em cada grupo de 500 brasileiros, pelo
aproximadamente 70%. menos um depende direta ou indiretamente da folha

Nesse contexto, é muito grande a ambiçao dos de pagamento da ECT e suas coligadas.
"correios" alternativos nacionais e estrangeiros em Os Correios entregam 16,7 milhões de objetos
querer entrar no sistema e tirar fatias da ECT. Eles postais por dia, e seus velculos rodam 60 mil
nao o têm conseguido até agora, simplesmente quilômetros diariamente. Os Correios ainda
porque a estrutura de preços da ECT é baseada em ganharam, neste ano de 1999, o troféu "Melhores e
tarifa pública muito baixa, devido à extensa Maiores", prêmio de destaque da revista Exame, que
capilaridade da rede de 13.300 agências, e mantém reconheceu a sua inquestionável eficiência e
os preços postais brasileiros nivelados por baixo, desempenho, como a melhor estatal brasileira.
favorecendo o povo e as empresas nacionais. Portanto, Sr. Presidente, toma-se incompreensrvel é

~ sabido que a tarifa representa o custo da até absurdo que oPresidente dessa estatal modelo venha
contraprestaçao de um serviço público. Já o preço, querer mínar o seu mercado, propondo rnedidas
uma remuneraçêo de natureza privada de fixaçêo de legislativas que a enfraquecem e conduzem a sua
valores comerciais de venda, tem em sua extinçao em 5 ou 10 anos, abrindo o seu mercado
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para a exploração de grandes grupos nacionais e Nordeste, de modo a identificar e aprimorar os
estrangeiros, sinalizando aumentos absurdos dos programas de interesse comum e financiar
preços postais e apagando da história brasileira essa complementarmente a sua execução e, de outro lado,
empresa que em 191 anos de existência tem atuar como entidade coordenadora e selecionadora
contribuído arduamente para a integração e o das ações dos Ministérios que tenham interesse no
desenvolvimento do Brasil. desenvolvimento regional.

Fica, pois, registrada a minha indignação e o As suas equipes, qualificadas técnica e
alerta para essa sandice que se quer perpetuar con- operacionalmente, darão valioso assessoramento às
tra o povo brasileiro, com a aprovação dessa Nova Secretarias de Planejamento dos Governos dos
Lei Postal como está sendo apresentada pelo Estados nordestinos e promoverão o entendimento
Governo. destes com as Associações de Prefeitos Municipais,

O Sr. Egydio Bianchi virá à Comissão de Ciência de modo a implementar uma atuação conjugada e
e Tecnologia, Comunicação e Informática, e harmônica, em que prevaleça, acima de tudo, o
certamente formalizarei a ele algumas perguntas, respeito aos interesses coletivos das comunidades
esperando respostas convincentes. Também irei nordestinas, visando à melhoria das condições de
apresentar emendas constitucionais a esse projeto vida e ao incremento do bem-estar de todos os
de lei, pois há vários pontos capciosos no sentido de cidadãos, o que significa, em última análise,
abrir o mercado internacional. Acredito nisso porque progresso e desenvolvimento.
há muitos elogios dos alemães, dos franceses, dos Portanto, essa atuação conjugada, coordenada
americanos, à Empresa Brasileira de Correios e e harmônica não privilegiará quaisquer interesses
Telégrafos. meramente de ordem executiva de nível federal,

Espero que não aconteça o que aconteceu com estadual ou municipal, quer em termos pol!ticos, quer
a companhia telefônica do Estado de São Paulo: partidários. O Brasil não é o Governo Federal, nem o
vieram os gringos, demitiram os funcionários Estadual, nem o Municipal: o Brasil é o povo
brasileiros e contrataram os espanhóis. Espero que brasileiro, e o nordestino obviamente é parte desse
com a Empresa de Correios e Telégrafos não povo.
aconteça o mesmo. Com essas novas atribuições, é de toda a

Gostaria que este pronunciamento fosse importância que sejam mantidos em funcionamento
divulgado no programa A Voz do Brasil e no Jornal os Escritórios Regionais que a Sudene
da Câmara. oportunamente instalou nas unidades federadas do

Muito obrigado, Sr. Presidente. Nordeste, indispensáveis à agilização das ações de
O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra consultoria, assessoramento e de participação na

pela ordem. coordenação de projetos e atividades de interesse de
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex. cada Estado e da Superintendência. Assim, os

a palavra. Escritórios Regionais fazem a Sudene mais próxima
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Pela ordem. Sem revisão às autoridades estaduais, de modo a fortalecer a

do orador.) - Sr. Presidente, SrSls e Srs. Deputados, faço parceria e a implementação das ações de interesse,
pronunciamento em favor da preservação da favorecer a realização dos estudos e pesquisas
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - voltadas ao conhecimento detalhado da situação de
SUDENE e de seus Escritórios Regionais em cada cada Estado e do Nordeste e, particularmente,
Estado do Nordeste, de acordo com as orientações promover o acompanhamento direto da situação
do Ministério da Integração Nacional, que pretende a . climática do semi-árido, para possibilitar a prevenção
sua reestruturação total. e a remoção dos efeitos socioeconômicos negativos

O Governo Federal acaba de dar mais uma da seca.
prova do seu interesse em contribuir para a promoção O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Com a
do desenvolvimento do Nordeste,' ao conferir novas palavra, pela ordem, o Deputado Paulo Feijó.
atribuições e responsabilidades à Sudene, para que O SR. PAULOFEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.
possa melhor desempenhar o papel C1ue justificou a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrSls e Srs.
sua criação. Deputados, quarta.:.feira· , passada, participei

Agora, ela terá disponíveis os instrumentos que atentamente de reunião de audiência pública da
lhe permitirão atuar conjuntamente com os órgãos de Comissão de Viação e Transportes para aqual o Ministro
planejamento dos Governos Estaduais da Região Eliseu Padilha foi"convocadoa fim de prestar
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esclarecimentos a respeito de possfveis irregularidades esclarecimentos prestados aos nobres
ocorridas no DNER, conforme exaustivamente divulgado colegas da Comissão de Transportes, que
pelos meios de comunicação. Cheguei, então, a integro, não pude extrair outra opinião que
algumas conclusões, que expus em pronunciamento não a da posição de completa lisura e
feito nesta Casa na quinta-feira. É esse mesmo pro- inocência do Ministro Eliseu Padilha, em
nunciamento que faço questão de repetir na Integra, face de supostas irregularidades no DNER,
por questão de justiça, porque as explicaçOes do com participação de funcionários em
Ministro dos Transportes me convenceram. pagamentos de indenizações milionárias

Mais do que isso. O Ministro Eliseu Padilha com cobrança de comissão.
demonstrou que realmente conhece profundamente Os comentários que agora teço a
sua área, tem total domlnio das ações do Ministério respeito desses fatos são decorrentes da
dos Transportes e, com certeza, tomou as medidas necessidade que tenho de manifestar, de
pertinentes às ocorrências. expor minha opinião sobre esses graves

O Presidente Fernando Henrique Cardoso fatos, amplamente veiculados pela imprensa
avalizou essa tomada de decisOes, e o Ministro nacional e, em alguns momentos, feitos de
saiu-se muito bem durante sua participação na forma até mesmo leviana, ao atacar a
Comissão de Viação e Transportes. imagem de um homem público de forma

Passo, então, a reler o pronunciamento que fiz: agressiva, sem dar-lhe o mesmo espaço
A minha trajetória polftica é toda ela para sua defesa.

calcada em principias que me norteiam e ao Considero, Sr. Presidente, que foi de
meu mandato, dentro de uma conduta de fundamental importência, para se dirimir as
ética, transparência, aliada ao diálogo e ao dúvidas a respeito do caso dos precatórios
debate democrático. e da participação do DNER, o depoimento

Como Parlamentar, representante do Ministro Eliseu Padilha. Suas colocações
nesta digna Casa de Leis, das questões a mim me convenceram, principalmente
pertinentes a minha região, o norte, pelo modo claro como foram feitas, e que
noroeste e centro-norte do Estado do Rio de demonstraram a imediata iniciativa do
Janeiro, tenho posto sempre em prática ess- Ministério dos Transportes na promoção da
es principias, procurando agir da melhor abertura de inquéritos administrativos para
forma posslvel para minha gente, com todo averiguação dos fatos e punição de
empenho e vigor posslve!. prováveis culpados.

São esses mesmos valores, os quais Este meu pronunciamento nasce da
mantenho ao longo de seguidos mandatos certeza de que tenho, conhecedor que sou
parlamentares, que me levam a avaliar da história política e do comportamento
situações, cenários e conjunturas com administrativo do Ministro Eliseu Padilha,
senso critico, procurando sempre levar em que este, em momento algum, coadunou,
consideração diferentes ângulos e enfoques compactuou com qualquer tipo de manobra
e deles retirar uma posição fundamentada. irregular, praticada por quaisquer que sejam
Nesse sentido é que participei da reunião da os órgãos sob a responsabilidade direta de
Comissão de Transportes, em que se fez sua Pasta. Apesar de não ter nenhuma
presente o Ministro dos Transportes, Sr. ligação com o Ministro, assumo esta defesa
Eliseu Padilha, para prestar esclarecimentos . de seu caráter, pelas provas inequívocas de
a respeito do envolvimento do DNER - sua retidão, de sua probidade.
Departamento Nacional de Estradas de Considero o Ministro dos Transportes
Rodagem - com possíveis irregularidades como um dos mais capazes colaboradores
com precatórios. do Presidente Fernando Henrique Cardoso,

O pronunciamento que agora faço, Sr. com habilidade política, elevado senso so-
Presidente, parte de um Parlamentar do cial, notadamente por ser ele autoridade
PSDB, sem vinculas diretos com o PMDB, revestida de experiência parlamentar. Uma
partido do titular do Ministério dos caracterfstica do Sr. Eliseu Padilha, muito
Transportes, sem ligação pessoal com o Sr. perceptível, na medida em que este tem
Eliseu Padilha. Entretanto, perante os procurado aproximar decisões de seu
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Ministério aos anseios mais próximos do
povo e da sociedade brasileira.

Encerro esse meu pronunciamento
reiterando o meu voto de confiança na plena
isençao de culpa do Ministro Eliseu Padilha
em possfveis irregularidades em
investigação entre o DNER e precatórios, ao
passo em que acredito ser necessário, em
regime de urgência, a identificaçao e
descoberta dos culpados pelo mal uso da
máquina administrativa nesse escandalo
que se anuncia, com as punições cabfveis
previstas em lei.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a

palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Neuton
Lima.

O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
encaminhar a esta Casa projeto de lei que dispõe
sobre a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis em todo o território nacional. Este
projeto, sem dúvida, norteará e normatizará a entrada
de pastores e de padres em toda a rede hospitalar no
território brasileiro, para prestar assistência religiosa
àqueles que estão carentes de ajuda não só médica,
não só material, mas também espiritual.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa
recebe o projeto de V. ExJl. e determina seu
prosseguimento de acordo com o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Luiz Antonio
Fleury.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou encaminhando a V. ExJl. requerimento de
informações dirigido ao Sr. Ministro de Minas e
Energia porque, no final de semana anterior, nos dias
13 e 14 de novembro, verificamos que nas principais
revistas nacionais, Veja, IstoÉ e Época, o material
publicitário da Agência Nacional de Energia Elétrica,
a Aneel, tinha quinze páginas. Estamos requerendo
ao Sr. Ministro que esclareça por que quinze páginas
de material publicitário para divulgar essa agência.

Relacionado a isso, também estamos
apresentando projeto de lei instituindo o ouvidor em
todas as agências, sendo este um representante dos
consumidores escolhido pelo Congresso Nacional, e
não, como é hoje, um dos diretores dessas agências.

É o que estou encaminhando a V. ·ExA

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa
recebe o requerimento e o projeto de V. ExA e
determina a tramitação regimental.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Esta
Presidência convoca todos os Srs. Parlamentares
que se encontram nas demais dependências da Casa
a comparecerem ao plenário, a fim de alcançarmos o
quorum necessário para o início da Ordem do Dia.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExJl.
a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, realizamos audiência pública na
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, com a
presença do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Alcides Tápías, com o objetivo de
debater alternativas para a construçao naval, algo
importante para o Estado do Rio de Janeiro e para o
País como um todo.

Com grande interesse por parte do Governo, de
Parlamentares, de empresários e de órgãos
representativos da classe dos trabalhadores, foi
criado um grupo de trabalho com o intuito de construir
proposta alternativa para a reativação desse
importante setor.

Ocorre que, nesse intervalo de tempo, estamos
verificando algumas ações que vêm prejudicando o
resultado final a ser elaborado. Refiro-me, em
primeiro lugar, ao fato de o Ministro dos Transportes
estar transferindo do Rio de Janeiro para Brasília o
Departamento de Marinha Mercante e de se
encontrar na pauta de hoje projeto de lei do Deputado
Paulo Octávio - e está com pedido de urgência - que
visa transferir a Agência Nacional de Petróleo do Rio
de Janeiro também para Brasília. Não se justifica
esse pedido de urgência, muito menos o conteúdo da
proposta. Se tivermos de aprofundar a lógica da
proposta, daqui a pouco vamos estar discutindo a
transferência da Sudene de Pernambuco para
Brasília. Ou seja, vamos estar centralizando aqui
todos esses órgãos, o que não corresponde à política
descentralizada que queremos construir para este
Pafs. Além disso, podemos situar tanto as agências
como os órgãos representativos próximos de onde
estão suas atividades afins.

A produção de petróleo do Estado do Rio de Ja
neiro justifica que a agência esteja ali localizada, o
que é importante tanto para os empresários
debaterem os assuntos ligados ao setor, como para
os próprios trabalhadores pressionarem as
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autoridades com referência às questões inerentes recebeu o nome de Grito da Sede. Essa mobilização
aos seus interesses. Quero, portanto, chamar a conta com a participação e o apoio das Igrejas
atenção dos colegas em relação ao conteúdo da Católica e Evangélica, dos clubes de serviço Rotary e
proposta. Lions, da Maçonaria e dos vários Prefeitos dos

Toda a imprensa nacional noticiou que o Brasil Municípios localizados naquela região que enfrentam
recebeu a maior plataforma de petróleo do mundo, os mesmos problemas, a mesma situação.
entregue em solenidade no Rio de Janeiro. Ocorre Sr. Presidente, enquanto outras cidades do
que, ao mesmo tempo em que há a alegria de ver o Nordeste e da Paraíba discutem o racionamento
Brasil explorando a sua potencialidade, há também a d'água, há exatamente um ano, aquela região tem o
tristeza de dizer que essa plataforma, que levou dois seu abastecimento d'água desativado. Em razão dis-
anos para ser construída no Canadá, poderia ter sido so, o abastecimento está sendo feito por meio de
feita no nosso País, visto que temos parque industrial carros-pipas, cujo custo gira em torno de 60 a 80
e mão-de-obra para tanto. E esse tipo de construção reais, o que está comprometendo a receita familiar.
é importantíssimo para movimentar uma série de E é exatamente por isso que, repito, com o
empresas fornecedoras de bens e serviços que giram apoio e a adesão dos Prefeitos, dos clubes de
em torno da indústria naval. O maior insumo seria o serviços e das igrejas, estaremos promovendo essa
aço, cuja utilização intensiva serviria para aquecer o mobilização popular. Queremos formalizar um
mercado de empregos em Minas Gerais, na documento que apresentará algumas sugestões, tais
Mannesman, onde se fabrica grande parte do como o aumento do número de carros-pipas, para
produto, válvulas, tintas, fios e outros. diminuir os seus custos, a perfuração de poços

A Petrobras está para fazer a licitação de artesianos na região e a limpeza de bacias, ou seja,
plataforma para o Campo de Barracuda, algo em soluções de curto e médio prazos.
torno de 2,5 bilhões de dólares, o que equivale a dois Sugerimos também a construção de duas
projetos Sivam ou a dez Linhas Amarelas. A própria barragens, a Barragem do Camará, localizada no
empresa reconhece que suas melhores plataformas Município de Alagoa Nova, e a Barragem de
na Bacia de Campos, a P-39, a P-31 e a P-34, foram Manguape, no Município de Alagoa Grande. Além
construídas em estaleiros nacionais. Esse projeto, disso, aproveitaremos essa mobilização para deixar
orçado em 2,5 bilhões de dólares, implica a registrada a nossa preocupação no que diz respeito
construção de dois navios-plataforma e tem imensa ao projeto da transposição das águas do São Fran-
potencialidade de se multiplicar e aquecer o mercado cisco.
de empregos no Brasil. Esse documento será enviado ao Sr.

O desemprego é indiscutivelmente o maior Governador do Estado e ao Sr. Ministro da Integração
flagelo nacional. É injustificável portanto que o nosso Regional, Senador Fernando Bezerra, com quem
País, ao encomendar plataformas no exterior, esteja estamos tentando marcar uma audiência. Também
gerando empregos fora e não aqui, como aconteceu vamos tentar entregar essas reivindicações ao Sr.
no caso do Canadá, onde a construção da plataforma Presidente da República.
por nós encomendada gerou mais de oitocentos Sr. Presidente, para que V. ExA tenha idéia da
empregos diretos. O interesse do Brasil precisa estar situação caótica, aflitiva e preocupante em que se
em primeiro lugar, e nada mais importante do que encontra aquela região, em função do preço dos
multiplicar o número de empregos aqui, para que carros-pipa, o cidadão está tomando banho dentro de
possamos combater a violência e a falta de iniciativa, uma bacia para depois reutilizar a água.
principalmente, entre a nossa juventude. Deixo aqui registrado o movimento que faremos

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a no próximo dia 27. Nosso objetivo é alertar não só as
palavra pela ordem ao Deputado Armando Abílio. autoridades municipais e estaduais, mas também o

O SR. ARMANDO ABíLIO (PMDB - PB. Pela Sr. Ministro da Integração Nacional. Temos de re-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs solver a curto prazo e definitivamente o problema de
e Srs. Parlamentares, com freqüência trazemos à água potável na região onde moro e exerço atividade
Casa inquietações relativas à falta d'água. profissional e polftica.

Em função dessa conjuntura, no próximo Muito obrigado.
sábado, dia 27, na cidade onde moro, Esperança,
que dista 25 quilômetros de Campina Grande, O Sr. Enio Bacci, § 22 do arf. 18 do
estaremos fazendo uma mobilização popular que Regimento Intemo, deixa a cadeira da
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Presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Parlamentares que venham ao plenário.
Precisamos do quorum constitucional para darmos
inIcio à votação. A Secretaria da Mesa fará soar as
campainhas para alertá-los.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
palavra como Llder do Bloco/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Como Lider. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, denuncio desta tribuna ato de
perseguição movido contra o ex-Deputado Ricardo
Gomyde, do PCdoB, que honrou esta Casa na última
Legislatura com seu mandato. Como dirigente
poHtico, Ricardo Gomyde integra hoje o PCdoB do
Paraná.

Depois de não ser reeleito, pleiteou, como era
natural, matrIcula na Universidade Federal do
Paraná.

Seu objetivo seria a transferência da
Universidade de Brasflia, onde cursava jornalismo,
para aquela instituição de ensino paranaense. Depois
da concordência do reitor da Universidade Federal do
Paraná e inclusive do relator do processo de
transferência no Conselho de Ensino e Pesquisa de
lá, houve a articulação de um grupo de conselheiros
contrários à orientação ideológica e poHtica do
ex-Deputado Ricardo Gomyde e acabaram vetando
sua transferência para aquela universidade.

Ora, o ex-Deputado Ricardo Gomyde
destacou-se nesta Casa como Parlamentar não
apenas asslduo, estimado, respeitado, sério e
eficiente, mas defensor, nos seus quatro anos de
mandato, do ensino público no Brasil.

Sr. Presidente, é um ato injustificável que a
maioria, dos conselheiros, por razões ideológicas e
poHticas, tenham vetado a transferência do
ex-Deputado Ricardo Gomyde, direito este que a lei
lhe assegura.

Em respeito à Universidade Federal do Paraná,
o ex-Deputado Ricardo Gomyde negou-se até o
momento a recorrer ao Poder Judiciário. Esperou que
sua transferência da Universidade de Brasflia para
aquela universidade acontecesse sem maiores
problemas. Contudo, houve' aqueles que
lamentavelmente não concordaram, impondo um ano
de prejulzo ao ex-Deputado Ricardo Gomyde.

Sr. Presidente, queremos manifestar solidariedade
ao ex-Deputado dirigente do PCdoB no Estado do

Paraná, assim como condenar e repudiar a atitude
discriminatória e preconceituosa que parte do
Conselho de Ensino e Pesquisa adotou na
Universidade Federal do Paraná, vetando o direito
sagrado e o ato de justiça que seria a transferência do
ex-Deputado Ricardo Gomyde da Universidade de
Brasflia para a Universidade Federal do Paraná.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa. foi o
grande articulador da aprovação nesta Casa da
emenda constitucional que disciplina o uso de
medidas provisórias. Chamou para si a
responsabilidade de proporcionar o acordo de todas
as bancadas. Isso resultou num texto extremamente
avançado - pelo menos dentro da realidade em que
estávamos naquela ocasião.

A matéria foi ao Senado Federal. A notícia que
nos chega é de que aquela Casa modificará a
proposta oriunda da Cêmara dos Deputados.

Apelo a V. Exa. no sentido de que leve essa
preocupação aos Srs. Líderes.

Se o nobre Presidente atender aos meus
apelos, à pertinência dos meus argumentos,
solicito-lhe empenho no sentido de que a matéria
possa constar - caso o Congresso Nacional seja
convocado extraordinariamente - da pauta de
convocação extraordinária do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tomarei
com muito prazer as duas providências sugeridas por
V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário, precisamos de mais
onze presenças para completarmos o quorum
constitucional, a fim de darmos início à votação.

O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero iniciar meu
pronunciamento no dia de hoje referindo-me à
recente aprovação, em Comissões desta Casa, de
duas proposições fundamentais: a Proposta de
Emenda à Constituição nll 601, de 1998, que inclui o
direito à moradia entre os direitos sociais definidos
pelo art. 6ll da nossa Carta Magna, aprovada em
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Comissão Especial, bem como o Projeto de Lei nll
2.710, de 1992, de iniciativa popular, que institui o
Sistema Nacional de Habitação e cria o Conselho e o
Fundo Nacional de Habitação, aprovado na
Comissão de Finanças e Tributação.

A inserção do direito à moradia em nosso texto
constitucional reveste-se da maior importância:
desde 1948 o acesso à moradia é reconhecido pela
ONU como direito social, e em 1996 a Conferência do
Habitat 11, realizada em Istambul, reafirmou esse
direito.

Resultante da Conferência, a Agenda Habitat,
da qual o Brasil é signatário, elenca, entre seus
princípios e objetivos essenciais, a moradia
adequada para todos, como um direito que deve ser
progressivamente assegurado, e o desenvolvimento
sustentável dos assentamentos humanos. Aceitar tal
posição significa colocar uma responsabilidade
bastante grande nas mãos do Poder Público, que via
de regra apresenta-se como o principal garantidor
dos direitos sociais.

Não que o Estado tenha a obrigação de "dar'
moradia a todos os cidadãos; não preconizamos uma
postura assistencialista. Contudo, o reconhecimento
do direito à moradia implica, certamente, uma
obrigação de implementar programas que possam,
de fato, alcançar toda a população que hoje não
dispõe de moradia adequada.

Moradia adequada, cumpre frisar, não pode ser
confundida apenas com um teto, mas compreende
um conjunto de elementos ligados ao saneamento
básico, serviços urbanos, educação e saúde. A
carência de moradia adequada, assim entendida, é
um problema grave a ser enfrentado pela sociedade
brasileira, derivado, em grande parte, do caráter
intenso e concentrador do nosso processo de
urbanização, que não se fez acompanhar da oferta de
unidades habitacionais, infra-estrutura, serviços e
equipamentos urbanos suficientes na maioria das
nossas grandes cidades.

Para que se tenha uma idéia da dimensão do
problema do déficit habitacional, vamos ilustrar com
alguns números. Estudos técnicos específicos
estimavam, para o início desta década, a
necessidade de construção de um montante entre 3,4
milhões e 5 milhões de novas moradias.
Paralelamente, calculava-se em cerca de 9 milhões o
número de moradias consideradas inadequadas,
pela carência ou insuficiência de infra-estrutura
básica.

Outro ponto a ser considerado diz respeito à
faixa de população atingida pela carência de

moradias. Dados indicam que, do total do déficit de
novas moradias urbanas, cerca de 85% referem-se a
famílias com renda mensal inferior a 5 salários
mínimos. Trata-se de uma parcela da população que,
certamente, terá dificuldades para obter uma moradia
adequada pelos mecanismos convencionais de
mercado.

E o que vem sendo realizado, Sras. e Srs.
Deputados, pelo Govemo Federal? Lamentavelmente,
muito pouco. A retrospectiva histórica nos mostra que a
população de mais baixa renda ainda não conseguiu ter
suas necessidades habitacionais convenientemente
supridas.

O Governo FHC colocou em execução alguns
programas que, em princípio, procuram refletir a
diversidade do problema habitacional brasileiro, de
forma a intervir nas várias faces que caracterizam o
déficit. Entre os mais importantes, citamos o
Pró-Moradia, o Habitar-Brasil e o Carta de Crédito,
para não falar no recente Programa de Arrendamento
Residencial. Não obstante, os resultados têm sido
modestos, em termos de número de famílias
atendidas, permitindo que o déficit continue
agravando-se.

São muitos os problemas identificados. O
Pró-Moradia, que atendeu apenas cerca de 330 mil
famílias entre 1995 e 1998, encontra-se atualmente
paralisado em função da incapacidade de Estados e
Municípios contraírem novos empréstimos junto ao
FGTS. Em relação ao Habitar-Brasil, além do pequeno vol
ume de recursos alocados, ainda temos que lidar com os
discutíveis critérios adotados para sua aplicação, o que dá
margem a manipulações de caráter político por ocasião da
liberação dos recursos. O Programa Carta de Crédito,
embora se mantenha em funcionamento regular, atendeu,
entre 1995 e 1998, aproximadamente 350 mil famili8s,
sendo a seleção dos beneficiários conduzida segundo
parâmetros de uma linha de crédito bancário convencional.

Basicamente, podemos observar que ainda não
foi equacionado convenientemente um aspecto fun
damentai da política habitacional, que é a questão
das fontes de recursos. Praticamente todos os
programas em andamento são lastreados em
recursos do FGTS que, por um lado, não é mais uma
fonte muito farta e, por outro, implica custos
financeiros incompatíveis com a capacidade de
pagamento da população de baixa renda.

Diante desse quadro, a aprovação das duas
proposições citadas inicialmente reveste-se da maior
importência. Estou certo de que, com a nossa
atuação enquanto Parlamentares, estamos
contribuindo decisivamente para que se consiga,
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PSDB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PIAuf

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PMDB

Armando Abílio
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Efraim Morais

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 1

PARAfBA

PMDB
PMDB
PMDB
PFL

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 7

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 13

MARANHÃO

Eliseu Moura PPB
Gastão Vieira PMDB
José Antonio PSB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Presentes do Maranhão: 8

SRS.

Bloco

ACRE

PFL
PPB
PFL
PFL

Partido

Antônio Jorge
Darci Coelho
João Ribeiro
Osvaldo Reis

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 4

TOCANTINS

PTB
PFL
PFL
PMDB

AMAZONAS

Átila Lins PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Presentes do Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 4

Anivaldo Valle
Deusdeth Pantoja
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 7

RORAIMA

Elton Rohnelt PFL
Luciano Castro PFL
Presentes de Roraima: 2

PARÁ

PSDB
PFL
PDT
PMDB
PSDB
PT
PSDB

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES
DEPUTADOS:

rantir O acesso à moradia a todos os cidadãos brasi- Pastor Amarildo PPB
leiros. Presentes do Tocantins: 5

Era o que tínhamos hoje a dizer. Muito obrigado.
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PSB/PCdoB

Presentes da Bahia: 16

Adir Cabral
Ayrton Xerêz

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Danilo de Castro PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Odelmo Leão PPB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerlls: 31

ESP(RITO SANTO

Alolzio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

PFL
PPS

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

BAHIA

PFL
PMDB
PTB
PMDB
PCdoB
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PFL

SERGIPE

PSDB
PSB

Augusto Franco
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 2

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

Claudio Cajado
Coriolano Sales
Félix Mendonça
Geddel Vieira Lima
Haroldo Lima
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Lourenço
José Rocha
Jutahy Junior
Mário Negromonte
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Ursicino Queiroz

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 10

Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 8
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Aldo Rebelo
André Benassi
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderley
Celso Giglio
Corauci Sobrinho
De Velasco
Delfim Neto
Dr. Evilásio
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Gilberto Kassab
José Genorno
José Machado
Julio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Neuton Lima

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT

Abelardo Lupion
Chico da Princesa
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simoes
Ivanio Guerra
José Borba
Luiz Carlos Hauly

Barbosa Neto
Euler Morais
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Presentes de Goiãs: 7

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PSDB

Paulo Kobayashi PSDB
Ricardo Izar PMOB
Robson Tuma PFL
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de Slo Paulo: 28

MAlOGROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Murilo Pinheiro PTB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB
Alberto Fraga PMDB
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 6

PSB/PCdoB

PLlPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCDOB

PUPST/PSL
PSB/PCOOB

PSB/PCDOB

Coronel Garcia PSDB
Eber Silva POT
Fernando Gabeira PV
Francisco Silva PPB
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
Jorge Wilson PMDB
Laura Carneiro PFL
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

PCdoB
PSDB
PSDB
PPB
PL
PTB
PFL
PST
PPB
PSB
PPS
PT
PFL
PT
PT
PSDB
PTB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
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Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Osmar Serraglio PMDB
Rubens Bueno PPS
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 15

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder ReisPFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon POT
Presentes de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Morroni PT
Fetter Júnior PPB
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Synval Guazzelli PMDB
Telmo KirstpPB
Waldir Schmidt PMDB
Presentes do Rio Graf.lde do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)...,. A lista
de presença registra o comparecimento de 250
Senhores Deputados. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que e~tá sobre a
mesa e da constante .da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)~ Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor: .

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno

desta Casa, requeremos a V. Ex.!! urgência na aprecia
ção do Projeto de Lei n2 314/99, de autoria do Deputa
do Paulo Octávio, que trata da alteração do parágrafo
único do art. 72 da Lei n2 9.478/97.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1999. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB - Odelmo Leão, Líder do PPB
- Paulo Octávio, PFL - Aldo Rebelo, Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - José Genoíno, Líder do
PT - João Herrmann Neto, Líder do PPS 
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL.

O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExA a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não temos
número ainda para deliberar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex.!!
tem razão. Vou ouvir os Srs. Líderes e aguardarei o
quorum regimental de 257 Srs. Deputados.

Como vota o PV?
Como vota o PPS?

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos favorá
veis ao projeto; portanto, à urgência. O PPS vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PUPST/PSL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Blo
co Parlamentar PUPST/PSL vota "não".

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não" à urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não" à urgência.

Como vota o PDT?
Trata·se do Projeto de Lei n2 314, de 1999.
A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, o PDT vota contra,
porque hoje mais de 70% da produção de petróleo
está no Rio de Janeiro e não foi por acaso que a
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Elton Rohnelt
Luciano Castro

Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda

Átila Lins
José Melo
Luiz Fernando
Pauderney Avelino

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Zenaldo Coutinho

PROJETO DE LEI NIl. 88, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nll 88-A, de 1999, que dispõe sobre o
serviço auxiliar e voluntário nas Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares;
tendo pareceres dos relatores designados
pela Mesa em substituição às Comissões:
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação, com substitutivo (Re
lator. Sr. Arnaldo Faria de Sá); de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Sr. Edson
Andrino); e de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (Relator. Sr.
Inaldo Leitão).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Requerimento sobre a mesa, nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, a retirada do(a) PL nll. 88/99, constante
da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Painel
EletrOnico registra a presença de 262 Srs. Deputados.

RORAIMA

PFL
PFL

PARÁ

PSDB
PFL
PDT
PMDB
PSDB
PT
PSDB

AMAZONAS

PFL
PFL
PPB
PFL

RONDONIA

POT
PMDB
PDT

agência teve como sede, desde a sua criação, aquele
Estado. Votamos contra também por entendermos
que é uma injustiça e até mesmo dar marcha a ré na
história, na medida em que é lá que se concentram
todos aqueles diretamente envolvidos na produção e
na exploração de petróleo e é lá que estão as
subsidiárias e a própria sede da Petrobras.

Então, não podemos aceitar que um Deputado
até respeitamos o fato de este Deputado ser de
Brasflia - queira concentrar as decisões na Capital do
País.

O PDT encaminha o voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT

vota "não".
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".
O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL, em
virtude do baixo quorum e também da discussão que
está sendo travada pelos Líderes, pede a retirada do
requerimento de urgência da sessão de hoje e o
adiamento da votação para outra sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirado
o requerimento.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requerimento
foi retirado quando já estava em apreciação, em
processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Por
acordo político é possível retirar; mas, se V. Exa.
quiser, consulto os Líderes. .

O SR. WALTER PINHEIRO - Seria importante.
(Pausa.) , , .

O SR. PRESIDENTE (Michelfemer) 
Deputado Walter Pinheiro, pondero que -em outras
tantas ocasiões já fizemos assim -, quando não há
acordo, retira-se o pedido. Não estava na Ordenido
Dia; foi incluído aqui fora da Ordem do Dia. .

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. presidente,
admitindo-se a consulta aos' demais Líderás,
aceitamos a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-
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Sérgio Carvalho PSDB RIO GRANDE DO NORTE

ACRE Betinho Rosado PFL

IIdefonço Cordeiro PFL PARAiBA
Joêo Tota PPB
José Aleksandro PFL

Armando Abílio PMDB

Zila Bezerra PFL
Carlos Dunga PMDB
Domiciano Cabral PMDB

TOCANTINS Efraim Morais PFL

Antonio Jorge PTB
Inaldo Leitêo PSDB

Darci Coelho PFL Marcondes Gadelha PFL

Joêo Ribeiro PFL
Ricardo Rique PSDB

Osvaldo Reis PMDB
Wilson Braga PFL

Pastor Amarildo PPB PERNAMBUCO

MARANHÃO Carlos Batata PSDB

Antonio Joaquim Araújo PPB
Djalma Paes PSB

Eliseu Moura PPB
Eduardo Campos PSB

Gasta0 Vieira PMDB
Inocêncio Oliveira PFL

José AntOnio PSB
Joao Colaço PMDB

Neiva Moreira PDT
Joaquim Francisco PFL

Nice Lobao PFL
José Mendonça Bezerra PFL

Pedro Fernandes PFL
José Múcio Monteiro PFL

Pedro Novais PMDB
Pedro Eugênio PPS

Remi Trinta PST
Salatiel Carvalho PMDB

CEARÁ
ALAGOAS

Antonio Cambraia PSDB
Albérico Cordeiro PTB

Chiquinho Feitosa PSDB
Helenildo Ribeiro PSDB

Inácio Arruda PCdoB
José Thomaz NonO PFL

José Linhares PPB
Luiz Dantas PST

Leo Alcântara PSDB
Regis Cavalcante PPS

Manoel Salviano PSDB SERGIPE
Marcelo Teixeira PMDB
Nelson Otoch PSDB

Augusto Franco PSDB

Raimundo Gomes de Matos PSDB
Pedro Valadares PSB

Rommel Feijó PSDB BAHIA

Sérgio Novais PSB Claudio Cajado PFL
Ubiratan Aguiar PSDB Coriolano Sales PMDB

. ,',"

Félix Mendonça PTB

.PIAui Geddel Vieira Lima PMDB

Átila Lira PSDB
Haroldo Lima PCdoB

B.Sá PSDB
J~ques Wagner PT

Ciro Nogueira PFL
Joao Almeida PSDB

Gesivaldo Isaias PMDB
J~ao L~ao . PSDB

Heráclito Fortes PFL
Jonival Lucas Junior PPB

Joêo Henrique PMDB
José Lourenço PFL

Themfstocles Sampaiª PMDB
José Rocha. PFL
Jutahv Junior PSDB
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Manoel Castro PFL RIO DE JANEIRO
Mario Negromonte PSDB
Paulo Magalhães PFL

Aldir Cabral PFL

Pedro Irujo PMDB
Ayrton Xerêz PPS

Roland Lavigne PFL
Bispo Rodrigues PL

Ursicino Queiroz PFL
Celso Jacob PDT

Walter Pinheiro PT
Coronel Garcia PSDB
Dr. Heleno PSDB

MINAS GERAIS EberSilva PDT

Ademir Lucas PSDB
Fernando Gabeira PV

Aécio Neves PSDB
Francisco Silva PPB

Antônio do Valle PMDB
lédio Rosa PMDB

Aracely de Paula PFL
Jair Bolsonaro PPB

Bonifácio de Andrada PSDB
Jandira Feghali PCdoB

Cleuber Carneiro PFL
Jorge Wilson PMDB

Danilo de Castro PSDB
Laura Carneiro PFL

Eduardo Barbosa PSDB
Luís Eduardo PDT

Eliseu Resende PFL
Luiz Salomêo PDT

Gilmar Machado PT
Luiz Sérgio PT

Herculano Anghinetti PPB
Milton Temer PT

Jaime Martins PFL
Miriam Reid PDT

João Fassarella PT
Miro Teixeira PDT

José Militão PSDB
Pastor Valdeci Paiva PST

Júlio Delgado PMDB
Paulo Baltazar PSB

Lael Varella PFL
Paulo Feij6 PSDB

Márcio Reinaldo Moreira PPB
Roberto Jefferson PTB

Marcos Lima PMDB
Rodrigo Maia PTB

Mário de Oliveira PMDB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB

Odelmo Leão PPB
Rubem Medina PFL

Paulo Delgado PT
Simêo Sessim PPB

Philemon Rodrigues PMDB
Vivaldo Barbosa PDT

Roberto Brant PFL
Wanderley Martins PDT

Romel Anízio PPB SÃO PAULO

Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB

Aldo Rebelo PCdoB

Silas Brasileiro PMDB
André Benassi PSDB

Virgílio Guimarães PT
Arnaldo Madeira PSDB

Vittorio MedioJi PSDB
Ary Kara PPB

Walfrido Mares Guia PTB
Bispo Wanderval PL

Zaire Rezende PMDB
Celso Giglio PTB
Corauci Sobrinho PFL

EspíRITO SANTO De Velasco PST

Aloízio Santos PSDB
Delfim Netto PPB

Feu Rosa PSDB
Dr. Evilásio PSB

José Carlos Elias PTB
Duilio Pisaneschi PTB

Magno Malta PTB
Edinho Araújo PPS

Marcus Vicente PSDB
Eduardo Jorge PT

Max Mauro PTB
Gilberto Kassab PFL

Rita Camata PMDB
José Genoíno PT
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Antônio Carlos Konder ReisPFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
GervásioSilva , PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José CarlbsVieira PFL
Luci CholnMki PT
Raimundo';0olombo PFL
Renato Víail'na PMDB
Serafim'Ven'Zon PDT

Rlb~NDEDO SUL

PT
POT
PPB
PTB
PMDB
PDT
PT
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PMDB

Adão Pretto'
Alceu Cólla:fSs
Augusto'Nardes
Caio Rielã
DarcisioPerondi
Enio Bacei
Esther Grossi
Fernando Marroni .
Fetter Júnior
Júlio Redecker
tuiz Mainardi
Márcos Rólim
Mêtldes Ribeiro Filho
N'elson Matêhezan
'Nélson Proença
O&valdo BiOlchi
Synval Guanelli
TefMo Kirst '
Mrdir Schmidt
1.1 de Presentes: 262

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há quo
rum para deliberação.

Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Osmar Serraglio PMDB
Rubens Bueno PPS
Werner Wanderer PFL

SANTA CATARINA

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT

PT
PSDB
PTB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSOB
PSOB

MATO GROSSO

PFL
PTB
PSDB
PMDB
PMDB

DISTRITO FEDERAL

PCdoB
PMDB
PMDB
PSDS
PFL
PMDB

MATO GROSSO DO SUL

PMDB

PARANÁ

PFL
PSDB
PT
PSDB·

Marçal Filho

Abelardo Lupion
Chico da Princesa
Dr. Rosinha
FlávioArns

Barbosa Neto
Euler Morais
Lidia Quinan
Lúcia Vania
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson

Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Ricardo Noronha

Celcita Pinheiro
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Wilson Santos

José Machado
Julio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Ricardo Izar
Robson Tuma
Sampaio Dória
Silvio Torres
Zulaiê Cobra
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o seguimento. Como votam os Srs. líderes?
Como vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - O PPS vota "sim", Sr.
Presidente. '

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) -' Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PLlPST/PSL vota "sim", mas pelo
mesmo encaminhamento do acordo da semana
passada, ou seja, se for mantido o acordo da 'semana
passada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"sim".
Como vota o PDT?
:0 SR.·CELSO JAéOB (PDT - RJ. Sem revisão

dó orador.) ~ Sr. Presidente, o POT vota ,"sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"sim". ' ,
, Como vota o PTB?

O SR. CELSO GIGLIO (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".
, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
dn'ão". '

Como vota o PPB?
" O SR. ODELMO LEÃO (PPB ~'MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"não". " , '

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"n'ão". '

Como vota o PT?
Deputado WàlterPinheiro, o PT vota "sim", não

é?
Como vota o PT, Deputado Geraldo Magela?
O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem

revisão do, c;>rador.)":"Sr. Presidente, o PT vota pela
, r~tirada e gostaria rapidamente de justificar. Temos

Lima discordância no que diz respeito ao mérito do
projeto, mas apesar' da discordância, no mérito há

, outras quêstões para as quais estamos àlert~ndo o
autor e" os líderes, dos outros partidos. Essas
questões condenam de morte o projeto por vicio de
inconstitucionalidade. Temos até a disposiçao de não
obstruir, de não impedir ou de não dificultar a
tramitação do projeto, desde que haja acordo em

questões que são muito pequenas, a exemplo de
estabelecer no projeto que aqueles que serão
contratados como voluntários exercerão a atividade
de defesa civil, que constitucionalmente é uma
atividade do Corpo de Bombeiros. Além do mais, há
absurdos como o fato de que os contratados não
terão nenhum direito trabalhista e previdenciário, não
estarão ,sujeitos a nenhum tipo de beneficio
trabalhista. 'Então, até apelamos para as lideranças
do PFL, do Governo, do PMDB e do PSDB, a fim de
que possamos discutir á exaustão. Já oferecemos
sugestões para aprimoramento do projeto e até
declaramos que, mesmo votando contra, não
colocariamos óbices maiores á tramitação, desde
que essas sugestões pudessem ser aceitas.

, Sr. Presidente, há um item no projeto que diz
que os estados poderão, após a sua aprovação,
estabelecer outros casos de contratação de
voluntários para a Policia e para o Corpo de
Bombeiros, deixando a critério dos estados o
estabelecimento desses outros casos, o que é um
absurdo, porque pode gerar situações absolutamente
esdrúxulas, com as quais nós não podemos
concordar.

, ,Por isso não temos outra alternativa a não ser
pedir a retirada do projeto, para que seja apreciado
em momento mais oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim".

Como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
votá "não".

" Como vota o PSDB?

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do
PSDB, gostaria de fazer um pequeno comentário.

Este projeto, que já vem sendo discutido há
algum tempo, tem sido aperfeiçoado, e nós achamos
que hoje ele atende ao objetivo inicial de liberar um
contingente maior de policiais civis e militares que
prestam serviços administrativos, substituindo-os por
voluntários que, alistados no Exército, não podem
prestar serviço militar por excesso de contingente.
Esses jovens terão uma oportunidade de trabalho,
receberão um salário, não portarão armas e poderão
permanecer apenas dois anos nesse serviço.

Enfim, penso que o projeto atende aos
interesses gerais. Ele foi aperfeiçoado, inclusive com
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algumas mudanças inseridas pelo' próprio PPS. Acho
que estamos prontos para votar.

Portanto, encaminhamo~ cO,ntra a·retirada.
O SR. PRESIDENTE (MichelTemer) - O PSDB

vota "não".
Como vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não"
por considerarmos que O'projeto já foi bastante
discutido. Trata-se de matéria importante, cuja
aprovação permitirá que o excedente das Forças Ar
madas seja utilizado nas Forças Auxiliares.

Considero o projeto bom, pois fará com que os
jovens tenham uma ocupação; algo fundamental para
o País neste momento em qué'grassa o desemprego.

O projeto está devidamente instruído:-Assim, o
PFL vota "não" à retirada pará 'que possamos decidir
sobre a matéria nesta tarde. .'.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temei) - Como
vota o Governo?

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB:'" 8P, Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse projeto já foi
adiado sucessivas vezes: :Trata-se de' assunto
bastante conhecido, de maneira que considero
oportuno o Plenário debruçar":se sobre ele.a'votar,

Portanto, o Governo vota "não" à retirâd~.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ')..., Os Srs.

Deputados que o aprovam pérmaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. GERAU)O MAGELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"

a palavra.
O SR. GERALDO MAGELA (PT - DE Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
Verificação concedida. . .'-' :

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. . .

O SR. PRESIDENTE (Micrel Temer) - Tem v,. Ex"
a palavra. . , '

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG., Sem
revisão do orador.) - Sr. I "Presidente, o.. PPB
encaminha o voto "não".:: . .

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DE·Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT entra em
obstrução. ' ';'~f.·"

A SRA. JANDIRA FEGI,iALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revis~o da oradora:.~ - Sr. Presidente, o

Bloco Parlamentar PSB/PCdoB estará em obstrução
até que seja atingido o quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que venham ao plenário, pois
teremos votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
acompanha a obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"não".

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem
revisão, do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca
seus Parlamentares a virem ao plenário porque
estamos em processo de votação nominal.

A orientação do partido é que votem "não".
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
alertar a bancada dp PMDB para o fato de que o
requerimento que está sendo votado referir-se a
projeto do Deputado Alberto Fraga, do nosso partido.

Portanto, o PMDB vota "não", contra a retirada
do requerimento.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
que acione as campainhas e determine o
encerramento das reuniões de Comissões, para que
possamos votar a pauta de hoje, que contém vários
projetos e votaçOes nominais.

O PPB encaminha o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A

.'J,ecretária da Mesa atenderá à sugestão do Líder
Odelmo Leão e fará fazer soar as campainhas. Além
~!sso, comunicará às Comissões que estão

.; trabalhando que já teve início a Ordem do Dia.
!>, '. Todqs devem vir ao plenário. Temos votação de

'màtéria;mportante na tarde e na noite de hoje.
. O', SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
" O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
.8 palavra., '
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, foi instalado o Fórum
Previdenciário de São Paulo. O novo prédio
funcionará na rua José Bonifácio, 237, centro velho
da cidade.

Serão cinco varas, todas especializadas em
questões relacionadas a benefícios previdenciários
do INSS. De início, as novas varas federais terão sob
sua responsabilidade 6 'mil processos cada,
totalizando 30 mil ações, todas elas provenientes das
24 varas cíveis da Capital, que terão com essa
iniciativa redução significativa em seus acervos.

O Fórum agilizará a tramitação das ações,
beneficiando diretamente a população, uma vez que,
com a inauguração, toda matéria previdenciária será
distribuída automaticamente para as novas varas,
melhorando assim o andamento dos processos.

Tal iniciativa vem ao encontro dos anseios da
população e de toda a Magistratura federal, que
deseja e trabalha por um Judiciário cada vez mais
rápido e eficaz.

A solenidade de inauguração contou com a
presença de um grande número de magistrados,
funcionários e autoridades. O destaque ficou por
conta do pioneirismo da Justiça Federal de São
Paulo, que teve a sensibilidade e a iniciativa de
implantar pela primeira vez 'no País' um fórum
exclusivo para cuidar de matérias relativas a
beneficios sociais. O Presidente do TRF da 311

Região, Dr. José Kallas, destaéóu a importência da
especialização das varas no novo fórum: "Neste ato
estamos privilegiando o cliente) Nesse caso, o cliente
éj talvez, o cidadão mais carente da Justiça".

Disse ainda que tanto os funcionários como os
juízes estão comprometidos com a eficácia e a ordem
jurídica: "São eles os responsáveis pela prestação de
um serviço rápido e eficiente". .

Orgulhoso de mais essa etapa de progresso na
Justiça Federal, o Presidente Kallas comunicou que o
TRF da 311 Região recebeu o Prêmio NaCionàl de
Qualidade de Vida. Mais um bom motivo e ainda um
incentivo para o trabalho realizado por todos no Tribunal.

Foi uma cerimônia "transcendental" e não fOr
mal. São Paulo dá" o exemplo mais -uma vez,dê
avanço em beneficio da população. Aliás, a Justiça
Federal sempre teve posicionamento firme emfrel'lte
às questões da Previdência, ainda que. ocorra ;um
excesso de recursos protelatórios.

Quero registrar que a Justiça Federal de São
Paulo foi a pioneira ha decisão do famoso "processo
dos 147", numa decisão de mérito do Dr. Humberto

Filgueiras, em dezembro de 1991, e execução por
decisão dos juízes de plantão, Drs. José Luiz Gomes
da Silva e Paulo Theotônio Costa, em janeiro de
1992. Tal sentença acabou beneficiando todos os
Estados brasileiros.

Quero destacar o trabalho do Presidente Ka\las,
do Diretor do Foro; Wilson Zauhy Filho, e do
Presidente da AJUFESP, Dr. Maurício Kato, em
Brasília, na busca ,de recursos para melhorar a
Justiça Federal.

Espero agora' que o próximo a ter esse
tratamento seja o foro criminal da Justiça Federal,
porque é preciso valorizar a Justiça de Primeiro Grau,
local onde se processa e faz justiça.

Orgulho-me de ser paulista e de ter participado
desse ato de inauguração da Justiça Federal de São
Paulo.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, aproveito para registrar a
passagem dos 191,anos da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, comemorados no dia de
onte01.

A comemoração desse aniversário tem muito a
ver com o empenho e o esforço dos 102 mil
funcionários da empresa, que ao longo desse periodo
têm prestado serviços de qualidade e com eficiência
também em relação à sociedade. Tais fatos fazem
com que, segundo pesquisas, os Correios sejam
tidos como a empresa de maior confiabilidade, o que
consolida seu papel e premia seus 102 mil
funci.onários pelo esforço.

Faço um alerta aos Parlamentares da Casa,
uma vez que no Congresso Nacional discutiremos o
projeto sobre lei postal, que busca reestruturar e
readequar a empresa. Nessa fase de novos padrões
tecnológicos, é necessário discutirmos o papel dos
Correios, tendo como pressuposto básico a
preservação da empresa, um dos baluartes do
serviço público no Brasil. Pensar em privatizá-Ia já é
um crime contra a sociedade.

: É bom frisar que a população, ao opinar sobre
os:Correios, considerou que era a instituição que
melhor serviço presta e melhor qualidéJde de
desempenho tem demonstrado. Portanto, é até
motivo de comemo~a"çao esse feito.

Parabenizo todos os servidores da instituição
pelo desempenho belissimo que 0$ Correios têm tido
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ao longo dos seus 191 :an05 de existência,
convivendo claramente com. toda _a existência da
nossa Nação. A empresa sempre prestou um serviço
à altura e fez com que cada'yez 'maisas pessoas
confiassem que uma carta postada chegaria a seu
destino, sem nenhum tipo de violação, no tempo certo
e com um serviço de qua.lidade que _se tem
consagrado como de Primeiro. Mundo.

Registro, pois, os meus' parabéns a todos os
servidores da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos por mais um ano de serviços prestados ao
povo brasileiro.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. PresidÊmte, o PSDB mais
uma vez convoca seus Parlamentares para.vir ao
plenário, já que temos votação:nominal. Além: disso,
ainda há hoje mais duas emendas constitucionais e
uma sessão do Congresso Nacional.

O SR. CAIO RIELA - Sr,-Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem\/. Exa.
a palavra. . ' .

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem reviSão do
orador.) - Sr. Presidente, em relação ao Projeto de
Lei nll 88-B, de 1999, de autoria do nobre Deputado
Alberto Fraga, a proposta original dispõe que os
Estados e o Distrito Federal pOderão instituir' nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, Forças Auxiliares e reserva do Exército o
serviço auxiliar e voluntário, de' -caráter temporário,
que executará atividades administrativas, serviços
auxiliares de saúde e defesa civil, além de outras que
o Estado ou o Distrito Federal determinar em
regulamentação própria.

Será vedado ao prestador de serviço o podeJ:'de
polícia nas vias públicas, exceto em área:· -de
segurança regulamentada. O reorutamento para esse
serviço, no âmbito das Policias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, obedecerá acritérios de seleção
entre os alistados que tiveremerítre 18 e 21 anosde
idade completos. Os incorpórados não poderão
exceder a proporção de 20% do~ aptos em excesso
de contingente. Esse serviço terá duração de umano,
podendo o prestador do serviço'engajar-se por'mais
um ou dois anos, no máximo. <,I

A União fará a supervisãO dos efetivos,e.·os
prestadores de serviço',,'Suxiliar voluntário
submeter-se-ão' iFlei penal mititar. Poderão, ainda,

quando autorizados pela respectiva instituição, portar
armamento, sendo-lhes vedado o porte quando em
trânsito ou em folga.

No substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, o Relator fez alteraçOes quanto à
técnica legislativa, sem alterar o mérito do projeto inicial.
O Projeto de Lei nlI 2.223, de 1996, apensado, foi
considerado injurídico e inconstitucional:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o re
gime de urgência urgentíssima deste projeto deve ser
mantido para que seja efetivada a proposta do nobre
Deputado Alberto Fraga.

Daí decorre nosso apoio para que tenhamos
mais esse instrumento e uma discussão rápida sobre
o assunto no plenário desta Casa. Por -isso,
encaminhamos o voto "não" à retirada do projeto de
pauta.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem \/. Exa.
a palavra. '

O SR. JOSÉ,GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a
palavra para.tratar de assunto de sumFl importância.
Acabo de chegar de,uma audiência com o Ministro da
Agriculturá. e, enJ.'it.nome da bancada do PT,
apresentamos nos~o interesse de participar com
propostas na Rodadê! do Milênio. Sugeri ao Ministro
da Agriculturê! - qqo~ apresento a V. Exa. neste
momento ;como su§.~tão - que a. Câmara dos
Deputados tivesseI:, participação mais efetiva, e
orgânica .n,a Rodaqa do Milênio, com propostê!S,
intervençõe.s, e a representação propqrcional dos
partidos. ..

Têm surgido dElbates públicos na imprensa
sobre as viagens oficiais da Câmara dos Deputados.
Não quero entrar nesse debate. Mas, em relação à
Ro.dada do Milênio, trê!ta-se de.LJm momento especial
para queo13rasil tenha uma delegação forte. Haveria

-LJma delegação do Executivo,·uma do Legislativo e
outra da sociedade.

)~'- Sugiro a V. Exa. que examine a possibilidade de
consultar os Líderes e as bancadas no i sentido de
reexaminar a delegação da CâlTlara dos Deputados
na;Rodada do Milênio. Seria.,plu,ripartidária, que não
Jt:lRresentaria' Governo e .Oposição, . mas o
Parlamento.,brasileiro nesse evento, indicando como
a Câmara vai encarar os interesses do Brasil na
negociaç~o -que se iniciará em Seattle.
,.~;<::,", .Sr. Presidente, seria da 'm~~or importancia que
nessa negociação o Parlamento tivesse representação
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proporcional dos partidos, com consistência política e eminente Deputado Aloizio Mercadante. Para mim,
qualidade. que participei da audiência com S. ExA, ficou patente

Apresentei essa sugestão ao Ministro da a importância dessa reunião que vai haver em Seat-
Agricultura e pretendo apresentá-Ia ao Ministro das tle, nos Estados Unidos, a partir do dia 30.
Relações Exteriores, que são os dois Ministérios Sr. Presidente, pareceu-me também evidente o
encarregados pelo Executivo. Sr. Presidente, os dois despreparo com que o Brasil vai, por intermédio de
Ministérios revelaram ao L1der do PT que há interesse pequena equipe do Itamaraty, comparecer a essa
de estabelecer uma parceria com a representação da reunião, em que vão ser agendados temas de
Câmara dos Deputados na Rodada do Milênio. natureza econômica, como exportação e importação

Por isso, faço a V. Exa. uma sugestão para que de produtos brasileirbs, subsídios e os relacionados a
examine com os Lideres a representação das serviços. . .
bancadas na Rodada do Milênio, pela importância Corroborando .o que disse o L1der José
estratégica para os interesses do Brasil, para o futuro Genoíno, considero absolutamente fundamental que
do nosso País e para as iniciativas que estão o Congresso Naciol1al acompanhe de perto, com uma
tramitando na Câmara dos Deputados relacionadas delegação consistente, preparada, especializada,
com a pauta desse evento. não sÓ essa reunião em Seattle, como os

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho, desdobramentos ql,le se seguirão a essa Rodada do
desde já, sua sugestão para dizer o seguinte, Milênio.
Deputado José Genoíno: o Presidente da Comissão Muito obrigado, Sr. Presidente.
de Economia indicou dois membros; o Presidente da OSR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
Comissão de Agricultura indicou dois membros; a pela ordem.
Comissão de Relações Exteriores indicou um ou dois O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI
membros e, de igual maneira, a Comissão do a palavra.
Mercosul indicou membros. O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem

De toda forma, farei consultas aos Srs. Lideres revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhei à
e a V. Exa. a prop6sito dessa matéria. Se houver Mesa requerimento dirigido ao Ministro da Justiça
interesse em indicar mais alguém - a indicação veio sugerindo a S. Ex· a retirada da Polícia Militar da
das Comissões envolvidas com a questão da Rodada região de Caramuru-Paraguaçu, onde vivem os
do Milênio -, que o façam. índios patax6s. Há,alguns índios presos. Eles estão lá

O SR. JOSÉ GENOíNO - V. Exa. poderia para defender a reserva indígena que deles foi
mesclar o critério das Comissões Permanentes com o tomada, cuja demarcação ocorreu em 1926.
critério da representação proporcional das bancadas Esse requerimento sugere ao Ministro da
em relação à representação do Parlamento brasileiro Justiça a adoção.. de providências urgentes para
na Rodada do Milênio, até para que os Lideres atendimento das reivindicações da tribo patax6s, bem
possam assumir a responsabilidade também por como a apuração das causas da violência, prisão e
essas indicações, pela importância do debate da morte de membros do povo patax6 no recente conflito
Rodada do Milênio. na região Caramuru-Paraguaçu entre os indígenas e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desde a Polícia Militar, que para lá foi enviada pelo Governo
que haja essa responsabilização das Lideranças, a do Estado da Bahia, o qual trata os índios com a força
Mesa não terá nenhum problema em acolher as das armas. Esse tratamento, como se vê, resultou na
indicações. prisão e até na morte de índios.

O SR. RICARDO MARANHÃO - Sr. Queremos também que se proceda à retirada
Presidente, peço a palavra pela ordem. imediata da Polfcia Militar da terra ind [gena patax6 de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI Caramuru-Paraguaçu, única forma de resolver o
a palavra. problema e evitar novos massacres, e a demarcação

O SR. RICARDO MARANHÃO (PSB - RJ. Pela e respeito a todas as terras indígenas, direito
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conquistado com llluita luta, bem como a imediata
manifesto minha concordância com a posição libertação das lideranças indígenas presas.
externada pelo Líder José Genoíno. Este é o teor,do meu requerimento, esperando

O Sr. Ministro das Relações Exteriores, Luiz que o Sr. Ministro ~a Justiça seja coerente. Estamos
Felipe Lampreia, esteve recentemente na Comissão prestes a comemorar os 500 anqs, do descobrimento
de Economia, Indústria e Comércio, presidida pelo deste País, mas infelizmente ainda presenciamos o



de retirada de

VOTARAM
Sim: 83
Não: 249
Abstenção: 00
Total: 332

É rejeitado o requerimento
pauta do Projeto de Lei n2 88/99.
'. LISTAGEM DE VOTAÇÃO

A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero apresentar um requerimento de informações ao Sr.
Ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, com a finalidade
de verificar o cumprimento da legislação trabalhista em re
lação às condições de higiene na Usiminas, em lpatinga,
Minas Gerais.

Muito obrigada.

O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PST 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero registrar meu repúdio contra a
atitude do diretor do Hospital da Restauração, em
Pernambuco, Dr. Geraldo Sá Carneiro, pela for
ma bruta, grosseira e mal educada com que abor
dou o nosso Deputado Estadual João de Deus.
Tenho certeza de que o competente Secretário
de Saúde, Dr. Guilherme Robalinho, não é coni
vente com essa atitude. O Dr. Geraldo é um ex
celente neurologista, bom neurocirurgião, porém
não tem a menor condição de dirigir uma institui
ção pública como aquela. Talvez ele pense que
aqueles que ali estão são quadrúpedes relinchan
ies, mas não é o caso.

Agradeço a V. Exll, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

encerrada a votação.
Anuncio o resultado:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExI a palavra. .

A SRA. LUIZA ERUNDI~A (BIocoIPSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr.~\Presidente, tendo ,sido
atingido o quorum, o Bloco Pa~amentar PSBlPCdoB
vota"sim".' , ,
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ataque brutal aos verdadeiros donos do Brasil: os O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
índios. revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma vez que o

Muito obrigado. quorum foi atingido, a bancada do Partido dos

O SR. GERSON GABRIELLI- Sr. Presidente, Trabalhadores passa a votar "sim".
peço a palavra pela ordem. ' ~ A SRA. MIRIAM REI~ (PDT - RJ. Sem revi-

SIDENTE (M
' h I T ) T V sao da oradora.) - Sr. Presidente, da mesma forma,

O SR. PRE IC e emer - em. o PDT vota "sim".
ExI a palavra.

O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srls e Srs. Deputados, a Nação brasileira aguardou
com grande expectativa medidas que seriam toma
das pelo Governo Federal a respeito de assunto de
real importância para 4,5 milhões de pequenos em
presários e para toda a comunidade produtiva: a re
negociação de dívidas. No dia' 5 de novembro foram
anunciadas, mas geraram grande frustração em
toda a sociedade produtiva nacional, que·ao longo
dos últimos quinze anos vem amargando dificulda
des incontornáveis causadas pelas políticas econô
micas que fragilizaram as empresas.

"Esperamos ansiosamente pela regulamenta
ção do Refis. Torcemos para que haja bom senso
por parte dos organismos a ele afetos, até porque é
impossível financiar o impagável, e as dívidas con
traídas pelas pequenas e médiás empresas no Bra
sil são impagáveis, porque contêm juros, taxas, muI
ta Selic e correções, cujos valores uma anomalia
macroeconômica tornou distorcidos.

Por isso, em nome do setor produtivo nacional,
clamamos pelo bom senso, para que retirem multa,
juros, correção e taxa Selic, para que considerem o
valor histórico dessa dívida e que se dê carência de
240 meses para que as empresas possam efetiva
mente honrar seus compromissos, começar unia: vida
nova, tirar seus nomes-do Cadin. Aliás, não apenas os
seus nomes, como também dos seus sócic,s. Que es
sas empresas nacionais possam participar, se Deus
quiser, no ano que vem, da retomada do desenvolvi
mento do País.

É o que pedimos, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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Proposição: PL N° 88/99 - REQUERIMENTO DE
RETIRADA DE PAUTA

Início Votação: 23/11/1999 17:39

Fim Votação: 23/11/1999 18:10

Resultado da Votação
Sim 83
Não 249
Abstenção O

Total da Votação 332

Art. 17 1

Total Quorum 333

Obstrução 3

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:20

Orientação
PFL -Não
PSDB-Não
PMDB-Não
PT-Sim
PPB - Não
PTB-Não
PDT-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV. -Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PFL Sim
Robério Araújo PL PUPST/PSL Não

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Eduardo Seabra PTB Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 2

PARÁ
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho PMDB Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Não

Nicias Ribeiro PSDB Não

Paulo Rocha PT Sim

Renildo Leal PTB Não

Total Pará: 9
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Partido Bloco Voto

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Não

Átila Uns PFL Não

José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Total Amazonas: 5

RONDONIA..
Confúcio Moura PMDB Não

Eurípedes Miranda PDT Obstrução
Oscar Andrade PFL Não

Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 4

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Não

Marcos Afonso PT Sim

Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 4

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Não

Darci Coelho PFL Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMDB Não

Pastor Amarildo PPB Não

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Eliseu Moura PPB Não

Gastão Vieira PMDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Remi Trinta PST PUPSTlPSL Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 10

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Não
Chiquinho Feitosa PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
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Partido Bloco Voto
CEARÁ

Léo Alcântara PSDB Não
Manoel Salviano PSDB Não
Moroni Torgan PFL Não
Rommel Feijó PSDB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Não

Total Ceará: 14

PIAuí
·Átila Lira PSDB Não
B.Sá PSDB Não
Ciro Nogueira PFL Não
Gessivaldo Isaias PMDB Não
Heráclito Fortes PFL Não
João Henrique PMDB Não
Themistocles Sampaio PMDB Não

Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Não
Iberê Ferreira PPB Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abílio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Inaldo Leitão PSDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
lnocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB Não

Joaquim Francisco PFL Não

José Chaves PMDB Não

José Mendonça Bezerra PFL Não

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO

Pedro Eugênio PPS Sim
Salatiel Carvalho PMDB Não
Sérgio Guerra PSDB Não

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 3

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
Augusto FraLlco PSDB Não
José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 5

BAHIA
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB Não
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Não
Francistônio Pinto PMDB Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
JairoAzi PFL Não
João Almeida PSDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Lourenço PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Nilo Coelho PSDB Não
Paulo Braga PFL Não
Pedro Irujo PMDB Não
Reginaldo Germano PFL Não
Roland Lavigne PFL Não
Ursicino Queiroz PFL.· Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 26

MINAS GERAI;S
PSDBAdemir Lucas Não

Aécio Neves PSDB Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS

Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Danilo de Castro PSDB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Hélio Costa PMDB Não
Herculano Anghinetti PPB Nao
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Não
João Magno' PT Sim
José Militão PSDB Não
Júlio Delgado PMDB Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Portela PST PUPST/PSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Sim
Mário de Oliveira PMDB Não
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Não
Philemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Não
Walfrido Mares Guia PTB Não
Zaire Rezende PMDB Não

Total Minas Gerais: 42

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Não
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB- N~c
Rita Camata PMDB NãO

Total Espírito Santo: 7
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Não
Or. Heleno PSOB Não
Eduardo Paes PTB Não
Eurico Miranda PPB Não
lédio Rosa PMOB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Mendes PMOB Não
Jorge Wilson PMOB Não
José Carlos Coutinho PFL Não
Laura Carneiro PFL Não
Luís Eduardo POT Sim
Luiz Salomão POT Obstrução
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid POT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL Sim
Paulo Feijó PSOB Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Alberto Mourão PMOB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
AngeJa Guadagnin PT Sim
Antonio Kandir PSOB Não
Antonio PaJocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSOB Não
Ary Kara PPB Não·
Bispo Wand~rval PL PUPST/PSL Sim
Celso GiÇjliq ! PTB Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO

-
Celso Russomanno PPB Não

Clovis Volpi PSDB Não

Corauci Sobrinho PFL Não

De Velasco PST PUPST/PSL Sim

Delfim Netto PPB Não

Duilio Pisaneschi PTB Não

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Fernando Zuppo POT Sim

Gilberto Kassab PFL Não

Jair Meneguelli PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não

José de Abreu PTN Não

José Genoíno PT Sim

José índio PMDB Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio POT Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto· PFL Não

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Não

Moreira Ferreira PFL Não

Neuton Lima PFL Não

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Robson Tuma PFL Não

Rubens Furlan PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Não

Sampaio Dória PSDB Não

Silvio Torres PSDB Não

Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim

Wagner Salustiano PPB Não

Xico Graziano PSDB Não

Total São Paulo: 49

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não

Ricarte de Freitas PSDB Não

Teté Bezerra PMOB Não

Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMDB Não

Geraldo Magela PT Sim

Maria Abadia PSDB Não
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Partido Bloco Voto

Paulo Octávio PFL Não
Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Euler Morais PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Não
Jovair Arantes PSDB Não
Juquinha PSDB Não
Lídia Quinan PSDB Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Nair Xavier Lobo PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Não
Pedro Chaves PMDB Não
Pedro Wilson PT Sim

Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Marçal Filho PMDB Não
Nelson Trad PTB Não

Total Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PFL Não
Basílio ViJlani PSDB Não
Chico da Princesa PSDB Não
Dilceu Sperafico PPB Não
FlávioArns PSDB Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Iris Simões PTB Não
Ivanio Guerra PFL Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PPB Não
Luciano Pizzatto PFL Não
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PPB Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim

Total Paraná: 20

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não
Car/ito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Não
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA

Fernando Coruja POT Sim
Gervásio Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMOB Não
João Pizzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMOB Não
Serafim Venzon POT Sim

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT Sim
Alceu Collares POT Obstrução
Caio Riela PTB Não
Oarclsio Perondi PMOB Não
Enio Bacci POT Sim
Fetter Júnior PPB Não
Germano Rigotto PMOB Não
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Não
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Nelson Marchezan PSOB Não
Nelson Proença PMOB Não
Osvaldo Biolchi PMOB Não
Paulo Paim· PT Sim
Roberto Argenta PHOBS Não
Synval Guazzelli PMOB Não
Telmo Kirst PPB Não
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMOB Não
Yeda Crusius PSOB Não

Total Rio Grande do Sul: 20

COSEV· Coordenação do Sistema 8ebônico deVotação Página: 9 de 9 ~;
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o SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex4
a palavra.

O SR. RICARDO RIQUE (PSDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "não".

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
não votou poderá fazê-lo nas próximas votações.
Será considerada a presença.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
discutir a matéria.

Para falar contra, concedo à palavra ao
Deputado Geraldo Magela.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, gostaria inicialmente de alertar os Srs.
Lideres para o projeto que estamos votando. Diria
que ele pode ser compreendido até como
bem-intencionado, ao abrir a possibilidade de colocar
policiais militares e bombeiros nas ruas para garantir
mais segurança à população. Mas, na verdade, o
projeto tenta fazer isso de forma equivocada.
Primeiro, na nossa visão, ele é inconstitucional até
pela última versão apresentada pelo Relator da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, Deputado Arnaldo Faria de Sá. Ele
preserva na ementa do projeto e no art. 1li a função de
defesa civil, e esta é uma função indelegável do
Corpo de Bombeiros. Em momento nenhum se pode
tirar do Corpo de Bombeiros a função que lhe é
garantida constitucionalmente pelo art. 144, § 511, que
diz que às Polícias Militares cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública e aos
Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de atividades
de defesa civil.

A ementa e o art. 111. do projeto dizem que ele
estabelece normas gerais para prestação voluntária
de serviços administrativos e serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas Policiais Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares e dá outras
providências.

Na nossa opinião, esse projeto já começa com
um vIcio insanável de inconstitucionalidade, em se
mantendo a previsão de defesa civil na ementa e no
art. 111 Mas o projeto vai além nos seus problemas. O
art. 511 diz, no seu § 211, o parágrafo do substitutivo,
que a prestação voluntária de serviços não gera

vInculo empregatrcio nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim. Nós estamos
inovando, ao fazer com que nas PolIcias Militares, ou
seja, no aparelho de segurança do Estado haja
trabalhadores que não tenham nenhum tipo de direito
trabalhista nem previdenciário. Estamos criando a
possibilidade de haver por dois anos - um ano,
prorrogável por mais um - pessoas trabalhando no
Estado sem direito a décimo terceiro, férias,
contribuição previdenciária ou qualquer outro direito
trabalhista. É isso que estamos discutindo.

Mas o pior é que o projeto não estabelece 
mesmo que me tenham dito que há uma emenda
nesse sentido - que esses voluntários não podem
usar armas. Entretanto, se há uma emenda nesse
sentido, pode-se sanar parte do problema.

Mas o art. 611 do substitutivo diz que os Estados
poderão estabelecer outros casos para prestação de
serviços voluntários nas Polfcias Militares, à exceção
do poder de polfcia. Além dos serviços burocráticos,
dos serviços administrativos e dos serviços de saúde,
que outros casos são esses? Que outros casos a lei
federal dá ao Governador do Estado a possibilidade
de ampliar?

Por isso, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Uderes,
entendemos que o projeto está com diversos problemas,
desde o desrespeito à Constituição Federal, o
desrespeito à legislação previdenciária trabalhista,
criando exceções absurdas, até a delegação de poderes
para os Estados estabelecerem outros casos, o que faz
com que votemos aqui, se mantido esse texto, um
projeto absolutamente inconstitucional, que vai morrer na
primeira ação que for levada ao Supremo Tribunal
Federal.

Mas o projeto tem um outro grande problema.
Se se quer resolver problemas administrativos,
problemas burocráticos das Polfcias Militares e dos
Corpos de Bombeiros, para que esses profissionais
sejam liberados para irem às ruas fazerem o
policiamento ostensivo necessário à segurança do
cidadão, que seja claro, que o projeto se restrinja a
essa função, a essa atividade e não vá além disso.

Nós até concordamos com a idéia mérito do
projeto, mas não podemos concordar com a forma,
que é lesiva aos interesses dos trabalhadores da
segurança pública, porque a esses voluntários não
será garantido absolutamente nenhum direito, além,
como já disse, de estar abrindo uma janela enorme
para descaracterizar e - quem sabe? - no futuro até
acabar com a existência dos Corpos de Bombeiros.
Ao delegar a voluntários a execução da tarefa de
defesa civil, que é garantida constitucionalmente aos
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Corpos de Bombeiros, estaremos abrindo uma
grande janela para a extinção desse fundamental
órgão de segurança para a população. Cabe aos
Corpos de Bombeiros a função precípua da defesa
civil, não havendo nenhuma possibilidade de
delegação dessa função a voluntários,
principalmente como neste caso.

Portanto, Sr. Presidente, SrJls e Srs. Lideres,
SrJls e Srs. Deputados, em defesa da segurança
pública, da segurança do cidadão e da votação clara
neste plenário, recomendamos a rejeição do projeto.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI
a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei a orientação do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
não votou pode votar na próxima, porque está
valendo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Enio Bacci, por cinco minutos.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SrJls e Srs. Parlamentares,
sem dúvida nenhuma, a proposta em questão está
repleta de boas intenções. O projeto, que pretende
viabilizar a prestação voluntária de serviços, com
duração de um ano, prorrogável por período idêntico,
visa viabilizar o acesso e a melhoria, nos Estados e
no Distrito Federal, tanto dos serviços administrativos
como dos serviços auxiliares de saúde e defesa civil
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros.

A proposta restringe ainda o acesso a este serviço
de prestação voluntária a homens e mulheres entre 18 e
23 anos e prevê que os Estados definirão o efetivo e o
auxílio mensal de até dois salários mínimos.

Ocorre, Sr. Presidente, que essa proposta
também passa por outra semelhante que trata da
possibilidade do serviço militar facultativo, PEC que
vem tramitando nesta Casa desde 1995 e que
também se encontra apensada a uma proposta do
Deputado Fernando Gabeira, que pretende tornar
facultativo o serviço militar porque entendemos - eu
em especial, pela PEC que apresentei - que o serviço
militar tende a ser profissionalizante, facultativo,
viabilizando àqueles que ingressam no serviço militar
fazer carreira militar.

Essa PEC nada tem a ver com essa proposta do
serviço voluntário na Polícia Militar e no Corpo de
Bombeiro, mas, certamente, é essencial nos dias de

hoje para que se discuta a manutenção do serviço
militar obrigatório ou a viabilização de um serviço
militar facultativo, em que os jovens possam
ingressar para buscar profissionalização, carreira
militar, para buscar - quem sabe? - até o posto de
general.

Essa proposta do Deputado Arnaldo Faria de
Sá, no meu modo de entender, não trará nenhum tipo
de prejuízo à sociedade. Ao contrário, viabilizará,
pela prestação de serviço voluntário junto à Polícia
Militar e ao Corpo de Bombeiros, um maior
atendimento, enquanto o Estado não consegue
cumprir com sua tarefa primordial: ter um contingente
adequado de policiais militares e bombeiros.

É lógico, Sr. Presidente, que esses que prestarão o
serviço militar voluntário não terão poder de polícia.
Estarão, sim, auxiliando nos serviços administrativos,
nas questões de defesa civil, nos serviços auxiliares de
saúde. Com isso, conseguirão uma renda extra,
minimizando os problemas por que passam hoje os
jovens entre 18 e 23 anos de idade, que não têm acesso
ao trabalho, que têm dificuldade de conseguir um
emprego e dar sustento a sua família.

É muito difícil um posicionamento contrário a
uma proposta como essa, pois, apesar de toda a
questão teórica, subjetiva, e da própria questão do
descumprimento de uma função primordial do
Estado, estaremos viabilizando o acesso de jovens
entre 18 a 23 anos a um trabalho que lhe vai dar uma
renda mínima de até dois salários mínimos e
mantendo o que hoje é o serviço na área de saúde e
da ação civil da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros, que é carente, fraco, que não consegue
dara segurança que a população brasileira tanto quer
e precisa.

Portanto, Sr. Presidente, se o partido não fechar
questão, voto favoravelmente a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa as seguintes Emendas de Plenário:

PROJETO DE LEI N2 88, DE 1997
Emenda Substitutiva n.ll 1

Dispõe sobre o serviço auxiliar e
voluntário nas Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica instituída nas Polícias Militares e nos

Corpos de Bombeiros Militares o serviço auxiliar e
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voluntário, de caráter temporário, nas condições
previstas nesta lei e na regulamentação estadual.

Art. 22 O serviço auxiliar voluntário, nas polícias
militares e corpos de bombeiros militares, terá por
finalidade a execução de atividades administrativas,
serviços auxiliares de saúde e defesa civil.

§ 12 É vedado ao prestador do serviço auxiliar
voluntário o exercício do poder de polícia.

§ 22 O Poder Executivo Estadual ou do Distrito
Federal, mediante proposta do Comandante Geral,
ordenará as atividades que serão realizadas pelos
prestadores do serviço auxiliar voluntário.

Art. 32 O recrutamento para o serviço auxiliar
voluntário, no êmbito das polícias militares e corpos
de bombeiros militares, obedecerá o critério de
seleção entre os alistados que excederam às
necessidades de incorporação nas Forças armadas e
que estiverem aptos para as atividades que irão
desempenhar, até o limite de 20% (vinte por cento) do
efetivo determinado em lei para a instituição policial
militar ou bombeiro militar de cada Estado ou do
Distrito Federal.

Parágrafo único. A prestação do serviço auxiliar
voluntário nas polícias militares e corpos de
bombeiros miliares terá duração de 1 (um) ano,
podendo ser prorrogado por mais um perfodo,
observado o interesse da instituição e a
regulamentação estadual.

Art. 42 Obedecido o disposto na legislação fed
eral, caberá à Unidade Federativa disciplinar a
situação jurídica dos prestadores do serviço auxiliar
voluntário.

Art. 52 Aplica-se o disposto, na presente lei, à
polícia Militar ao Corpo de Bombeiro do Distrito Fed
eral.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O PPS apresenta este Substitutivo, utilizando
como base o Substitutivo adotado pela Comissão de
Constituição, Justiça e de Redação, com fim de
aprimorar a sua redação.

No art. 22 do substitutivo da CCJR foi retirada a
expressão "... além de outras que o Estado
determinar em regulamentação própria", a fim de
vedar ao Estado (Unidade de Federação) a
possibilidade de estender os tipos de atividades que
poderão ser desempenhadas pelos servidores
auxiliares voluntários. Assim, restringiu-se a atuação
desses servidores ao êmbito de atividades
administrativas, de saúde e de defesa civil.

No art. 22 , §1 2 foi Subtraído o seguinte trecho:
"... nas vias públicas, exceto em áreas de segurança
regulamentada". Dessa forma, retira qualquer
possibilidade de exercício do poder de polícia por
este tipo de pessoal. O poder de polícia é uma
competência precípua da Polícia Militar. Implica
preponderantemente na restrição de direitos
individuais e deve ser exercido por profissionais
treinados para isso, no caso, policiais militares, não
sendo razoável permitir que os servidores voluntários
exerçam tal poder em nenhuma situação, tendo em
vista a falta de preparo dos mesmos para tanto.

No art. 32 foi suprimido o §1 2 já que não se vê
necessidade de limitar-se por idade a seleção dos
servidores voluntários. Além disso, é bem possível
que, na prática, os selecionados, em sua maioria,
pertençam a esta faixa etária. Os parágrafos 22 e 32

deste artigo, em face de sua imprecisão e confusão,
houve-se por bem suprimí-Ios, incluindo parte do teor
no caput do artigo 32 desta emenda substitutiva
apresentada.

No Substitutivo da CCJR foi retirado também o
artigo 62 . Não se pode imputar ao servidor voluntário
a legislação penal militar em caso de cometimento de
crime, por não conter tal servidor a mesma natureza
jurídica dos policiais militares. Além disso, não é
razoável, como se previa no parágrafo único deste
artigo, a possibilidade de uso de armas de fogo por
servidores voluntários, em alguns casos, tendo em
vista a sua falta de preparo para o manuseio deste
tipo de equipamento. Por isso, é imprescindível vedar
o porte de armas para os servidores auxiliares
voluntários, até mesmo para evitar que
posteriormente, com o descuido da entidade policial
encarregada, venham a se tornar "policiais militares",
desvirtuando, dessa maneira, a função legal a eles
destinada.

As outras modificações são de ordem
redacional, tendo em vista a adequação às boas
normas de técnica legislativa.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1999. 
Deputado Regis Cavalcante, Vice-Líder do PPS 
Roberto Jeffersom, Líder do PTB. - Fernando
Coruja, Vice-Líder do PDT. - Walter Pinheiro,
Vice-Líder do PT.

Emenda de Plenário n2 2

Dê-se ao art. 62, do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
apresentado ao Projeto de Lei n2 88, de 1999, a
seguinte redação:
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Art. 611 É vedada a utilização dos prestadores
voluntários de serviços para o exercício do poder de
polícia.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1999. 
Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Regis
Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Fernando Zuppo,
Vice-Líder do PDT - Eduardo Campos, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

PROJETO DE LEI Nll 88-8/99 '
(Substitutivo)

Emenda de Plenário nll 3

Inclua-se, onde couber, o seguinte
artigo:

Art.... É vedado, sob qualquer hipótese, o porte
ou uso de armas de fogo pelos prestadores de serviço
social voluntário.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1999. 
Deputado Evilásio Farias, PSB-SP - Miro Teixeira,
Líder do PDT - José Pimentel, Vice;.Uder do PT 
Regis Cavalcante, Vice-Líder do ,PPS - Saulo
Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

Emenda de Plenário nÓ ~(: '

Acrescente-se §§ 411 e t,5!!., ;:~~:,'art. 311 do
Substitutivo do Projeto de Lei)'~~,e8:,B,de 1999:

Art. 311 ;4", i . .k"," .

§ 411 Aplicam-se as m~~~~reg~á~geste artigo
ao alistamento feminino volu.q~rio nasjpcorporações
das Forças Armadas.

§ 511 Na hipótese de in~ii.st~nciaÇfe excesso de
contingente feminino, serão."r~çutada~p~ra o serviço
auxiliar voluntário no âmbitá'êi~s policias militares e
corpo de bombeiro militare~, .1Q% do t~t~1 que serão
incorporadas.

Justific,çjo

A presente emenda tem por objetivo maÍltér o
princípio da isonomia previstO no art?5~,caputrda

Constituição Federal,' eliminando quaisquer formas
de discriminação, permitindo quef~ lambértf (,as
mulheres façam parte do serviço auxiliar:voluntário.

Sala das Sessões, 17 de novembro: de 19991 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT 
Walter Pinheiro; Vice-Líder do PT; .;..Rêgis
Cavalcante, Vice-Líder do PPS - LOiz3 Erundlna,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB1PCáoB.

.:.-. '. i' :'~ f
Eme,:,da de Plenário nll 5" . _

Suprima-se da. parte final do caputdo art,~~do
Substitutivo do Projeto de Lei nll 88-6, a seg!;linte
expressão: "além de outras que o Esta,do determinar
em regulamentação própria".

J.ustificação

A redação do projeto que ora analisamos, além dos
serviços já citados, coloca a possibilidade dos voluntários
atuarem em outras funções, que serao determinadas pelo
Estado em'regulamentação própria.

Tal possibilidade poderá exceder as pretensões
que inspiraram o presente projeto, conduzindo a um
indesejável e' indiscriminado arbítrio por parte do
poder regulador.

Sala das SessÔes, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja, Vice Líder do PDT 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Luiza Erundina,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB 
Regis·Cavalcante, Vice-Líder do PPS.

Emenda de Plenário nll 6
"'~'

, S\lprima-se da;, parte final do § 1Q do art. 2fJ do
Substitutivo do Projeto de Lei nll 88-B a seguinte expressão:
"exceto em área de segurança regulamentada".

Justificação

9 projeto vedaao prestador do serviço voluntário, o
exerêíCio do poder de polícia nas vias públicas, exceto em
área:de segurança regulamentada.
. : Entretanto, não é explicitada quais seriam

essas "áreas de segurança regulamentada", não
sen'do admissível então, que um voluntário tenha a
pos~ibilidade de exercer o poder de polícia em
qualquer outro local, ainda que não seja em vias

. pÚblicas, como por exemplo, um shopping center,
um:colégio etc.

.:,;.' Sala das Se~$ões, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT 
Luiza Erundina, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - WaJter Pinheiro, Vice-Líder do PT 
Rêgis Cavalcante, Vice-Líder do PPS.

PROJETO DE LEI N2 88/99

DispÕe sobre o serviço auxiliar
voluntário nas Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares.

Emenda de Plenário n2 7

Inclu~-se, onde couber, o seguinte artigo:

Art. A admis~ao para a prestação voluntária de
. s~!;Viços administrljl:tivos dar-se-á mediante teste
.~··pr~vio de capacidppe flsica e conhecimento gerais.

... '., Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
.Deputado Djalm~;faes, PSB - PE - Miro Teixeira,
Líder do PDT - Val~eci Oliveira, Vice-Líder do PT 
J9sé Antônio, .'Vice-Líder do "Bloco Parlamentar
P,SB/PCdoB - Cai() Riela, Vice-Líder do PTB.
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EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO
DE LEI Nll 88-B, DE1999

- N1l8";'

Dê-se ao caput do art 211 do Substitutivo da
Comissão de Trabalho a seguinte redação:

Art. 2l1. A prestação voluf1tária dos serviços terá
duração de um ano, prorrogávelpor, no máximo, igual
perlodo, a critério do Poder Executivo, ouvido o
Comandante-Geral da respectiva Policia Militar ou
Corpo de Bombeiro Militar.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Mendes Ribeiro Filho, Vi~-L1der do PMDB 
Inocêncio Oliveira, L1der do PFL - Odelmo Leio,
L1der do PPB - Aécio Neves, L1der do PSDB. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ás emendas de
Plenário, em substituição á Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, ao Sr. Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Relatores, Srás e Srs. Deputados,
houve uma discussão ampláem relação 'a este
Projeto de Lei nll. 88-B, de 1999, e entendemos que
ele poderá atender não somente àqueles jovens que
estarão dispensados do serviço militar, como também
a uma necessidade das Policias Militares," que
utilizarão esses voluntários em serviços burocráticos,
permitindo que os policiais que estão nessas
atividades hoje possam exercer aatividade policial no
momento em que estamos preocupados com as
questões de segurança.

Aliás, o jornal O Globo de hoje traz matéria em
que dá noticia de ter sido assinado pelo Governador
Anthony Garotinho um convênio criando um
programa chamado Delegacia Legal, cujo objetivo é
contratar 2.500 reservistas que cumpriram sua
obrigação com o serviço militar, liberando 960 PM e
350 bombeiros.

Esse convênio assinado pelo Governador do
Rio de Janeiro, na verdade, antecipa-se àquilo que
estaria previsto no projeto.

Nas várias discussões que,tivemos em relação às
matérias contidas nesse subStiMivo, apresentamos
parecer pela aprovação parcial dáEmenda rr'1, nSquilo
que for consoante com a Emenda rr' 3, pela rejeição da
Emenda nll 2, pela aprovação da Emenda nll. 3, pela
rejeição da Emenda nll. 4, 'pois, em razão do
requerimento de preferência'· para votação do
substitutivo da, Comissão de"'trabalho, já estará
contemplada a'iâéia do Deputado Fernando Coruja

na Emenda nll.4, pela rejeição das Emendas n!l". 5,6 e
7 e pela acolhida da Emenda nll. 8, que complementa
o art. 2l1., vazada nos seguintes termos:

Art. 2iI A prestação voluntária dos serviços
terá duração de um ano, prorrogável por, no
máximo, igual perlodo...

Isso já cons1aVa do texto do substitutivo,
acrescencIo-se a seguinte complementação:

.. , a critério do Poder Executivo, ouvido
o Comandante-Geral da respectiva Policia
Militar ou Corpo de Bombeiro Militar.

Por essas razões, Sr. Presidente, esse é o
nosso relatório.

Aguardamos o parecer sobre constitucionalidade e
juridicidade, que será apresentado pelo Relator Inaldo
Leitão.

O nosso parecer, repito, é pela aprovação
parcial da Emenda nll. 1, consoante com a Emenda nll.
3, pela aprovação da Emenda nA 8 e pela rejeição das
demais emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex/1
aprova a Emenda nA 3?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Aprovamos a
Emenda nA 3 e, em conseqüência da aprovação da
Emenda rr' 3, parcialmente a Emenda nll 1.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprova
parcialmente a Emenda nA 1.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Naquilo que
for consoarlte com a, Emenda n!l3, e a Emenda n!l8.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - E aprova
a Emenda nll 8?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Na
integralidade, rejeitando as demais emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Alerto V. exa
para que a Emenda nll. 1, em que V. Ex/1 sugere a
ap,rovação parcial, a Emenda n!l 3 e a Emenda nll 8
serão votadas em bloco pela aprovação, e V. Ex/1 tem

,a sugestão para aprovação parcial.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Aprovação

parcial da Emenda nA 1.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex/1

poderia fazer uma subemenda da Emenda nll 1 para
di~r o que aprova.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - A aprovação
parcial da Emenda nA 1 é naquilo que já está tratado
na Emenda nA 3 - ou seja, não poderia rejeitar
integralmente a Emenda nll 1 se parte da Emenda nll
1 é'aquilo que está na Emenda nll 3.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto,
ela fica prejudicada pela aprovação da Emenda nll 3.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Exatamente.
Não estou declarando prejudicada na íntegra a
Emenda n1l 1.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perfeito.
O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI

a palavra.
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra,' para oferecer parecer às emendasde
Plenário, em substituição à Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional , ao Sr. Deputado
Edison Andrino.

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, exaramos ao Projeto de Lei nll 88-B, de
1999, o nosso parecer favorável na Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional com o
substitutivo que, posteriormente, foi trocado por outro
na 'Comissão de Trabalho, de Administração e
SerViço Público. Somos favoráveis ao mérito da
proposta em função do quadro de desemprego que
impera neste País. O projeto de lei trata exatamente
dos excedentes que estão servindo às Forças Ar
madas. Esses excedentes, Sr. Presidente,
voluntariamente, poderão sefaproveitados pelas
Polícias Militares Estaduais e pelo Corpo de
Bombeiros.

" Nesse sentido, o nosso voto é favorável ao
mérito da proposição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre as
emendas, qual é o parecer de V. Exll?

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos
favoráveis às Emendas de Plenário nQS 3 e 8,
oferecidas aoProjetode Lei n2 88-B, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer às emendas de
Plenário, em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Inaldo
Leitão. .

O SR. INALDO LEITÃO (PSDB - PB. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, SrJls e Srs. Deputados, temos em mãos
um total de oito emendas ao Projeto de Lei n2 88, de
1999. '

A Emenda n2 1, subscrita pelo Partido Popular
Socialista, por intermédio do Deputado Regis
Cavalcante, fundamentalmente apresenta

substitutivo utilizando como base o adotado pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
com o fim de aprimorar a sua redação. Não
enxergamos nessa emenda substitutiva qualquer
vício de inconstitucionalidade, assim como no
substitutivo, de autoria do Deputado Geraldo Magela,
a Emenda de Plenário n2 2, que veda a utilização dos
prestadores voluntários de serviços para o exercício
do poder de polícia.

No mesmo sentido é a Emenda de Plenário n2 3,
de autoria do nobre Deputado Evilásio Farias, que
veda, sob qualquer hipótese, o uso de arma de fogo
pelos prestadores de serviço social voluntário, porque
também no mérito trata-se de uma emenda que
merece a nossa acolhida.

A Emenda de Plenário n2 4, de autoria do nobre
Deputado Fernando Coruja, determina a aplicação
das mesmas regras do art. 32 do projeto ao
alistamento feminino voluntário nas incorporações
das Forças Armadas. No § 52 prevê a hipótese de
inexistência de excesso de contingente feminino.
Quer dizer, nesta hipótese, serão recrutados para o
serviço auxiliar voluntário, no âmbito das Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 10% do to
tal a ser incorporado.

A Emenda de Plenário n2 5 é supressiva da
parte final do caput do art. 22 do substitutivo do projeto
de lei referente à expressão: "além de outras que o
Estado determinar em regulamentação própria", de
autoria dos Deputados Dr. Hélio e Fernando Coruja.

A Emenda de Plenário n2 6 é supressiva da
parte final do § 12 do art. 22 do substitutivo do Projeto
de Lei n2 88-B e visa à extirpação da seguinte
expressão: "exceto em área de segurança
regulamentada".

A Emenda de Plenário n2 7 manda incluir, onde
couber, o seguinte artigo: "Art. A admissão para
prestação voluntária de serviços administrativos
dar-se-á mediante teste prévio de capacidade física e
conhecimentos gerais".

Finalmente, a Emenda de Plenário n2 8 dá nova
redação ao caput do art. 2 do substituti'll o da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e está vazada nos seguintes termos: "Art. 22

A prestação voluntária dos serviços terá duração de
um ano, prorrogável por, no máximo, igual período, a
critério do Poder Executivo, ouvido o
Comandante-Geral da respectiva Polícia Militar ou
Corpo de Bombeiro Militar." A emenda é subscrita
pelo PMDB, pelo PPB, pelo PSDB e pelo PFL.

Portanto, Sr. Presidente, SrJls e Srs. Deputados,
não se vislumbra, grosso modo, preliminarmente,
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qualquer vIcio ou nódoa que possa macular de
inconstitucionalidade as emendas apresentadas em
Plenário.

Muito obrigado.
O SR. EVANDRO MILHOMEN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJl

a palavra.
O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB 

AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Deputado Evandro Milhomen, na votação anterior,
votou de acordo com seu partido.

O SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a Liderança do PFL, meu
partido.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem não
votou votará na próxima votação. Estará valendo.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado José Genoíno para
encaminhar contra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, SrJls e Srs. Deputados,
chamo a atenção da Casa para a discussão do
projeto que trata do serviço auxiliar e voluntário nas
Polrcias Militares e Corpos de Bombeiros. O que esta
Casa tem de examinar no projeto?

O PaIs está discutindo a crise dos órgãos de
segurança pública, a qualificação dos integrantes dos
quadros de segurança pública, a necessidade de
reequipar o serviço de segurança pública e se o atual
aparelho de segurança pública é o mais adequado
para enfrentar a criminalidade, o crime sofisticado, a
violência e a barbárie criminal.

Esta Casa deveria estar discutindo, Sr.
Presidente, SrJls e Srs. Deputados, uma reformulação
geral no aparelho de segurança, a profissionalização
dos integrantes da segurança pública, as carreiras de
Estado para quem integra Polrcia Militar e Corpos de
Bombeiros. A Casa deveria estar discutindo as
mudanças na unificação da ação policial, a unificação
do comando de operações e de banco de dados.
Pergunto: se aumentar o efetivo voluntário das PM,
nós vamos capacitá-Ias? Não! Como se vai dar esse
recrutamento? Qual é a preparação? Qual é o

treinamento? Haverá um mero inchaço burocrático e
de efetivo das Polícias Militares.

Existe a necessidade de um treinamento
adequado para o integrante da Polfcia Militar e dos
Corpos de Bombeiros. Nós vamos fazer recrutamento
com trabalho voluntário?

Isso abre as portas do aparelho de segurança
pública para qualquer pessoa e"ntrar, sem seleção,
sem preparação, sem adestramento. Vamos criar um
contingente na segurança pública sem o devido
preparo para uma tarefa tão importante. Poderemos,
inclusive, comprometer a segurança pública.

Como vamos fazer esse recrutamento? Quais
são os critérios? Como essas pessoas serão
preparadas? Vamos colocar nas PM certa quantidade
de jovens para quê? Para pegar uma arma? Que tipo
de treinamento eles terão? Eles entrarão numa
corporação em que a tarefa de segurança pública é
especializada, altamente qualificada e exige preparos
adequados.

Com esse projeto vamos - não é intenção do
autor - permitir que uma parcela da população jovem
entre na PM não para ter arma, mas para ter relação
com o aparelho de segurança e exatamente
desqualificar o aparelho de segurança pública.
Chego a dizer que a aprovação desse projeto é uma
insensatez. A votação desse projeto é, para a
Cêmara dos Deputados, uma atitude inadequada
diante dos graves problemas da segurança pública,
que não é o inchaço, nem o aumento efetivo, muito
menos o recrutamento a qualquer preço, a qualquer
hora, de qualquer jeito. Temos de estabelecer
critérios.

O que está ocorrendo agora é a vinculação da
criminalidade com o aparelho de segurança pública, a
vinculação fácil, a relação Intima em que o braço do
crime estabelece uma relação promíscua com a mão
da Policia Militar.

Vamos, Sr. Presidente, com esse trabalho
voluntário, desqualificar o trabalho da segurança
pública, vamos deteriorá-lo. Não é verdade que essa
população voluntária vai se encarregar apenas do
trabalho burocrático. Para o trabalho burocrático
vamos recrutar servidores civis, vamos recrutar
corretamente. Chamo a atenção para o seguinte: as
Policias Militares hoje se constituem em pequenos
exércitos autônomos em cada Estado, e com esse
projeto vamos deteriorá-Ias, desqualificá-Ias e
exatamente diminuir a capacidade de açêo do
aparelho de segurança pública. Nêo é uma atitude
responsável para com a segurança pública votar um
projeto com essas implicações.
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Por isso, a bancada do PT vota contra. E um
projeto inconveniente para garantir a segurança
neste Pars.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como o
Deputado José Genorno encaminhou contra, há
algum Deputado para encaminhar a favor? São dois?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Deputado Enio Bacci encaminhará a favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Enio Bacci, para encaminhar a
votação.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Parlamentares,
nós do PDT Unhamos uma preocupação muito
grande de que ficasse explfcita na proposta a
vedação ao uso ou ao porte de qualquer tipo de arma.
Isso, para nós, garantiria que realmente fosse
respeitado o art. 611 da proposta, que prevê que no
serviço voluntário não haverá o exercrcio do poder de
polfcia. Com isso, esses jovens que se vão incorporar
ao serviço voluntário na Polfcia Militar ou no Corpo de
Bombeiros virão certamente como um ingrediente a
mais para que a segurança pública neste Pars tenha
alguma melhora.

Não concordamos com o que foi exposto pelo
L1der José Genorno. ~ triste que se questione a
insegurança neste Pars; é triste abrir os jornais e ler
que a CPI do Narcotráfico declara que hoje 50% da
polfcia de Campinas está comprometida com o crime,
e quando surge a oportunidade de se criar um estágio
para que jovens de 18 a 23 anos, ainda imunes a
vrcios, a defeitos, ingressem numa prestação de
serviço voluntário, na parte administrativa ou de
proteção, de defesa civil e de saúde - quem sabe?
Posteriormente, talvez possam fazer concurso
público para ingressarem na carreira de policial militar
ou no Corpo de Bombeiros -, como podemos nós que
criticamos a segurança pública deste País não
viabilizar tal oportunidade? Se o fizéssemos,
certamente esta Casa estaria proporcionando, em
médio prazo, uma renovação nos próprios membros
da Polfcia Militar, com o acesso de milhares de jovens
à corporação.

Vejo o assunto de forma dissonante e discordo
completamente da opinião do Líder do PT. Aprovar
essa proposta é viabilizar em médio prazo a melhora
da qualidade da Polfcia Militar e do Corpo de

Bombeiros. Ou será que teremos melhor segurança
pública no País se permanecerem na ativa policiais
envolvidos com o crime, a exemplo do que, segundo
a CPI do Narcotráfico, está ocorrendo em Campinas?

Acreditamos que a prestação voluntária desse
serviço só auxiliará os bons policiais, aqueles que
querem, efetivamente, cumprir seu dever e auxiliar a
solucionar os problemas. Os jovens que se
incorporarem voluntariamente por um ou dois anos
estarão lá, ao lado dos maus policiais, e - quem
sabe? - em médio prazo ocuparão o lugar desses
maus policiais, propiciando à sociedade brasileira
uma Polícia Militar mais efetiva, mais séria, e
(infelizmente isso tem de ser dito) mais honesta.

No nosso modo de ver, viabilizar o acesso
desses jovens, na maioria desempregados, a uma
ocupação remunerada de até dois salários mrnimos
significa viabilizar a renovação e a melhora da Polícia
Militar. Imaginem esse contingente de jovens de 18 a
23 anos nas ruas. Poderão - ar, sim -, recebendo
pagamento do Estado, estar nas ruas, mas auxiliando
a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Por isso, nós
somos plenamente favoráveis a essa proposta, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, Srs. Deputados.

Indago se o Deputado Fernando Coruja quer
encaminhar o voto favorável ou se desiste do
encaminhamento.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, se o Deputado
Fernando Coruja mantiver o encaminhamento
favorável, manterei o encaminhamento contrário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exll vai
manter o encaminhamento, Deputado Fernando
Coruja, ou desiste, em benefrcio do andamento dos
trabalhos no plenário? Naturalmente, lamentarei não
ouvir sua voz nem seus argumentos.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou fazer primeiro o
encaminhamento pessoal. Ouvi as ponderadas
argumentações do eminente Deputado Geraldo Magela;
mantenho, entretanto, o encaminhamento em favor
da matéria.

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, estamos
diante de um projeto sem dúvida alguma polêmico.
Lançamos mão de uma função típica do Estado, que
é a de segurança, e estamos passando, com a
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aprovação do projeto, a admitir a figura de
voluntários, que seriam excedentes do serviço militar
obrigatório, para exercerem funções da segurança,
mesmo que sejam funções burocráticas.

Entendíamos que o projeto apresentado nesta
Casa não era pertinente porque abria essa
possibilidade apenas para homens e permitia que
eles portassem armas.

Entendemos que o Estado brasileiro tem
problemas, e, sem dúvida, o voluntariado não é a
melhor solução, mesmo que seja remunerado.
Entretanto, os eminentes Relatores acataram
algumas emendas propostas pelo POT - que
sugeriam, primeiramente, a inclusão também de
mulheres nesse serviço; em segundo lugar, a
determinação de que os voluntários não andem
armados, em hipótese alguma. Eles exercerão
essencialmente função burocrática, pois há a
limitação de 20% daqueles recrutados por concurso
pelo serviço público para serem policiais militares.

Assim sendo, Sr. Presidente, encaminhamos no
sentido de que seja aprovado o projeto.

Sr. Presidente, fazemos apenas uma
ponderação aos eminentes Relatores: um dos
dispositivos do projeto estabelece que serão
admitidos apenas voluntários que não tenham sido
convocados pelo serviço obrigatório do Exército;
portanto, serão da reserva; com isso, a idade
amplia-se dos dezoito para os vinte e três anos. Quer
dizer, todas as pessoas de dezoito a vinte e três anos
que não tenham servido o Exército podem ser
voluntários. Entendemos que, em função da
ampliação da idade para até vinte e três anos, a
possibilidade poderia ser aberta para todos, mesmo
para aqueles que serviram o Exército - que
representam apenas 10% do total de jovens nessa
idade -, de forma a permitir que todos pudessem
participar desse serviço voluntário.

~ claro que existem melhores maneiras para
solucionar essas questões, mas precisamos
aperfeiçoar a segurança pública. Muitas mudanças,
todos sabemos, têm de ser feitas no País; entretanto,
em função das emendas propostas pelo POT, que
foram acatadas, estamos encaminhando o voto
favorável ao substitutivo do Deputado Arnaldo Faria
de Sá - com as emendas acatadas, principalmente a
Emenda n1l 3.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Deputado Geraldo Magela, para
encaminhar o voto contra a matéria.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendo que os

argumentos aqui usados para justificar a aprovação
do projeto são exatamente aqueles que nós
deveríamos usar para não aprová-lo. Nós cidadãos
queremos uma polícia profissionalizada, de
qualidade; sendo assim, não podemos pensar que
sejam recrutados excedentes das Forças Armadas
para prestar serviços burocráticos. Com o tempo,
deixarão de fazer esse serviço, porque o projeto
prevê que a defesa civil, tarefa tlpica do Corpo de
Bombeiros, possa ser feita por esses voluntários.

Ao longo do tempo, quem vai recrutá-los? Os
coronéis! Não está previsto um processo público de
recrutamento, tampouco de seleção. Ao contrário; eles
ficarão, então, à merCê de quem os contratar. E quem
vai contratá-los? Os coronéis, os comandantesl

Imaginemos, por exemplo, o Coronel Viriato
Correia, da Polícia do Piauí, recrutando voluntários
para trabalharem dois anos na Polícia Militar do
Estado. Imagine esses voluntários, que nâo têm que
ficar sob hierarquia e sob a disciplina das Policias e
dos Corpos de Bombeiros, acessíveis ao crime
organizado estando dentro da Polícia, fazendo
arquivos, por exemplo, de folhas corridas de
bandidos na Polícia. Como ficaria isso?

Essa é uma atividade essencialmente policial!
Não pode ser delegada a quem não foi contratado
para isso. Até concordo que funcionário burocrático
da Polícia Militar possa ser civil, sim, mas
concursado, se fosse o caso, se fosse feito um
concurso público. Mas não é isso que se está
fazendo. Na verdade, estamos nesta Casa votando
um projeto que descaracteriza a Policia Militar, que
descaracteriza o Corpo de Bombeiros, função mínima
do Estado, função primeira do Estado! Estaremos
delegando essa tarefa a voluntários que vâo ser
recrutados pela benevolência dos coronéis - às
vezes, nem dos coronéis. Lá no interior, nos
batalhões, quem vai recrutar esses voluntários? As
vezes é um major que comanda o batalhão, um
pelotão lá no interior é que vai recrutar civis para fazer
um serviço de voluntariado.

Essa é a função mínima que o Estado tem de
desempenhar!

Sr. Presidente, não podemos aceitar o absurdo
contido nesse projeto, no seu art. 611, ou seja, que o
Distrito Federal e os Estados, além dos casos
previstos, possam estabelecer outros! Outros quais?
Botar, por exemplo, esses voluntários que estarao
sendo recrutados nas portas das escolas para cuidar
de crianças? Colocá-los nos presídios para cuidar de
presos? Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estarlamos delegando a quem não tem treinamento,
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 22

do Regimento Interno, destaque para a votação da
expressão "além de outras que o Estado determinar
em regulamentação própria", constante do caput do
art. 2Q do Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação ao Projeto de Lei nº 88, de 1997.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1999. 
Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PPS)

Senhor Presidente,

Nos termos do § 2º do art. 161 do Regimento
Interno, requeremos destaque para votação em se
parado da Emenda nº 12 oferecida ao Projeto de Lei
nº 88/97 (Substitutiva Integral).

Sala das Sessões, - Régis Cavalcante, Vice-Líder
do PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Saneada do PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11 e § 211

do Regimento Interno, Destaque para a votação em
separado da Emenda de Plenário nQ 2, apresentada
ao Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, referente ao Projeto de
Lei nº 88, de 1997.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1999. 
Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 211

do Regimento Interno, destaque para a votação em
separado da expressão "e de defesa civil", constan
te do art. 1º do Substitutivo da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, apresenta
do ao Projeto de Lei nº 88, de 1997.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1999. 
Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, retiramos o re
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O re
querimento foi retirado.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, o adia
mento da votação do PL 88-8/99 constante da pa
uta da presente sessão, por duas sessões.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

a quem não tem treinamento, a quem não tem com- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so-
petência, a quem não deve exercer uma função que bre a mesa os seguintes: Requerimentos de Desta-
é fundamentalmente da Polícia, do Estado, e que que.
naturalmente não pode ser privatizada!

E o que é pior, Sr. Presidente, essas pessoas
trabalhariam sem direito a 13º salário, sem direito a
férias, sem direito à Previdência! Isso é um absurdo!
Estaríamos estabelecendo um novo pacto, um novo
contrato de trabalho para essas pessoas. Os outros
têm direitos trabalhistas; os voluntários da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros não teriam direito
algum! Estaríamos estabelecendo em lei que essas
pessoas não teriam nenhum direito trabalhista!

Não me venham dizer que essa função seria
exercida como se as pessoas estivessem em servi
ço militar. Não há como comparar isso com serviço
militar obrigatório. Essas pessoas não estão vindo
do serviço militar obrigatório e essa função não
substitui a prestação desse serviço; ao contrário,
elas são excedentes, são dispensadas do serviço
militar. Então, não há como compará-los com aque
les que prestam serviço militar.

'Sr. Presidente, sem ter bola de cristal, faço
aqui um exercício de previsão. Prevejo que esse
projeto, se votado como está, cairá em face da pri
meira argüição de inconstitucionalidade. O tempo
dirá quem tem razão.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Da Bancada do Bloco PSB/PCdoB)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 20. do

RICO, destaque para votação em separado da
Emenda de Plenário nO. 3, apresentada ao PL nO. 88,
de 1999, que dispõe sobre o serviço auxiliar e
voluntário nas Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado José Antonio, Vice-Uder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais,

preferência para a votação do substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, sobre o Projeto de Lei nO. 88, de 1999 e sobre
os substitutivos apresentados pelas Comissões: de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional e de
Constituição e Justiça e de Redação.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1999. 
Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar o voto contra o requerimento, concedo a
palavra ao Deputado Regis Cavalcanti.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos
o voto contra essa preferência exatamente porque ela
impede, no bojo da discussão do projeto e do próprio
relatório da Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público, elaborado pelo eminente Deputado
Arnaldo Faria de Sá, a possibilidade de que
possamos discutir a Emenda nO. 1, que é de nossa
autoria e amplia a discussão. Na nossa opinião, na
nossa defesa, ela faz com que esse projeto seja
aprimorado.

Ora, acrescentamos com a nossa emenda
substitutiva aquilo que foi discutido na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que também
tentou aprimorar esse projeto. O que, em essência,
podemos dizer, tecnicamente, sobre isso?

No art. 211 do Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, foi retirada a
expressão "além de outras que o Estado determinar
em regulamentação própria", a fim de vedar ao
Estado, à unidade da Federação, a possibilidade de
estender os tipos de atividades que poderão ser
desempenhadas pelos servidores auxiliares
voluntários. Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, restringiu-se a atuação desses

servidores ao âmbito das atividades administrativas.
Por quê? Porque no momento em que se apóia
apenas a emenda que suprime o porte de armas, não
se está, na verdade, estabelecendo aquilo que é fun
damentai: a impossibilidade de que o voluntário
possa exercer atividade militar. Isso é básico, até
porque já existe uma experiência nesse sentido, que
é o caso daqueles funcionários públicos levados para
as Secretarias de Segurança Pública como
funcionários administrativos, que, fora da lei, se
transformam nos chamados "chumbetas" e passam a
ter atividade militar. Imaginem que nesse caso
estamos abrindo a possibilidade não só de portar
armas como também de exercer atividade militar no
serviço voluntário.

Esse é o grave erro aprimorado com a Emenda
nO. 1, cuja discussão e votação nesta Casa o pedido
de preferência impede. Portanto, nosso
encaminhamento é no sentido de aprofundarmos os
debates a respeito da Emenda nO. 1. Como disseram
diversos Líderes quando da discussão do projeto do
Deputado Alberto Fraga, essa emenda faz alguns
acréscimos, tais como tomar a Polícia Militar restrita
ao Poder da Federação, de sorte que competirá ao
Governo definir o número e a quantidade de pessoal
no serviço voluntário administrativo no âmbito das
Polícias Militares.

Sr. Presidente, a preferência prejudica a
possibilidade de aprimorarmos o projeto e impede
que ele seja colocado na forma imaginada pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento Como votam os Srs.
Líderes?

Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente

estamos votando o requerimento ou o mérito d~
projeto?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estamos
votando o requerimento.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Partido Humanista?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHOBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota con
tra o requerimento.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PLlPST?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PLlPST vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) -' Sr. Presidente, votamos
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Partido Trabalhista Brasileiro?

O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. EDMAR MOREIRA (PPS - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente: o PPB vota
"sim". ' ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - E o PT,
como vota?

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na verdade,
quando pedimos preferência" para à votação do
substitutivo do Deputado Arnaldo' 'Faria de Sá,
compreendlamos que o própríoautor deveria fazê-lo,
porque o que veio... ' ",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT, Deputado Geraldo'Magela?'Vota "sim" ou
"não"? '

O SR. GERALDO MAGELA CPT' - DF. Sem
revisão do orador.) - VotaniOs "sim", Sr. Presidente.
O requerimento é de nossa autoria. ' "

O SR. PRESIDENTE (Michel Telller) - CQmo
vota o PMDS? . ,

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr.. Presid~o~.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDS,- MG~·Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "sim" ao
requerimento, Sr. Presidente. . • ;"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL,
como vota? "

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.·,Sem
revisão do orador,) - Vota "sim", Sr. Presidente;,'

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que, estiverem de acordo permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
Está prejudicado o requerimento do PPS para

votação em separado da Emenda nO. 1.
de Plenário.
O S~. PRESIDENTE (Michel Temer) - O relator

designado pela Mes1pem substituição à Comissão de
Trabalho, de Admjnlstração e Serviço Público, ao
apreciar o projeto,'ofereceu ao mesmo e vou
submeter a votos o s~guinte Substitutivo, ressalvados
os destaques.

O Congress0t-.lacional decreta:
Art. 10. Os Estados e o Distrito Federal poderão

instituir a prestação voluntária de serviços
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de
defesa civil nas PqUcias Militares e nos Corpos de
Bombeiros Militares, observadas as disposições
desta lei. "

Art. 20. A prestação voluntária dos serviços terá
duração de um ano, prorrogável por, no máximo, igual
perlodo.

"Parágrafo ú,nico. O prazo de duração da
pres~~ção voluntá,.ria poderá ser inferior ao
estabelecido no ~~put deste artigo nos seguintes
casos:

I - em virtud~ de solicitação do interessado;
11 - quandq ..o voluntário apresentar conduta

in~mpatlvel com os serviços prestados; ou
" ".111 - em razão, da natureza do serviço prestado.

Art. 30. Poderão ser admitidos como voluntários
áprestação dos serviço:

" I - homens, maiores de dezoito e menores de
vinte e três anos, que excederem às necessidades de
incorporação das Forças Armadas; e

, 11 - mulheres, na mesma faixa etária.
Art. 4.11 Os' Estados e o Distrito Federal

e!?tabelecerão:
I - o número, de voluntários aos serviços, que

!'I~o poderá exced,er a proporção de um voluntário
Pt;lça cada cinco -integrantes do efetivo determinado
~m lei para a respectiva PolIcia Militar ou Corpo de
J39mbeiro Militar;' ~ ",
,(" 11 - os ,r,~uisitos necessários para o
d~sempenho dé;lS atividades Insitas aos serviços a
$erem prestadosi.~,

111 - o critér.lpde admissão dos voluntários aos
$erviços. ." .

Art. 5A Os voluntários admitidos fazem jus ao
recebimento de~ijxllio mensal, de natureza jurldica
indenizatória, a~:~er fixado Pt;l19S Estados e pelo
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Distrito Federal, destinado ao õustêiodas 'despesas projeto de lei. A crise que se abate sobre a segurança
necessárias à execução dos serviços a qUe''Se refere pública neste Pais está a reclamar do Estado pollticas
esta lei. ' , adequadas, assim como a sociedade está a exigi-Ias.

§ 1D. O auxilio mensal a que se refere este artigo E, para termos po/[ticas e serviços qualificados, é
não poderá exceder dois salários minimos. preciso haver recursos humanos devidamente

§ 2D. A prestaçao voluntária dos' serViços não selecionados, habilitados, treinados e remunerados,
gera vinculo empregaticio, nem obrigação de Sr. Presidente, como trabalhadores. O Bloco
natureza trabalhista, previdencié'Í"ia ou afim:> '. Parlamentar PSB/PCdoB é absolutamente contrário

Art. 6D. Os Estados e o Distrito Federâi'poderão à aprovação.desse projeto de lei.
estabelecer outros casos pafá a prestaçao de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
serviços voluntários nas Policias Militares e nos Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".
Corpos de Bombeiros Militares, à exceção do Para orientar a bancada, os LIderes dispõem de
exercicio do poder de policia. , um minuto. Peço, portanto, aos Srs. LIderes que, na

Art. 7D. Esta lei entra em vigor na data de sua medida do possivel, respeitem esse prazo, uma vez
publicação. '' ;; ",' que a matéria já foi bastante debatida.

O SR. PRESIDENTE (Mféhel Temer) --'Como Com a palavra o Deputado Fernando Gabeira,
votam os LIderes. . : . ' . . que fará a sintese necessária.

Como vota o Bloco Parlartl'entar PSB/PCdoB? O SR; FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB'':'" SP. revisão do ,orador.) - Sr. Presidente, neste um

Sem revisão da oradora,) - Sr. Presidente, O Bloco minuto, gostaria de ressaltar que o projeto veio de um
Parlamentar PSB/PCdoB não' 'concorda' com a Coronel da Polícia Militar, ou seja, foi imaginado pela
aprovação desse projeto de lei por entender'que a Po/[cia Militar;, E já está assegurado que essas
segurança pública precisa ser tratada corn,'mais pessoas não,vão ,andar armadas. Minha objeção,
seriedade e com mais responsabllidade neste Pais. A porém, deve~se ao conhecimento que tenho da vida
segurança pública é função preCípua do Estaêl'o' e, policial no ~~F~J!· ;~'1': ,

como tal, o Estado tem de criar plenas condiçõe'~'p,ara A maior parte da corrupção policial aqui
seu exercicio, : I"~ existente dep,()rre d.(1.o'j.r;nau pagamento, dos muito

E mais, Sr. Presidente: se 'Há vagas ese há baixos salá~i6l;.,'vàn16§#)locarvoluntários na policia,
necessidade de recursos humanos, que se! faça e é muito po~$iveJ qÚ~i ~sses voluntários, no futuro,
concurso público, que se selecione e se treine possam vir a;,'necessij';ii-' de dinheiro. Eles não terão
pessoal habilitado, e que sejam àdequados esses condições~e;prend~(~lnguém, mas poderão vender
recursos humanos às funções que devem exercer. informações, e isso vai transformar a policia num
Embora a administrativa seja umá'atividade-meicrae c,orpo aindÇl,mais vulnerável., Esse é o argumento
alguma forma, Sr. Presidente, ela está determinada e prilicipal que apreseritô:ç:ontra o projeto, que, embora
condicionada pela atividade-fim, ;'que é a fu'I·jÇão bem pensado, pode transformar a policia em algo
policial. '>.,',', muito vulner$vel..:>;.,

Além disso, Sr. Presidente, a questão da Evidentemente, ",são visões distintas da
juventude neste Pais também precisa ser tratada com natureza humana. Uns podem pensar que as
mais seriedade e responsabilidade. Caso se queirà pessoas vão para a pOlicia para atender e servir, e
viabilizar emprego para os jovens, que se criem vã& apenas'~â'ra isso. 'Minha impressão, 'porém, é a
comissões de trabalho. Aliás, encontra-se encalhâ<lo d~. que, sem~alário, algumas dessas pessoas vão
nesta Casa projeto que estimula a criação do primeiro bU~êar umeaminho de remuneração, e isso vai
emprego. Que se resgate esse profeto de lei! QUEr/Sê significar vulnerabilidade para a policia. Portanto,
criem politicas para a geração de emprego paraô'S votô:,contra O projeto.
jovens que estão entrando no mercado de trabalho, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorrogo
ao invés de uma função' secundária, na<:> a SElssão por uma hora.
devidamente remunerada, uma funÇão sem garantiàS 'ro SR. PRESIDENTE (MichiâlTemer) - Como
de direitos trabalhistas e previdenciários. Que futuro vota o PPS?
estamos preparando para os nossos jovens e para a ":t iO SR.·REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
nossa juventude? ',:;.', revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS traz os

Não podemos, de manétrá nenhuma, Sr. mesmos argumentos que apresentou quando da
Presidente, concordar com á"'àprovaçao desse votaQao da'ptéferência do requerimento, por duas
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questões básicas e fundamentais que os Srs.
Deputados vão analisar e votar.

Vamos votar nesse projeto duas questões que
geram graves preocupações quando neste
Congresso discutimos a violência. A primeira é a de .
que vamos criar serviço voluntário com o exerclcio de
poder de policia. Isso é gravlssimo, na medida em
que se discutem os niveis de violência do Pais. A
segunda questão deve servir de alerta, porque
envolve a Federação, o principio federativo, os
Estados: a partir desse projeto, os comandantes vão
formar uma força-tarefa de voluntários com poder de
policia! Isso é muito grave, porque esses
comandantes passarão por pima de todos, inclusive
os Governadores dos Estados. Será que esta Casa
parou para observar isso?

Além disso, não se deu oportunidáde para que
nossa emenda substitutiva fosse aprimorada.

São essas questões que levam o PPS a
encaminhar o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco/PL? Vota "sim" ou "não", Deputado Bispo
Rodrigues?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
"sim". .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT? Vota "sim" ou '~não", Deputado Femando
Coruja?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero lembrar
que esse projeto não .cria. emprego. Faz-se uma
opção: existe um serviço militar. .obrigatório no
Exército; se o cidadão não serve no EXército,
estamos criando uma espécie de serviço civil, em que
uma pessoa, não armada, sem atividade policial 
como bem estabelecido aqui -, por um prazo
determinado de um ano, podendo eventualmente ser
prorrogado por dois, pode prestar serviço voluntário
na Policia Militar. Em função disso, por não entender
que se trate de serviço público, encàniinhamoso voto
"sim", colocadas as ressalvas ideológicas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .;.; ~Como
vota o PTB?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o PTB vota "sim" e entende que esse
projeto é da maior importância. .

Ao contrário do que foi alegado, os voluntários
terão sua remuneração paga pelos. cofrE!s públicos.
Portanto, não será um serviço gratyito. . .'

Argumentou-se que eles teriam poder de
policia. Não éverdade. O próprio projeto estabelece
que os voluntários não terão poder de policia. Esse
poder é exclusivo dos integrantes das Polícias
Militares e do Corpo de Bombeiros.

Também se argumentou que poderiam
eventualmente usar armas. O projeto veda o uso de
armas por esses voluntários.

Gostaria de acrescentar que esse projeto
propõe que policiais militares que hoje exercem
funçOes burocráticas atendendo telefone,
datilografando e .cuidando da escrituração nos
quartéis - sejam liberados para fazer o serviço de
policiamento nasXUas.

. Chega de discurso em matéria de segurança
pública! Essa medida concreta vai liberar apenas em
São Paulo cerca de cinco mil policiais militares para
dar segurança à população. Policiais que exercem
funçÕes de enfermeiros, mecânicos, escriturários,
cozinheiros, garçons, desempenharão a função para
a qual são pagos, que é dar segurança à população
nas ruas. Portanto, para melhorar a segurança
pública neste Pais, o Partido Trabalhista brasileiro
aplaude o projeto e vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB
vota "sim".

Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, lamento muito que a
primeira iniciativa da Câmara dos Deputados - após
uma sessão de Comissão Geral que discutiu o
·problema da violência - seja a de inchar o aparelho
policial, não especializá-lo, não reformulá-Io e não
profissionalizá-lo. Isto aqui não vai resolver as
atividades burocráticas. Deveriamos acabar com as
Casas Militares nos Palácios dos Governadores.
Precisamos acabar com a Justiça Militar Estadual e
colocar uma policia forte nas ruas. Este projeto, Sr.

,Presidente, é uma enganação!
Não se misturam alhos com bugalhos, em

matéria de segurança pública. Lamento que a maioria
.oesta Casa qúeira aprovar projeto que vai inchar,
·desqualificar, não vai especializar e tampouco
·profissionalizar o aparelho de segurança pública. Não
se brinca com atividades tão essenciais para o
Estado e para a sociedade. Por isso, o PT vota contra
o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "não".

Como votÇí o PPB?
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, achamos que
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esse projeto foi uma idéia excepcional, que vai
colaborar sobremaneira com a segurança pública, a
partir do momento em que libera os profissionais para
o trabalho de rua, principalmente depois que o nobre
Deputado José Genoíno vier apoiar-nos na
apreciaçao da PEC que visa diminuir a idade de
imputabilidade penal para os dezesseis anos.

O Coronel Roberto Fraga disse que o fato de ser
obrigat6rio nao significa que a Polfcia Militar vá
acolher qualquer homem. O candidato será testado,
avaliado, e s6 depois assumirá suas funções nesses
quartéis.

Pelos argumentos já levantados pelos
companheiros que nos antecederam, o PPB
encaminha o voto "sim" a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
exatamente o contrário do que disse o Deputado José
Genoíno: vamos possibilitar que o homem que
entende de segurança cuide da segurança do
cidadão, em vez de cuidar do almoxarifado do
quartel. E é importante registrar que o Governo do
Estado - o responsável pela segurança - pode ter um
instrumento extremamente importante para resolver
uma situação delicada. O servidor policial que precisa
de formaçao tem essa formação preservada pelas
escolas existentes. Agora, esse cidadão contratado
poderá fazer com que o homem treinado para estar
na rua lá esteja, a serviço da população. Por isso, o
PMDB cumprimenta o Deputado que ofereceu o
projeto e vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisao do orador.) - Sr. Presidente, ouvi com a
atençao costumeira os argumentos de alguns
Uderes, particularmente do Deputado José Genoíno,
contrários à proposta. Mas não vejo que dano a
proposta possa trazer ao processo de modernizaçao
e de transformação das nossas polfcias, tanto
militares como civis. Ele deverá ocorrer, inclusive com
a participação efetiva desta Casa, nas várias
discussões aqui já realizadas. E - quem sabe? - a
inovação trazida pela proposta pode já fazer parte do
início da decisiva e profunda transformação que
precisará ocorrer nas nossas polfcias.

Votarei favoravelmente ao projeto não na ilusão de
estarmos resolvendo o problema da segurança pública,
mas na consciência de estarmos disponibilizando
efetivos presos a atividades burocráticas para tratar da

segurança pública nas ruas, onde efetivamente
precisam estar. Dessa forma, Sr. Presidente, o PSDB
vota favoravelmente ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
vota "sim".

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi
atentamente os argumentos utilizados por alguns
Uderes dos partidos da Oposição. Sinceramente,
não entendo por que se faz tanta celeuma com
projeto de tão boa qualidade, sobretudo porque
permitirá que os jovens excedentes nas Forças Ar
madas - até a proporção de um para cinco - sejam
incorporados como auxiliares no Corpo de Bombeiros
e nas Forças Armadas, para substituir os militares
que hoje executam tarefas administrativas, a fim de
que eles desempenhem suas atividades na rua.
Refiro-me ao policiamento. Este País precisa de
reforço na segurança pública.

Além do mais, disseram que esse pessoal não
teria nenhum direito assegurado. Não é verdade. O
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redaçao, no art. 511, estabelece que, obedecida a
legislação federal, cada Unidade Federativa terá a
responsabilidade de regulamentar essas relações
trabalhistas.

Sr. Presidente, o projeto está completo, é de
boa qualidade e vai permitir que milhares de jovens
de 18 a 21 anos que hoje não têm perspectiva se
inscrevam nas Forças Armadas até buscando
formação, por conhecerem as condições do País,
saberem que o Brasil deles precisa, para a defesa
das nossas instituições, e assim por diante.

Sou um daqueles que louvam o projeto e o
autor.

Alguns disseram que os voluntários serão
obrigados a·usar armas. Pelo contrário; as emendas
apresentadas aprimoraram o projeto. O pr6prio Rela
tor que proferiu parecer em substituiçao à Comissão
de Constituiçao e Justiça e de Redação, o Deputado
Inaldo Leitão, aceitou a Emenda nll 4, que proíbe que
eles usem arma de fogo. Acredito que o projeto está
perfeito, está bom, e pode ser votado com muita
tranqüilidade, no sentimento de que vem melhorar
cada vez as nossas forças militares, liberando um
contingente importante para a atividade-fim, que é a
segurança pública, ao mesmo tempo em que
incorpora ao trabalho milhares de jovens brasileiros
de 18 a 21 anos, que passam a ter, durante um certo
período, uma atividade.
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Outro ponto que se criticou foi o serviço gratuito,
mas não será gratuito; terá remuneração entre um e
dois salários. Tudo está regulamentado. Por isso, Sr.
Presidente, o Partido da Frente Liberal recomenda o
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
liderança do Governo, o que recomenda?

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
encaminha o voto "sim".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, peço a palavra como Relator da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExS
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
esclarecer dois detalhes que são de extrema
importância. Esse projeto não vai de maneira
nenhuma inchar a policia militar, até porque a
prestação de serviço é temporária, pelo periodo de
um ano, podendo ser prorrogado por m~is um.

Não é brincadeira o que estamos fazendo aqui,
Sr. Presidente. Estamos permitindo, Elfetivamente,
que o excesso de contingente para as Forças Ar
madas possa colaborar indiretámente no
policiamento. Por que indiretamente? Porque vai
exercer a função burocrática hoje exercida por um
policial militar, liberando esse policial' para fazer o
policiamento. Essas pessoas voluntárias não terão
poder de policia, não poderão andar armados e terão
uma remuneração que não poderá exceder a dois
salários mfnimos.

O projeto procura efetivamente contemplar
aquela preocupação de V. ExA, que, na quinta-feira
passada, demonstrou amplamente à opinião pública
nacional que está apreensivo com as questões de
segurança. Essas pessoas não vão trabalhar na
função de segurança, mas vão liberar aqueles que
poderão fazê-lo, e, conseqUentemente, dar maior
segurança à população. Portanto, encaminhamos um
pedido aos Srs. Parlamentares no sentido que votem
favoravelmente a este substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O~Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão
(Pausa.)

Aprovado.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExS
a palavra.

o SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Verificação concedida.

Venham ao Plenário, Srs. Deputados, para
processo de votação nominal.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores está'em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem os seus lugares, a fim de ter inicio a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciadaa votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
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 (PSDB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
recomenda 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 (PSDB - MG - Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. ExA
que determine...

Acabou de ser feito, Sr. Presidente. Já consta
do painel a orientação dos partidos, o que não
acontecia quando iniciei esta. intervenção. Muito
obrigado.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
encaminha o voto "não".

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - O Partido Trabalhista
Brasileiro reitera o voto "sim", Sr. Presidente.
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o SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota "sim", em razão de o projeto abrir
uma oportunidade para os jovens, além de melhorar a
segurança pública.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
cumprimenta todos que os. construíram esse
substitutivo, em especial o seu autor, o Deputado
Arnaldo Faria de Sá, e encaminha o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal faz um apelo aos Srs. Deputados no
sentido de que venham ao plenário para que
possamos concluir a votação desta matéria. Temos
matérias importantrssimas para votar ainda esta
noite.

Nesta votação, o PFL recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

permanecer em plenário, Srs. Deputados. Temos
duas propostas de emenda à Constituição para votar
e, ao que tudo indica, há acordo em torno delas.
Podemos votá-Ias rapidamente, especialmente se
não houver inscrição para debate, como parece que
não haverá. Pelo menos é o que me está indicando o
Deputado Professor Luizinho e o Deputado Ronaldo.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero uma
orientação que servirá para alguns Deputados. V. Ex·
havia declarado que os Deputados que não votaram
na votação anterior teriam a falta coberta nesta
votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Computa-se. Cobrirá a falta anterior.

O SR. WALTER PINHEIRO - Quero aproveitar,
Sr. Presidente, para fazer um registro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre
a matéria?

O SR. WALTER PINHEIRO - "É uma
comunicação importante que farei à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o
missionário Josué Yrion, oriundo de Minas Gerais,
encontrava-se preso na (ndia, e foi solicitada a

intermediação do Governo brasileiro. Acabo de
receber a informação de que, por intermediação do
Estado americano, esse missionário foi retirado da
(ndia e já se encontra nos Estados Unidos.

Quero fazer este registro porque esse
missionário que se dedica à evangelização na (ndia
por diversas vezes tem sido atacado. O Governo
indiano decretou sua prisão, mas neste exato
momento ele se encontra em solo americano, já
liberto e tranqüilo.

É importante este registro para que o Governo
brasileiro nessas horas também assuma posição
mais firme em defesa de nossos irmãos que estão
fazendo o processo de evangelização na (ndia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Venham votar.

Srs. Deputados, estamos em processo de
votação. A Secretaria da Mesa acionará as
campainhas para fazer com que os Srs. Deputados
venham e permaneçam em plenário.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PT está
em obstrução porque é radicalmente contra este
projeto. Vamos depois examinar as conseqüências
desse tipo de incorporação no aparelho de segurança
pública.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI
a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a fim de agilizar
os trabalhos, estou retirando os requerimentos de
destaque para votação de uma emenda em
separado, assim como também estou retirando os
três DVS que eu havia apresentado.

Ao mesmo tempo informo que, tendo sido
alcançado o quorum, o PT passa a votar "não".

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI
a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
informo a V. Ex· que na votação anterior meu voto foi
"sim".

Quero aproveitar, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, para dar ciência à Câmara Federal de um
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assunto importante, e por oportuno solicito a Paralelamente ao reconhecimento nacional de
transcrição deste pronunciamento nos Anais da Casa qualidade, as novidades foram surgindo. Atualmente
e sua reprodução nos meios de comunicação, a publicação tem quatro páginas coloridas e é o
especialmente em A Voz do Brasil. primeiro e único jornal laboratorial brasileiro a

A Imprensa tem exercido papel imprescindível publicar dois cadernos de noticias, com oito páginas
na consolidação da democracia brasileira. É uma cada, integrando alunos das turmas da manha e da
atuação que merece ser destacada sempre, pois noite da Faculdade de Comunicação da UniSantos.
pode ampliar os debates sobre as questões nacionais Uma nova prova da excelência do trabalho
e internacionais, esclarecendo e contribuindo para a realizado pelos professores e alunos do curso de
formação de opinião. É essa força que exerce sobre Jornalismo da Universidade Católica de Santos foi
todos nós que dá à Imprensa a grande alcançada no ano passado, com a conquista do
responsabilidade de trabalhar com a preocupação Prêmio Libero Badaró de Jornalismo, por uma edição
constante de defesa da verdade e da ética, de especial sobre o ano 2000.
apuração sincera dos fatos. Hoje, ao completar 30 anos, o jornal Entrevista

Por esse motivo, hoje, gostaria de aplaudir uma é um dos mais antigos veículos de comunicação do
proposta de trabalho na área de comunicação, uma gênero, assumindo importante papel na formação
proposta que vem, ao longo de 30 anos, profissional e na divulgação de informação para a
consolidando-se não só como excelente veiculo de população santista. É um projeto consolidado,
informação, mas também como instrumento basilar responsável pela formação de grandes profissionais
para a formação profissional de futuros jornalistas. que hoje se encontram nas redações dos principais

Refiro-me ao jornal-laboratório Entrevista, feito órgãos de Imprensa do Pais e que certamente muitos
pelos alunos do 411 ano da Faculdade de êxitos ainda hao de alcançar.
Comunicação da Universidade Católica de Santos, a Por isso, peço aos nobres Parlamentares o
UniSantos. Esse jornal-laboratório nasceu da registro nos Anais desta Casa dos mais sinceros e
necessidade dos estudantes de realizarem estágios, merecidos votos de congratulações pelos 30 anos do
já que havia grande dificuldade para obterem espaço jornal-laboratório Entrevista, da Faculdade de
nos dois jornais diários existentes na Baixada Jornalismo da Universidade Católica de Santos
Santista à época, os jornais Cidade de Santos e A (UniSantos). Que esses votos sejam extensivos aos
Tribuna. professores, alunos e demais membros da

comunidade universitária, a todos os que, com
Dois anos após sua criação, o jornal Entrevista seriedade e talento, garantem o sucesso e a

viveu sua primeira reformulação gráfica, passando do consolidação do projeto.
formado ofício pará o de tablóide e ampliando a
tiragem para mil exemplares. Em 1976, uma edição O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
especial sobre as eleições municipais daquele ano palavra pela ordem.
rendeu ao jornal seu primeiro prêmio: o Entrevista foi O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI
considerado pela Parker o melhor jornal laboratorial a palavra.
do Pais. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem

Em 1987 mudou novamente de formato, revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos encerrar
passando ao padrão standard, com dez páginas e a votação. O PPB encaminha o voto "sim".
tiragem mensal de dois mil exemplares. Cinco anos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
mais tarde, novo avanço: o Entrevista ganhou cores encerrar a votação. Temos proposta de emenda à
e recebeu o prêmio Tito Brandsma de Jornalismo, Constituição para votar.
sendo considerado novamente o melhor jornal O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
laboratorial do Brasil, especialmente por apresentar peço a palavra pela ordem.
reportagens que abordavam os direitos humanos. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI

Em 1994, o jornal Entrevista iniciou mais uma a palavra.
fase de grande sucesso. A partir daquele ano, esteve O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem
sempre entre os três melhores jornais laboratoriais do revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
Brasil, segundo escolha da Sociedade Brasileira de rior acompanhei a orientação da Liderança do PT.
Estudos Interdisciplinares de Comunicação (INTER- O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem
COM). revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeitos
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administrativos, na votação nominal anterior se tal sessão não acontecer hoje à noite, será muito
acompanhei o PSDB, ql.!e recomendou o voto "não". dificil marcamos outro horário para sua realização.

O SR. WERNER WANDERER (PFL - PR.Sem Espero que V. ExA analise a questão e consulte os
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeitos demais Lideres, os quais poderão iluminá-lo quanto à
administrativos, na votação anterior meu voto foi decisão sobre a pauta.
"não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou Lider Inocêncio Oliveira, vamos votar apenas a PEC
encerrar a votação. que trata da questão dos Vereadores. É matéria

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. acordada, em segundo turno, e em dez minutos
Presidente, peço a palavra pela ordem. poderá ser votada. Em seguida vamos encerrar a

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExD sessão. .
a palavra. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela agradeço a V. ExD em nome da Casa. V. EX- mais uma
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi vez demonstra ser um Presidente à altura do
convocada sessão do congresso Nacional para as momento que vivemos, pois fortalece tanto a Câmara
19h. Ela é importantissima, pois de sua pauta dos Deputados quanto o Congresso Nacional, ao
constam várias medidas provisórias cujos prazos se tomar tal decisão. Portanto, louvo a posição serena,
estão extinguindo e . pedidos de créditos . correta e firme de V. ExA
suplementares para movimentação da máquina O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
administrativa do Pais. não, nobre Deputado.

Além do mais, apesar de grande acordo feito, o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
quorum para votar proposta de emenda à encerrada a votação.
Constituição não está bom; estão presentes 388 Srs. Anuncio o resultado:
Deputados, e esse número pode chegar a 400. Por Votaram
essa razão, faço o seguinte apelo a V. ExD: se for Sim 320
possivel, deixe as duas PECs para a pauta de Não 81
amanhã, quando entrarão como Itens 1 e 2. Dessa Total 401
forma, hoje poderemos votar importantes matérias na É aprovado o substitutivo oferecido pelo relator
sessão do Congresso Nacional. . designado pela mesa em substituição à Comisão de

Sr. Presidente, V. ExD sabe que a sessão do Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Congresso Nacional não tem horário determinado. Se Estão prejudicado: a proposição inicial (Projeto
ela vier a ocorrer amanhã pela manhã, tomará o de Lei nIl 88/99): e os Substitutivos das Comissões de
horário das Comissões Técnicas, que são RelaçõesExteriores e de Defesa Nacional: e de
fundamentais para instrumentalizar a Casa a respeito Constituição e Justiça e de Redação.
de projetos importantes a serem votados. Portanto,

Proposição: PL N° 88/99 - SUBSTITUTIVO DA
CTASP

Início Votação: 23/11/1999 19:23

Fim Votação: 23/11/1999 19:35 .

Resultado da Votação
Sim 320
Não 81
Abstenção O

Total da Vdl:ação 401

Presidiram a Votação: Michel Temer - 17:20

Orientação
PFL -Sim
PSDB -Sim
PMDB-Sim
PT - Não
PPB - Sim
PTB -Sim
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Art. 17

Total Quorum

1

402

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlJfADOS

PDT-.Sim.
PSBIPCDOB - Não
PUPST/PSL - Sim
PPS-Não
PV-Não
PHDBS-$im
GOV. -Sim

Novembro de 1999

Obstrução O

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Robério Araújo PL PlIPST/PSL Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen< PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá; 3

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Não
Deusdeth Pantoií3 PFL Sim
Elcione BarbalhQ PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz, POT Sim
Jorge Costa PMOB' Sim
José Prianle PMOB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Sim
Nilson Pinlo PSOB Sim
Paulo Rocha Pl.'?,<, Não
Renildo Leal piB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur VirQilto PSOB Sim
Átila Lins PFL Sim
Francisco Garcié! PFL Sim
José Melo PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim

Total Amazonas .5
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Partido Bloco Voto

RONOONIA
Agnaldo Muniz POT Não
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurípedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSOB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PFL Sim
SérÇJio Barros PSOB Sim
ZUa Bezerra PFl Sim

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio JorÇJe PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
João Ribeiro PFL Sim, ,
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Siri!
Eliseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
José Antonio PSB PSB/PCOOB Não
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFl Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Remi Trinta PST PL/PST/PSJ,. Sim
Roberto Rocha PSOB Sim

Total Maranhão: 11

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim
Anibal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Chiquinho Feitosa PSOB Sim":
Eunicio Oliveira PMDB Sim
Inácio Arrudl:l PCdoB PSB/PCOOB Não
José Unhares PPB Sim
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Partido Bloco Voto

José Pimentel PT Não
L$o Alcântara PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themistocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Inaldo Leitão PSOB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique .... PSOB Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
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Partido Bloco' Voto

Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Carripos PSB PSB/PCDOB Não
GonzaÇJa Pél'triota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMOB Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro EUÇJênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
SérÇJio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

AUÇJusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSBtpCOOB Não

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PLlPST/PSL Não

Luiz Dantas PST PLlPST/PSL Sim

ReÇJis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

AUÇJusto Franco PSDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 5

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim
Eujácio Simões PL PLlPST/PSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PMDB S,ilTl
Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não

Jairo Azi PFL Sill),

Jaques WaÇJner PT ~~ão

João Almeida PSDB Sim

João Leão p~nR Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negro'monte PSDB Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 30

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Carlos Melles PFL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinelti PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Não
João Magno PT Não
José Militão PSDB Sim
Júlio Delgado PMDB Sim
Lael Varella PFL Sim

Lincoln Portela PST PLlPST/PSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS

Mário de Oliveira PMDB Sim
Ode/mo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Rome/ Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Não
Vitlorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim

Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Não
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSL Sim
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eber Silva PDT Sim
Eduardo Paes PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PPB Sim
lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não

José Carlos Coutinho PFL Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO

Laura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo PDT Sim
Luiz Salomão PDT Sim
Luiz Sérgio PT Não
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PDT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci Paiva PST PLlPST/PSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo Feijó PSDB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim.
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizío Mercadante PT Não
André Benassi PSDB Sim
AnÇJela GuadaÇJnin PT Não
Antonio Kandir PSDB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSL Sim
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSDB Sim·
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PST PLlPST/PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo ~PS' Não
Eduardo Jorge' ; PT Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo '. PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Jair Meneguelli' '. PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Genoíno PT Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
José índio PMOB Sim
José Machado PT Nao
José Roberto Batochio POT Sim
Julio Semeghini PSOB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Não
Maluly Nello PFL Sim
Marcelo Barbieri PMOB Sim
Marcos Cintra PL PLlPST/PSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMOB Ar!. 17
Millon Monti PMOB Sim
Moreira Ferreira PFl Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton lima PFl Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo lima PMDB Sim
Professor Lüizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFl Sim
Rubens Furlan PPS Não
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 57

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFl Sim
lino Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton FaQundes PSDB Sim
Wilson Santos PMOB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
AQnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Sim

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 6

GOIÃS
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
GOIÁS

Geovan Freitas PMOB Sim
Jovair Arantes PSOB Sim
lidia Quinan PSOB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim

Total GoiáS: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSOB .Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Não

Total Mato Grosso do Sul : 5

PARANÁ
Abelardo Lupion PFl Sim
Affonso Camarflo PFL Sim
Airton Roveda PFL Sim
Alex Canziani PSOB Sim
Basilio Villani PSOB Sim
Chico da P~incesa PSOB Sim
DiJceu Sperafico PPB Sim
Or. Rosinha PT Não
FlávioArns PSOB Sim
Gustavo Fl1Jet. PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões,.· PTB Sim
Ivania Guerra ·pF,L; ;' Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene . PPB Sim
Luciano Pizzalto PFL Sim

'. ' ...

Luiz Carlos t:!t;luly PSOB Sim
Márcio Matol" PT Não
Max Rosenmann PSOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio Balbinolti PSOB Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Padre Roque PT Não
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim-·

Total Paraná': 29
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SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss

Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervésio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
Luci Choinacki
Pedro Biltencourt
Raimundo Colombo
Serafim Venzon

Partido Bloco; Voto

PFL Sim
PT Não
PMOB Sim
PMOB Sim
POT Sim
PFL Sim
PPB Sim
PMOB Sim
PPB Sim
PT Não
PFL Sim
PFL Sim
POT Sim

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nafdes
Caio Riela
Oarcisio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Felter Júnior
Germano Rigolto
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt

Total Rio Grande do Sul: 24

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMOB
POT
PT
PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PL
PT
PHOBS
PMOB
PPB
PT
PMOB

PUPST/PSL

Não
Não
Não
Sim
Sim

'Slm
. Sim

Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Slrn
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
"Sim
';Não

Sim
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o SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente,
peço a palavra na qualidade de autor da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só um
momento, nobre Deputado. Não encerramos a
votação. Temos a votação das Emendas de Plenário
nll" 3 e 8. Ao final, darei a palavra a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
Plenário foram oferecidas e vou submeter a votos as
seguintes Emendas de nlls 3 e 8 com parecer pela
aprovação.

- N1l3-

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art.... É vedado, sob qualquer hipótese, o porte

ou uso de arma de fogo pelos prestadores de serviço
social voluntário.

- N1l8-

Dê-se ao caput do art. 2ll do substitutivo da
Comissão de Trabalho a seguinte redação:

Art. 211 A prestação voluntária dos serviços terá
duração de um ano, prorrogável por no máximo, igual
perfodo, a critério do Poder Executivo, ouvido o
Comandante-Geral da respectiva Polfcia Militar ou
Corpo de Bombeiro Militar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
APROVADAS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
Plenário foram oferecidas e vou submeter a votos as
seguintes Emendas de nlls 1, 2, 4, 5, 6 e 7 com
parecer pela rejeição.

Emenda Substitutiva nll 1

Dispõe sobre o serviço auxiliar e
voluntário nas Policias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica instituldo nas Policias Militares e nos

Corpos de Bombeiros Militares o serviço auxiliar e
voluntário, de caráter temporário, nas condições
previstas nesta lei e na regulamentação estadual.

Art. 211 O serviço auxiliar voluntário, nas polfcias
militares e corpos de bombeiros militares, terá por
finalidade a execução de atividades administrativas,
serviços auxiliares de saúde e defesa civil.

§ 111 É vedado ao prestador do serviço auxiliar
voluntário o exerclcio do poder de policia.

§ 2ll O Poder Executivo Estadual ou do Distrito
Federal, mediante proposta do Comandante Geral,
ordenará as atividades que serão realizadas pelos
prestadores do serviço auxiliar voluntário.

Art. 311 O recrutamento para o serviço auxiliar
voluntário, no êmbito das policias militares e corpos
de bombeiros militares, obedecerá o critério de
seleção entre os alistados que excederam às
necessidades de incorporação nas Forças Armadas e
que estiverem aptos para as atividades que irão
desempenhar, até o limite de 20% (vinte por cento) do
efetivo determinado em lei para a instituição policial
militar ou bombeiro militar de cada estado ou do
Distrito Federal.

Parágrafo único. A prestação do serviço auxiliar
voluntário nas polfcias militares e corpos de
bombeiros militares terá duração de 1 (um) ano,
podendo ser prorrogado por mais um perlodo,
observado o interesse da instituição e a
regulamentação estadual.

Art. 4ll Obedecido o disposto na legislação fed
eral, caberá à Unidade Federativa disciplinar a
situação jurídica dos prestadores do serviço auxiliar
voluntário.

Art. 511 Aplica-se o dísposto, na presente lei, à
Policia Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal.

Art. 611 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Emenda de Plenário nll 2

Dê-se ao art. 611, do substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
apresentado ao Projeto de Lei nll 88, de 1999, a
seguinte redação:

Art. 611 É vedada a utilização dos prestadoes
voluntários de servíços para o exerclcío do poder de
policia.

Emenda de Plenário nll 4

Acrescente-se §§ 4ll e 5ll ao art. 3ll do
substitutivo do Projeto de Lei nll 88-B de 1999:

Art. 311 ......

§ 411 Aplicam-se as mesmas regras deste artigo
ao alistamento feminino voluntário nas incorporações
das Forças Armadas.
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§ 511 Na hipótese de inexistência de excesso de
contingente feminino, sao recrutadas para o serviço
auxiliar voluntário no êmbito das polfcias militares e
corpos de bombeiros militares, 10% do total que
serao incorporadas.

Emenda de Plenário nQ 5

Suprima-se da parte final do caput do art. 211 do
sustitutivo do Projeto de Lei nll 88-B a seguinte
expressa0: "além de outras que o Estado determinar
em regulamentaçao própria".

Emenda de Plenário nll 6

Suprima-se da parte final do § 111 do art. 211 do
substitutivo do Projeto de Lei nll 88-B a seguinte
expressa0: "exceto em área de segurança
regulamentada".

Emenda de Plenário nll 7

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
A admissao para a prestaçao voluntária de

serviços administrativos dar-se-á mediante teste
prévio de capacidade ffsica e conhecimentos gerais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que forem pela aprovaçao permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Rejeitadas.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisao do orador.) - Nosso voto é "naó", Sr.
Presidente.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Sem
revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votaçao ante
rior votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há um
requerimento de destaque da bancada do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB para votaçao em separado
da Emenda de Plenário nll 3, que acabou de ser
aprovada. Consulto o Bloco sobre a retirada do
requerimento.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisao do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto foi
"nao".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB com relaçao à
Emenda nll 3, que acabou de ser aprovada. O
Deputado Evilásio Farias está presente?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisao da oradora.) - Sr. Presidente, pedimos a
V. Exa. a retirada do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirado
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redaçao fi
nal:

PROJETO DE LEI NIl88-C, DE 1999

Estabelece normas gerais para a
prestação voluntária de serviços
administrativos e de serviços auxiliares
de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Os estados e o Distrito Federal poderao

instituir a prestaçao voluntária de serviços
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de
defesa civil nas Polfcias Militares e nos Corpos de
Bombeiros Militares, observadas as disposições
desta lei.

Art. 211 A prestaçao voluntária dos serviços terá
duraçao de um ano, prorrogável por, no máximo! igual
perfodo, a critério do Poder Executivo, ouvido o'
Comandante-Geral da respectiva Polfcia Militar ou
Corpo de Bombeiros Militar.

Parágrafo único. O prazo de duraçao da
prestaçao voluntária poderá ser inferior ao
estabelecimento no caput deste artigo nos seguintes
casos:

I - em virtude de solicitaçao do interessado;
11 - quando o voluntário apresentar conduta

incompatrvel com os serviços prestados; ou
111- em razao da natureza do serviço prestado.
Art. 311 Poderao ser admitidos como voluntários

à prestaçao dos serviços:
I - homens, maiores de dezoito e menores de

vinte e três anos, que excederem às necessidades de
incorporaçao das Forças Armadas; e

11 - mulheres, na mesma faixa etária.
Art. 411 Os estados e o Distrito Federal

estabelecerao:
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I - O número de voluntários aos serviços, que
não poderá exceder a proporção de um voluntário
para cada cinco integrantes do efetivo determinado
em lei para a respectiva Policia Militar ou Corpo de
Bombeiros Militar;

11 - os requisitos necessários para o desempenho
das atividades ínsitas aos serviços a serem prestados; e

111 - O critério e admissão dos voluntários aos
serviços.

Art. 51l É vedado, sob qualquer hipótese, o porte
ou uso de armas de fogo pelos prestadores de serviço
social voluntário.

Art. 61l Os voluntários admitidos fazem jus ao
recebimento de auxflio mensa', de natureza jurídica
indenizatória, a ser fixado pelos estados e pelo
Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas
necessárias à execução dos serviços a que se refere
esta lei.

§ 11l O auxflio mensal a que e refere este artigo
não poderá exceder dois salários mínimos.

§ 21l A prestação voluntária dos serviços não
gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Art. 71l Os estados e o Distrito Federal poderão
estabelecer outros casos para a prestação de serviços
voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de
Bombeiros Militares, à exceção do exercício do poder de
policia.

Art. 81l Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Júlio Delgado, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovada.

Vai ao Senado Federal.

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, na votação
passada votei conforme orientação da bancada
do PT.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com a Liderança do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO NIl 627-C, DE 1998

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n2 627-B,
de 1998, que altera os arts. 29 e 212 da
Constituição Federal; conforme redação para o
segundo turno de discussão, elaborada pela
Comissão Especial (Relator: Sr. Ronaldo Cezar
Coelho).

Tendo apensada a PEC nll 482/97.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

submeter a votos a Proposta de Emenda à
Constituição nll 627 de 1998, em 12 Turno.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Art. 12 Acrescente-se ao Texto Constitucional o
seguinte art. 29-A:

"Art. 29-A. O total da despesa do
Poder Legislativo Municipal, incluídos os
subsídios dos vereadores e excluídos os
gastos com inativos não poderá ultrapassar os
seguintes percentuais, relativos ao somatório
da receita tributária e das transferências
previstas nos arts. 153, § 52, 158 e 159 da
Constituição Federal, efetivamente realizados
no exercício anterior:

1- 8% (oito por cento) para municípios
com população até 100.000 habitantes;

11- 7% (sete por cento) para município
com população entre 100.001 e 300.000
habitantes;

111 - 6% (seis por cento) para
municípios com população ente 300.001 e
500.000 habitantes;

IV - 5% (cinco por cento) para
municípios com população acima de
500.000 habitantes.

§ 10. A câmara municipal não gastará
mais de 70% de sua despesa com folha de
pagamento, incluído o gasto com o subsídio
de seus vereadores;

§ 211 Constitui crime de responsabilidade
do prefeito municipal efetuar repasse que
supere os limites definidos neste artigo, não
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enviar o repasse até o dia 20 de cada mês
ou enviá-lo a menor em relaçêo à proporçêo
fixada na Lei Orçamentária;

§ Jll Constitui crime de responsabilidade
do presidente da câmara municipal o
desrespeito ao § 1.11 deste artigo."

Art. 2.11 O inciso VI do art. 29 da Constituiçêo
Federal passa a vigorar com a seguinte redaçêo:

"Art. 29 ..
VI - O subsidio dos vereadores será

fixado pelas respectivas cêmaras municipais
em cada legislatura para a subseqüente,
observado o que dispõe a Constituiçêo da
República, os critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgênica e os seguintes
limites máximos:

a) Em municipios de até dez mil
habitantes, o subsidio máximo dos vereadores
corresponderá a 20% (vinte por cento) do
subsidio dos deputados estaduais.

b) Em municipios de dez mil e um a
cinqüenta mil habitantes, o subsidio máximo
dos vereadores corresponderá a 30% (trinta por
cento) do subsidio dos deputados estaduais.

c) Em municipios de cinqüenta mil e
um a cem mil habitantes, o subsidio máximo
dos vereadores corresponderá a 40%
(quarenta por cento) do subsidio dos
deputados estaduais.

d) Em municipios de cem mil e um a
trezentos mil habitantes, o subsidio máximo
dos vereadores corresponderá a 50%
(cinqüenta por cento) do subsidio dos
deputados estaduais.

e) Em municipios de trezentos mil e
um a quinhentos mil habitantes, o subsidio
máximo dos vereadores corresponderá a
60% (sessenta por cento) do subsidio dos
deputados estaduais.

f) Em municipios de mais de 500.000
habitantes, o subsidio máximo dos
vereadores corresponderá a 75% (setenta e
cinco por cento) do subsidio dos deputados
estaduais."

Art. 3.11 Esta emenda constitucional entra em
vigor em 1.11 de janeiro de 2001.

O SR. MARCOS AFONSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, na votaçêo ante
rior votei "nêo".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Lideres?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota "sim".

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ.. Sem
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

O SR. HERCULANO ANGHINEm (PPB 
MG. Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido Progressista Brasileiro vota "sim".

O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sim".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PUPST/PSL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esté
em votaçêo a proposta de emenda à Constituiçêo,
em segundo turno.

Sras. e Srs. Deputados, queiram tomar seus
lugares, a fim de ter inicio a votaçêo pelo sistema
eletrônico.

Está iniciada a votaçêo.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS. Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Miche/ Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS. Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, o



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

Trata-se de proposta de emenda à Constituição,
que exige quorum qualificado, com efeitos administra
tivos. Os Srs. Deputados que estiverem nos gabine
tes, restaurantes ou em quaisquer dependências da
Casa queiram dirigir-se ao plenário.

Comunico aos Srs. Parlamentares que haverá
sessão do Congresso Nacional logo após o
encerramento desta sessão. Amanhã, teremos
sessões ordinária e extraordinária. Na quinta-feira
teremos sessão à tarde.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Anuncio o resultado:

Votaram
Sim 362
Não 2
Abstenções 3
Total: 367

EAprovada a proposta de emenda á Constitui
ção n2 627/98, em 22 turno.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO JOSÉ GOUV~A (Bloco/PL 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
primeira votação, para efeito administrativo, votei
de acordo com o partido.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comuni
co que, na votação anterior, votei "sim".
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PMDB vota "sim". Trata-se de votação de proposta O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem
de emenda à Constituição que limita os gastos das revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico
Câmaras Municipais e disciplina os salários dos que, na última votação, votei "sim".
Vereadores. O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB - CE.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
peço a palavra pela ordem. votação anterior, votei segundo orientação do meu

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem partido.
V. Exa. a palavra. O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reg
istrar que, na votação passada, votei com o
partido.

O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a orientação do parti
do.

O SR. JOÃO COLAÇO (PMDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior a esta, votei "sim".

O SR. JOSÉ DE ABREU - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ DE ABREU (PTN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTN vota
"sim".

O SR. PAULO JOSÉ GOUV~A - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. A Mesa fará soar
a campainha.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, meu voto foi "sim".

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se for
sobre a matéria em votação, tem V. Exa. a
palavra.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é a respeito de
matéria correlata, proposta de emenda à Cons
tituição apresentada por mim que diz respeito
aos gastos dos Deputados Estaduais e Distrita
is de todo o País e também das Câmaras de Ve
readores e dos gabinetes. Trata-se da PEC nll.
65/99. Quero solicitar a V. Exa. a constituição
de Comissão Especial. Estamos votando hoje
exatamente matéria correlata à minha proposta
de emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado. Vou examinar.
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Proposição: PEC N° 627/98 - SEGUNDO TURNO

Início Votação: 23111/1999 19:39

Fim Votação: 23/11/1999 19:55

Resultado da Votação
Sim 362
Não 2
Abstenção 3

Total da Votação 367

Art. 17 1

Total Quorum 368

Obstrução O

Presidiram"a Votação: Michel Temer -17:20

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB -Sim
PTB-Sim
PDT-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
PHDBS-Sim
PlN-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim

Total Roraima: 4

AMAPÁ
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Total Amapá: 2

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoja PFL Sim

Giovanni Queiroz por Sim
Jorge Costa PMOB Sim
José Priante PMOB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha pr Sim
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Partido Bloco Voto
PARÁ

Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Arthur Virgflio PSDB Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Silas Câmara PTB Sim

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 4

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim

Total Tocantins: 3

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
José Antonio psa PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 9

Partido Bloco Voto
CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB. Sim
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
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Partido Bloco Voto
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 16

PIAuí
Atila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piaui: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMOB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Armando Abílio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PSDB Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMOB Sim
Carlos Batata PSbs Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB. PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB' PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
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Partido Bloco Voto

Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Total Pernambuco: 13

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão flSB PSBIPCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPST/PSL Sim
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim
Regis Cavalcante PPS Sim
Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSBIPCDOB Sim
Total Sergipe: 5

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB" Sim
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB ' PSBlPCDOB Sim
Jairo Azi PFL

,.
Sim

João Almeida PSDB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB· Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nilo Coelho PSDB SimPaulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL SimPedro Irujo PMOB SimReginaldo Germano PFL Sim
R,oland Lavigne PFL Sim
Llrsicino Queiroz PFL Sim·
Waldir Pires PT SimWalter Pinheiro PT Sini-
Yvonilton Gonçalves PPB Sini
Total Bahia: 32



Novembro de 1999

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Virgilio Guimarães

Vittorio Medioli
Walfrido Mares Guia
Zaire Rezende

Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO
Alo[zio Santos
Feu Rosa
João Coser
Jpsé Carlos Elias
Marcus Vicente",.
Max Mauro
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Partido Bloco

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSOB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PST . PLlPSTIPSL
PPB
PMOB>
PT
PPB
PDT
PMDB
PT
PMDB.·
PSDB :... .

PFL
PPB
PSDB
PFL
PMDB.
PCdoB PSBIPCDOB
PMDB ';'1

PT

PSDB
PTB
PMDB

PSDB
PSDB
PT
PTB .
PSDB
PTB

Quiuta-feira 24 56683

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
'Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

. Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim'
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Siin
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

',' Sim
Sim

, Sim
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Partido Bloco Voto
Nilton Baiano PPB Sim
Rita Camata PMOB Sim

Total Espirito SInto : 8

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Sim
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim
Celso Jacob POT Sim
Coronel Garcia PSOB Sim
Oino Fernandes PSOB Sim
Eduardo Paes PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
JoAoMendes PMOB Sim
Luis Eduardo POT Sim
Luiz SaIomao POT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Miriam Reid POT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Simêo Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Sim

Total Rio de Janeiro: 28

SAOPAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
AIoIzio Mercadante PT Sim
André Banassi PSOB Sim
Angela Guadagnln PT Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Nêo
Arnaldo Madeira PSOB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval ,PL PUPST/PSL Sim
Celso Giglio PTB Sim
Clovis Volpi PSOB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PST PUPST/PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
DuUio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
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Partido Bloco Voto

Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Genoíno PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PL/PSTIPSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Uma PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizlnho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSOB Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PL/PST/PSl Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Total São Paulo: 54

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFI Sim
Uno Rossi PSDB SimMurilo Domingos PTB SimPedro Henry PSOB SimRicarte de Freitas PSOB SimTeté Bezerra PMDB AbstençãoWilson Santos PMDB Abstenção
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB SimAlberto Fraga PMOB SimGeraldo Magela PT SimJorge Pinheiro PMDB SimMaria Abadia PSDB SimPedro Celso PT SimRicardo Noronha PMOB Sim
Total Distrito Federal: 7
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GoJAs
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
LidiaQuinan
Lúcia Vênia
Luiz Biltencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro wiison
R,oberto Balestra
Ronaldo Caiado

T()tal Goi6I: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedroslian

Total Mato Groao do SUl : 5
PARANÁ
Abelardo Lupíon
Affonso Camargo
Aírton Roveda
A1ex Canziani
BasllioVillani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Or. ROlinha
FlévioArns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzalto
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Moacir MichelettO
Nelson Meurer
OdUIo Balbinotti
Oamar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Sentai Filho
WemerWanderer, , ,

TotaIP••:2I

Plrtido

PMOB
PMOB
PSOB
PSOB
PSOB
PSOB
PMOB
PMOB
PMOB
PT
PPB
PFL

PT
PMOB
PSOB
PTB
PFL

PFL
PFL
PFl
PSOB
psoa
PSOB
PPB
PT

-PSOB
PMOB
PMOB
PTa
PFl
PMOB
PTB
PPB
PFl
PSOB
PSOB
PMOB
PPB
PSOB
PUOB
PT
PP8
PPS
PFL
PFL

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim'
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Fernando Coruja POT Sim
Gervásio Silva PFL Abstenção
Hugo Biehl PPB Sim
Jooo Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choinacki PT Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim

Total Santa Cat.ina : 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Oipp POT Sim
Alceu Collares POT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB Sim
Enio Bacai POT Sim
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fattar Júnior PPB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim,
Nelson Marchezan PSOB ,Sim
Paulo José Gouvêa PL 'PUPST/PSL ,Sim
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHOBS Sim
Synval Guazzelli PMOB Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMDa Sim'
Veda Crusius PSDa 'Sim

Total Rio Grande do Sul: 22
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nos
termos do art. 195, § 211., fica dispensada a votação da
redação final.

A matéria retoma ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

adiada "de ofIcio" a discussão dos demais itens da
pauta. Trata-se das Propostas de Emenda à
Constituição nll.s 7-B/99 e 407-B/96; e do Projeto de
Lei nIl.4.841-D/94.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham
proposições a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇOES OS SENHORES:

PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe
sobre o cálculo de salário-de-beneflcio para a
concessão da renda inicial e para os reajustes
periódicos dos proventos mantidos pela Previdência
Social.

Projeto de lei que disciplina as relações jurldicas
decorrentes da perda de eficácia do disposto no art.
211. das Medidas Provisórias nll.s 1.523, de 1996,
1.523-1, de 1996, e 1.523-2, de 1996, no tocante à
alteração do art. 148 da Lei nll. 8.213, de 1991.

Projeto de lei que altera dispositivo da Lei nJI8.036,
de 1990, para permitir a movimentação da conta
vinculada no FGTS após dois anos de inatividade.

LÉO ALCÂNTARA - Projeto de lei que acrescenta
parágrafo ao art. 86 da Lei nJI 7.565, de 1986, que dispõe
sobre Código Brasileiro de Aeronáutica.

RICARDO NORONHA - Projeto de lei que
dispõe sobre a proibição da suspensão do
recebimento de ligações telefônicas por usuários
inadimplentes.

ALCEU COLLARES - Indicação ao Sr. Ministro
da Justiça de implementação de ações afirmativas, no
âmbito de pollticas públicas compensatórias, das
desvantagens sociais que pesam sobre os
afr(Hjescendentes no Brasil.

DILCEU SPERAFICO E OUTROS - Indicação ao
Sr. Presidente da República de criação da função de
Adido Agrícola junto a Embaixadas brasileiras.

JORGE PINHEIRO - Projeto de lei que dispõe
sobre a concessão de desconto para professores na
compra de ingressos para espetáculos culturais e
desportivos e dá outras providências.

JORGE COSTA - Indicação ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social de criação de uma

fonte alternativa de financiamento do Sistema Único
de Saúde - SUS.

ARY KARA E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que acrescenta parágrafo aos arts.
40 e 201.

PAES LANDIM - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de audiência da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto quanto ao Projeto de Lei
nJI 1.844, de 1999, que altera dispositivo da Lei nJI
9.536, de 1997, que regulal1"lE!nta o parágrafo único do
art. 49 da Lei nll 9.394, de 1996.

NEUTON LIMA - Projeto de lei que dispõe
sobre a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis.

LUIZ ANTONIO FLEURY - Projeto de lei que
determina a obrigatoriedade da indusao de um
representante dos consumidores na gestão colegiada
das Agências Nacionais Reguladoras.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre campanha publicitária da Aneel.

LUIZA ERUNDINA - Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas
nos hospitais da rede pública.

Luis EDUARDO - Projeto de lei que dispõe
sobre a inclusao do tipo sanguíneo e do fator RH na
certidão de nascimento e dá outras providências.

DJALMA PAES - Projeto de decreto legislativo
que susta os efeitos do disposto nos arts. 98 e 99
do Decreto n1l 2.521, de 1998.

BABÁ - Indicação ao Sr. Ministro da Justiça de
adoção de urgente providência para o atendimento
das reivindicações da tribo pataxós e apuração da
violência, prisão e morte de seus membros no
recente conflito na região de Caramuru-Paraguaçu,
Estado da Bahia.

MILTON TEMER - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro dO Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior sobre o descumprtrnento do Edita~ND-A nJI
131921CSN, relativo à privatização da Companhia
Siderúrgica Nadonal- CSN.

MARIA DO CARMO LARA - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego
com a finalidade de verificar cumprimento da legislação
trabalhista e outras, condições de higiene, medicina e
segurança do trabalho, na empresa Usiminas, em
Ipatinga, Estado de Minas Gerais.

PADRE' ROQUE E OUTROS - Recurso ao
Presidente da Câmara dos Deputados contra a
apreciação conclusiva das Comissões de Defesa



Justificação

. O grave achatamento de todas as
aposentadorias e pensões, mantidas pela
Previdêncica Social deve-se, em grande parte, à
manipulação dos Indices a serem aplicados para o
cálculo do ,salário de benefIcio quando de sua
concessão e aos seus reajustamentos.
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Nacional e de Trabalho, ,de Administração. e Serviço apreciação do Projeto de Lei Complementar nll 8-A,
Público sobre o Projeto de Lei nll 1.661, de 1996. de 1999, do Poder Executivo, que dispõe sobre a

AGNELO QUEIROZ - Requerimento de relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal
informaçOes à SrA Presidenta do Ibama sobre o e os municlpios, suas autarquias, fundações,
Parque Nacional de Brasllia. sociedades de economia mista e outras entidades

públicas e suas respectivas entidades fechadas de
JOSÉ ANTONIO -Requerimento ao Presidente previdência complementar, e dá outras

da Garnara dos Depu~os de declaração de providências.
prejudicialidade do parágrafQ único, arl 119, constante Requerimento ao Presidente da Câmara dos
do arl 31 do substitutivo apresentado pela Relatora da Deputados de urgência para apreciação do Projeto
PEC nll96-A, de 1992, e aPensas perante a Comissão de Lei n1l 1.557, de 1999, apresentado pelo Deputado
Especial correspondente. Lincoln Portela, que dá nova redação ao § 411 do art.

Requerimento ao Presidente da Cêmara dos 68 e art. 99 da Lei nll 9.610, de 1998, que altera,
Deputados de declaração: de prejudicialidade do art. atualiza e consolida a legislação sobre direitos
53, inclusive do seu parágrafo único, do substitutivo autorais e dá outras providências.
apresentado pela Relatora da PEC nil96-A, de 1992,
e apensas perante .'á Comissão Especial Requerimento ao Presidente da Câmara dos
correspondente. Deputados de urgência para apreciação do Projeto de

Lei Complementar nll 1O-A, de 1999, do Poder
LUIZ BITTENCOURT - Projeto de lei que Executivo, que dispõe sobre o Regime de Previdência

estabelece percentuál da programação Complementar.
infanto-juvenil que deverá ser destinado a atividades
educativas. PROJETO DE LEI NII 2.079 DE 1999

Projeto de lei que dispõe sobre a proibição da (Do Sr. Paulo Paim)
veiculação pelas emissoras de televisão de , Dispõe sobre o cálculo de
comerciais dos produtos que especifica nos horários salá~e-beneficio para a concessão da
destinados ao público inf;:lnto-juvenil. renda inicial e para os reajustes periódicos

WELlNTON FAGUNDES - Projeto de lei ·que dos prov~ .mantidos pela Previdência
altera o art. 27 da Lei nll 7.210, de 1984, acrescenta SociàI, . <,',
parágrafo ao art. 911 e altera a redação do art. 13, O Congresso Nacional decreta:
ambos da Lei n1l 8.019, de 1990. , Art. 111 ,A corr~ça.Cl.monetária dos salários de

HENRIQUE FONTANA E OUTROS.,.:. contribuição considerados no cálculo dos beneffcios,
Requerimento de informações ao Sr. Ministro das mês a mês, de modq~preservar seus valores reais,
ComunicaçOes sobre listagem com o andamento será processado tomando por base a variação do
dos processos de todas as rádios comunitári~s do Indice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA.
Pafs. Art. 211 A correção monetária dos benefIcios

VALDIR GANZER Requerimento de previdenciários do Regime Geral de Previdência So-
informaçOes ao Sr. Ministro das Minas e Energia a cial será processada de seis em seis meses, a contar
respeito da Parcela de Preço EspecIfica - PPE da publicação desta lei, tomando por base a variação
cobrada sobre a venda de combustlveis. acumulada do Indice de Preços ao Consumidor

Ampliado -.IPCA.
ALOIZIO MERCADANTE E OUTROS - Propostà Art. 311 Esta lei entra em vigor na data da sua

de emenda à Constituição que inclui, no sistema publicação. ..,
tributário nacional, imposto federal progressivo sobre Art. 411 Revogam-se as disposições em
sucessOes e doações e suprime o imposto estadual contrário.
sobre transmissões mortis causa.

WALTER PINHEIRO E RICARDo.BERZOINI
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre dedução da base d$ cálculo do
Imposto de Renda da pessoa jurldica da despesa de
ágio incorrida na aquisição de empresàs privatizadas.

SRS. LfPi:RES - Requerimento:8o Presidente
da Cêmara ,rJ;Jos Deputados de~rgência para
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o Conselho Nacional de Seguridade Social, em
Resolução nll 60, de 9 de agosto de 1996, reconhece
que há perdas em decorrência dessa manipulação,
desde maio de 1989.

A regularização desse problema passa pela
fixação de um Indice permanente e, nesse sentido,
sugerimos o Indice de Preços ao Consumidor
Ampliado - IPCA - pois o mesmo tem sido adotado
pelo próprio Governo para majoração dos preços das
tarifas públicas e mercadorias em geral.

Apelamos aos nobres Pares para que apóiem e
aprovem o projeto em questão para que se faça
justiça aos aposentados e pensionistas que ao longo
de suas vidas contribulram para a Previdência Social
sobre valores nada modestos e não podem ficar à
mercê, no momento atual, da manipulação dos
Indices de modo que os seus benefIcios sejam
reajustados levando em conta o menor Indice, como
tem procedido o Governo e o Ministério da
Previdência e Assistência Social.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999.
Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE LEI NIl2.080, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Disciplina as relações jurfdicas
decorrentes da perda de eficácia do
disposto no art. 2!l das Medidas Provisórias
nos 1.523/96, 1.523-1196 e 1.523-2196, no
tocante à alteração do art. 148 da Lei nll
8.213, de 24 de julho de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 São assegurados aos empregados que

obtiverem o beneficio da aposentadoria sob a
vigência da Medidas Provisórias nlls 1.523/96,
1.523-1/96 e 1.523-2/96 todos os direitos trabalhistas
decorrentes do vInculo empregatrcio até então
vigente.

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3.11 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Com a apresentação do presente projeto de lei,
temos em vista disciplinar a situação jurldica dos
empregados atingidos por disposição constante na
Medida Provisória nll 1.523/96, reeditada por duas
vezes, cujo prazo de validade já se extinguiu.

Trata-se do disposto no art. 211 daqueles atos
normativos, que pretendeu alterar o art. 148 da Lei nll

8.213, de 24 de julho de 1991, determinando a

extinção automática do vInculo empregatrcio no caso
de empregados que obtivessem o benefIcio da
aposentadoria. '

Tal disposição veio a impedir que milhares de
trabalhadores aposentados entre outubro e
dezembro, meses de vigência das citadas medidas
provisórias, usufrulssem de seus direitos trabalhistas
que simplesmente deixaram de existir com a extinção
do vInculo empregatrcio.

O próprio Governo reconheceu a injustiça de tal
situação ao editar a Medida Provisória nll 1.523-3/96
e seguintes, repetindo quase literalmente as
anteriores mas excetuando, justamente, esta
disposição referente ao art. 148 da Lei nll 8.213/91.

Ao Congresso Nacional, agora compete se
utilizar de sua prerrogativa constitucional para re
solver a situação dos atingidos pela norma provisória,
possibilitando-lhes o restabelecimento dos direitos
então extintos.

Pelos motivos expostos, contamos com o apoio
de nossos ilustres Pares na Cêmara dos Deputados e
no S~nado Federal para a aprovação do presente
projeto.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999.
Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE LEI N1l2.081, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera dispisitivo da Lei nll 8.036, de
11 de maio de 1990, para permitir a
movimentação da conta vinculada no
FGTS após dois anos de inatividade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O inciso VIII do art. 20 da Lei n1l 8.036, de

11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 20 ..
VIII quando o trabalhador

permanecer 2 (dois anos ininterruptos fora
do regime do FGTS)." (NR)

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O dispositivo que o projeto pretende alterar teve
sua razão de ser quando de sua edição.

A hipótese de saque do FGTS em razão de
inatividade de conta por mais de três anos foi criada
para atender os casos de mudança de regime jurldico
em massa, exigida pela Constituição Federal de
1988, que determinava à União, estados e
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municlpios, respectivamente, a adoça0 de um regime
jurldico único para seus servidores.

Tal medida, portanto, destinou-se a evitar uma
corrida desenfreada aos recursos financeiros do
fundo, o que poderiainviabilizá-Io, colocando em
risco sua própria existência.

Pois bem, se, como dito acima a medida se
justificava em razao do momento histórico em que
vivlamos, nos dias atuais, sua aplicaçao é bem
menos significativa. A imensa maioria dos saques
ocorre por razões de demissao sem justa causa,
aquisiçêo ou reforma de moradia própria ou
aposentadoria.

Os poucos casos que se enquadram no
dispositivo em análise referem-se aos empregados
que pedem demissao e áos dispensados por justa
causa. Quanto ao primeiro grupo, geralmente já têm
outro em vista; já o segundo, representa número
insignificante em face da dificuldade que os
empregadores encontram para provar a justa causa
do empregado na Justiça do Trabalho, o que os leva a
preferir a utilizaçêo da dispensa sem justa causa.

O nosso projeto, portanto, nao causará nenhum
dano às finanças do fundo, até porque nao estamos
propondo a extinçao pura e simples do prazo de
carência, mas apenas sua reduçao para um prazo
mais razoável.

Contamos com sua aprovaçêo.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE LEIN2 2.082, DE 1999
(Do Léo. Alcântara)

Acrescenta parágrafo ao art. 86 da
Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
que dispõe sobre Código Brasileiro de
Aeronáutica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Esta Lei disciplina a composiçêo das

Comissões de Investigaçêo de Acidentes
Aeronáuticos, previstas na Lei n2 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 - .Código Brasileiro de
Aeronáutica.

Art. 211 O art. 86 da Lei nll 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, Código Brasileirode Aeronáutica,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 311:

"Art. 86 ..

§ 32 As Comissões de Investigaçêo de
Acidentes Aeronáuticos, criadas para investigar as
causas dos aCidentes ocorridos com aeronaves civis

de transporte aéreo, deverao incluir em sua
composiçao um representante do Ministério Público
Federal e um representante da classe dos
aeronautas."

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçao.

Justificação

Os acidentes aeronáuticos, neste final de
século, com o espantoso aumento do movimento de
passageiros e da capacidade dos aviões de
transporte, têm provocado tragédias que chocam
toda a humanidade pela brutalidade dos fatos.

Como uma conseqOência direta dos acidentes,
as famllias das vItimas sao tomadas por intensa
apreensao com a demora na apuraçao efetiva das
causas dos referidos acidentes, demora que, quase
sempre, as deixa em instável situaçao financeira.
Primeiro, em geral, pela extinçao da fonte de renda
familiar; depois, pelos transtornos advindos dos
diflceis contatos com as próprias instituições
seguradoras.

De acordo com o Código Brasileiro de
Aeronáutica, no seu art. 86, compete ao Sistema de
Investigaçêo e Prevençao de Acidentes
Aeronáuticos, do Ministério da Aeronáutica, planejar,
orientar, coordenar, controlar e executar as atividades
de investigaçêo e de prevençao de acidentes que
envolvam aeronaves.

É compreenslval que as investigações de
acidentes aeronáuticos, geralmente, sejam
complexas e demoradas, pelas dificuldades
encontradas das verdadeiras causas, principalmente
quando há perda total da aeronave, motivada pela
sua destruiçao, quase sempre seguida de incêndio.
Por outro lado, as autoridades do Ministério da
Aeronáutica, muitas vezes, cercam as investigações
sobre as causas do acidente com incompreenslvel
sigilo, exatamente o oposto do que ocorre nos palses
mais desenvolvidos, que entendem a transparência
na apuraçêo das responsabilidades como vital para
aumentar a segurança dos vôos.

Sabidamente, os órgaos de segurança pública
voltados para a polftica judiciária, formalmente
encarregados da apuraçao das responsabilidades
civis e criminais nos acidentes, nao estao
tecnicamente capacitados a realizar suas próprias
investigações para as finalidades da Justiça. Embora
possam sempre recorrer aos peritos da Aeronáutica e
outros, estarao de maos atadasquanto aos prazos de
encerramento das investigaçOes.



Exmll. Sr. Ministro da Justiça,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 111., do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
trazemos as seguintes considerações à análise de V.
ExA com o propósito de incentivar o Poder Executivo a
agir com presteza para a implementação de pollticas
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Assim é que, com o objetivo de abreviar o Art. 40. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
quanto mais os tempos de investigação, para fins de após a sua publicação.
apuração de responsabilidades em relação a
terceiros, normalmente as vitimas do acidente, Justificação
estamos propondo a participação na comissão criada A suspensão do recebimento de chamadas
para a investigação das causas de acidentes telefônicas por usuários que deixam de pagar suas
aeronáutico de representante do Ministério Público contas telefônicas pune também todos os usuáriso de
Federal e de representante da classe dos serviços telefônicos que necessitam comunicar-se
aeronautas. com ele. As prestadoras também perdem com a

.A participação desses dois representantes por medida, pois deixam de faturar com as ligações
certo provocará uma sensivel agilização das efetuadas para o número suspensdo dentro de sua
providências burocráticas de todo o processo área de abrangência.
investigativo e uma redução do prazo final da A proposta que ora apresentamos pretende
investigação, trazendo previsiveis beneficios ao evitar esses prejuizos vedando a suspensão do
processo judicial e, em conseqOência, às familias das serviço de recebimento de ligações antes que
vitimas do acidente. decorram cento e oitenta dias da falta de pagamento.

Proposição nesse sentido, foi apresentada pelo Obriga ainda que as prestadoras de serviços
Deputado Tuga Angerami, tendo sido arquivada em comuniquem ao cliente inadimplente da possibilidade
decorrência do término da legislatura passada. de suspensão do serviço e até do cancelamento do

Convencido do grande alcance social da contrato.
presente proposição, espero contar com o apoio dos Considerando possfveis dificuldades técnicas de
ilustres Pares na sua apreciação. implementação da medida, devidas a características das

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. - centrais telefônicas, principalmente as mais antigas,
Deputado Léo Alcântara. propomos que o Poder Executivo estabeleça um

cronograma de substituição desses equipamentos, de
PROJETO DE LEI Nll 2.083, DE 1999 forma a garantir a aplicação da medida por todas as

(Do Sr. Ricardo Noronha) prestadoras de serviço telefônico fixo comutado.
Dispõe sobre a proibição da As prestadoras de serviço móvel celular já

suspensão do recebimento de ligações aplicam, de certa forma, a medida proposta, uma vez
telefônicas por usuários inadimplentes. que, no sistema de cartões pré-pagos, o usuário con-

O Congresso Nacional: tinua recebendo chamadas em seu telefone celular
Art. 111 Esta lei veda a suspensão do mesmo após o término do crédito adquirido.

recebimento de chamadas telefônicas por usuários Esperamos pelas razões expostas obter de
inadimplentes com as prestadoras de serviço nossos ilustres Pares nesta Casa o apoio necessário
telefônico fixo comutado. à aprovação da proposição.

Art. 20. É vedada, durante o prazo de 180 dias, a Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. _
suspensão do recebimento de chamadas telefônicas Deputado Ricardo Noronha.
pelos usuários que deixarem de efetuar o pagamento
de suas contas telefônicas. INDICAÇAoNIl673, DE 1999

Parágrafo único. Transcorridos noventa dias da (Do Sr. Alceu Collares)
data de vencimento da conta telefônica as Sugere a implementação de ações
prestadoras de serviço telefônico fixo comultado afinnativas, no âmbito de políticas públicas
deverão comunicar ao usuário da possibilidade de compensatórias das desvantagens sociais
suspensão do serviço e de cancelamento do contrato que pesam sobre os afro-descendentes no
de prestação. Brasil.

Art. 311 O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta lei, no prazo de 90 (noventa) dias,
definindo inclusive cronograma de substituição dos
equipamentos das prestadoras de serviços que
apresentem IimitaçOes técnicas para a
implementação da medida estabelecida no artigo an
terior.



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 56693

compensatórias do déficit social que pesa sobre os
afro-clescendentes no Brasil.

1} No ano de 1995, o Brasil comemorou o
tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, maior
exposte da luta pela cidadania, pela vida e pela
liberdade na História da Américas e deste PaIs. Das
inúmeras atividades comemerotivas, damos ênfase à
realização da Marcha Contra o Racismo, pela
Cidadania e a Vida, de iniciativa do Movimento Negro
Brasileiro, a qual tornou-se marco de indignação e
denunciou a necessidade de urgente implantação de
polfticas públicas compensatórias nesta área.

2} No final do século XX, o Brasil se apresenta
como um PaIs de maioria negra que não consegue
implementar açOes afirmativas, no ãmbito de polfticas
públicas compensatórias, objetivando reduzir o déficit
social dos afro-descendentes.

3} Faz-se necessário, contudo, que a União
repare as perdas e os danos, morais e materiais,
impingidos ao povo negro, legado do sistema
escravocrata e racista que marca nossa história.
Desde os primórdios do Brasil Colônia se forma uma
monumental dIvida social, do Estado brasileiro para
com o negro.

4} É urgente a institucionalização de medidas
polfticas compensatórias, legalmente estabelecidas,
de forma a mudar para melhor a condição dos negros
nos campos da educação, da saúde e no mercado de
trabalho. Mostra-se necessária, também, a
formulação de polfticas habitacionais para as
comunidades negras localizadas em áreas urbanas e
rurais.

5} Cabe ao Estado brasileiro levar à prática o
compromisso que assumiu perante a Nação e o
mundo, no dia 20 de novembro de 1995, dia em que o
Governo instituiu o Grupo de Trabalho
Interministerial, "com a finalidade de desenvolver
polfticas para a valorização da População Negra" 
quando o Movimento Negro entregou ao Presidente
da Repúblcia documento reivindicando polftcas do
tipo acima citado, para que tenhamos o que
comemorar.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Alceu Collares.

No final do século XX, o Brasil entra para
História como um PaIs de maioria negra que não
consegue implementar ações afirmativas de polfticas
públicas compensatórias objetivando reduzir o déficit
social dos afro-descendentes.

Entretanto, podemos afirmar que o Brasil
Colônia teve dois momentos no perlodo escravista:
primeiro foi o PaIs que mais recebeu africanos

escravizados; segundo, foi o último PaIs a banir da sua
estrutura socioeconômica o sistema escravocrata.
Diante destas duas premissas, as conseqUências
advindas desta nefasta irresponsabilidade causaram à
população negra prejulzos irreparáveis, os quais
espelham as péssimas condições sem que vive a
comunidade negra brasileira, incompatrveis com a
trajetória de um povo que contribuiu largamente para a
construção deste PaIs. Quando não totalmente
marginalizado, é usado como mão-de-obra barata.

Desta forma, faz-se necessário que a União
repare as perdas e os danos, morais e materiais,
impingidos ao povo negro, legado do sistema racista
desde os primórdios do Brasil Colônia.

No ano de 1995, o Brasil comemorou o
Tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, maior
expoete de luta pela cidadania, vida e pela liberdade
na História das Américas e deste PaIs. Das inúmeras
atividades comemorativas, damos ênfase á
realização da Marcha Contra o Racismo, pela
Cidadania e a Vida, de iniciativa do Movimento Negro
Brasileiro, a qual tornou-se o marco das indignações
e denunciou a necessidade urgente de implantação
de polfticas públicas compensatórias.

O reconhecimento oficial de Zumbi como herói
nacional pelo Estado brasileiro é fruto das
incansáveis lutas travadas no dia-a-dia por diversos
segmentos do Movimento Negro. Já se completaram
499 anos de trabalho árduo da comunidade negra no
Brasil e até o presente momento o Estado brasileiro
mantém-se indiferente no que diz respeito às
implementações de polfticas de ações afirmtivas
públicas visando a ascensão econômica e social da
população negra. Dal a necessidade de cobrarmos
da União o pagamento da dIvida social, criando
dispositivos legais de forma a mudar para melhor a
condição dos negros, nos campos da educação, da
saúde, no mercado de trabalho. Faz-se necessário
também criar poHticas habitacionais especIficas para
as comunidades negras localizadas em áreas
urbanas, titularização das terras remanescentes de
quilombos, por meio da regulamentação do art. 68,
dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias, e uma maior projeção dos negros nas
propagandas veiculadas pela mldia brasileira.

Diante do exposto, reiteramos a urgência da
institucionalização de tais medidas de polfticas
compensatórias, tendo em vista a situação social
em que se encontra o negro no Brasil. Assim sendo,
cabe ao Estado Brasileiro assumir o compromisso
que fez perante a Nação e o mundo no dia 20 de
novembro de 1995, quando o Movimento Negro
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entregou ao Presidente da República um
documento reivindicando as pollticas acima citada,
para que tenhamos o que comemorar.

O Parlamento

Bras!lia, agosto de 1999

IMENSA DIvIDA SOCIAL

"Laménto as confusões causas pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso ao nomear inicialmente
para o cargo máximo da Policia Federal um nome
relacionado com a tortura na década de 70. Ao indicar
Ag!lio Monteiro Filho, a presidência optou por um
profissional que tem uma vida dedicada ao exerclcio
de sua delicada função, sem comprometimento de
agressãc>, à criatura humana. Coincide que ele é um
negro. E isso para mim, que também sou um negro, é
uma razão de afirmação de nossa raça, que
lamentavelmente vem sendo muito discriminada em
todas as grandes funções. O Brasil tem uma divida
social muito elevada com o negro. O 13 de maio foi
uma negociação das elites que não nos libertou.
Fomo~ jo.Qados na estrada do Pais sem direitos,
eriquantobutras etnias receberam, inclusive, terras.
Esta divida social precisa ser paga. Os EUA, um pais
tão racista quanto o nosso, tem medidas
compensátórias para os ex-escravos. No Brasil,
ações semelhantes vão possibilitar o inlciio do
pagamento desta divida. Estou conversando com o
ex-Senador Abdias do Nascimento para apresentar à
Cêmara projetos neste sentido.

Alceu Collares, Deputado Federal (PDT 
RS), ex-Governador do Rio Grande do Sul.

SOO Anos

A LUTA PELAS REPARAÇÓES

Fernando Conceição

A cena se passa no salão de um restaurante em
um dos hotéis mais chiques de São Paulo, a cidade
mais rica do pais. Doze pessoas (profissionais
liberais e estudantes universitários) comem e bebem
do que há de mais caro, durante mais de duas horas.
Ao final o garçom traz a conta (aproximadamente
US$1,OOO.00). Os comensais decidem não pagar.
Em vez de dinheiro, entregam ao garçom um folheto
onde está escrito o manifesto de um movimento que
reivindica indenização para os descendentes dos
africanos escravizados no Brasil.

Foi essa a forma que um grupo de militantes
afro-brasileiros encontrou para lançar, em novembro
de 1993, o MPR - Movimento pelas Reparações dos
Afro-descendentes, atraindo a mldia nacional, que

geralmente não se interessa por suas reivindicaçOes.
O MPR está cobrando do Estado brasileiro uma
indenização no valor de US$6,140,OOO,OOO,OOO.00
(seis trilhões e cento e quarenta bilhões de dólares)
pelo trabalho dos africanos nos quatro séculos em
que a escravidão vigorou no pais.

Este é um pais de muitos contrastes. Se essa
afirmativa vale hoje para quase todos os palses do
planeta, talvez o Brasil tenha a primazia de ser como
é desde quando ali se iniciou uma aventura
portuguesa em 22 de abril de 1500. O quinto
centenário da chegada dos portugueses à
Pindorama, à Terra Brasilis, oferece um lugar para
muitas reflexões.

Desde 1993 um setor organizado vem
articulando o Movimento pelas ReparaçOes,
reivindicando do Estado (a União) indenização em
dinheiro e um conjunto de pollticas compensatórias
de ação afirmativa para os descendentes dos
africanos que entre os anos 1500 e 1888 trabalharam
escravizados no Brasil. O MPR fez um cálculo do
valor do trabalho escravo durante aquele perlodo e
chegou à conclusão de que a divida do Estado
brasileiro para com os afro-descendentes ultrapassa
os US$6 trilhões - o que equivale a oito vezes o
Produto Interno Bruto Nacional (em 1998). O
pagamento dessa divida está sendo cobrado na
Justiça e no Congresso Nacional.

Em 1994 quatorze pessoas - incluindo a única
ex-escrava ainda viva no Brasil, Maria do Carmo (à
época, com 125 anos de idade, talvez o ser humano
vivo mais velho sobre o planeta) -, ingressaram numa
corte da Justiça Federal em São Paulo. A ação
solicita que a Justiça declare a União responsável:

a) pelo sistema escravista;
b) pela omissão com que o Estado se

comportou em prejulzo dos ex-escravos quando a
escravidão foi extinta em 1888;

c) pelas conseqUências disso no cotidiano da
grande maioria dos afro-descendentes nos dias de
hoje.

Em março de 1995 o advogado geral da União,
respondendo a uma inquirição da Justiça, declarou
ser "descabido" o pedido e defendeu o Estado
brasileiro alegando que a cobrança deveria ser feita
contra Portugal e a Inglaterra. Segundo a resposta do
advogado geral, foram esses dois palses os únicos e
principais responsáveis pelo escravismo no Brasil.

Ainda em 1995, durante a celebração oficial- e
inédita - dos 300 anos do assassinato por tropas
coloniais do mais importante IIder negro
anti-escravista do pais, conhecido por Zumbi dos
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Palmares, o MPR apresentou numa sessão especial judeus, dos nipo-americanos em 1990 nos Estados
do Congresso Nacional· uma proposta para Unidos etc). Esse dinheiro nas mãos de 70 milhões de
elaboração de um projeto de lei pelas Reparações. O pessoas hoje excluidas proporcionará um considerável
projeto foi, no mesmo· dia, apoiado pelo Deputado incremento à economia, constituindo-se na prática em
Federal Paulo Paim (do Partido dos Trabalhadores), uma forma de distribuição de renda que estimula a
que anexou a seu texto aproximadamente 10.000 eqUidade e destrói a realidade apartheidiana brasileira,
assinaturas populares recolhidas pelo movimento em que faz este pais ser até hoje uma nação dividida entre
diferentes estados da federação. Daquela data em três tipos de cidadãos: os de primeira classe, os de
diante é uma questão de tempo, de mobilização e segunda e os negros - que não são ae classe
pressão da opinião pública,. o projeto ser colocado em alguma.
discussão ou ser arquivado pelo parlamento nacional. As ações afirmativas não instalam o paraiso

Uma coisa, porém, é certa. Desde o surgimento nem extinguem esse HIV+ do pensamento humano
do Movimento pelas ReparaçOes o debate sobre a que é o racismo. Mas oferecem meios para acabar
situação racial no Brasil mudou de tom. Passou da com as desigualdades agora existentes. Para o
fase de mera constatação da existência do racismo, sucesso dessa luta, faz-se necessário o apoio não
passou do estágio em que se propunham arranjos apenas interno mas também do exterior, dos grupos e
circunscritos à ascensão sócioeconômica de alguns pessoas que defendem os direitos humanos. Será um
negros ou à promoção da tradição dos seus aspectos grande passo que este assunto chegue aos tribunais
culturais, para um novo momento. O MPR atualizou o internacionais, uma vez que o próprio governo
discurso reivindicatório dos afro-descendentes brasileiro acusou Portugal e a rainha da Inglaterra de
utilizando-se do único apelo que fala alto no bolso dos responsáveis pelos crimes sofridos pelos negros no
setores dominantes, ricos e poderosos da sociedade: território brasileiro. Isso tem de ser reparado. Os
o recurso econômico. afro-clescendentes querem a sua parte da riqueza

Cada um dos descendentes daqueles que mais que ajudaram a construir no mundo, com seu suor e
ajudaram a construir· o Brasil tem direito de ser sangue.
indenizado, pessoalmente, com aproximadamente Jornalista, PhD candidato Escola de
US$1 02,000.00 (cento e dois mil dólares). Isto não é Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.
nenhum absurdo, considerando que outros povos, Visting Scho/ar University of Califomia, New
em diversas épocas, receberam indenização York University (1998-99).
financeira como forma de reparações (a exemplo dos Jrohin.
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ANEXO 11

Decreto institui
Grupo de Trabalho Interministerial

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995

Institui Grupo de Trabalho Interministerial, com
a finalidade de desenvolver polfticas para a
valorizaçêo da Populaçêo Negra, e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso da atribuiÇêo
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituiçêo.

Decreta:
Art. 11l Fica instituldo Grupo de Trabalho

Interministerial com a finalidade de desenvolver
polfticas para a valorizaÇêo da PopulaÇêo Negra.

Art. 21l Compete ao Grupo de Trabalho:
I - propor ações integradas de combate à

discriminação racial, visando ao desenvolvimento e à
participação da PopulaÇêo Negra;

11 - elaborar, propor e promover polfticas
governamentais antidiscriminatórias e de
consolidaçêo da cidadania da Populaçêo Negra;

111 - estimular e apoiar a elaboraçêo de
estudos atualizados sobre a situaÇêo da PopulaÇêo
Negra;

IV - reunir, sistematizar, avaliar e divulgar
informações relevantes para o desenvolvimento da
Populaçêo Negra;

V - incentivar e apoiar ações de iniciativa
privada que contribuam para o desenvolvimento da
PopulaÇêo Negra;

VI - estabelecer diálogo permanente com
instituições e entidades, incluldas as do movimento
negro, nacionais e internacionais, cujos objetivos e
atividades possam trazer contribuições relevantes
para as questões da PopulaÇêo Negra e seu
desenvolvimento;

VII - estimular os diversos sistemas de
produçêo e coleta de informações sobre a PopulaÇêo
Negra;

VIII - contribuir para a mobilizaçêo de novos
recursos para programas e ações na criaçêo de
mecanismos eficientes e permanentes na defesa
contra o rácismo e em áreas de interesse da
PopulaÇêo Negra, a fim de sugerir prioridade para
otimizar sua aplicaÇêo;

IX - estimular e apoiar iniciativas públicas e
privadas que valorizem a presença do negro nos
meios de comunicaçêo;

X - examinar a legislaçêo e propor as
mudanças necessárias, buscando promover e
consolidar a cidadania da PopulaÇêo Negra;

XI - estabelecer mecanismos de diálogo e
colaboraÇêo com os Poderes Legislativo e
Judiciário, com o propósito de promover a cidadania
da Populaçêo Negra.

Art. 31l O Grupo de Trabalho será integrado
por:

I - oito membros da sociedade civil, ligados ao
Movimento Negro;

11 - um representante de cada Ministério a
seguir indicado:

a) da Justiça;

b) da Cultura;

c) da Educação e do Desporto;

d) Extraordinário dos Esportes;

e) do Planejamento e Orçamento;

f) das Relações Exteriores;

g)da Saúde;

h) do Trabalho;

111 - um representante da Secretaria de
ComunicaÇêo Social da Presidência da República.

§ 11l Os membros do Grupo de Trabalho serêo
designados pelo Presidente da República.

§ 21l O representante do Ministério da Justiça
será o Presidente do Grupo de Trabalho, que
submeterá os resultados das atividades
desenvolvidas pelo colegiado ao exame do
respectivo Ministro de Estado.

§ 31l As funções dos membros do Grupo de
Trabalho nêo serão remuneradas e seu exerclcio
será considerado serviço público relevante.

Art. 41l O Grupo de Trabalho poderá convidar
outros representantes cuja colaboraÇêo seja
necessária ao cumprimento de suas atribuições.

Art. 5Il As despesas decorrentes do disposto
neste Decreto correrão à conta das dotações
orçamentárias dos órgãos da AdministraÇêo Pública
Federal que integram o Grupo de Trabalho.

Art. €)A O Ministério da Justiça assegurará o
apoio técnico administrativo indispensável ao
funcionamento do Grupo de Trabalho.

Art. 71l Este decreto entra em vigor na data de
sua publicaÇêo.

Brasflia, 20 de novembro de 1995; 1741l da
Independência e 1071l da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Nelson A. Jobim.
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ANEXO 111

Projeto de Lei nll 1.239,
que garante a reparação com indenização.

PROJETO DE LEI N1l1.239, DE 1995
(Do Sr. Paulo Paim)

Garante a reparação com indenização para
os descendentes dos escravos no Brasil.

(As Comissões de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; de Finanças e Tributação (Art.
54); e de Constituição e Justiça e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O resgate da cidadania dos

descendentes de africanos escravizados no Brasil se
fará com providências educacionais, culturais e
materiais referidas na presente lei.

Art. 211 A União pagará, a título de reparação, a
cada um dos descendentes de africanos
escravizados no Brasil o valor equivalente a
R$102.000,OO (cento e dois mil reais).

Parágrafo único. Terão direito a este valor mate
rial todos os descendentes de africanos escravizados
no Brasil nascidos até a data de publicação da
presente lei.

Art. 311 O Governo, na esfera federal, estadual e
municipal, assegurará a presença do descendente de
africano nas escolas públicas, em todos os níveis,
proporcionalmente à presença desses descendentes
no conjunto da população local.

Art. 411 O Governo providenciará políticas
compensatórias para os descendentes de africanos
escravizados, executando a declaração das terras
remanescentes de quilombos, reforma nos
currículos, assegurando políticas de emprego, direito
à imagem e acesso à mídia, assim realizando
políticas habitacionais em centros urbanos.

Art. 511 Compete à União o ônus da prova
contestatória às reivindicações de reparações
propostas individual ou coletivamente pelos
descendentes de africanos escravizados no Brasil.

Art. 611 A União, inclusive o Congresso Nacional,
buscará meios econômicos e legais para cobrir as
despesas advindas da aplicação desta lei.

Art. 711 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 811 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Considerando que em geral toda escravidão é
um crime à humanidade, especialmente a escravidão
para fins econômicos, em particular a escravidão dos

africanos e seus descendentes que diz respeito ao
Estado brasileiro.

Considerando que, por sua vez, a abolição dos
escravos no Brasil se ateve a um mero anunciado,
sem ser precedida ou seguida de providências que
melhorassem a condição dos africanos e seus
descendentes.

Considerando que também é de
responsabilidade do Estado Brasileiro a destruição e
dispersão de documentos históricos relacionados ao
tráfico e à vida dos africanos escravizaç:los e seus
descendentes no país.

Considerando que os fatos acima referidos
geraram uma dívida moral e material para com os
descendentes de africanos escravizados no Brasil.

Considerando que tais fatos violentam a
dignidade humana e afetam o estado democrático de
direito e a estabilidade psicossocial da sociedade
brasileira.

Agradecemos a contribuição dada na
elaboração desse projeto pelo Movimento Negro
Organizado do nosso País. E principalmente aos
Mentores do mesmo, os companheiros do Movimento
Pelas Reparações no Brasil Já!

Deputado Paulo Paim - PT/RS

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995.

PROJETO DE LEI NIl1.239, DE 1995
(Do Sr. Paulo Paim)

Garante a reparação com indenização
para os descendentes dos escravos no
Brasil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O resgate da cidadania dos descendents

de africanos escravizados no Brasil se fará com
providências educacionais, culturais e materiais
referidas na presente lei.

Art. 211 A União pagará, a título de reparação, a
cada uma dos desendentes de africanos
escravizados no Brasil o valor equivalente a
R$102.000,OO (cento e dois mil reais).

Parágrafo único. Terão direito a esse valor ma
terial todos os descendentes de africanos
escravizados no Brasil nascidos até a data de
publicação da presente lei.

Art. 311 O Governo na esfera federal, estadual e
municipal assegurará a presença do descedente de
africanos nas escolas públicas em todos os níveis
proporcionalmente a presença desses desendentes
no conjunto da população local.
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Art. 411 O Governo providenciará po\[ticas
compensatórias para os descendentes de africanos
escravizados, executando a declaração das terras
remanescentes de quilombo, reforma nos currlculos,
assegurando pollticas de emprego, direito a imagem
e acesso a mldia, assim realizando po\[ticas
habitacionais em centros urbanos.

Art. 511 Compete a União, o direito a ônus da
prova contestatória ás reinvidicações de
reparações propostas individual ou coletivamente
pelos descendentes de africanos escravizados no
Brasil.

Art. 611 A União inclusive o Congresso
Nacioná" buscaram meios econômicos e legais para
cobrir as despesas advindas da aplicação desta lei.

Art. 711 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. aI:! Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Considerando que em geral toda escrevidão é
um crime à humanidade especialmente a escravidão
para fins econômicos, em particular a escravidão
dos africanos e seus descedentes que dis respeito
ao Estado brasileiro.

Considerando, que por sua vez a abolição dos
escravos no Brasil se aleve a um mero enunciado
sem ser precedida ou seguida de providências que
melhorassem a condição dos africanos e seus
descedentes.

Considerando que também é de
responsabilidade do Estado Brasileiro a destruição e
dispersão de documentos históricos relacionados ao
tráfico e a vida dos africanos escravizados a seus
descedentes no pais.

Considerando que os fatos acima eferidos
geraram uma divida moral e material para com os
descedentes de africanos escravizados no Brasil.

Considerando que tais fatos violenta a
dignidade humana e afetam o estado democrático de
direito e a estabilidade psico-social da sociedade
brasileira.

Agradecemos a contribuição dada na
elaboração desse projeto pelo Movimento Negro
Organizado· do nosso pais. E principalmente aos
Mentores de mesmo que foram os companheiros do
MovimentoPelas Reparações no Brasil já!

Deputado Paulo Paim
Sala das sessões, 21 de setembro de 1995.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Alceu Colares)

Requer o envio de indicação ao
Ministério da Justiça, relativa à ínplementação
de ações afinnativas no âmbito de poIticas
públicas compensatórias das desvantagens
sociais dos afro.descendentes no Brasil.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExA, nos termos do art. 113, inciso

I e § 111, do Regimento Interno seja encaminhada o
Ministério da Justiça a Indicação anexa sugerindo a
implementação de ações afirmativas no âmbito de
pollticas públicas compensatórias, objetivando
reduzir o déficit social que pesa sobre os
afro-descendentes brasileiros, como parte das
comemorações dos 500 anos do Brasil.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Alceu Collares.

INDICAÇÃO N1l674, DE 1999
(Do Sr. Dilceu Sperafico e Outros)

Sugere a criação da função de
Adido Agrícola junto a embaixadas
brasileiras

Excelentlssimo Senhor Presidente da
República,

O processo de globalização, exercitado em
larga escala no mundo de hoje, trouxe, dentre outras
modificações, a intensificação das relações
comerciais entre as nações e a elevação da
competição nos mercados mundiais. Também
concorreram para tais mudanças a formalização do
acordo multilateral que deu origem à Organização
Mundial do Comércio com suas regras liberalizantes
do comércio mundial e, no caso do Brasil, em termos
significativos, a orientação polltica brasileira - desde
o final dos anos ao - voltada à abertura das fronteiras
e à desregulamentação das importações.

As facilidades tecnológicas e dos mecanismos de
comunicaçOes e transportes viabilizam a colocação de
produtos nos mais longlnquos mercados, intensificando
o intercâmbio de mercadorias e acirrando a competição.

No campo da agropecuária principalmente, tal
situação tornou-se absolutamente importante.
Considerando-se a relevância estratégica do
comércio internacional de produtos alimentrcios e de
matérias-primas de origem agropecuária e a pujança
econômica das naçOes e blocos produtores, capazes
de serem comercialmente agressivos e ocuparem
mais e mais espaços no mercado mundial,
entende-se, facilmente, o forte componente de jogo
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de informações, contra-informações, negociações e É fundamental registrar que os principais países
ações, no que se refere aos mercados de tais produtores agrícolas possuem adidos agrícolas nos
produtos. países concorrentes, sendo o Brasil sede de alguns

Disso decorre, no caso brasileiro, uma deles. Como visto, esta é uma função de interesse
irrecusável necessidade de tornarem-se mais ágeis estratégico e nossos concorrentes saíram na frente
os mecanismos de informação, análise e atuação da ao perceberem sua validade, para bem atuarem no~
agropecurária brasileira no comércio internacional. mercados mundiais agrícolas.
Tais mecanismos, se da forma atual foram Assim, vimos sugerir a V. ExA a instituição, pelo
suficientes, não o serão para o mundo transformado Brasil, da função de Adido Agrícola junto a nossas
pela globalização e por seus efeitos nos fluxos e "tem- embaixadas. Cremos, ainda, que, no processo de
pos" do comércio internacional de commodities. seleção e indicação dos respectivos funcionários,

A medida que se mantenham os mecanismos deveriam os mesmos ser sabatinados pela Comissão
atuais, o Brasil estará perdendo terreno no comércio de Agricultura e Politica Rural da Câmara dos
internacional e, com certeza, estará deixando de Deputados, colegiado absolutamente vinculado às
usufruir de sua competitividade e capacidade de questões agropecuárias e com condição técnica para
ocupar mercados. Urge que se aprimorem tais o desempenho de tal fase do processo.
mecanismos conferindo capacidade ao País de Permitimo-nos sugerir que, em um primeiro
melhor compreender as grandes transformações momento, sejam nomeados Adidos Agrícolas para os
operadas nos países concorrentes e de melhor seguintes países: Estados Unidos da América,
orientar as ações comerciais estratégicas, Bélgica (Bruxelas, sede da União Européia), China,
desenvolvidas pelos agricultores e empresas aqui Argentina e África do Sul. Por esta forma, estariam
estabelecidos. cobertos praticamente todos os continentes e os

Somente pelo adequado e abalizado principais países produtores agrícolas do mundo.
conhecimento sobre os concorrentes e grandes Temos certeza de que, ao acolher esta
consumidores será possível capacitar-se o setor sugestão, chancelada por representativos
agropecurário brasileiro para o exercício do grande integrantes da Comissão de Agricultura e Politica Ru-
papel que deve desempenhar, no que se refere à ral, o Poder Executivo estará dando um grande passo
geração de divisas decorrentes de exportações e, na direção do aprimoramento e modernização de
ainda, propiciar melhor planejamento das atividades instrumentos que colocarão o setor agropecuário
agropecuárias nacionais, com reflexos positivos no brasileiro em igualdade de condições com nossos
abastecimento interno e na geração de empregos. principais concorrentes e estar-se-á propiciando uma

Uma das formas principais para o integração internacional do Brasil em bases mais
aprimoramento de tais mecanismos de informações e sólidas e competentes.
análise do setor agropecuário dos parses produtores Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. -
e dos grandes consumidores agrícolas será a Deputado Dilceu Sperafico.
instituição, pelo Brasil, da função de Adido Agrícola (fotografar assinaturas)
junto a nossas embaixadas. REQUERIMENTO

Um profissional adequadamente selecionado, (Do Sr. Dilceu Sperafico)
com preparo técnico irrepreensível e estofo de Requer o envio de Indicação ao Poder
conhecimentos analiticos de políticas públicas, Executivo, sugerindo a criação da função de
orientado e supervisionado pelo Ministério das Adido Agrícola em embaixadas brasileiras.
Relações Exteriores, desempenhará importante
papel na leitura da realidade do setor agropecuário do Senhor Presidente,
país em que estiver sediado, nas análises dos fatos Nos termos do art. 113, inciso I e § 19

, do Regimento
econômicos e polfticos que influenciam sua Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex- seja
agricultura, nas negociações com os setores de encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo,
pesquisa, de fomento e de produção agropecuária _ subscritaporrnembrosdaComissãodeAgriculturaePolltica
com vista ao estabelecimento de acordos e à solução Rural, sugerindo a criação da funçao de Adido Agrícola nas
de controvérsias -, na divulgação dos produtos embaixadas brasileiras dos Estados Unidos da América, da
brasileiros no exterior e mais um grande número de China, da Argentina e da União Européia.
atividades em defesa dos interesses do setor Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. -
agropecuário nacional. Deputado Dilceu Sperafico.



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 56701

PROJETO DE LEI Nll 2.084, DE 1999
(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Dispõe sobre a concessão de
desconto para professores na compra de
ingressos para espetáculos culturais e
desportivos e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 É obrigatório a concessão de desconto

de 50% (cinqüenta por cento) para professores na
compra de ingressos para espetáculos
cinematográficos, teatrais, musicais, e culturais e
desportivos em geral.

Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata
o caput deste artigo está condicionada à
apresentaçao de cédula de identidade funcional,
pertencente à pessoa a ser beneficiada pelo
desconto, no ato da compra do ingresso.

Art. 211 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua publicaçao.

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O projeto de lei ora apresentado pretende
estender a professores em geral o beneffcio da
meia-entrada - desconto de 50% (cinqüenta por
cento) na compra de ingressos para espetáculos
cinematográficos, teatrais, musicais e culturais e
desportivos em geral.

A meia-entrada tem sido uma tradiçao nacional
no que respeita aos estudantes de todos os graus e
niveis de ensino. Por que não estendê-Ia, então, a
professores em geral, para que tenham, como os
alunos que freqüentam cursos regulares, uma maior
facilidade de acesso à cultura?

Professores e alunos são dois segmentos
complementares e interdependentes do universo
educacional. Contudo, com as dificuldades
econOmicas do Pais ao longo dos últimos anos, em
particular a acentuada crise salarial da classe
docente, os professores têm tido crescentes
dificuldades de acesso aos meios e eventos culturais.
Com isso, vêm ficando em nitida desvantagem em
relação à classe estudantil no que tange aos
beneficios a serem adquiridos com o acesso ao
mundo cultural.

Acredito que a minha proposta legislativa possa
vir a corrigir essa distorção socioeconOmica e cul
tural. Mais ainda: com maior facilidade de acesso a
espetáculos culturais e desportivos em geral, os
professores estarão em melhores condições para

ensinar e orientar os seus alunos no tocante à cultura
que, além de entretenimento, possa ser ao mesmo
tempo educativa.

Posto isso, creio que posso contar com o apoio
dos meus ilustres Pares nesta Casa para apreciar e
aprovar o Projeto de Lei que submeto à Cêmara dos
Deputados.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1999. 
Deputado Jorge Pinheiro.

INDICAÇÃO Nll 675, DE 1999
(Do Sr. Jorge Costa)

Sugere ao Ministério da Previdência
e Assistência Social a criação de uma
fonte alternativa de financiamento do
Sistema Único de Saúde - SUS.

Nos termos regimentais da Camara dos
Deputados, art. 113, inciso I do caput, sugiro ao
Ministério da Previdência e Assistência Social, em
comum acordo com o Ministério da Saúde, a criaçao
de uma fonte alternativa de financiamento do Sistema
Único de Saúde, para que hospitais públicos,
universitários, filantrópicos e privados tenham
melhores condições de atendimento aos usuários
deste sistema. .

Hoje, como sabemos, o SUS continua como
maior pagador do Sistema de Saúde brasileiro e,
cada vez mais, vai requerer recursos para atender à
população, que cresce sem parar, enquanto os
recursos diminuem.

Há, portanto, necessidade de se buscar, fora
das fontes de financiamento do Governo, recursos
não governamentais sem aOmentar impostos. Por
outro lado, a população de classe média e alta está
cansada de contribuir sem que haja melhora no
atendimento do SUS, para este segmento. Para
aqueles que buscam planos de saúde de preços
elevados, e que muitas vezes não tem um retomo
esperado e tranqüilo, acabam recorrendo para os
próprios hospitais do Governo quando o problema se
agrava.

Para sair desta situaçao há necessidade de
mudanças e de coragem para empreendê-Ias.

Uma boa alternativa para se conseguir
recursos para atender melhor a clientela, de todas
as classes, seria implementar um plano opcional
(em relação ao segurado do SUS), gerido pelo
próprio sistema, aumentando a contribuição
daqueles que, espontaneamente, concordassem e,
assim, teriam direito a acomodaçOes hospitalares em
apartamentos a seu gosto.
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§ 811 A. Os requisitos a que se referem os inciso
I e 11 do § 711 serão reduzidos em dez anos para o
segurado portador de deficiência

Justificação

Intenta-se com esta proposta de emenda à
Constituiçao reparar omissão que vem sendo
praticada para com as pessoas portadoras de
deficiência, por nao terem sido ainda contemplados
com uma aposentadoria especial, a exemplo de
outras categorias de trabalhadores.

De fato, observa-se que os direitos dos
portadores de deficiência vêm sendo paulatinamente
reconhecidos, a partir da Constituição Federal de
1988, que representou marco significativo no
processo de afirmaçêo desses direitos.

Assim é que constatamos na nova Carta a
preocupação do legislador constituinte em atender à
demanda dos portadores de deficiência por um
atendimento especializado nas áreas de atuação do
Poder Público nas quais as suas necessidades se
fazem sentir mais fortemente.

Olvidou, todavia, o nosso legislador de prever
que abertos os caminhos para uma integração social
efetiva dos portadores de deficiência, com
possibilidades reais de sua participaçêo no mercado
de trabalho, por meio de uma reserva de cargos ou
empregos prevista constitucionalmente, haveria a
necessidade de uma ponderação quanto ao tempo de
atividade e de contribuiçao, em termos reduzidos,
para efeito de sua aposentadoria.

Com efeito, a presente proposta acena com
uma reduçao de dez anos no limite de idade e no
tempo de contribuiçêo, de sorte que possa o portador
de deficiência servidor público requerer a
aposentadoria voluntária aos 50 anos de idade e 25
de contribuiçao, se homem, e 45 de idade e 20 de
contribuiçao, se mulher, ou, ainda, com a redução de
10 anos também para o benefício por idade, com
proventos proporcionais. Para tanto, acrescentamos
o § 5l1A ao art. 40, inspirados em parte nas
disposições ali contidas quanto aos professores.

Analogamente, tratando-se de trabalhador do
setor privado, acrescentou-se o § 811A ao art. 201, de
forma a permitir ao portador de deficiência a
aposentadoria da Previdência Social com 25 anos de
contribuição, se homem, e 20, se mulher, ou ainda o
beneficio por idade, com reduçêo também de 10 anos

§ 511 A. Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serao reduzidos em dez anos, nos casos
pr~vistos no § 111, inciso lII,alfneas a e b, para o
servidor público portador de deficiência.
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Com isso, a instituiçao nao quebraria o Art. 201 .
compromisso com a integralidade e eqüidade para o
atendimento médico. O que mudaria, sem dúvida,
seriam as acomodações para evitar que aqueles que
pudessem optar por melhores condições nao
precisassem sair do Sistema Único de Saúde.

De acordo com os cálculos atuarias do valor
deste acrescimento de contribuiçêo compensatória,
sem dúvida a instituiçêo do SUS teria a sua poupança
reforçada e assim poderiam pensar em isentar
aqueles que ganhassem até dois salários mfnimos de
contribuiçao.

Esta é, sem dúvida, a realidade que precisa ser
encarada para aprimorar o atendimento básico à toda
populaçêo brasileira.

Sala de Sessões, 8 de junho de 1999. 
Deputado Jorge Costa, PMDB - PA.

REQUERIMENTO Nll ,DE 1999
(Do Sr. Jorge Costa, PMDB - PA)

Solicita encaminhamento de indicação
ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, sugerindo a criação de uma fonte
alternativa de financiamento do Sistema
Único de saúde - SUS.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inCISO I, do caput,

solicito a Vossa Excelência o encaminhamento de
indicaçêo ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, sugerindo a criaçêo de fonte alternativa de
financiamento do Sistema Único de Saúde - SUS.

Sala das Sessões, 8 de junho de 1999. 
Deputado Jorge Costa, PMDB - PA.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nll 163, DE 1999
(Do Sr. Deputado Ary Kara e outros)

Acrescenta parágrafo aos arts. 40 e
201 da Constituição Federal.

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

Artigo único. Acrescenta-se o § 511A ao art. 40 e
o § aliA ao art. 201 da Constituiçêo Federal, com a
seguinte redaçêo:

"Art. 40 ..
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no limite normal, que passaria a 55 e 50 anos,
respectivamente.

Desse modo, espera-se que a proposta de
emenda à Constituição que ora apresentamos possa
resultar, dentro da urgência possivel, em inscrição na
ordem juridica do Pais do direito dos portadores de
deficiência a uma aposentadoria especial.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Ary Kara.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paes Landim)

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117,

inciso VIII, do Regimento Interno, a audiência da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto para o
Projeto de Lei nQ 1.844/99, que altera o dispositivo da
Lei nQ 9.536, de 11 de dezembro de 1997, que
regulamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei nQ

9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Justificação

O projeto de lei acima referido, de autoria do
Senado Federal, foi distribuido às Comissões de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional; de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e da
Constituição e Justiça e de Redação. Foi apensado
ao mencionado projeto de lei, o Projeto de Lei nQ 190,
de 1999, e seu apensado, o Projeto de Lei nQ 1.296,
de 1999.

Considerando que o projeto de lei em tela
dispõe sobre a transferência ex-officio de alunos do
ensino superior, assunto alheio às comissões para
onde foi distribuido, conclui-se que deve ser julgado,
quanto a seu mérito, pela Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, razão pela qual requeiro sua
redistribuição a esta Comissão.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Paes Landim.

PROJETO DE LEI NQ 2.085, DE 1999
(Do Sr. Neuton Lima)

Dispõe sobre a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q A presente lei regulamenta a prestação

de assistência religiosa nas entidades civis de
internação coletiva.

Art. 2Q É garantida a livre pràtica de culto para
todas as crenças religiosas, desde que nao atentem
contra a moral e as leis em vigor.

Art. 3Q A assistência religiosa somente poderá
ser ministrada se houver opção dos interessados
nesse sentido.

Art. 411. A atuação religiosa serà feita sem ônus
para os cofres públicos.

Art. 511. A assistência religiosa poderá ser
prestada fora dos horários normais de visita e os
ministros de culto religioso terão acesso às
dependências nos estabelecimentos, onde lhes será
prestada a colaboração necessária ao desempenho
de suas atribuições.

Art. 611. O acesso às dependências dos
estabelecimentos fica condicionado à apresentação,
pelo ministro de culto religioso de credencial
especifica, fornecida pelo órgão administrativo a
que o estabelecimento está subordinado.

Art. 711. Somente poderá ser expedida
credencial mediante apresentação de termo de
identificação, idoneidade e responsabilidade,
subscrito pelo órgão competente ou majoritário de
representação da associação religiosa a que
pertença o interessado.

Parágrafo único. A associação religiosa deverá
ter sido legalmente instituida.

Art. 811. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A assistência religiosa a pessoas que se
encontram em situação de intemação coletiva é de
grande importancia para o momento que estão vivendo.

Principalmente por não poderem dispor
livremente do direito de ir e vir, não podem buscar a
assistência religiosa tão necessária, principalmente,
em momentos de grande sofrimento.

O projeto destina-se ao atendimento em
hospitais e nas penitenciárias, que são os
lugares em que pessoas se encontram
internadas, no âmbito civil. Os militares possuem
a Lei nll. 6.923, de 29 de junho de 1981, que
"Dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa
das Forças Armadas."

É bem verdade que as várias confissOes religiosas
jà prestam assistência nos hospitais e nos presidios.
Mas, esse projeto visa disciplinar esse serviço.

Contamos, assim, com o apoio dos nossos
ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Neuton Lima.



56704 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

PROJETO DE LEI Nll 2.086, DE 1999.
(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)

Detennina a obrigatoriedade da inciuslo
de um repr8S8l1lante dos consumidores na
gestIo colegiada das Agências Nacionais
Reguladoras.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica constitulda a figura do Ouvidor,

como representante dos consumidores, nas
Agências Nacionais Reguladoras.

§ 111 O Ouvidor terá direito a voto no Conselho
Deliberativo dos respectivos órgãos, sob pena de
nulidade das decisões adotadas e gozará de
independência e autonomia no exerclcio de suas
funções.

§ 211 Cada agência terá o seu Ouvidor, não
sendo permitido o mesmo representante para mais
de um órgão.

Art. 211 O Ouvidor representará os interesses
dos consumidores junto às referidas agências, e terá,
dentre outras, as seguintes atribuições:

I - zelar pela qualidade do serviço
público, requerendo providências necessárias
junto às respectivas agências;

11 - emitir opinião a respeito de
projetos e planejamentos;

111 - acompanhar todas as fases do
procedimento para aumento ou reajuste de
taxas de serviços ou tarifas, emitindo
parecer a respeito;

IV - examinar relatórios, documentos
ou expedientes que digam respeito à
produçao, transmissão, distribuiçao, e
comercialização de serviços públicos, tendo
em vista as necessidades destas em face
do crescimento da demanda, emitindo
parecer a respeito;

V - registrar as queixas dos
consumidores em instrumento adequado,
divulgando as de maior gravidade;

VI - apurar reclamaçOes de qualquer
usuário ou de entidades de denesa do
consumidor, encaminhanclo-as, com proposta
de SOlUça0, à autoridade competente e
acompanhando o respectivo procedimento
até solução final;

VII - desempenhar outras atribuições
compatrveis com as suas funções.

§ 1ll Sempre que se tratar de reajuste de
tarifas, as empresas deverão justificar o aumento
pretendido, apresentando suas planilhas de custo à

apreciação da Comissão Permanente da Câmara
dos Deputados competente em razão da matéria,
em sessão secreta, da qual participará
obrigatoriamente o Ouvidor, nos termos do inciso 111.

§ 211 O Ouvidor remeterá, semestralmente, ao
Presidente da Câmara dos Deputados, que
encaminhará à comissão permanente, competente
em razão da matéria, cópia de seus pareceres, de
suas opiniões, dos resultados de suas investigações
e das soluções dadas pelas autoridades competentes
às reclamações dos usuários, sempre
acompanhados dos documentos que os instrulram.

Art. 3ll O Ouvidor será escolhido pelo Senado
Federal, por voto secreto e maioria absoluta, dentre
os nomes encaminhados pelo Presidente da
República, em lista trlplice, no mês de outubro, para
investidura de quatro anos, vedada a recondução.

§ 111 Não encaminhada a lista trlplice, até o dia
30 de outubro, caberá à Câmara dos Deputados sua
elaboração, no prazo de 15 dias, e o
encaminhamento ao Senado Federal, para votaçao.

§ 211 O mandato do Ouvidor iniciar-se-á no
primeiro dia útil do ano subseqüente à sua escolha.

§ 311 A lista, a que se refere o caput, será
acompanhada do currlculo dos indicados, que
deverão ter experiência profissional de, no mlnimo,
10 anos nas áreas técnicas respectivas ou de defesa
do consumidor e reputação ilibada, não podendo ter
exercido cargo público de confiança ou mandato
eletivo nos quatro anos anteriores à indicação, nem
ter sido servidor da agência para a qual foi indicado.

Art. 411 O Ouvidor será destituldo de suas
funções, por decisão da Câmara dos Deputados,
após verificaçao da procedência de representaçao
formulada por qualquer cidadão a respeito de
omissão no cumprimento de suas funções ou pela
prática de ato incompatrvel com o exerclcio de suas
atividades ou abuso de poder.

§ 1ll A representaçao será dirigida ao Presidente da
Câmara dos Deputados, que a encaminhará à comissão
permanente correspondente, para apuraçao dos fatos no
prazo de trinta dias, assegurada ampla defesa.

§ 211 Finda a apuraçao, se a decisão da
comissão for no sentido de acolher a representação,
será encaminhada ao Plenário, que decidirá ou não
pelo afastamento, por maioria simples e voto secreto.

§ 311 Até cinco dias após a destituição, o Poder
Executivo encaminhará ao Senado Federal nova
lista trlplice, observado o disposto ne!:jta lei, para
escolha de novo Ouvidor, que completará o perlodo
de investidura daquele que foi destitulQQ, com posse
imediata.
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Art. 5Q O Ouvidor terá mesma remuneração do
Oiretor-Geral da respectiva agência, exercendo suas
funções com dedicação exclusiva.

Parágrafo único. Quando a escolha do Ouvidor
recair sobre servidor público, será ele afastado do cargo,
com prejuízo dos vencimentos mas sem prejuízo dos
direitos e vantagens, durante o período do mandato.

Art. 6Q No exercício de suas funções, o Ouvidor
poderá requerer a presença do presidente da agência
ou de concessionária para comparecer à Comissão
Permanente correspondente da Câmara dos
Deputados, a fim de prestar esclarecimentos sobre
grave perturbação dos serviços prestados, sobre a
queda de qualidade ou para responder a eventual
denúncia, bem como requisitar documentos, papéis,
expedientes administrativos e informações de
qualquer autoridade pública.

Art. 7D. Constitui infração punível com pena de
multa de 1.000,00 (Hum mil) Ufir ou equivalente:

I - deixar de atender as solicitações ou
requisições do Ouvidor, no prazo de quinze dias;

11 - impedir ou dificultar, de qualquer forma, o
exercício das funções do Ouvidor;

111 - praticar ato que atente contra a
independência funcional do Ouvidor.

Parágrafo único. A cada reincidência a multa
será aplicada em dobro.

Art. 811. O Ouvidor exercerá suas funções na
sede da agência respectiva, e contará com adequada
estrutura administrativa para tanto, que será definida
por ato administrativo que integrará a estrutura
organizacional da autarquia.

Parágrafo único. O Ouvidor poderá celebrar
convênios com órgãos de defesa do consumidor nos
estados e no Distrito Federal.

Art. 9D. Quando, no cumprimento de suas
funções, o Ouvidor verificar a ocorrência de crime ou
de ato de improbidade administrativa, fará
representação fundamentada ao órgão do Ministério
Público competente, requerendo as providências
legais cabíveis.

Art. 10. Ficam revogados o § 1D., do art. 4D. da Lei
9.427, de 26 de dezembro de 1996 e o art. 45 e seu
parágrafo único da Lei 9.472, de 16 dejulho de 1997.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

~. Justificação

lv3 Agêf)Cias Nacionais Reguladoras são autarquias
sob regime e$pecial, com a finalidade de regular e fiscalizar
a produçAo, trànsmissêo, distribuição e comercialização de
serviços públicos. A crescente desestatização dessas

atividades, de extrema importância nao apenas para o
desenvolvimento do País, mas também para milhões e
milhões de usuários particulares, requerem efetivamente a
presença de um Ouvidor, que possa acompanhá-las e,
ainda, receber as reclamações pelos eventuais maus
serviços prestados pelos concessionários.

Para ocupar esse cargo, exige o projeto
proposto que não tenha havido vinculações recentes
com os Poderes de Estado e que o Ouvidor tenha
experiência no setor em que desempenhará suas
funções, gozando ainda de reputação ilibada. Ainda
se prevê a proibição do Ouvidor ser servidor da
agência respectiva, para evitar a possibilidade de
qualquer tipo de subordinação. O Ouvidor tem de ser
independente.

Entende-se que as principais atribuições do Ouvidor
devem constar da lei, tendo como objetivo principal a
prevenção de problemas. Daí a necessidade de também
constar da lei, a possibilidade do Ouvidor poder convocar
até mesmo o presidente da agência ou de concessionária
para explicar distúrbios, bem como o poder de requisitar
documentos.

Por outro lado, a grave questão do aumento ou
reajuste das taxas de serviços, tendo em vista a
desestatização, deve ser fiscalizada bem de perto e
ter participação efetiva do Ouvidor.

Por fim, atenderá ele ainda às reclamações dos
usuários, que devem ser levadas em conta também
como indicadores seguros dos problemas que devem
ser corrigidos.

Para exercer suas funções, além de ser
independente, o Ouvidor precisa de dependências
físicas e de estrutura na sede da agência e, ainda, de
poder de requisição ,de· documentos, expedientes,
informações e dados para conseguir realizar suas
avaliações e emitir pareceres e opiniões, o que está
expressamente previsto 'nO substitutivo.

A fim de tomar efetivo o seu poder de requisiçao e
de evitarque seja impedido (direta ou indiretamente) de
cumprir sua missão, prevê-se a aplicação de multa para
quem praticar ato que obstaculize as atividades do
Ouvidor ou não atenda suas requisições sem o que sua
atividade será inócua.

Finalmente, há a previsão da perda da
investidura, a termo certo, do Ouvidor - que será de
quatro anos, vedada a recondução, bem como a
qualquer tempo, se ele deixar de cumprir de forma
efetiva suas funções.

Há também interesse em que a ouvidoria das
agências tenham identidade de direitos e funções. Daí a
necessidade de uma única lei, dispondo sobre todas as
agências.
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Nesse sentido, julgamos digno de apoio o
projeto de lei ora em análise, para que a função do
Ouvidor seja mais efetiva e tenha mais eficácia.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Antonio Fleury, PTB - SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NIl1.482, DE 1999

(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)

Solicita Informações ao Senhor
Ministro de Estado das Minas e Energia,
sobre campanha publicitária da Aneel.

Senhor Presidente,

Requeiro a V.ExI com base no art.50, § 211, da
Constituição Federal e na forma dos artigos 115, inciso I,
e 116, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao
senhor Ministro das Minas e Energia, no sentido de
esclarecer a esta Casa, sobre os seguintes fatos:

1) No final de semana de 13 e 14 de
novembro próximo passado, as três principais
revistas nacionais, Veja, Isto É e Época,
publicaram material publicitário da Agência
Nacional de Energia Elétrica, Aneel, em 15
páginas em cada uma delas;

2) Segundo consta, tal material faz
parte de campanha publicitária veiculada
também nas emissoras de rádio e televisão,
destinada a divulgar a existência da
mencionada Agência Reguladora;

3) Diante do daro excesso, já que nem a
Coca-Gola, nem qualquer outra companhia
anunciante privada publica anúncio de 15
páginas, que aliás, só esdarece o que é a
Aneel em 2 páginas, o que demonstra a
desnecessidade das outras 13, requeremos as
seguintes informaçOes:

A. Quem autorizou a milionária
campanha publicitária;

B. Qual o valor gasto, discriminando-se
a verba referente a cada veiculo de
comunicação, bem como o valor total;

C. Quais as razões que levaram à
realização da campanha;

D. Se não havia uma forma mais
econômica de ser realizada, já que, ao que
tudo indica, está se ferindo o principio de
economicidade da administração pública.

Sala das Sessões, 23 de dezembro de 1999. 
Deputado Luiz Antonio Fleury, PTB-SP.

PROJETO DE LEI Nll 2.087, DE 1999
(Da Sra. Luíza Erundina)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de brinquedotecas nos hospitais
da rede pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 11 Fica obrigado o Poder Público a instalar

brinquedotecas nos prédios dos hospitais da rede
pública de saúde, que prestem atendimento
pediátrico.

Art. 211 Considera-se brinquedoteca, para fins
desta Lei, o espaço dentro do hospital, provido de
brinquedos e jogos educativos, destinado a
possibilitar que os pacientes, crianças e seus
familiares tenham acesso a brincadeiras ao longo do
tratamento.

Art. 311 Compete ao Ministério da Saúde
promover a instalação das brinquedotecas.

Art. 411 A execução desta lei correrá por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art.511 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Desde 1956, foi introduzida na Suécia, a
atividade de brincar no hospital da Universidade de
Umeo. A partir dos excelentes resultados alcançados,
foi promulgada uma lei, em 112 de janeiro de 1977, que
estabelece que "todo hospital que recebe crianças é
obrigado a ter uma brinquedoteca".

Naquele mesmo ano, o Ministério da Saúde da
Suécia publicou um relatório sobre o projeto piloto de
ludoterapia do Hospital Universitário de Kariolinska
em Estocolmo intitulado "O Brinquedo Cura". O
Diretor do Hospital e Professor de Pediatria sueco, Dr.
J. Lind, enfatizou influência positiva da ludoterapia no
tratamento médico, afirmando que "após esta
experiência é impossivel imaginar tratamento eficaz
em Pediatria Hospitalar sem ludoterapia".

Seguindo o exemplo sueco, no Brasil há
algumas experiências isoladas sobre a ludoterapia.
Tem-se informação que a primeira brinquedoteca
brasileira foi instalada em 1929, no Recife, em uma
escola pública, por José Ribeiro Escobar. Em 1981,
na Escola Indianópolis, na capital paulista, a
Professora Nylce Cunha já afirmava a .necessidade
de brinquedoteca em trabalho com crianças autistas
e portadores de doenças mentais.,

Recentemente, em abril de 1996, q Hospital das
Clinicas de São Paulo impJantou a 13rinquedoteca
Terapêutica, dentro do Serviço de PsiqlJiatria Infantil.
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De acordo com estudo realizado por Aida Scharf
Munimos, Ines Auxiliadora Torres Santoro, Márcia
Inez Alvarez Arrazola e Maria Regiina Monteiro, "no
hospital, quando a criança e sua famflia estão
submetidas ao estresse, à dor, a uma rotina na qual
são impotentes, a Brinquedoteca se constitui em um
espaço de encontro e troca, onde o lúdico e a
autonomia das escolhas resgata o cotidiano sadio, os
aspectos preservados do paciente e de sua interação
com a famHia. Portanto a famHia, referência afetiva da
criança, deve ser envolvida no projeto
Brinquedoteca".

Sem sombra de dúvidas, a instalação de
Brinquedotecas nos hospitais da rede pública é
medida que vem a minorar o sofrimento de um
tratamento pediátrico, com resultados comprovados
de auxflio no restabelecimento da saúde da criança.

Além disso, através das Brinquedotecas, os
hospitais terão um espaço destinado a brincadeiras,
em que os familiares da criança também poderão
participar de maneira efetiva para o sucesso do
tratamento.

A partir da convicção da relevência social deste
Projeto e do conhecimento de experiências anteriores
realizadas com êxito, submeto à apreciação dos
nobres pares o presente projeto de lei, confiando em
sua aprovação.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1999. 
Deputada Lufza Erundina, Lider do PSB.

PROJETO DE LEI Nll 2.088, DE 1999
(Do Sr. Luis Eduardo)

Dispõe sobre a inclusão do tipo do
sangufnio e do fator RH na certidão de
nascimento e di outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111. Nenhuma certidão de nascimento será

expedida sem que dela constem o tipo sangOlneo e o
fator RH da pessoa que estiver sendo registrada.

Art. 211. Esta lei entrará e vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999.

Justificação

Por mais que o ordenamento jurldico brasileiro
procure dotar o cidadão de instrumentos que
assegurem o exerclcio da plena modernidade, muito
ainda há que se fazer para que esse objetivo seja
alcançado. É o caso, por exemplo, da Certidão de
Nascimento, que embora contenha a qualificação
necessária, como filiação, dia e hora, nome dos avós
paternos e maternos, para que se efetue o registro,

ainda assim se ressente, de tipagem sangOlnea e
fator RH, para que o documento se complete. Esse
dado é da maior importência para os casos em que a
pessoa é levada a submeter-se a intervenção
cirúrgica, transfusão sangOfnea e outros
procedimentos emergnciais. A presente proposição
nos foi sugerida pelo Vereador Geraldo Duarte
(Geraldinho), da Cêmara Municipal de Belford Roxo
no Rio de Janeiro, 2 (dois) dias antes do seu trágico
assassinato, no primeiro semestre deste ano.

Dal, as razões desta iniciativa, que esperamos
ver transformada em lei com o indispensável apoio
dos nossos eminentes pares. Deputado Lurs Eduardo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N1l361, DE 1999

(Do Sr. Djalma Paes)

Susta os efeitos do disposto nos
arts. 98 e 99 do Decreto nº 2.521, de 20
de março de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll Fica sustada a aplicação do disposto nos

arts. 98 e 99 do Decreto nll 2.521, de 20 de março de
1998.

Art. 211. Ficam anulados os atos praticados com
base nos dispositivos referidos no artigo anterior.

Art. 311. Este decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

A proposição legislativa em questão objetiva
restaurar o princIpio da moralidade na Administração
Pública Federal, fazendo também com que o disposto
no art. 37, XXI da nossa Lei Maior seja efetivamente
cumprido. Entendemos que os dispositivos
constitucionais constantes do Art.37, caput e inciso
XXV, foram atropelados pejo artigo 98 do Decreto nll

2.521, de 20 de março de 1998.
A proposta ora formulada tem base legal no

art.49, V CF, sendo portanto, competência exclusiva
do Congresso Nacional sustar os atós normativos do
Poder Executivo que exorbitem o poder
regulamentar.

Aguisa de regulamentar a Lei Federal nll. 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o re
gime de concessão e permissão dos serviços
públicos, o Excelentfssimo Presidente da república
editou, em 20 de março de 1998, o Decreto Federal nll

2.521, que, em seu capItulo· XV, intitulado "Das
Disposições Finais e Transitórias", dispôs nos arts.98
e 99:



Veja-se que, nos termos do § 211 do art. 42, as
concessões a) em caráter precário; b) com prazo
vencido; c) com prazo indeterminado permaneceriam
válidas. "Pelo prazo necessário à realização dos
levantamentos e avaliações indispenSáveis à
organização das licitações."

~ bem verdade, que de forma até estranha, o §
2ll do art. 42, explicita que o prazo não será inferior a
24 meses. No entanto, cumpre observar que, no
mesmo dispositivo se estabelece que a permanência
da validade se dará pelo prazo necessário à
realização dos levantamentos e avaliações
indispensáveis à realização das licitações.

Pois bem. Uma vez estabelecido que tal prazo
não seria inferior a 24 meses, é de se indagar, se, na
regulamentação da lei, estaria o Poder Executivo livre
para estabelecer qualquer prazo, desde que não
fosse superior a 24 meses? Quinze anos, por
exemplo, como o fez?

A resposta é não, a menos que se. admita que o
Governo Federal necessite de um prazo de 15 anos
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"Art. 98 Em atendimento ao disposto no art.42, permanecia sendo prestado por empresas que não
de lei 8987, de 1995, ficam mantidas em caráter de se submeteram a processo de licitação, havendo in-
exclusividade, pelo prazo improrrogável de quinze clusive hipóteses de continuação da prestação de
anos contados da data de publicação do decreto nll serviços, apesar de extinta a permissão.
952, de 1993, as atuais permissões e autorizações
decorrentes de disposições legais e regulamentares Em tal sentido, cabe aqui transcrever as
anteriores. disposições dos arts. 42 e 43:

Art. 99 Observado o disposto no artigo anterior, "Art. 42 As concessões de serviços
fica reaberto por trezentos e sessenta dias contados público outorgadas anteriormente à entrada
da publicação deste Decreto, o prazo para assinatura em vigor desta lei consideram-se válidas
dos contratos de adesão e dos termos de autorização pelo prazo fixado no contrato ou ato de
ainda não celebrados com as permissionárias e outorga, observado o disposto no art.43
autorizatórias cujos serviços estão sendo prestados desta Lei.
nos termos do art.94, do Decreto nll 952, de 1993, § 12 Vencido o prazo de concessão o
conforme permitido pelo art. 42, da Lei nll 8.987, de poder concedente procederá à sua licitação
1995. nos termos desta lei.

§ 111. Os contratos de adesão e os termos de § 22 As concessões em caráter
autorização a que se refere o caput deste artigo, precário, as que estiverem com prazo
necessariamente deverão prever que sua vigência é vencido e as que estiverem em vigor por
pelo prazo improrrogável de quinze anos contados da prazo indeterminado, inclusive por força da
data de publicação do Decreto nll 952, de 7 de legislação anterior, permanecerão válidas
outubro de 1993. pelo prazo necessário à realização dos

§ 2ll Serão necessariamente aditados os levantamentos e avaliações indispensáveis
contratos de adesão e os termos de autorização em à organização das licitações que
vigor na data de publicação deste decreto firmados precederão a outorga das concessões que
pelo Ministério dos Transportes após a promulgação os substituirão, prazo esse que não será in-
da Constituição de 1988, a fim de que as respectivas ferior a 24 (vinte e quatro) meses.
cláusulas sejam revistas, passando a prever o prazo Art. 43 Ficam extintas todas as
improrrogável de quinze anos contados da data de concessões de serviços públicos outorgadas
publicação do decreto nll 952, de 1993". sem licitação na vigência da constituição de

1988".O Decreto nll 2.521 de 20 de março de 1998,
dispõe sobre a exploração mediante permissão e
autorização dos serviços de transporte interestadual
e intemacional de passageiros, e busca adequar o
Decreto Anterior de nll 952, de 1993, aos termos da
Lei nll 8.987 de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação dos serviços
públicos.

Observa-se que, sendo o Decreto nll 952 de
1993 portanto anterior à Lei nll 8.987, de 1995, resulta
óbvio que apenas aqueles dispositivos compatlveis
com a Lei nll. 8.987, de 1995 continuavam em vigor e
poderiam ser reproduzidos e observados no novo
Decreto nll. 2.521, de 20 de março de 1998.

A lei nll 8.987, de 1995, ao dispor sobre
concessões e permissões, elencou em seu CapItulo
IV, regras firmes e de transição, almejando obrigar a
Administração Pública, quer Federal, Estadual ou
Municipal, a cumprir a Constituição da República,
art.37, XXI, já que uma gama enorme de serviços
públicos os mais relevantes - a exemplo de serviço
público de transporte rodoviário de passageiros,
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para preparar uma licitação. A hipótese é absurda,
resultando claro é inequfvoco que o Governo Federal
utilizou-se de ato que exorbitou o poder
regulamentar, beneficiando as empresas prestadoras
de serviço de transporte que se eternizam na
prestaçao de serviços.

Há um agravante. Veja-se que o Decreto nll

2.521, em seu art.811, estabelece que o prazo das
permissões será de quinze anos, ou seja, as
permissões atualmente existentes (muitas delas
completamente irregulares, tanto que sequer contrato
existia - o art.99 é claro) foram beneficiadas,
agraciadas as empresas com uma dispensa de
Iicitaçao afrontosa à constituição, já que estipulou-se
um prazo idêntico (15 anos) à duração dos contratos
a serem celebrados com os vencedores do certame
Iicitatório, se fosse realizado.

Utilizou-se flagrantemente de condenável
expediente para privilegiar empresas que vêm de há
muito explorando o serviço público de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passageiros.

O Decreto n1l 2.521 traz todo o disciplinamento
necessário à realizaçao das licitações. O municfpio
de Belo Horizonte, que certamente conta com menor
estrutura burocrática, em não menos que dois anos
promoveu Iicitaçao para concessão de todas as
linhas existentes na capital mineira.

,As absurdas concessões do setor energético, de
muito maior relevo, foram realizadas em prazojamais sim
ilar àquele que o Governo Federal estipula corno
necessário à preparaçao de um processo Iicitatório.

E a Vale do Rio Doce, um dos maiores
patrimônios da nação, necessitou de quinze anos
para preparaçao da Iicitaçao.

Não fora a exorbitância do poder regulamentar,
os artigos 98 e 99 do Decreto n1l 2.521 ferem e violam
a própria Constituiçao da República, mormente
quanto ao princfpio da moralidade e do que dispõe o
inciso XXI do art.37, e o art.175 que impõe a
realização de licitação.

O acatamento da proposição legislativa que ora
se apresenta, fará com que se restaure o império dos
comandos constitucionais violados e evitará o
desvirtuamento da vontade legislativa desta Casa,
expressa na Lei n1l 8.987/95 atropelada pelo Governo
Federal que sob o pretexto de regulamentá-Ia
enveredou por consagrar as irregularidades
existentes no DNER acerca das permissões do
serviço público do transporte rodoviário interestadual
e internacional de passageiros.

Brasflia, 23 de novembro de 1999. - Deputado
Djalma Paes.

INDICAÇÃO Nll 676, DE 1999
(Do Sr. Babá)

Sugere a adoção de urgente
providência para o atendimento das

. reivindicações da Tribo Pataxós e
apuração da violência, prisão e morte de
membros seus no recente conflito na
região de Caramuru-Paraguaçu-BA.

Excelentrssimo Senhor Ministro da Justiça,
José Carlos Dias:

Quem subscreve, Deputado Federal do Estado
do Pará, João Batista Oliveira de Araújo, Babá, se
dirige a V. Ex· para expor e reivindicar o seguinte:

1) Que se apure as causas e os
responsáveis pelo violento conflito entre
indigenas e a Polrcia Militar enviada pelo
Governo do Estado da Bahia que trata os
primeiros com a força das armas, resultando
na prisão e até morte de membros dos
Povos Pataxós;

2) Retirada imediata da Polrcia Militar
da Terra Indfgena Pataxó de
Caramuru-Paraguaçu, única forma de evitar
novas violência e massacres dos fndios;

3) Demarcaçao e respeito a todas as
terras indfgenas direito conquistado por
muita luta;

4) Imediata libertação das lideranças
indfgenas presas.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Babá, PT-PA.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Babá)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Justiça, para atendimento
das reivindicações dos índios Pataxós na
região de Caramuru-Paraguaçu no Estado
da Bahia e providências quanto ao recente
conflito entre policiais e este povo,
resultando em violência, prisão e até na
morte de membros dessa tribo.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 111, do

Regimento Interno da
Camara dos Deputados, requeiro a V. ExA seja

encaminhada ao Ministério da Justiça a Indicaçao em
anexo sugerindo a necessidade de tomar providências
urgente quanto ao atendimento das reivindicações e
apuração do recente conflito entre policiais e fndio da
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tribo Pataxós no Estado da Bahia que resultou prisão
e morte de membros deste povo.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Babá, PT-PA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NIl1.483, DE DE NOVEMBRO DE 1999

(Do Sr. Milton Temer)

Solicita infonnaç6es ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior sobre o descumprimento do
EDITAL - PND - A - Nll131921CSN, relativo
à privatização da Companhia Siderúrgica
Nacional- CSN.

Sr. Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 211, da

Constituição Federal C/C/ o artigo 15 inciso XIII, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e na
forma dos artigos 115 e 116 do mesmo Regimento,
requeiro a V. ExA, após ouvida a mesa, o
encaminhamento ao Excelentfssimo Ministro de
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Sr. Alcides Lopes Tápias, do seguinte
Pedido Escrito de Informaçêo:

1) A Companhia Siderúrgica Nacional
- CSN, inclulda na primeira relação de
empresas privatizáveis, teve o seu Edital' de
Alienaçêo de Ações (EDITAL PND Nll
13/92/CSN) publicado no Diário da Unilo
de 29 de dezembro de 1992.

2) O referido Edital sofreu alterações
posteriores, todas objeto de Comunicações
Relevantes e publicadas na imprensa oficial
e nos periódicos de grande circulaçêo.

3) Numa dessas Comunicações
Relevantes, de 13 de março de 1993, que
alterou e consolidou diversas regras
estabelecidas no Edital e em Comunicações
anteriores, foram explicitadas Obrigações
Especiais a serem cumpridas pelos futuros
controladores da Companhia Siderúrgica
Nacional - CSN, relativas a garantias
trabalhistas dos empregados.

4) Dispunha o item 4.10, na redaçêo
modificada pela Comunicaçêo Relevante:

"4.10-lndependente do número de
ações que vierem a deter, os adquirentes de
ações representativas do controle acionário
da CSN obrigam-se, por si e por seus
sucessores, de forma Irrevogável e
Irretratável (grifo nossos), a cumprir, ou
fazer com que a CSN cumpra, as seguintes

obrigações, exercendo, para tal, se
necessário, seu direito de voto nas
Assembléias Gerais da CSN, para:

VII - assegurar aos empregados da
CSN, FEM, CBS, Fugemss e Apiserv, os
direitos e beneficios sociais hoje existentes,
inclusive aqueles relativos à Previdência
Complementar, obedecidas, néste aspecto,
as obrigações estabelecidas no respectivo
Regulamento Básico."

5) Todavia, apesar do estipulado,
mesmo depois dos trabalhadores da CSN
terem rejeitado de forma democrática a
proposta de tumo de 8:00 hs. (oito horas)
apresentado pela CSN, através de dois
plebiscitos, realizados pelo Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense na campanha
salarial de 98 e o outros na campanha salarial
de 99, os acionistas da CSN, num claro
desrespeito ao fórum de decisao dos
trabalhadores e aos seus direitos assegurados
no aludido EDITAL, começou a implementar
na Gerência de Segurança Patrimonial- GSP,
a partir do dia 16 de setembro de 1999, o
Turno fixo· de 8 Horas na empresa, de forma
unilateral e sem nenhuma autorizaçêo dos
trabalhadores, que por duas vezes se
manifestaram contra a proposta da CSN de
querer implementar o turno de 8 horas na
empresa.

6) Assim, sendo o Conselho Nacional
de Desestatizaçêo o órgão responsável pela
execuçêo, fiscalização e o acompanhameno
do programa Nacional de Desestatizaçao,
conforme item 1.2.3, letra B, página 6, do
Edital PND-A- Nll 13/92/CSN, solicitamos as
seguintes informaçoes:

a) As Obrigações Especiais,
estabelecidas no item 4.1aNil do Edital de
Privatizaçêo, estão sendo cumpridas pelos
acionistas da CSN?

b) Sendo negativa a resposta, quais
serão as medidas tomadas por este
Ministério para que o direito ao turno
ininterrupto de revezamento de seis horas
seja assegurado?

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Milton Temer, Deputado Federal.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.484, DE 1999

(Da Sra. Maria do Carmo Lara)

Solicita Infonnaç6es ao Senhor
Ministro do Trabalho e Emprego com a
finalidade de verificar cumprimento da
leglslaçlo trabalhista e outras, condições
de Higiene, Medicina e Segurança do
trabalho, na empresa Usiminas, em
Ipatlnga/MG.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExA, com base no art. 50, § 2ll, da

Constituiçao Federal e na forma dos arts. 24, inciso V
e § 211, e 115, inciso I e 116 do Regimento Interno, que
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro do
Trabalho e Emprego, Exmo. Sr. Francisco Oswaldo
Neves Dornelles as seguintes informações:

1) Cópias dos relatórios dos fiscais do
trabalho que. inspecionaram as diversas
áreas da Usina Siderúrgica de IpatingalMG,
no ano d~' 1999, principalmente da
fiscalização feita neste segundo semestre,
contendo sobretudo todos os detalhes da
fiscalização;

2) Cópias de todos os autos de
infração que por ventura tenham sido
lavrados;

3) Cópias dos relatórios exarados
pelos engenheiros de segurança que
inspecionaram o interior da Siderúrgica
Usiminas, em Ipatinga/MG, bem como dos
autos de infração, se lavrados;

4) Cópias dos relatórios elaborados
pelos médicos da DRTlMG que
inspecionaram o interior da Usina de
Ipatinga/MG, bem como de quaisquer
notificações ou autos de infraçc5es, se
houver;

5) Relação dos nomes de estrangeiros
trabalhando irregularmente na empresa
Usiminas, em IpatingalMG, ou em outra
unidade da empresa, bem como quais as
providências adotados pela DRT/MG para
impedir a presença ilegal de estrangeiros
trabalhando no Pais. Sobretudo, informar se
os.;estrangeiros continuam trabalhando a
partir da inspeção;

6) Relação dos trabalhadores vitimas
de acidentes fatais ocorridos no âmbito da
empresa Usiminas, em IpatingalMG,
acompanhada de cópias dos Inquéritos

Policiais, atestados de óbitos, relatórios da
medicina legal, mesmo em caso de
necropsia, bem como de todos os
documentos constantes nos processos
relativos a cada acidente;

7) Enumerar detalhadamente quais as
providências adotadas pelo Ministério do
Trabalho - MTb diante de irregularidades
constatadas pelos fiscais, médicos e
engenheiros;

8) Diante dos autos de infração,
relacionar o valor das multas decorrentes de
cada infração registrada, data de notificação
da Empresa, assim como também a data de
recolhimento das multas e o
estabelecimento banCário arrecadador;

9) Enumerar todas as autuações que
se referem a reincidência, negligência ou
omissão da empresa e até mesmo
desconhecimento ou desacato às
admoestações e autuações feitas pela
DRT/MG, se for o caso, quais as medidas
postas em prática pelo MTb?

10) É pratica contumaz da Usiminas
"induzir" os acidentados a trabalharem
acidentados, mesmo sem condição de
locomoção e sem condiçc5es plenas de uso
de seus membros, a exemplo de faturas de
pernas, tornozelos, braços e outros, para
que não haja a configuração de gravidade e
perda de dias de trabalho. Assim sendo,
solicitamos ao MTb nos informe se há
levantamento destes casos, quais e quantos
são;

Justificaçlo

A iniciativa objetiva conhecer as condiçc5es de
trabalho no interior da Usina de Ipatinga, onde
;ocorreu grave acidente de trabalho, com uma vitima
fatal, e vários feridos, uma hora antes da chegada do
Presidente Fernando Henrique ao local, para a
inauguração de um laminador a frio instalado pela
empresa, afora outros acontecimentos de suma
gravidade denunciados nos últimos dois anos,
vitimando um elevado número de trabalhadores,
segundo é de nosso conhecimento. Torna-se
essencial o conhecimento da realidade para que se
adeqUe a legislação a fim de que sejam os
trabalhadores mais protegidos dos descasos
empresariais.

Sala das sessões, 23 de novembro de 1999.
Maria do Carmo Lara, Deputada Federal- PT/MG.
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RECURSO NR 56, DE 1999
(Do Sr. Padre Roque e Outros)

Contra a apreclaçlo conclusiva das
Comiss6es de Defesa Nacional e de
Trabalho, de Admlnlstraçlo e Serviço
Público sobre o Projeto de Lei nR
1.661199.

Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo assinados, tendo como

base no art. 132, § 2R, do Regimento Interno,
recorrem ao Plenário contra a apreciaçao conclusiva
do Projeto de Lei nR 1.661/99, que "altera a Lei nR

3.765/60, dispondo sobre as pensOes militares~,

discutido e votado nos termos do art. 58, § 2A, da
Constituição Federal, pela Comissão de Defesa
Nacional e Comissão de Trabalho, Admistraçao e
Serviço Público, conforme anúncio publicado na
Ordem do Dia da Câmara dos Deputados de 22 de
novembro de 1999, em razão de se tratar de matéria
complexa, abrangente e que, dada a sua importância,
deverá ser dabatida e decidida pelo Plenário desta
Casa.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Padre Roque

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.485 DE 1999

(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Solicita infonnaç6es ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente sobre o Parque
Nacional de Brasllia.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituiçao

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno solicito a V. EX- que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Meio Ambiente,
informaçOes acerca do Parque Nacional de Brasflia,
discriminando para tanto o seguinte:

a) O Ibama desenvolve algum
programa de monitoramento e controle
ambiental do Parque Nacional de Brasllia?
Encaminhar todas as informações sobre o
referido programa, caso exista;

b) Quantas análises das águas do
Parque Nacional de Brasllia o Ibama
realizou nos últimos 48 meses? Encaminhar
cópias das referidas análises;

c) Quando foi detectada a
contaminaçao das nascentes do Parque em
questão e quais as providêncais adotadas
pelo Ibama?

d) Qual a receita mensal do Parque
Nacional de Brasllia, e como os recursos
são aplicados?

e) Quantas famllias residem dentro do
Parque Nacional .de Brasf1ia, e qual o
fundamento legal para que essas famflias
residam no referido Parque?

f) Outras informações julgadas
importante_s. .:"-

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999.

Justificaçlo

Recentemente foi divulgado por diversos
órgãos de Imprensa um laudo oficial da Companhia
de Água e Esgotos de Brasflia-CAESB onde foi
apontada a contaminaçao por coliformes totais e
fecais das nascentes de águas do Parque Nacional
de Brasllia, bem como diversos outros problemas que
são enfrentados pelo refrido Parque.

Considerando a importância deste parque 
que é uma área ecológica batante pesquisada pela
variedade de espécies da flora e fauna que possui 
para Brasil, e especialmente para a populaçao de
Brasllia, visto que é considerado como principal local
público de lazer familiar com os melhores atrativos de
diversão saudável, julgamos importante que esta
Casa disponha das informaçOes ora solicitadas, para
que tenhamos a exata dimensão do problema, e
possamos buscar altemativas e fontes de recursos
para sua SOlUça0.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999.
Deputado Agnelo Queiroz, (PCdoB/DF).

REQUERIMENTO NR ,DE 1999
(Do Sr. José AntOnio)

Requer a declaração de prejudicialidade
do parágrafo único, art.119, constante do art.
31 do Substitutivo apresentado pela Relatora
da rP PEC 96-A192 e apensas perante "a
ComissIo Especial correspondente.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 164, 11, do Regimento Interno desta Casa, que
seja declarado prejudicado o parágrafo único, art.
119, constante do art. 31 do Substitutivo apresentado
pela Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, perante a
Comissão Especial destinada a proferir parecer á
Proposta de Emenda à Constituiçao nR 96-A, de 1992,
que "Introduz modificaçOes na estrutura do Poder
Judiciário~ e apensadas, em razão a aprovaçao, no
dia 10 deste mês, do destaque nA 187, de autoria do
Deputado José AntOnio. '
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Justificação
lI' '

O Substitutivo apresentado pela Relatora,
Deputada Zulaiê Cobra, perante a Comissão Especial
criada para apreciar a PEC96-Al92, preconizava, em
seu art. 30, uma nova redÇlção para as alrneas a e b, I,
art. 119, Constituição Federal. Assim, nos termos da
alrnea a, o TSE compof~se-iade apenas um Ministro
escolhido entre os Ministros do STF, e de quatro
escolhidos entre os Ministros do STJ.

Na composição do, TSE, portanto, .haveria
apenas 1 Ministro prove.niente do STF. Em razão dis
so, previa o parágrafo úniCo, art. 119, proposto pela
Relatora, que o TSE seria presidido pelo Ministro do
STF e elegeria seu Vice'''Presidente e corregedor
eleitoral entre os Ministros oriundos do STJ.

Ocorre, todavia, 'que, em razão da apróvação,
no dia 10 do mês em curso, do destaque nll 187, de
autoria do Deputado José 'AntOnio, o parágrafo único
do art. 119 perde o sentido.

Com efeito, a aproVação do destaque n1l 187 faz
subsistir, no texto do Substitutivo, a atual redação do
inciso I, art. 119, CF, segundo a qual 3 membros do
TSE provêem do STF é"2 do STJ. Nessecaso\
toma-se inaplicável o' parágrafo único, art. 119,
proposto no Substituthió.

Em razão, portanto, da aprovação do destaqué
187, deve-se declarar prejudicado o parágrafo único,
art. 119, constante dó art. 31 do Substitutivo, nos
termos do art. 164, inciso li, Estatuto Interno 'da
Câmara dos Deputados, a fim de se evitar
contradição interno no texto que se pretende editar.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999: -
Deputado José Antônio, PSB/MA.

REQUERIMENtO NA DE 1999
(do Sr. José Antônio)

Requer a declaração de prejudicialidade
do art. 53, inclusive do seu parágrafo único,
do Substitutivo apresentado pela RêIatora da
PEC 96-A192 e apenas perante aComisslo
especial correspondente.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos, teW10s do

art. 164, li, do Regimento Interno desta Casa, que
seja declara~o prejudicado o art. 53 e seU p~rágrafo

único, do ~pbstitutivo apresentado~elaJ:~elato~a,

Deputada Z.lf1~iê Cobra, perante a Comlss.~o êspeclal
destinada a..Ptroferir parecer á Proposta de Erl1enda à
Constituiçã~h', nll 96-A, de 19~2, que "Introduz
modifica~§' na estrutura do Poder Juçipiário" e
apensadas, em razão da aprovação, no diía 9 deste

mês: do destaque nll 32, 'de autoria do Deputado
Alberto Fraga.

Justificação

O Substitutivo apresentado pela Relatora,
Deputada Zulaiê Cobra, perante a Comissão Especial
criada para apreciar a PEC 96-Al92, preconizava, em
seu art. 34, uma nova redação para o os §§ 311 e 411,

acrescendo ainda os §§ 511 e 611, do art. 125 da
Constituição Federal.

Consoante a alteração proposta pela Relatora
mencionada, suprimir-se-ia a possibilidade de lei
estadual criar a Justiça Militar estadual, hoje
estaturda no § 311, do art. 125 da Carta Magna.

Em razão disso, estatuiu-se, no art. 53 do
Substitutivo, a extinção dos Conselhos de Justiça e
dos Tribunais Militares estaduais, prescrevendo, o
parágrafo único desse dispositivo, que os juIzes
togados dos Conselhos de Justiça e dos Tribunais
Militares estaduais passem a integrar varas
especializadas da Justiça Comum e câmaras
especializadas do Tribunal de Justiça,
respectivamente, ficando os juIzes militares em
disponibilidade, com subsIdias integrais,
assegurados os direitos dos inativos e pensionists e o
aproveitamento dos servidores no Poder Judiciário
estadual.

Ocorre, todavia,' que, em razão da aprovação,
no dia 9 do mês em curso, do destaque nll 32 de
autoria do Deputado. Alberto Fraga, o art. 53 do
Substitutivo perde o sentido.

Com efeito, a aprovação do destaque nll 32 faz
subsistir, no texto do Substitutivo, a possibilidade de
lei estadual criar a Justiça Militar Estadual. Os §§ 411 e
5lI,além disso, proclamam regras de competência
dessa justiça. . . .

Em razão, portanto, da aprovação do destaque
nll 32, deve-se declarar prejudicado o art. 53 do
Substitutivo, nos termos do art. 164, inciso 11, Estatuto
Interno da Câmara dos Deputados, a fim de se evitar
contradição interno no texto que se pretende editar.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999.
Deputado José Antônio, PSB/MA.

PROJETO DE LEI NA 2.089, DE 1999
(Do Sr. 'Luiz Bittencourt)

Estabelece percentual da programação
'. , infanto-juvenil que deverá ser destinado a

atividades educativas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1A Esta lei modifica a redação da Lei nll

8069, de 13 d~ julho de 1990, estabelecendo



§ 11l Pelo menos 30% (trinta por cento) da
programaçao deverá ser destinada a atividades
educativas.

§ 211 Nenhum espetáculo será apresentado ou
anunciado sem aviso de sua classificaçao, antes de
sua transmissao, apresentaçao ou exibiçao."

Art. 3D O Poder executivo regulamentará o
disposto no prazo de 90 (noventa dias).

Art. 411 Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a sua publicaçao.

Justificação

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nll

8069, de 13 de julho de 1990), em seu artigo 76,
estabelece princrpios que devem nortear a
programaçao infanto-juvenil das emissoras de rádio
e televisao, ao determinar:

"Art. 76. As emissoras de rádio e televisao
somente exibirao, no horário recomendado para o
público infanto-juvenil, programas com finalidades
educativas, artrsticas e culturais e informativas.

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será
apresentado ou anunciado sem aviso de sua
dassificaçao, antes de sua transmissao, apresentaçao
ou exibição."

No entanto, a programaçao das emissoras de
televisao, mesmo quando destinada a crianças e
adolescentes, salvo honrosas exceções, continua
sendo de baixa qualidade e cada vez mais repleta
de cenas de sexo e violência que nao atendem,
com certeza, às finalidades estabelecidas no texto
legal.

A proposta que ora apresentamos pretendo,
portanto, estabelecer percentual mrnimo da
programaçao infanto-juvenil a ser destinada a
atividades educativas.

Considerando que a iniciativa contribuirá
para elevar o padrao da programaçao das
emissoras de televisao esperamos obter de
nossos Pares apoio para sua célere tramitaçao e
aprovaçao nesta Casa.

Sala das Sessões, 23 de novembro ·de 1999 
Deputado Luiz Bittencourt.
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percentual da programaçao infanto-juvenil que PROJETO DE LEI ND 2.090, DE 1999
deverá ser destinado a atividades educativas. (Do Sr. Luiz Bittencourt)

Art. 211• Dê-se ao art. 76 da Lei nll 8069, de 13 Dispõe sobre a proibição da
de julho de 1990, a seguinte redaçao: veiculação pelas emissoras de televisão

"Art. 76. de comerciais dos produtos que
especifica nos horários destinados ao
público intato-juvenil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1D Esta lei modifica a redaçao da Lei nD

8069, de 13 de julho de 1990, estabelecendo a
vedaçao à veiculaçao pelas emissoras de rádio e
televisao de comerciais dos produtos que especifica
nos horários destinados ao público infanto-juvenil.

Art. 2D Dê-se ao art. 76 da Lei nD 8069, de 13 de
julho de 1990, a seguinte redaçao:

"Art. 76 ..
§ 1D Nenhum espetáculo será apresentado ou

anunciado sem aviso de sua classificaçao, antes de
sua transmissao, apresentaçao ou exibiçao.

§ 2D I: vedada a exibiçao de anúncios
publicitários dos produtos elencados nos incisos do
art. 81 da presente Lei nos horários destinados a
crianças e adolescentes."

Art. 311. O Poder Executivo regulamentará o
disposto no prazo de 90 (noventa dias).

Art. 411. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a sua publicaçao.

Justificação

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nll.
8069, de 13 de julho de 1990), em seu artigo 76,
estabelece alguns critérios de classificaçao indicativa
de programas de rádio e televisao, ao determinar:

"Art. 76. As emissoras de rádio e televisao
somente exibirao, no horário recomendado para o
público infanto-juvenil, programas com finalidades
educativas, artrsticas e culturais e informativas.

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será
apresentado ou anunciado sem aviso de sua
dassificaçao, antes de sua transmissao, apresentaçao
ou exibiçao."

O Estatuto também definiu, nos art. 253 e 254,
penalidades cabrveis nos casos de infrações
administrativas cometidas por emissoras de rádio e
televisao.

Fundamentado no Estatuto, o Ministério da
Justiça emitiu Portaria nll. 773, de 19 de outubro de
1990, que regulamenta a classificaçao de diversões e
espetáculos públicos, o respectivo horário de
veiculaçao, quando destinados a rádio e televisao, e
os critérios básicos de classificaçao. Por exemplo,
programas inadequadas ao público, na faixa etária de
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12, 14 e 18 anos, somente podem ser veiculados
depois das 20,21 e 23 horas, respectivamente.

No entanto, a propaganda comercial de
produtos inadequados a crianças e adolescentes,
exceto pelas restrições de horário impostas á propa
ganda de tabaco e de bebidas alcoólicas, pela Lei nll

9294, de 15 de julho de 1996, continua sendo
veiculada em horários destinados ao público
infanto-juvenil.

A proposta que ora apresentamos pretende
proibir a veiculação em horários destinados a esse
segmento do público de anúncios publicitários de
produtos inadequados a sua faixa etária. Para tal,
propomos incluir novo parágrafo no art. 76, da Lei nll

8069, de 13 de julho de 1990. Para que não paire
dúvidas sobre a aplicação da vedação, remetemos a
redação proposta para o art. 81, da mesma lei, que
profbe a venda de determinados produtos a crianças
e adolescentes.

Considerando que a iniciativa contribuirá para
ampliar os meios legais que permitam coibir práticas
inadequadas das emissoras de televisão, esperamos
obter de nossos Pares apoio para sua célere
tramitação e aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999 
Deputado Luiz Bittencourt.

PROJETO DE LEI NIl2.091, DE 1999
(Do Sr. Wellinton Fagundes)

Altera o art. 27 da Lei n2 7.210, de 11
de julho de 1984, acrescenta parágrafo
ao art. 92 e altera a redação do art. 13,
ambos da Lei nll 8.019, de 11 de abril de
1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 0 art. 27 da Lei n1l 7.210, de 11 dejulhode

1984, passa a vigorar com a seguinte redação;

"Art. 27. O serviço de assistência so
cial colaborará com o preso e com o
egresso para a formação profissional, para
a obtenção de trabalho e para a formação
de oficiais e cooperativas de trabalho e de
produção. (NR)

Art. 211 O art. 911 da Lei n1l 8.019, de 11 de abril de
1990,.fica acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 911 .

§ 811 As disponibilidades financeiras que
excederem o valor da Reserva Mfnima da
Liquidez serao aplicados prioritariamente no
atendimento das demandas de recursos

necessários ao funcionamento das cooperativas
de produção integradas por detentos, bem
como por egressos de estabelecimentos
penais, a que se refere o art. 13, § 22 , desta

. Lei."

Art. 311 O art. 13 da Lei nll 8.019, de 11 de abril
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13 .
§ 111 O Ministério do Trabalho poderá

requisitar servidores, técnicos e administradores,
da Administraçao Federal direta, das autarquias,
das fundações públicas e do Governo do Distrito
Federal, para o desembolso das tarefas
previstas no caput deste artigo e no art 20 da
Lei nlI 7.998, de 1990, ouvida a secretaria de
Planejamento e Coordenação da Presidência
da República.

§ 211 serão atendidas, em caráter
prioritário, as atividades relativas à formação de
oficinas de trabalho e cooperativas de produção
a serem integradas por essas pessoas. (NR)"

Art. 411 Esta lei entra em vigor no prazo de
sessenta dias a partir da data de sua publicação.

Justificação

A tendência hoje é abrandar as sanções penais,
inclusive as dos crimes hediondos, buscando-se a
aplicação de penas alternativas.

Os crimes apenados mais severamente, com
reclusão, retiram o preso do convfvio social e as
penitenciárias não têm tido condições de
ressocializar os presos e integrar os egressos à
sociedade, garantindo-lhes ocupação remunerada e
uma vida normal na comunidade, pois ficam sempre
marcados pelo preconceito e pelo medo de tornarem
a delinquir.

Entretanto, quando se fala em trabalho
remuneração ou vinculado o problema é grave pois
ninguém os aceita.

Assim, a formação profissional e de oficinas de
trabalho produtivo ainda dentre das penitenciárias e a
formação de cooperativas de trabalho e de produção
bem administradas poderá constituir uma forma de
oferta de trabalho e de produtos para o sustento
dessas pessoas e de suas famflias.

Mas as cooperativas de produção necessitam
de máquinas e outros instrumentos para a produção e
os cooperados necessitam de treinamento
profissional. A destinação de parte dos recursos do
Fundo de Ampara ao Trabalhador - FAT para essas
cooperativas e oficinas de trabalho seria uma
providência importante para viabilizá-Ias.
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Destarte, conto com o apoio dos nobres Pares
para a aprovação deste importante Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 23, de novembro de 1999.
Deputado Wellinton Fagundes.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇAo
NlI. 1.486, DE 1999

(Do Sr. Henrique Fontana e outros)

Solicita ao Sr. Ministro das
Comunicações, Pimenta da Veiga, listagem
com o andamento dos processos de todas
rádios comunitárias do pais.

Senhor Presidente,
Com fundamento no Art.50, parágrafo 2l1., da

Constituição Federal e nos arts.24, inciso V e
parágrafo 2l1., e 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a V. ExAseja encaminhado ao Sr. Ministro das
Comunicações, João Pimenta da Veiga, o seguinte
pedido de informaçOes:

Os dados sobre as operaçOes de rádios
comunitárias no paIs são absolutamente
desescontrados. Algumas entidades falam na
existência de 10 mil emissoras em atividade, outras
citam 20 mil. O fato é que o números não são reais.
Não há base. Muitas entidades entraram com pedido
de autorização neste Ministério mas nenhuma
recebeu aprovação para iniciar suas atividades. Por
isto, embora algumas rádios estejam no ar, embora
cumpram os princlpios de rádios comunitárias,
falta-lhes o reconhecimento oficial.

Sabemos, por outro lado, que há uma legislação
completa sobre o assunto. A Lei nll. 9.612/98, o
Decreto nll. 2.615/98 e a Norma Operacional 2/98,
explicitam precisamente os aspectos que norteiam a
regulamentação das rádios comunitárias no paIs.

De acordo com a legislação, as entidades
devem, inicialmente, apresentar requerimento de
demonstração de interesse junto ao ministério das
ComunicaçOes. Cabe ao Ministério/Anatel informar
quais as emissoras selecionadas, depois as
habilitadas e, finalmente, aquelas autorizadas. O
processo no órgão, portanto, manifesta-se em três
instâncias.

Temos informações de que foram apresentados
20 mil requerimentos de interesse. Mas não temos a
confirmação oficial. Tampouco sabemos quantas e
quais emissoras foram selecionadas, habilitadas e
autorizadas em cada Unidade da Federação. Por
outro lado, fomos informados no próprio Ministério
que não serão publicadas no Diário Oficial da União
as listas de emissoras selecionadas, habilitadas e
autorizadas, o que contraria a própria legislação.

. -
O parlamentar, como representante do povo,

tem sido devidamente cobrado pela população do
andamento dos seus processos no Ministério da
comunicação. É imensa - e justa - esta demanda.
Exatamente por isto nos cabe esta argüição.

Portanto, devido a importância da questão,
dentro dos preceitos institucionais e segundo o
critério de transparência que deve nortear as
decisões de um órgão do Governo, ·consideramos
fundamental que esta Casa tenha acesso às
informaçOes básicas sobre as rádios comunitárias.
São informações que, naturalmente, não tér caráter
sigiloso, daI a nossa solicitação.

Com este objetivo solicitamos o seguinte:
1) Quantidade de "Requerimentos de Interesse"

para implantação de rádio comunitária que deram
entrada no Ministério das comunicaçOes desde a
promulgação da Lei nll. 9.612/98. .

2) Listagens de todas as entidades que
solicitaram o Serviço de Radiodifusão comunitária,
por Unidade da Federação (com nome, endereço e
número do processo), que, desde a promulgação da
Lei nll. 9.612/98, foram selecionadas, habilitadas e
autorizadas.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999.
Deputado Henrique Fontana, (PT/RS).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NlI.1.487, DE 1999

(Do Sr. Valdir Ganzer)

Solicita Informações ao Senhor
Ministro das Minas e Energia a respeito
da Parcela de Preço Especific08-PPE,
cobrada sobre a venda de combustivels.

Senhor Presidente,
Com fundamento no Art. 50 da Constituição

Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao
Senhor Ministro de Minas e Energia, pedido de
informações a respeito da Parcela de Preço
Especffica-PPE, cobrada sobre a venda de
combustrveis, nos meses de junho, junho, agosto
e setembro de 1999, contendo para cada um
destes meses as seguintes informações:

1) Lista de todos os produtos sobre os
quais incide a PPE na forma de
arrecadação ou de subsIdio, incluindo o
álcool combustrvel anidro e hidratado;

2) Valor unitário da PPE para cada um
dos produtos, separando por região quando
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este vaior não for uniforme em todo o PaIs,
para um mesmo produto;

3) Volume comercializado de cada um
dos produtos, citados no item 1,
especificando os volumes comercializados
no Brasil e separadamente em cada
unidade da federação.

4) Despesas, para cada um dos
produtos consumidos em cada unidade da
federação, com transporte, tais como
cabotagem, dutoviário, fluvial, rodoviário e
ferroviário.

5) Os valores pagos diretamente aos
'produtores de cada, como equalização do
preço da cana, quando houver, poderão ser
incorporados às parcelas diretamente
incidentes no preço do álcool.

Justificação

O presente requerimento tem por objetivo
dispor de dados oficiais a respeito da Parcela de
Preço EspecIfica, cobrada sobre a venda de
combustrveis.

Tendo em visa a importância do tema, faz-se
necessário informações pormenorizadas a cerca do
assunto.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999.
Valdir Ganzer, Deputado Federal PT/PA.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO NIl 164, DE 1999
(Do Sr. Aloizio Mercadante e Outros)

Inclui, no sistema tributário nacional,
inposto federal progressivo sobre sucessões
e dotações e suprine o inposto estadual
sobre transmissões "mortis causa".

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

Art. 11l O art. 153, da Constituição Federal,
passa a incluir inciso VIII e parágrafo 61l, nos
seguintes termos:

Art. 153 .

VIII - sucessões e dotações

§ 61l O imposto previsto no inciso VIII
será progressivo, e poderá ser liquidado,
parcial ou integralmente, na forma da lei,
mediante doação a fundações de finalidade
cultural, educacional, cientrfica ou ecológica.

Art. 21l Ficam revogados o inciso I e o parágrafo
primeiro do art. 155 da Constituição Federal.

Justificação

Uma das lacunas mais notáveis do sistema
tributário brasileiro, comparado aos padrões médicos
internacionais, é o desprezo pela base tributável do
PatrimOnio.

Por razões culturais e históricas, herdadas do
mundo ibérico e da mentalidade colonial, nossa
civilização de "senhores proprietários" sempre
conseguiu fazer prevalecer, politicamente, sua
aversão a contribuir para o financiamento das
atividades estatais. Nossas classes dominantes
ainda cultivam, em grande parte, a mentalidade
patrimonialista, apropriando-se do Estado,
consumindo varozmente beneficios públicos e
impondo o Onus financeiro predominante sobre os de
baixo.

Custa a generalizar-se, entre nós, a moderna
mentalidade republicana e democrática, pela qual
todos os membros da coletividade se cotizam para
financiar o bem comum, proporcionalmente à
capacidade contributiva de cada qual.

O Brasil é um dos palses do mundo que tributa
mais suavemente a propriedade. Segundo o critério
da tributação patrimonial, o Brasil pode considerar-se
um paralso fiscal.

A leniência brasileira para com os muito ricos,
cuja capacidade contributiva se refugia no patrimOnio,
convertido em santuário inalcançável pelas
autoridades tributantes, é responsável pela extrema
concentração de renda e da riqueza no paIs,
inigualada no mundo, e acarreta, em contrapartida,
uma sobrecarga fiscal para as classes médias e os
menos favorecidos.

Nossa tributação patrimonial está arrecadando
menos de três por cento de carga fiscal bruta, menos
de um por cento do PIB, contrastando vivamente com
palses de carga fiscal moderada, equivalente à
nossa, como os Estados Unidos E! o Japão, onde a
tributação patrimonial arrecada dez a doze por cento
das receitas fiscais totais.

No interior de nossa plfia tributação patrimonial,
a arrecadação do imposto sobre transmissões "causa
mortis" e doações, a cargo dos Estados e do Distrito
Federal, alcança montantes irrisórios. Em 1998, em
todo o Brasil, a arrecadação somou 317.792,00 mil
reais, catorze vezes menos do que a arrecadação do
imposto sobre a propriedade de veiculos
automotores!
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Dois fundamentos básicos devem ser Equador. Segundo dados da OCDE, em 1.1.76, as
ressaltados para a tributação do patrimOnio. Primeiro, aliquotas máximas praticadas pelos parses membros
o patrimOnio é um pedaço do pars apropriado por que tributam a massa sucessória eram de 27,9% na
seus titulares para seu desfrute, com exclusão de Austrália, 31 % na Itália, 40% na Nova Zelêndia, 75%
todos os demais. A doutrina jurídica moderna não no Reino Unido, 77% nos Estados Unidos. E nos
admite mais que o direito dos proprietários seja parses, que tributam os quinhões, as aliquotas
absoluto e incontrastável, um enclave a desafiar a máximas, menores para os cônjuges e maiores para
soberania da Nação. Predomina hoje a teoria da os não-parentes, eram respectivamente de 35% e
função social da propriedade, abraçada por nosso 70% na Alemanha, 15% e 60% na Áustria, 17% e
texto contstitucional. "Sobre cada propriedade pesa 75% na Bélgica, 32% e 90% na Dinamarca, 21 % e
uma hipoteca social", diz o Papa. Essa é uma 84% na Espanha, 11 % e 55% na Finlândia, 20% e
doutrina social da Igreja. Quem detém patrimOnio 60% na França, 50% e 60% na Irlanda,
toma para si algo valioso da coletividade e deve uniformemente 75% no Japão, 35% e 60% na
prestar uma contribuição em contrapartida. Todo o Noruega, 17% e 54% na Holanda, 32% e 75% em
aparato estatal que protege e valoriza o patrimOnio, e Portugal, 65% e 72% na Suécia, Oe 36% na Sulça.
que assegura seu desfrute em condições É posslvel que reformas ocorridas nas últimas
satisfatórias, tem um custo que implica um dever de duas décadas de neoliberalismo tenham trazido uma
contribuição. Não é justo descarregar esse custo ou outra redução de allquotas máximas, mas a
sobre a massa dos consumidores que não têm maioria dos sistemas continua o mesmo.
acesso à acumulação patrimonial.

É evidente que essa sistemática, adotada pelos
Segundo, a esterilização da riqueza, causada países altamente civilizados, favorece o esprrito

pela permissividade em relação à acumulação produtivista, o esforço, a criação de valor. Ao
desregrada de patrimOnio, conspira contra o contrário, palses como o Brasil, onde prevalece a
desenvolvimento das forças produtivas, inibe a permissividade em relação às heranças e à
dinêmica capitalista. Na Europa, admite-se, acumulação patrimonial, cultiva-se o ócio anti-social,
praticamente sem contestação, que uma oneração o parasitismo, o rentismo, o desapreço pelo esforço,
do patrimOnio é necessária para fomentar a pelo trabalho, pela produção, pelo progresso.
mobilização e a rentabilização dos ativos, e com isso,
ativa a dinêmica econOmica. Estudos efetuados na O PT e os demais partidos de vocação social
Inglaterra demonstraram a influência dos sistemas têm a convicção de que nosso sistema tributário
altamente progressivos de tributação das sucessões prejudica o trabalho, a produção e o desenvolvimento
e doaçOes, implantados nos palses europeus no econOmico e é responsável pela persistência da
inicio do século, em alguns casos no fim do século pobreza e da miséria.
passado, na expansão e modernização do O PT sustenta essa tese há muito tempo e
capitalismo na Europa, impedindo a esterilização de propõe a intensificação resoluta da progressividade
riquezas em mãos de herdeiros desmotivados, de nosso sistema tributário. É nesse contexto que
favorecendo a abertura do capital das empresas, a propomos a criação de um imposto federal sobre
substituição da gestão familiar pela administração sucessões e doações, em substituição ao atual
profissional mais eficiente, o engajamento dos ativos imposto estadual sobre transmissão "causa mortis" e
no sistema produtivo capitalista. .doações de quaisquer bens ou direitos.

Terceiro, conseqüência dos dois anteriores, a O atual imposto estadual, como mencionado
tributaão fortemente progresiva das sucessões e acima, tem arrecadação irrisória. A alfquota máxima
doações tem importante efito redistributivo, inibindo a de 8%, estabelecida em 1992, por Resolução do
superconcentração patrimonial que é anti-social e Senado Federal, é visivelmente insuficiente. O
antieconOmica. É um imposto ao mesmo tempo imposto estadual oferece, entre outros, o
capitalista, social e civilizatório, favorecendo a inconveniente da fragmentação de competências em
dinêmica econOmica, a coesão social e a convivência função da situação dos bens (imóveis) e do domicilio
humana segundo padrões altamente civilizados. do "de cujus" ou do doador (bens imóveis), além da

Todos os parses mais civilizados do mundo, os dificuldade de fiscalização, fora das fronteiras de
palses membros da OCDE, aplicam sistemas cada Estado, relativamente a patrimOnios
fortemente progressivos, espantosamente geograficamente diversificados. Outro inconveniente
progressivos quando olhados aqui do lado sul do da competência estadual é a tentação da guerra fiscal



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 56719

pelo oferecimento de alfquotas mais vantajosas que
as dos Estados vizinhos.

A alocação ideal desse tipo de imposto está no
Governo Central, mais apto a aplicar diretrizes
impessoais, a alcançar a universalidade do
patrimOnio, a resistir às pressões dos grandes
proprietários locais. É certo, por outro lado, que as
informações ensejadas pela existência desse
imposto, na esfera do Governo Central, facilitará o
lançamento das Contas Nacionais Patrimoniais. O
Brasil é um deserto de estatrsticas patrimoniais, que
nos faltam dramaticamente na elaboração de
polfticas públicas. O mapeamento da riqueza
nacional, indispensável para a elaboração de
polfticas econOmicas e sociais que se pretendam
sérias, implementa-se a custo nulo como
subproduto do imposto sobre sucessões e doações
ou de um imposto sobre as fortunas. Essa é a lição
das civilizações mais avançadas que a nossa, lições
que nos convém aproveitar.

Outra utilidade desse imposto, de grande
alcance social e civilizatório, está na constituição de
fundações de caráter educacional, cultural,
ecológico e cientrfico e de museus e institutos de
pesquisa, mediante liquidação de direitos
sucessórios por dação em pagamento de obras de
arte, de acervos de valor cultural, artrstico ou
cientrfico, de propriedade intelectual, utilidade
intensamente explorada nos palses mais avançados
do hemisfério norte, cuja conveniência para nós é
dispensável ressaltar. Seria muito positivo, para o
nosso desenvolvimento, a destinação facultativa de
parte desse imposto a fundações perfiladas para
essas finalidades.

Já se mostrou que a perda de receitas, para os
Estados federados, acarretada por esta proposta,
seria irrisória. Nada impede, no entanto, que, se
consensualmente, vier a considerar-se adequado,
agregue-se às disposições propostas um mecanismo
de partilha, que omitimos nesta ocasião por
considerarmos dispensável.

Para a aprovaçAo desta emenda comprometida
com a justiça social, com padrões modernos e
democráticos de cidadania participativa e de uma
ética do esforço e da criação de valor, esperamos
contar com o apoio dos nobres colegas
parlamentares.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Alolzio Mercadante.

Deputados:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.488, DE NOVEMBRO DE 1999

(Dos Srs. Walter Pinheiro e Ricardo Berzoini)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre dedução da
base de cálculo do imposto de renda da
pessoa jurídica da despesa de ágio
incorrida na aquisição de empresas
privatizadas.

Sr..Presidente,
Com fundamento no art. 50, parág. 2Jl, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e parág.
2Q, e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V.
ExA seja encaminhada ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda, o seguinte pedido de informações:

Nos últimos dias, temos recebido a informação,
pela imprensa, de que as entidades adquirentes de
empresas estatais encontraram uma forma eficiente
de reduzir o preço pago nos leilões de privatização.
Isso ocorre porque estas entidades estão autorizadas
a deduzir da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa jurldica a despesa de ágio incorrida na
compra da empresa estatal privatizada. Segundo,
matéria veiculada na coluna de Celso Pinto, da Folha
de S. Paulo, de 16 de novembro último, o consórcio
que comprou a Telesp, liderado pela Telefónica de
Espana, pagou R$ 5,7 bilhões pelo controle da
empresa, constituindo um ágio de R$ 4,2 bilhões.
Esse ágio pode ser amortizado em cinco anos, como
despesa dedutrvel do imposto de renda, gerando um
beneficio da ordem de R$ 1,5 bilhões. O curioso é
que a Telefónica adotou uma sistemática contábil,
não esclarecida, em que a dedução da despesa de
ágio afeta apenas o imposto ~ pagar, sem interferir no
valor dos dividendos distribuldos.

Ainda de acordo com Celso Pinto, a Telefónica e
os sócios controladores, reunidos numa holding
(SPT), estão tranferindo esse ágio para a futura
Telesp (que será formada pela atual holding, Telesp
Par, que incorporará a Telesp, que, por sua vez,
incorporará a CTBC). Essa estratégia se justifica, de
um lado, por que a SPT não tem lucro suficiente para
compesar um volume tão elevado de despesa de ágio
e, de outro, porque a transferência do ágio em troca
de ações vai propiciar um aumento da participação do
controlador à custa da diluição da participação dos
minoritários. A SPT teria então alavancado sua
participação no capital da Telesp, mediante a
incorporação do ágio, com o consequente
enfraquecimento da posição dos demais acionistas.

Os controladores da Cia Paulista de Força e
Luz, da Cia Riograndense de Telecomunicações,
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PUPST/PFL
PUPST/PSL

VII- ENCERRAMENTO
O SR. PRÉSIDENTE (Michel Temer) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

REQUER,,,,ENTO

Excelentrssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deuputados:

Requer, nos termos do Art. 155 do Regimento
Interno, urgência para apreciaçêo do Projeto de Lei
Complementar nR 10-Al~9, do Poder Executivo, que
"Dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar".

Sala das Sessc5es, 23 de novembro de 1999.
Arnaldo Madeira - Inocêncio Oliveira - Odelmo
Leio· Roberto Jefferson.• Aécio Neves • Geddel
Vieira Lima.

REQUERIMENTO

"Requer urgência para a apreciação
do Projeto de Lei nlI1.557199, apresentado
pelo Deputado Lincoln Portela, que dá
nova redaçio ao§ .4R do art. 68 e art. 99
da Lei nR 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, que "Alt~ra, atualiza e consolida a
legislaçio sotire direitos autorais e dá
outras providências".

O Senhor Presidente,

Com base no art. 155 do Regimento Interno,
requeremos regime de urgência para apreciação
do PL nSl. 1.557/99, apresentado pelo Deputado
Lincoln Portela, que dá nova redação ao § 4S1. do
art. 68 e art. 99 da Lei nSl. 9.610, de fevereiro de
1998, que "altera, atualiza e consolida a
legislação sobre direitos'.• autorais e dá outras
providências·.

:: ,. ~ "

Sala das Sessc5es,'23 de novembro de 1999.
Valdemar Costa Neto - Roberto Argenta 
Fernando Gabeira • Gerson Péres - Aécio Neves 
José de Abreu - Inocêncio Oliveira - Geddel
Vieira Lima - Joio Hermann Neto - Miro Teixeira.

Bloco
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido

RORAIMA

Almir Sá PPR
Francisco Rodrigues PFL
Robério Araújo PL
P....ent. de Roraima: 3

4) esclarecer se é possfvel "transferir o ágio
para outra empresa", conforme mencionado no texto
acima, em que a Telefónica de Espana transferiu o
ágio para a futura Telesp, em troca de ações.

5) esclarecer o posicionamento do M.inistério
da Fazenda e da Comissêo de Valóres Mobiliários
sobre eventuais agressões cometidas ao direito dos
acionistas minoritários de aderirem ou não ao
esquema de utilizaçêo do ágiO para elevar a
participaçêo do acionista controlador. . ; .,

Sala das Sessões, 23 de novembro de' 1999.
Deputado 'WaIter Pinheiro, Deputadó Ricardo BeIzoInl.

REQUERIMENTO

Excelentrssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos-' tel1T1osdo Art. ;155 do
Regimento Interno urgência para apreciaçêo do
Projeto de Lei CQmplementar nA 8-A/99, do Poder
Executivo, que "Dispõe sobre are.laçêo. entre a
União, os Estados, o Distrito' Federal e os
Municrpios, suas autarquicas; fuQdaÇc5es,
sociedades de economia mista e outras entidàdes
públicas e suas respectivas entidades fechãdã~ de
previdências complementar, .e dá outras
providências·.

Sala das sessOes, 23 de novembro de 1999. 
Arn.ldo M.d.I...· Inocêncio Ollv.lra - RO,berto
J.tJersc:m • Aécio N.ves • Od.lmo L.lo • Geddel
VI.lra Llm••

dentre outros adquirentes de empresas estatais, já
estão usufruindo da prerrogativa do abatimento do
ágio, sendo de se esperar que operaçOes seme
lhantes à que foi realizada pela Telefónica, se multi
pliquem no mercado, envolvendo um acréscimo sig
nificativo no montante da renúncia fiscal do imposto
de renda nos próximos anos.

Assim, feitas estas consideraçOes, solicitamos
o encaminhamento ao Sr. Ministro da Fazenda dos
seguintes questionamentos:

1) especificar a legislaçêo em vigor que
autoriza os compradores de empresas estatais a
abater a despesa de ágio do lucro tributável.

2) nomear as empresas que estao se utilizando
desta prerrogativa e os valores envolvidos.

3) escIareoer o amparo legal da medida que pemite
deduzir despesas de ágio do lucro bibutável sem d!4ar o
valor dos dividendos dislribuldos aos sócios.
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PT
PFL

Adauto Pereira
Avenzoar Arruda
Damião Feliciano
Presentes da Parafba: 3

PERNAMBUCO

AntOnio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Clementino Coelho PPS
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
Joel Del Hollanda PFL
José Chaves PMDB
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCdoB
João Caldas PL
PUPST/PSL
P.....nt.. de Alagoas: 3

SERGIPE

Adelson Ribeiro PSC
José Teles PSDB
Marcelo Déda PT
Pres.ntes de S.rgipe: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
MúdoSá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

PARA(BA

PFL
PT
PMDB

Mussa Demis
Paes Landim
W8l1ington Dias
Presentes do Piauf: 3

José Pimentel
Moroni Torgan

PSB/PCdoB Presentes do Ceará: 7

PIAU(

PFL
PFL
PTPARÁ

PT
PMDB
PPB
PMDB
PSDB
PTB
PT
PFL

AMAPÁ

PTB
PSB
PFL

Adolfo .Marinho·
Anrbal Gomes
Amon Bezerra
Eunrcio Oliveira

MARANHAo

Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhlo: 4

CEARÁ

PSDB
PMDB
PSDB
PMDB

Marcos Afonso
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 2

AMAZONAS

Arthur Virgflio PSDB
Francisco Garcia PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 3

RONDONIA

Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Presentes de Rondônia: 4

ACRE

PT
PSDB

Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
José Priante
Nicias Ribeiro
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 8

Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 3
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

; ~,".

'"' ;PUPST/PSL

SÃO PAULO

PSOB
PMOB
PT
PT
PSOB
PT
PT
PPB
PPB
PSOB
PTB
PPS
POT
PT
PPS
PMOB
PTN
PMOB
POT
PSB
PFL
PMOB
PL
PTB
PMOB
PT
PT
PPS
PSOB
PT
PL
PPB

Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira " .'PFL
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Celso Jacob POT
Oino Fernandes PSOB
Or. Heleno PSOB
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PTB
João Mendes PMOB
José Carlos Coutinho PFL
Luis Eduardo POT
Ricardo Maranhão PSB
Presentes do Rio de Janeiro: 15

Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
Clóvis Volpi
Ouilio Pisaneschi
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Jair Meneghelli
João Herrmann Neto
Jorge Tadeu Mudallen
José de Abreu
José (ndio
José Roberto Batochio
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Nelson Marquezelli
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Rubens Furtan
Salvador Zimbaldi
Teima de Souza
Valdemar Costa Neto
Wagner Salustiano

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Eujácio Simões PL PUPST/PSL
Francistõnio Pinto PMOB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Azi PFL
Jaques Wagner PT
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Ronaldo PFL
Leur Lomanto PFL
Luiz Moreira PFL
Manoel Castro PFL
Nilo Coelho PSOB
Paulo Braga PFL
Reginaldo Germano PFL
Waldir Pires PT
Walter Pihheiro PT
Yvonilton Gonçalves PPB
Presentes da Bahia: 19

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Carlos Mosconi PSOB
Custódio Mattos PSOB
Edmar Moreira PPB
Fernando Oiniz PMOB
Glycon Terra Pinto PMOB
Hélio Costa PMOB
João Magalhães PMOB
João Magno PT
Lincoln Portela PST PUPST/PSL
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMOB
Olimpio Pires POT
Osmênio Pereira PMOB
Rafael Guerra PSOB
Romeu Queiroz PSOB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Presentes de Minas Gerais: 17

ESP[RITO SANTO·

João Coser PT
Nilton Baiano PPB
Presentes do Espirito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
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GOIÁS

PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PPB
PFL

Fernando Coruja PDT
JoAo Pizzolatti PPB
Pedro Bittencourt PFL
P....entes de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT
Ge~noR~otto PMOB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Nelson Proença PMOB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Valdeci Oliveira PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

PSB/PCdoB

ACRE

PPS
PT

PARÁ

PTB
PFL

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PMDB

RORAIMA

PPS
PMOB
PFL

Airton Cascavel
Aleaste Almeida
Luis Barbosa
Total de ausentes: 3

Márcio Bittar
Nilson Mourao
Total de ausentes: 2

Josué Bengtson
Raimundo Santos
Total de ausentes: 2

AMAZONAS

Venessa Grazziotin PCdoB
Total de ausentes: 1

Antonio Feijêo
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
To~1 de ausentes: 5

MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB
Pedro Henry PSDB
Wellinton Fagundes PSDB
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Pedro Celso PT
P....ent.. do Distrito Federal: 2

Xico Graziano PSDB
P.....ntes de Slo Paulo: 33

Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Presentes de Golú: 7

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hurr Ferreira PT
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4PARANÁ
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PFL
Alex Canziani PSDB
Basilio Villani PSOB
Dilceu Sperafico PPB
Hermes Parcianello PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Márcio Matos PT
Odllio Balbinotti PSDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Santos Filho PFL
Presentes do ParanA: 14

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
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PUPST/PSL

GOIÃS

PSDB
PFL
PMDB

MINAS GERAIS

PL
PPB
PSDB
PT
PFL

MATO GROSSO DO SUL

PMDB
PT
PMDB

Flávio Derzi
João Grandão
Waldemir Moka
Total de ausentes: 3

Pedro Canedo
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Total de ausentes: 3

ESP(RITO SANTO

Ricardo Ferraço PSDB
Total de ausentes: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Luiz Ribeiro PSDB
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Total de ausentes: 5

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Cunha Bueno PPB
Dr. Hélio PDT
Iara Bernardi PT
João Paulo PT
José Dirceu PT
Lamartine PoseUa PMDB
Nelo Rodolfo PMDB
Vadão Gomes PPB
Total de ausentes: 9

Cabo Júlio
Ibraihm Abi-Ackel
Narcio Rodrigu~$..
Nilmário Miranda
Zezé PerreUa
Total de ausentes: 5

Jairo Carneiro PFL
Nelson PeUegrino PT
Saulo Pedrosa PSDB
Total de ausentes: 4

PUPST/PSL

BAHIA

PFL

CEARÁ

PL
PFL

SERGIPE

PPB
PMDB
PSDB

TOCANTINS

PMDB
PMDB
PSDB

MARANHÃO

PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL

Jaime Fernandes

Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
Sérgio Reis
Total de ausentes: 3

Enivaldo Ribeiro
Total de ausentes: 1

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT
Luciano Bivar PSL PUPST/PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Severino Cavalcanti PPB
Total de ausentes: 4

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB
Total de ausentes: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Henrique Eduardo Alves PMDB
Ney Lopes PFL
Total de ausentes: 3

PARA(BA

PPB

Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Francisco Coelho
João Castelo
Mauro Fecury
Paulo Marinho
Total de ausentes: 6

Almeida de Jesus
Roberto Pessoa
Total de ausentes: 2

Freire Júnior
IgorAvelino
Paulo Mourão
Total de ausentes: 3
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PARANÁ

PPBOliveira Filho
Total de ausentes: 1

SANTA CATARINA

Vicente Caropreso PSDB
Total de ausentes: 1

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schimer PMDB
Pompeo de Mattos PDT
waldomiro Fioravante PT
Total de ausentes: 3

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Encerro a sessao, convocando outra, Ordinária,
para amanha, quarta-feira, dia 24, às 14 horas.
Convoco também, Sessao Extraordinária para
amanha, logo após a Sessao Ordinária, ambas com
as seguintes

ORDENS DO DIA

(ÀS 1.6 HORAS)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, ele art. 202 do Regimento Interno)

Discussão

1.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°

407-B, DE 1996
(DO SR. LUCIANO CASTRO E OUTROS)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n0407-A, de 1996, que altera
a redação do artigo 100 da Constituição Federal e
acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição. e Justiça e de Redação
pela admissibilidade (Relator: Sr. Régis de Oliveira);
e da Comissão Especial pela aprovação, com
substitutivo, das PECs 407-A e 436-A de 1996,
apensada e, pela admissibilidade e, no mérito, pela
aprovação das emendas de nOs 4 e 5 apresentadas
na Comissão, e pela rejeição das de nOs 1, 2 e 3 nos
termos do parecer do Relator, que apresentou

complementação de voto. Votaram contra os
Senhores Deputados: Professor Luizinho e José
Antonio (Relator: Sr. André Benassi).

Tendo apensada a PEC nO 436-A/96.

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT!,JIÇÃO

N° 96-B, DE 1992
(DO SR. HÉLIO BICUDO)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nO 96-A, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder
Judiciàrio; tendo pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade (Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e
da Comissão Especial, pela aprovação, com
substitutivo, desta e das Propo~as de Emenda à
Constituição nOs 112-A/95, 500-h./97 e 368-A/96,
apensadas; pela admissibilidade de todas as
emend.as apresentadas na Comissão e, no mérito,
pela àprovação das de nOs 1/95, 2/95 e 4/95
(apresentadas 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 legislatura
anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32, 34, 38 e 41,
nos termos do parecer da Relatora, que apresentou
complementação e reformulação parcial de voto.
Apresentaram votos em separado o Deputado
Antônio Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nelson
Pellegrino, Antônio Carlos Biscaia, 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, 73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Deputados Luiz
Antônio Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de nOS
297, 291, 251, 23, 220, 82, 155, 50, 292, 295, 23~,

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 Deputados 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: Sr' Zulaiê Cobra).
TendO apensada as PECs nOs 112-A/95, 127-A/95,
215-A/95,500-A/97,368-A/96.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1 PROJETO DE RESOLUÇÃO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO' DE EMENDAS:
(art. 216, § 1°)

N° 48199 (PEDRO FERNANDES) - Acrescenta inciso
ao art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados; aprovado pela Resolução nO 17, de
1989, a fim de criar a Comissão Permanente de
Assuntos do Sistema Financeiro Nacional 
CSFN.

DECURSO: 4· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-99

II -RECURSOS

1•.. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3° combinado com art.132, § 2°)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 4.150·B198 - (AUGUSTO NARDES) - Altera
dispositivos da Lei nO 4.886, de 9 de dezembro
de 1965, que "regula as atividades dos
representantes comerciais autônomos."

OLTlMA SESSÃO: 24-11-99

W 420-A/99 ~ (MILTON TEMER). - Dá preferência de
tramitação aos procedimentos judiciais em que
~re como f)é!te pessoa fisica com idade igual

• ou!superior a-.60(sessenta) anos.
ULTIMA SESSÃO: 24-11-99

N':3.114-A1t7 - (INÁCIO ARRUDA) - DiSpõe sobre o
valor das benfeitorias executádas com recursos
p{lblicos nas. desapropriações para fins de
,reforma~a e dá outras providências.

DECURSO: 211 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃQ: 29-11-99

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 85·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLÇ)GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Sociedade Patense de
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqOência modulada,
na cidade de Patos de Minas, Estado de Minas
Gerais.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 89·A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLÇ)GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Paiquerê Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Londrina,
Estado do Paraná.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 9O·A199 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLÇ)GIA, COMUNICAÇAo E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora
Apucarana Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Apucarana, Estado do Paraná.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 9&N99 - (COMISSÃO DE·' CIÊNCIA E
TECNOLÇ)GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATlCA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rédio Cultura de
Guaíra Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Guaíra, Estado de São Pauló.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N" 101-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o.ato.que renova a
concesslo outorgada à Râdio Plratininga de
Piraju Ltda., para explorar serviço de
radiodifuslo sonora·em'onda,média, na cidade
de Piraju, Estado de SIo Paulo.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

tf' 105-A199 . ~ (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLÇ)GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
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NO 264-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão à Brasil Amazônia Comunicação e
Empreendimentos Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Abaetetuba, Estado do Pará.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11·99

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 251-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio e Televisão
Iguaçu S.A., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

ÚLTtMA SESSÃO: 24-11-99

N° 256-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Valente Propaganda e Publicidade
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade
de Caçu, Estado de Goiás.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 258-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Sociedade Rádio
Princesa Ltda., para explorar serviço de
radiodifusãO sonora em freqOência modulada,
na cidade de Francisco Beltrão, Estado do
Paraná.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 260-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Fundação Nossa
Senhora do Rocio, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqOência modulada,
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 249-A/99 - (COMISSÃO DE: CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E'
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a' NO 281-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
concessão, outorgada à Sociedade de ,TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
RadiodifuSão Capivari Ltda., para explorar INFO~MÁTlCA) - Aprova o' ato que outorga
serviço de'fadiodifusão sonora em freqüência concessão à Fundação educacional de Ponta
modulada, na cidade de Capivari, Estado de Grossa, para executar serviço'de radiodifusão
São Paulo. de sons e imagens (televislo).' com fins

permissão outorgada à O Diário Rádio e
Televisão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 133·A199 • (COMISSÃci DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza a
Prefeitura Municipal de lcapui a executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de lcapuí, Estado do Ceará.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 144-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E'
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Sara Nossa Terra, para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de, Planaltína, Estado de
Goiás.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 190-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E:
INFORMÁTICA) - Aprova' o ato que outorga
concessão à Fundação Cultural Nossa
Senhora de Lourdes de Maringá, para executar
serviço de radiodifusão, de sons e imagens
(televisão}, com fins ,exclusivamente
educativos, na cidade de Maringá, Estado do
Paraná.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99 .

N° 211-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E'
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Jerônimo T.
Minaminhara & Cia. Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Assai, Estado do Paraná. '

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99 '
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PROJETO DE LEI:

concessão à Empresa de comunicação PRM
ltda., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na localidade de Santos,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-99

exclusivamente educativos, na localidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

N° 286-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Sociedade Rádio Emissora 1.2
Metropolitana Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

N° 3.139/97 (JÚLIO REDECKER) - Dispõe sobre os
efeitos no contrato de trabalho da
aposentadoria voluntária.

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLnMA SESSÃO: 2&-11-99

N° 1.661/96 (PADRE ROQUE) - Altera a redação dos,
artigos 7°, 8°, 9° e 10° da Lei nO 3.765, de 4 de
maio de 1960, que "dispõe sobre as pensões
militares".

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

N° 2.309/96 (AUGUSTO NARDES) - Altera os artigos
10 e 11 da Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992;
que "dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras
providências.

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

,N° 2.332196 (CUNHA BUENO) - Regulamenta os
investimentos relevantes realizados pelas
entidades fechadas de previdência privada de
que trata a Lei nO 6.435, de 15 de julho de'
1977.

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

N° 271-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E'
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E":
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga

N° 287-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO, E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Colméia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Cascavel,
Estado do Paraná.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

.NO 288-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
autorização outorgada à Prefeitura Municipal
de Amparo - Rádio Cultura Municipal de
Amparo, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de

. . Amparo, Estado de São Paulo.
.ÚLTIMA SESSÃO: 24-11,-99

N° 291-A/99 - (COMISSÃO. DE êíENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgam! à Rádio Canoa Grande
ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Igaraçu
do Tietê, Estado de São Paulo.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-99

. N° 294-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o áto que renova a.
permissão outorgada à S/A Rádio Guarani" NO 3.165197 (CHICO DA PRINCESA) - Obriga 81
para explorar serviço de radiodifusão sonora instituições financeiras a honrarem, dentro da
em freqüência modulada, na cidade de Belo limite de garantia expresso, os cheques
Horizonte, Estado de Minas Gerais. especiais emitidos' por seus clientes, e d6

ÚLnMA SESSÃO: 24-11-99 outras providências.
DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLnMA SESSÃO: 2&-11-99
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3.CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
(Art. 164, § .1°)
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR (art. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 2°)

PROJETO DE LEI:

N° 1.838199 (PADRE ROQUE) _ Altera a lei nO 9.503,
de 23 de setembro de 1997. que institui o

N° 2.167196 (AROLDO CEDRAZ) - Dispõe sobre a
politica de garantia de preços mínimos para o
sisal.

DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR
(art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3° combinado com art. 132, § 2°)

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E10U
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI:

N° 4.796194 (VALDEMAR COSTA NETO) - Dispõe
sobre o abatimento em dobro, para fins de
cálculo do imposto de renda das pessoas
jurfdicas, de todas as despesas trabalhistas,
previdenciárias e contribuições sociais
referentes à contrataçao de empregado
deficiente ffsico por empresa privada.

DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

N° 458199 (ÊNIO BACCI) - Introduz no currfculo de
1° grau noções mínímas profissionalizantes de
caráter regional, e dá outras providências.

DECURSO: 3- SESSÃO ,'.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99 "

N° 827i99 (GERALDO MAGELA) - Altera dispositivo
da lei nO 5.619, de3 de novembro de 1970,
que "dispõe sobre vencimentos, indenizações,
proventos e outros direitos da Policia Militar do
Distrito Federal, e dá outras providências.

DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99 :

NO 912199 (GERALDO MAGELA) - Altera dispositivo
da lei nO 6.450, de 14 de outubro de 1977, e dá
outras providências.

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99"

N° 1.008199 (DR. HÉLIO ).' - Altera a redação do art.
105 da lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.

N° 4.397198 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL) 
Dispõe sobre a criaçao ·tle 11 (onze) Funções
Comissionadas, sendo uma nível 8 (oito), seis
nível 5 (cinco), duas nivel 4 (quatro) e duas
nível 3 (três), para a Secretaria de Informática
do Tribunal Regional de Santa Catarina.

DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

N° 4.510198 (FRANCISCO RODRIGUES) - Inclui as
matérias agropecuária; ,primeiros socorros e
nutriçao no currfculo de 1- a 8· séries do 1°
grau, das escolas localizadas em área rural.

DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

N° 3.461197 (JAQUES WAGNE'R E OUTROS) - Cria o
Sistema de RadiodifusãO Pública, regulamenta
o Serviço de Radiodifusão Pública, e dá outras
providências.

DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

N° 3.360197 (ANTÔNIO DO VALLE) - Dispõe sobre a I?ECURSO: 3- ~ESSÃO
veiculaçao gratuita de campanhas educativas ULTIMA SESSAO: 26-11-99
sobre o efeito danoso do uso de drogas, nas
emissoras de rádio e televisão. . N° 1.172199 (MARÇAL fiLHO) - Obriga os

DECURSO: 3- SESSÃO . estabelecimentos particulares de ensino a
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99 estabelecerem datas opcionais para o

vencimento das mensalidades escolares.
DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
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Código de Trânsito Brasiteiro, para dispor sobre
equipamentos obrigatórios.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
Rfl AÇÃÓ~i1aS"'INSCRITO$PARA O

GRANDE EXPEDIENTE
• Novembro de 1999 •

24 48feira 15:00 Sitas Câmara
15:25 Bispo Rodrigues

25 58 feria 15:00 Remi Trinta
15:25 João Paulo

26 6a·feira 10:00 Fernando Zuppo
10:25 Pedro Eugênio
10:50 Sérgio Carvalho
11:15 Paulo Rocha
11 :40 Valdir Ganzer
12:05 Manoel Castro
12:30 Luíza Erundina
12:55 Maria Abadia
13:20 Jôel de Hollanda

29 2a·feira 15:00 Jorge-Costa
15:25 Marcondes Gadelha
15:50 Gerson Peres
16:15 Clóvis Volpi
16:40 Germano Rigotto
17:05 AntOnio Carlos Konder Reis
17:30 Sérgio Novais
17:55 Themístocles Sampaio
18:20 José Thomaz NonO

30 38feira 15:00 Jurandit Juarez
15:25 Avenzoar Arruda

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Após a Sessão Ordinária)

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 1.617-D, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nO 1.617-C, de 1999, que dispõe sobre a
criação da Agência Nacional de Águas - ANA,
entidade federal de coordenação e apoio do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, e dá outras providências; tendo
pareceres das Comissões: de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela aprovação

deste e das emendas apresentadas em Plenário
de nas 22, 24 a 27 e 77, pela aprovação parcial
das de nas 1 a 11, 14 a 18,21,28 a 31,33,38,43,
46 a 49, 51, 53, 62, 63, 65, 67 a 70, 73, 76, 78, 92,
96, 97 e 118 a 120, com substitutivo, e pela
rejeição das de nOs 12,13,19,20,23,32,34 a 37,
39 a 42,44,45,50,52,54 a 61,64,66, 71, 72, 74,
75, 79 a 91, 93, 94, 95 e 98 a 117, contra os votos
dos Deputados F!aúlo Rocha, Avenzoar Arruda,
Paulo Paim, Pedro Celso, Jair Meneguelli e
Eduardo Campos, com voto em separado conjunto
dos Deputados Jair Meneguelli, Paulo Paim, Paulo
Rocha, José Pimentel, Pedro Celso e Avenzoar
Arruda (Relator: Sr. Alexandre Santos); de Minas e
Energia, pela aprovação deste e das emendas
apresentadas em Plenário de nOs 22,24 a 27 e 77,
pela aprovação parcial das de nas 1 a 11, 14 a 18,
21, 28 a 31, 33, 38, 43, 46 a 49, 51, 53, 62, 63, 65,
67 a 70, 73, 76, 78, 92, 96, 97 e 118 a 120, com
substitutivo, e pela rejeição das de nas 12, 13, 19,
20, 23, 32, 34 a 37, 39 a 42, 44, 45, 50, 52, 54 a
61,64,66,71,72,74,75,79 a 91,93,94,95 e 98
a 117, contra os votos dos Deputados Airton Dipp,
Arlindo Chinaglia, AntOnio Feijão, Marcos IUma,
Olímpio Pires e Walter Pinheiro (Relator: Sr. Eliseu
Resende); de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias pela aprovação deste e das
emendas apresentadas em Plenário de nas. 22, 24
a 27 e 77, pela aprovação parcial das de nas 1 a
11,14 a 18, 21, 28 a 31, 33, 38, 43, 46 a 49,51,
53, 62, 63, 65, 67 a 70, 73, 76, 78, 92, 96, 97 e
118 a 120, com substitutivo, e pela rejeição das de
nas 12,13,19,20,23,32,34 a 37, 39 a 42,44,45,
50, 52, 54 a 61, 64, 66, 71, 72, 74, 75, 79 a 91, 93,
94, 95 e 98 a 117 (Relator: Sr. Luciano Pizzatto).
Pendente de parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 233-A, DE 1999
(DO SR. PAUDERNEY AVELlNO E OUTROS)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nO 233, de 1999, que susta os
efeitos do Voto do Conselho Monetário Nacional nO
84, de 1999 e do Comunicado nO 6.883, de 1999,
do Banco Central do Brasil; tendo pareceres das
Comissões: de Economia Indústria e Comércio,
pela aprovação (Relator: Sr. Jurandil Juarez); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
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legislativa, com substitutivo (Relator: Sr. Gerson
Peres). Pendente de parecer da Comissão de
Finanças e Tributação.

3
PROJETO DE LEI N° 779, DE 1999

(DO SR. ANTONIO PALOCCI)
Discussão, em turno ún1co, do Projeto de

Lei nO 779, de 1999, que altera dispositivos da Lei
nO 9.533, de 10 de dezembro de 1997 - Renda
Mínima. Pendente de pareceres das Comissões:
de Finanças e Tributação; e de Constituição e

- Justiça e de Redação.
Tendo apensado o PL 1.288/99.

PRIORIDADE

4
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 10-B, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de

Lei Complementar nO 1O-A, de 1999, que dispõe
:,;ore o Regime de Previdência Complementar e

dá outras providências; tendo parecer da
Comissão Especial pela constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa, adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com substitutivo, contra os votos dos
Deputados Ricardo Maranhão e Alceu Collares. O
Relator apresentou Complementação de Voto. O
Deputado Ricardo Maranhão apresentou
Declaração de Voto. Foram rejeitados os três
destaques apresentados (Relator: Sr. Manoel
Castro). EMENDAS OFERECIDAS EM
PLENÁRIO: tendo parecer da Comissão Especial
pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica
legislativa, adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação parcial das Emendas de
Plenário nOs 16, 18 e 19, com subemendas, e pela
rejeição das Emendas nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,20,21 e 22. Foram
rejeitados os destaques nOs 1, 2, 4, e 5, e
aprovado o de nO 3, nos termos da Reformulação
de Voto (Relator: Sr. Manoel Castro).

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, C/c art. 202 do Regimento Interno)

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°

7-B, DE 1999
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nO 7-A, de 1999, que dá
nova redação ao inciso XXIX do artigo 7° e revoga
o artigo 233 da Constituição Federal; tendo
pareceres da Comissão de ConstituiÇão e Justiça
e de Redação, pela admissibi.lidade desta, com
substitutivo (Relator: Sr. Osmar Serraglio); e da
Comissão Especial pela aprovação desta e da de
nO 264, de 1995, apensada, com substitutivo,
contra os votos dos Deputados Avenzoar Arruda,
Celso Jacob, Zaire Rezende, Ricardo 'Maranhão,
Valdeci Oliveira e Ana Catarina, com votos em
separado dos Deputados Celso Jacob e Valdeci
Oliveira, sendo que o parecer da Deputada Ana
Catarina passou a constituir voto em separado. O
Deputado Ricardo Maranhão apresentou
declaração de voto (Relator: Sr. Silas Brasileiro).

Tendo apensada a PEC nO nO 264/95.

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 85-B, DE 1999 I

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão • em primeiro turno, da

Proposta de Emenda à Constituição nO 85-A, de
1999, que acrescenta o art. 76 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, contra os
votos dos Deputados Sérgio Miranda, Geovan
Freitas, Júlio Delgadó, Antônio Carlos Biscaia,
Geraldo Magela, José Dirceu, Marcelo Déda,
Ibrahim Abi-Ackel, Luiz Antônio Fleury, Fernando
Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio e
Bispo Rodrigues. O Deputado Sérgio Miranda
apresentou voto em separado (Relator : Sr.
Eujácio Simões); e da Comissão Especial pela
aprovação desta, com substitutivQ e pela
admissibilidade e, no mérito, pela refeição das
emendas nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, apresentadas na
Comissão. Apresentaram votos em separado o
Deputado Celso Jacob e, em conjunto, os
Deputados Sérgio Miranda, Arlindo Chinaglia, Dr.
Rosinha, João Coser, Padre Roque e Pedro
Eugênio. Foram rejeitados os destaques nOs 1, 3,
4, 5 e prejudicado o de nO 2 (Relator: Sr. Pinheiro
Landim).
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I- COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

POÚTlCA RURAL

Local: Plenário 6. Anexo 11
Horário: 18h

PAU T A N° 23/99

A • Requerimentos:

Do . Sr. Augusto Nardes - que "requer. nos termos
regimentais. seja realizada. pela Comissão de
Agricuftura e Politica Rural. reunia<> de audiência pública
para tratar do tema: O Futuro das Centrais de
Abastecimento".

Dos Sra. Clementino Coelho e Vanessa Grazziotin - que
"801icitam seja convidado o senhor Ministro
Extnaordinário de Polrtica Fundiária para prestar
8Idarecimentos sobre a grilagem de terras na
Amaz6nia e· a· aquisiçAo de imóveis rurais por

. eltr8ngeiros residentes no Pais· ou pessoas jurfdicas
autorizadas a funcionarno Brasir.

B • Proposlç6es sujeitas à apreciação
conclusiva pel. Comiss6es:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.988197 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e

equipamentos agrícolas de base familiar e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ODILlO BALBINOTTI
PARECER: favorável. com emenda
VISTA ao Deputado João Grandão em 10/11/99

PROJETO DE LEI N° 4.103/98 - do Sr. José Pimentel
que "dispõe sobre a comprovação da quitação de
tributos de contribuições federais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.655198 - do Sr. Sitas Brasileiro 
que "dispõe sobre a distribuição e aplicação gratuita de
vacina contra a febre aftosa para produtores rurais com
até (cem) cabeças de gado".
RELATOR: Deputado FRANCISCO COELHO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 4.431198 - do Sr. Mocir MlcheIetto
- que "modifica a Lei nO 9.503, de 1997'- Código de
TrAnsito Brasileiro, dispondo sobre o trAnsito de veiculos
de traça0 e especiais na via pClblica, assim corno sobre
a habilitaçao para a conduçio de tais veiculos".
RELATOR: Deputado~LOSDUNGA
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI NO 950199 - do Sr. NHson Mourlo 
que "dispõe sobre a forrnaçao de cintur6es verdes no
entorno de nClcleos urbanos e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI
PARECER: favorável, com duas emendas
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PROJETO DE LEI N° 1.518/99 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "proíbe a fabricação, importação,
exportação, comercialização e utilização de defensivos
agrícolas que contenham em sua formulação a
substância PARATION METIL".
RELATOR: Deputado THEMlsTOCLES SAMPAIO
PARECER: favorável .

PROJETO DE LEI N° 3.524/97 - do Sr. Abelardo Lupion
~ que "dispõe sobre a obrigatoriedade; quando da
Importação de produtos agrícolas, de aquisição de uma
parcela no mercado intemo".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Roberto Bálestra em 27/10/99.

PROJETO DE LEI N° 905-Al95 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dispõe sobre o processo de abate de
animais destinados ao consumo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROMEL ANlzlO
PARECER: favorável a este e contrário à emenda nO
1/96, apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 2.544-Al96 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "cria o Programa Nacional de
Recuperação da Cotonicultura e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.389/98 - do Sr. João Coser 
que "cria o Programa de Recuperação do Solo Agrícola
das pequenas propriedades rurais e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 523/99 - do Sr. Padre Roque - que
"altera o artigo 5° da Lei n° 9.701. de 18 de novembro
de 1998". (Apensado: PL nO 989/99)
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARROS
PARECER: favorável, nos termos da emenda
apresentada na Comissão, e contrário ao PL 989/99,
apensado

PROJETO DE LEI NO 868199 - do Sr. Gilberto Kassab 
que "dispõe sobre a criaçao do Programa de
Microdestilarías de AJcooI - PROMICRO, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 1.904-AI96 - do Sr. Nelson Meurer
- que "altera a Lei nO 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
que :regula o exercfcio das profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro Agr6nomo, e dá. outras
providências- .
RELATOR: Deputado ROMEL ANlzlO
PARECER: favorável

AVISOS

PRO~OSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 sessão
Última Sessão: '29/11/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDA~APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAO

PROJETO DE LEI N° 1.188/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera o art. 105 da Lei nO 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra, para permitir a utilização de títulos da dívida
agrária em dação em pagamento, pela metade do valor
de face, de dívidas correntes de operações de crédito
rural",
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4· sessão
Última Sessão: 25/11/99

Projetos de Lei (art.119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.091199 - do Sr. Waldemir Moka •
que "modifica o arl 20' da Lei nO 5.173, de 27 de outubro'
de 1996".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARllDO

PROJETO DE LEI NO 1.915/99 - do senado Federal •
que -dispõe sobre a criaçlo do Centro Nacional para
Estudos, Conservação e Manejo das PIan1as Medic:i....
Brasileiras".
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON (AVOCADO)
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 49/99

A • Requerimento

po Senhor Paulo Marinho, requerendo a realização de
Audiência Pública para discutir a elaboração do Manual
de Conduta para controlar a qualidade da programação
das emissoras de televisão

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

URGÊNCIA CONSTITUCIONAL

MENSAGEM N° 1.120/99 - do Poder Executivo - que
"submete ã apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 111, de 4 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
COMUNICAÇÃO E CULTURA LASAFÁ a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de Caeté,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.138/99 - do Poder Executivo - que
"submete ã apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 90, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E
ARTisTICA DE PRATINHA a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Pratinha,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado FRANCISCO COELHO
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.168199 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da POrtaria nD 119, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E
CULTURAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusao comunitária na
localidade de Barra de San10 AntOnio, Estado de
Alagoas".
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ_
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WAlTER PINHEIRO
e PADRE ROQUE, em 10/11199

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 11h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"A ATUAL SITUAÇÃO DOS PROGRAMAS
ESPACIAIS".

CONVIDADOS:
- Sr. MAURO MELO DOUNSKY, Vice-Diretor de-Espaço
do Centro Técnico Aeroespacial- CTA'IAE
- Sr. TOSHIAKI YOSHIRO, Chefe da Engenharia de
Sistemas de Veiculos Espaciais
- Sr. WALTER BARTELS, Presidente da Associação
das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras - AIAB
- Sr. JAIME BOSCOV, Ex-Coordenador do Projeto VLS
e autor do livro Veículos Lançadores (elaborado com
exclusividade para a Agência Espacial Brasileira)
- Sr. PAULO TROMBONI DE SOUZA NASCIMENTO,
Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de
São Paulo
- Sr. CARLOS SANTANA, Coordenador-Geral de
Engenharia e Tecnologia Espacial do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais - INPE
- Sr. LUIZ GILVAN MEIRA FILHO, Presidente da
Agência Espacial Brasileira - AEB

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS'(5 SESSÕES)

Decurso:1-Sessão
Última Sessão: 30/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, c/c art.166)

PROJETO DE LEI N° 200-B191 - do senado Federal 
que "fixa critérios para a divulgação de resultado de
pesquisa de opinião pública e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

Projetos de Lei (art. 119,1& § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.590199 - dGSr. José Machado 
que "altera o art. 6D da Lei nO 9.609, de 1998".
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI

PROJETO DE LEI NO 1.701199 - doSr. Ricardo Noronha
- que "altera a Lei nO 6.615, de 16 de dezembro de 1978,
que dispõe sobre a regulamentação' da "proflssao de
Radialista e dá outras providências, a fim de adequar a
profisdo de RadIaHsta às inovações tecnológicas e
autoriza a criaçao dos Conselhos Federal e Regionais
dos Profissionais de Radiodlfuslo".
RELATOR: Députado AROLDE DE OLIVEIRA
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PROJETO DE LEI N° 1.739199 - dos Srs. Dr. Rosinha e
Henrique Fontana - que "dispõe sobre a promoção e
publicidade de medicamentos".
RELATOR: Deputado JOS~ ROCHA

PROJETO DE LEI N° 1.758/99 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as
empresas prestadoras de serviços de telecomunicações
colocarem, nos aparelhos telefônicos de terminais fixos,
dispositivo de registro de pulsos e de número de
chamadas realizadas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SAMPAIO DÓRIA

PROJETO DE LEI N° 1.814/99 - do Sr. Nilson Pinto·
que "acrescenta § 7° ao art. 4° da Lei nO 8.661, de 2 de
junho de 1993, que 'dispõe sobre os Incentivos Fiscais
para 'Capacitação Tecnológica da Indústria e da
Agropecuária e dá outras providências', para ampliar a
dedução do Imposto de Renda devido quando as
atividades forem realizadas nas regiões Norte ou
Nordeste, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM

PROJETO DE LEI N° 1.817/99 - do Sr. Rubens Bueno 
que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da
Lei nO 5.250, de 9 de fevereiro de 1997".
RELATOR: Deputado MALULY NETO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo"
Horário: 10h

PAU T A N° 117/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 1.617/99 - do Poder Executivo
(MSC 1.270/99) • que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas - ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências".(Este PL recebeu 120 emendas de
Plenário).
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: a ser proferido

c . Proposições suje~s à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
4.876-0, DE 1990" que "inclui na interligação de bacias

do Plano Nacional de Viação, nas bacias dos rios
Paranaíba-Paraná, a interligação ltumbiara
Confluência dos rios Paranaíba-Grande".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 26/10/99

PROJETO DE LEI N° 3.492193 - do Senado Federal
(PLS N° 304/91) - que "dispõe sobre a adição de
substância atóxica, volátil e ";.de odor aversivo ao
benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e compostos
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, com emendas
supressivas ao projeto e ao substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O 164/97 - do
Sr. Max Rosenmann· que "acrescenta § ao art. 1° da
Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990 (Lei
das Inelegibilidades), a fim de exigir comprovante de
prestação regular de contas dos candidatos à reeleição
para cargos do Poder Executivo".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.961/97 • do Poder Executivo
(Mensagem N° 397/97) - que "altera dispositivos da Lei
nO 4.989, de 9 de dezembro de 1965, com a redação
dada pelas Leis nOs 6.657, de 5 de junho de 1979, e
7.960, de 21 dezembro de 1989, e Lei nO 8.429, de 2 de
junho de 1992
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na
forma do Substitutivo.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 30/06/99, que
devolveu a proposição apresentando voto em separado
dia 06/08/99. O Deputado Osmar Serraglio apresentou
voto emseparado em 30/08/99.

PROJETO DE LEI N° 4.007/97 - do Sr. Felter Júnior 
que "altera o art. 8°, 11I, da Lei nO 6.996, de 7 de junho
de 1982, que "dispõe sobre a utilização do
processamento eletrOnico de dados nos serviços
eleitorais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, legalidade,
jurldicidade, regimentalidade, falta de técnica legislativa
e,no mérito, pela rejeição

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO .DE LEI N° 828-A/95 - dos Srs. MAreio
Reinaldo Moreira e AntOnio do Valle - que "dispõe sobre
a complementaçAo da aposentadoria do pessoal. da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatfstlca - IBGE, e dá outras providências".
(Apensado: PL nO 1.068195).
RELATOR: OeDutado CLAUDIO CAJADO.
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PROJETO DE LEI N° 2.259/96 - do Sr. Domingos
Leonelli - que "institui, nas convenções e nos acordos
coletivos de trabalho o contrato de Primeiro Emprego".
(Apensados os PL's N°s 4.151/98 e 4.847/98)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste -e dos Projetos de Lei nOs
4.151198 e 4.847/98, apensados. na forma dos
substitutivos apresentado.-

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 885-B/1995 - da Sra. Maria Elvira
- que "institui o Programa Nacional de Mutirões
Habitacionais com Mulheres."
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Familia, com emendas e
subemendas.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Mendes Ribeiro
Filho e Luiz Antônio Fleury, em 22/09/99.

o . Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

-- -- --------- ------------ ----
PARECER: pela constitucionalidade,.juridicidade e PROJETO DE LEI N° 451/95 - do Sr. Arlindo Chinaglia-
técnica legislativa deste, do PL 1.068195, apensado e do que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
substitutivo da Comissão de seguridade Social e aos fenômenos de violência por ocasião de competições
Familia, com emendas. esportivas e dá outras providências". (Apensados: PL

nOs 865/95, 928195,1.081/95 e 2.141196)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, deste e
dos PL nOs 865/95, 928/95, 1.081195 e 2.141/96,
apensados, nos termos dO substitutivo apresentado•

. ......

PROJETO DE LEI N° 4.072-A/98 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "dispõe sobre a obtenção de permissão
para dirigir por menores acima de 16 anos, e dá outras
providências". (Apensados: PL's NOs 4.129198 e
4.135198)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade.
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e dos Projetos de Lei nOS 4.129/98 e 4.135/98,
apensados.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.704-B/97 - do Sr. Hugo Biehl 
que "determina a disponibilização pelo Departamento de
Imprensa Nacional, para fins de consulta, do Diário
Oficial da União na Rede de Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

C • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PROJETO DE LEI N° 391/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera inciso 11, do art. 198 da Lei nO 8.069, de
13/07/1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, falta
de técnica legislativa e. no mérito, pela rejeição.

PAU T A N° 107/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI): _

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
476197 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
"inclui artigo ao Titulo IX - Das Dl8posiçOes
Constitucionais Gerais, estabelecendo aitério para
efeito de pagamento de aposentadoria, quando o
segurado houver pertencido a diferentes regimes de
previdência lOCiaI e revoga o § 30 do 8rt. 40 e o § 20 do
art. 202 da Constituição Federar.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: 8 ser proferido

a-· Proposiç6es sujeitas à apreciaçlo do
Plenário da Casa:

URGêNCIA (art.155 do RI)

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.500-B/92 - do Poder Executivo
(MSC 47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital
nas empresas públicas ou sociedades de economia
mista sob o controle da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação, com subemendas.

PROJETO DE LEI NO 1.238-8195 - do Senado Federal
(PLS nO 69195) - que "altera a Lei nO 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que" dispõe sobre a retribuição e
direitos do pessoal civil e militar em serviço da União e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: a ser profetido

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.224195 - do Sr. Joio Coser 
que "inclui entre as contravençOéí penais a
discriminaçio consistente na exigência de 'boa
aparência', para fim de recrutamento e seleçao de
pessoar.
RELATOR: Deputado GERALDO MAGEEA.
PARECER: pela constitucionalidaM, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela alÇ,'<8ção.
VISTA ao Deputado lnaldo Leitao em 12m8199.
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P A U"T A N° 109199

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
25/1999 - do Sr. Manoel 8alviano e outros - que "dá
nova redação ao § 10 do art. 239 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a destinação de recursos do

.Programa de Integração Social - PIS, e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PAU T A N° 113199

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
9911995 - da Sra. Elcione Barbalho e outros - que "altera
a redação do artigo 179 da Constituição Federal".
(Apensadas: PEC's nas 144/95, 154/95,258/95,268/95,
326196 e 56/99)
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade da PEC 99/95, com
emenda: pela admissibilidade da PEC 258195, com
substitutivo; pela admissibilidade das PEC's 268/95,
326/96, 144195 e 56199, com substitutivo comum às
quatro propostas e pela admissibilidade da PEC 154/95,
com substitutivo.

PAU T A N° 116199

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

UGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O 23/1999 - do
Poder Executivo (MSC 489/1999) • que "acresce e
altera dispositivos da Lei Complementar na 95, de 26 de
fevereiro de 1998".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, peJa aprovação, com
substitutivo.

PA U T A N° 119199

A • Propo~iç6e. sujeitas à apreciação do
Plenário da C...:

URGêNCIA (aR. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 1029/1991 - do Sra. Fátima
Pelaes - que "dá nova redação ao artigo 32 da Lei
7.537, de 02 de setembro de 1985, que ··dispõe sobre o
cheque"." Apensados: (PL 2230/1991,PL 4025/1993,PL
4064/1993,PL 99211995,PL 2391/1996,PL 338211997,PL
257811996,PL 1169/1999,PL 186(1999)
RELATOR; Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas; e pela antiregimentalidade da emenda do
Deputado Paes Landim.

PROJETO DE LEI N° 694/1995 - do Sr. Alberto
Goldman - que "institui as Diretrizes- Nacionais de
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências."
Apensados: (PL 1974(1996)
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa deste, com Substitutivo; e pela
inconstitucionalidade, injuridicidade e inadequada
técnica legislativa do apensado.

B • Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1620/1996 - do Sr. Paes Landim
que "altera a Lei nO 6.088, de 16 de julho de 1974, que
"dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PAU T A N° 123199

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do
Sr. Paulo Bernardo - que "altera a redação do art. 10

,

inciso I, a1inea "g" da Lei Complementar nQ 64, de 1990,
que declara inelegível o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercício de cargos oú funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanãvel-. Apensados:
PLC 27/1995, PLC 3211995, PLC 6211995 e PLC
76/1996)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos de
Lei Complementar na 32195 e 62195, apensados, e, no
mérito peJa sua rejeição; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar na 76196 e, no mérito, pela
sua rejeição; peta constitucionalidade, juridícidade,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95, e, no mérito, pela sua aprovação.
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B ..: Proposições s"ujeitãs
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

à apreciação RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, na forma do substitutivo apresentado
VISTA ao Deputado lédio Rosa, em 25/08/99
O Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado

PROJETO DE LEI N° 1176/1995 - do Poder Executivo
que "estabelece os princípios e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Viação e Transportes e da Subemenda da Comissão de
Finanças e Tributação, nos termos do substitutivo
apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1411A11996 - do Sr. Femando
Gabeira - que "fixa normas gerais para a prática do
naturismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e, no
mérito, pela aprovação deste e das emendas, com
substitutivo. .

PROJETO DE LEI N° 503/1999 - do Sr. Enio Bacci - que
"dilata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com
inventário ou partilha e dá outras providências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legíslativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e
lédio Rosa, em 30106/99.

PA U T A N° 124199

A .. Proposíções sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGêNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 1.419/1999 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "altera dispositivo da Lei nO 9.427, de
26 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
PARECER: pela inconstitucionalidade

PA U T A N° 132199

A - Proposiç6es sujeitas à apreciação
conclusiva das Comlss6es:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3184A11997 - do Sr. "Ubiratan
AgIUr - qw "altera o aft. 15 da Lei nO 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que disp6e sobre o Fundo de
ManutençIo • Desenvolvimento do Ensino Fundamental
• de VaIorizaçIo do Magistério".

PAU T A N° 134/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a -203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera os
artigos 143 e 144 da Constituição Federal, tomando o
Serviço Militar voluntário e estendendo às polícias
militares e corpos de bombeiros militares a competência
para a formação de reservistas."
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 136/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3875/1993 - do Senado Federal
(PLS 125/90) - que""dispãe sobre a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das Emendas nOs 3 e 4 da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e do Substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, na forma das 13 emendas oferecidas pelo
Relator e pela inconstitucionalidade da Emenda nO 1 e
injuridicidade da Emenda nO 2, ambas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

PROJETO DE LEI N° 3780/1997 • do senado Federal
(PLS 258196) - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
fotografia no titulo de eleitor e dá outras providências."
Apensados: (PL 1205/1999)
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legISlativa e, no mérito, pela aprovação, na
tonna do substitutivo apresentado

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NO 1840/1996 - do Sr. Airton Dipp
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de traduçlo para a
Lingua Portuguesa de expressões escritas em idioma
estrangeiro nas obras literárias, técnica$ e cientificas."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGlIES
PARECER: pela constibJcionalid8d8, juridicidade,
técnica legislativa e,no mérito, pela' áproVaçAo, com
emendas .
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PAU T A N° 137199

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

'PRIORIDADE

EMENDA DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
LEI N° 3.066-D, de 1997 - que "dispõe sobre a Carreira
de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público
da União - MPU, fixa os valores de sua remuneração e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa
VISTA CONJUNTA aos Deputados Geraldo Magela,
André Benassi e Luiz Antõnio Fleury

PAU T A N° 138199

A - Redação Final

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 175/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1453/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio FM Concórdia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Três Lagoas, Estado
do Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 208/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 38/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema de Comunicação Rio
Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, na localidade de Palmas,
Estado do Tocantins. "
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 209(1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 129/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema de Comunicação Rio
Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, na localidade de Gurupi,
Estado do Tocantins."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 257/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, ComunicaçAo e
Informática (MSC 1670/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema Goiano de
Telecomunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusIo sonora em frequência modulada, na
localidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiês."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 259/1999 •
da Comisslo de Ci6ncia e Tecnologia, Comunicaçlo e
Informática (MSC 1707/1998) • que "aprova o ato que
outorga permisslo ao Sistema de ComunicaçAo Rio

Bonito ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de
Araguacema, Estado do Tocantins. "
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 27211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 557/1999) • que "aprova o ato que
outorga permissão à Sociedade Vale do Araguaia de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
Radiodifusão sonora em fre~Qência modulada, na
localidade de Palmas, Estado de Tocantins."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PAU T A N° 139/99

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL (art. 223 C/C 64, § 2°
e 3° da CF/)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 94/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1427/1997) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Litoral Norte
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência Modulada, na cidade de São Sebastião,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 95/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 37/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio
Circuito de Aguas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Caxambu, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 10611999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 543/1998) • que "aprova o ato que
renova a permissao outorgada à Rádio Valparaíso Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Valparaíso, Estado
de São Paulo."
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 19311999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1449/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Râdio Serra da Boa
Esperança Ltcla., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Boa Esperança,
Estado de Minas Gerais."
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 207/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 29/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Gonçalves e Marcheti Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Primavera do Leste, Estado do
Mato Grosso."
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 221/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1650/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Novo Horizonte Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Ibateguara. Estado de
Alagoas."
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 203/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1713/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Cultural Venda Nova FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
·frequência modulada, na localidade de Ibatiba, Estado
do Espírito Santo."
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 197/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1663/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à DMD Associados Assessoria e
Propaganda Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na localidade de Barra
do Garças, Estado do Mato Grosso."
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 297/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunlcaçao e
Informática (MSC 35/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessao à Rádio Princesa das Matas Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de VIÇOsa, Estado de Alagoas."
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N° 29811999
da ComissAo de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 39811999) - que "aprová o ato que

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 283/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 34211992) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Princesa Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Lages, Estado de
Santa Catarina."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 285/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1161/1995) - que "aprova o ato que
renora a concessão da Rádio Pomerode Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidad~, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 29211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1487/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Educacional
Santana, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Caicó, Estado do Rio
Grande do Norte."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 28211999
da Comissão de Ciência e Tecnologià, Comunicação e
Informática (MSC 814/1999)•.- que "Aprova o ato que
outorga permissão à rádio e TV Maira Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em" frequência
modulada, na localidade de Candeias do Jamari, Estado
de Rondônia."
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

outorga concessão à Rádio Correio do Vale Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Itaporanga, Estado da
Paraíba"
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

juridicidade e

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 223/1999
da Comissio de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1665/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissao à ChapadAo Radiodifusao Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na
localidade de SIo Roque de Minas, no Estado de Minas
Gerais."
RELATOR: Deputado SE:RGIO MIRANDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N° 26311999
da ComissAo de CIência e Tecnologia, Comunicaçio e
Informática (MSC 27/1999) - que "aprova o ato que

- ..
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade,
técnica legislativa.
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renova a concessAo outorgada à Fundação Nossa
Senhora da Abadia, para explorar serviço de
radiodifusAo sonora em onda média, na cidade de
UberlAndia, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 300/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 679/1999) - que "aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba a
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Rio Paranaíba. Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PAREéER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 303/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1484/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à. Rádío Sul Fluminense
Ltda., para explorar serviço de rãdiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Barra Mansa. Estado do Rio
de Janeíro."
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 307/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática ( O/O) - que "aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Cultural e Educacional de ltajaí.
para executar sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Itajai.
Estado de santa Catarina."
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PAU T A N° 140/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 7811999 - do
Senado Federal (PLS 518199-C) - que "altera os arts. 88
e 121 da Lei Complementar nO 75, de 20 de maio de
1993."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: a ser proferido

P-'A U T A N° 141/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
9811999 - do Sr. Femando Zuppo - quec-"altera o art. 30
da Constituição Federal, para acrescentar inciso
conferindo competência ao Município para determinar
atribuições de Vice- Prefeito."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N~· 142/99

A - Proposições sujeitas a .disposições
especiais (arts. 249 a 251 do RI):

ESPECIAL

OFICIO N° 55/1999 - da Presidência da Câmara dos
Deputados - que "encaminha à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, na forma do art.
251 do Regimento Interno, os autos da prisão em
flagrante do Deputado REMI ABREU TRINTA. para os
fins a que se refere o § 3D do art. 53 da Constituição
Federal."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: a ser proferido

PAU T A N° 143/99

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
19/1999 - da Sra. Luíza Erundina - que "altera os arts.
31. 75 e 105. da Constituição Federal. e acrescenta
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para extinguir os Tribunais e Conselhos de
Contas Municipais."
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inadmissibilidade

PAU T A N° 144/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art.155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 267/1999 - da Sra. Rita camata·
que -dispõe sobre a instituição do dia 18 de maio como
o Dia NaciOnal de Combate ao Abuso Sexual de
Crianças e Adolescentes."
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO
PARECER: a ser proferido

PROJETO DE LEI NO 779/1999 - do Sr. Antonio PaJocci
- que "altera dispositivos da Lei n· 9.533, de· 10 de
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dezembro de 1997 - Renda Minima." (Apensado: PL
1288/1999) -
RELATOR: Deputado LI:O ALCÂNTARA
PARECER: a ser proferido

PROJETO DE LEI NO 990/1999 - do Sr. Jair Meneguelli 
que "dispõe sobre a produção de cloro e dá outras
providências.li
RELATOR: a ser designado
PARECER: a ser proferido

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 781-A/1999 - do Sr. Marcelo
Teixeira - que "modifica incisos dos arts. 22 e 24 da Lei
nO 9.503, de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: a ser proferido

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE' EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 25/11/99)

Projetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 3.16211997 - do Senado Federal
- que "dispõe sobre o registro geral de recém-nascidos e
dã outras providências". (Apensados os PLs N°s
784/1999 e 1.104/1999)
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N° 4.800/1998 - do Senado Federal
que "dispõe sobre a ação civil destinada ao
cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer,
para a preservação da honra e dignidade de grupos
raciais, étnicos e religiosos".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

B • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54. I)

PROJETO DE LEI NO 402-Al1999 - do Sr. Inocêncio
Oliveira - que "dispõe sobre alterações no texto da Lei
n· 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Transito Brasileiro)". (Apensado o PL NO 474/1999)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI NO 4.3999-Al1994- do Poder
Executivo - que "altera dispositivos da Lei nO 8.213, de
24 de julio de 1991".
RELATOR: Deputado Ll:O ALCANTARA

PROJETO DE LEI N· 2.761-811997 - do Sr. Pedro
Wilson - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
publicaçao anual pelo Executivo das informaçOes
policiais que especifica".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLIM

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I)

Decurso: 3· Sessão
Última sessão: 26/11/99

A • Da Análi~ da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 1.351/1999 - do Sr. Rubens
Bueno - que "dispõe sobre o mandado de segurança
coletivo".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI N° 1.335/1999 - do Sr. José Antônio
- que "dã nova redação aos arts. 49 e 57 da Lei nO
9.096, de 19 de setembro de 1995, que dispõe sobre
partidos políticos".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 3804/1993 - do Poder Executivo
(MSC 256/93) - que "altera os dispositivos do Código de
Processo Cívil sobre a uniformização da jurisprudência".
(Apensados: PL4627/1994)
RELATOR; Deputado: DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 1.49211999 - do Senado Federal
(PLS 57/99) - que "acrescenta parágrafos ao art. 135 da
Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o
Código Eleitoral, determinando a expedição de
instruções sobre a escolha dos locais de votação de
mais fácil acesso para o eleitor deficiente físico".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N° 899/1999 - do Sr. Ivan Paixão 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento da
Certidão de Nascimento pelos cartórios de registro nos
hospitais e matemidades públicas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N° 1.33211999 - da Sra. Veda
Crusius - que "altera o art. 25 da lei nO 6.515. de 26 de
dezembro de 1977".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N° 1450/1999 - do Sr. Joio Grandão
- que "altera a redaçao do art. 29, do Decreto-Lei nO
1.455, de 7 de abril de 1976, alterado pelo Decreto-Lei
nO 2.411, de 21 de janeiro de 1988, dispondo sobre a
destlnaçAo e utillzaçao de bens e mercadorias
apreendidas por contrabando ou descaminho·.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI NO 84211999 - do Sr. Paulo Marinho 
que "acrescenta artigo e parágrafo único à Lei 6.015, de
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros
P6blicos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO BNAR
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PROJETO DE LEI N° 1238/1999 - do Sr. Luiz Antonio
Fleury - que "modifica o § 2° do art. 164 da Lei nO 7.210,
de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRA~L10

B • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 4.111/1993 - do Sr. Edison
Andrino - que "altera o inciso 111, do artigo 106 da Lei
8.213 de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO

PROJETO DE LEI N° 3.251-Al1997 - do Sr. Osmanio
Pereira - que "dispõe sobre o desmembramento dos
Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 4.088-B/1993 - do Sr. Jaques
Wagner - que "estabelece isenção do Imposto de Renda
sobre as indenizações trabalhistas".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 240/1999 - do Professor Luizinho
- que "acrescenta dispositivo à Lei nO 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, para obrigar a divulgação do seguro
obrigatório DPVAT aos segurados".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N° 462-Al1999 - do Sr. Airton Dipp
que "dispõe sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito
da Administração Pública Federal".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N° 3.035-Al1992 - do Sr. Werner
Wanderer - que "dispõe sobre o financiamento para
reparo e reforma de máquinas e equipamentos
agrícolas".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N° 223/1995 - do Sr. Fernando
Ferro e outros 7 - que "estabelece critérios para as
liberações, pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos
valores destinados aos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do
Gentro-Oeste-FCO". (Apensados os PLs nOs 378/95;
784/95 e 930195)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

Decur.so:5·Sessão
Úlnmasessão:2~1V99

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 66-811999 - da Sra. Iara Bernardi
- que, "dispõe sobre a criação de Programa de
Orientação sexual, de Prevenção das DST/AIDS e do
Uso Abusivo de Drogas e dã outras providências".
RELATOR: Deputado: ANTONIO CARLOS BISCAlA

PROJETO DE LEI N° 39D-Al1999 - do Senado Federal
(PLS 91/98) - que "institui o Conselho Federal do
Secretariado - CFSEC e os Conselhos Regionais de
Secretariado - CRSEC; dispõe sobre a fiscalização do
exercício profissional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 3.704-Al1997 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "cria os Conselhos Federal e Regionais de
Sociólogos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO M.!RANDA

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

E MINORIAS

PAU T A N° 23/99

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 10h

A • Requerimentos:

Dos Srs. Sérgio Novais e Vanessa Grazziotin - que
"solicita seja convidado o Ministro Extraordinário de
Política Fundiá'ria, para, em reunião de audiência
pública, prestar esclarecimentos sobre a grilagem de
terras na Amazônia e a aquisição de imóveis rurais por
estrangeiros residentes no Pais ou pessoas jurídicas
autorizadas a funcionar no Brasil".

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.056-Al97 - do Senado Federal
(PLS N° 77/96) - que "dispõe sobre a produção,
utilização e a comercialização no território brasileiro de
substâncias químicas do grupo dos clorofluorocarbonos
(CFC)".
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO
PARECER: favorável

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.398196 - do Sr. Moisés Lipnik 
que "altera a redação do artigo 44 da Lei nO 4.771, de 15
de setembro de 1965, que 'institui o novo Código
Florestal...
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável a este e contrário ao PL 2.647196,
apensado, com adoçA0 da emenda da CADR
VISTA conéedida ao Deputado Fernando Ferro, em
20/10199

PROJETO DE LEI NO 3.691197 - do Sr. Salatiel Carvalho
- que "dispõe sobre a proibição de qualquer tipo de
publicidade comercial nas emissoras de televisio por
assinatln".
RELATOR: Deputado FLÁVIO DERZI
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI NO 4.087198 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a instalaçio de sanitários e bebedouros
públicos, dentro das agências bancárias e órgãos
públicos de todo o país".
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e
contrário à emenda 1-5199, apresentada ao substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.356198 - do Sr. Danilo de Castro
- que "dispõe sobre obrigatoriedade de realização de
estudo prévio de auto-sustentabilidade na promoção de
assentamentos rurais para fins de reforma agrária, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.446/98 - do Sr. Feu Rosa - que
"dispõe sobre o impedimento aos bancos de efetuarem
lançamentos atrasados a débito ou a crédito nas contas
de depósito".
RELATOR: Deputado ALOlzlO SANTOS
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 4.495198 - do Sr. Jair Meneguelli 
que "dispõe sobre a promoção e a fiscalização da
defesa sanitária animal quando da realização de rodeios
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIME FERNANDES
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.648-AI98 - do Sr. Antônio Jorge
- que "estabelece o Dia Nacional do Meio Ambiente".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favoráVel, com emenda

PROJETO DE LEI N° 164199 - do Sr. Celso
Russomanno - que "estabelece limites aos aumentos de
aluguéis nos casos de contratos de locação de imóveis
urbanos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VITIÓRIO MEDIOU
PARECER: favoráVel
VISTA concedida ao Deputado Ben-Hur Ferreira, em
6/1{l199

PROJETO DE LEI NO 365199 - do Sr. Enio Bacci - que
"institui juros de mora 8 partir do 5° dia' útil do
vencimento da obrigação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS AFONSO
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI NO 380199 - do Sr. Bispo Wanderval
que' "altera os arts. 38 • 39 da Lei rf' 9.433, de 8 de
janeiro de 1997 que 'Inatilui a PoIft1ca NacionIII de
RecunIoa HfdrIc:os, cria o Sistema Nacional de
GerencIamento de Reanoa HldrIcos, reguIaneIlta o
inciso XIX do .8Il 21 da ConstituiçIo FederII e altera o
8ft. 1· da Lei n· 8.001, de 13 de m.-ço de 1990, que
rnodIftcou a Lei rf' 7.990, de 28 de dezembro de 1989'".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: contrirIo .
VISTA conc8dida ao Deputado CeI80 Ruuomarino em
10111199.

PROJETO DE LEI N° 469199 - do Sr. Inocêncio Oliveira
- que "dispõe sobre a manutenção no mercado dos
modelos de veículos fabricados no país".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Celso Russomanno, em
18/08199

PROJETO DE LEI N° 483199 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera o Código Florestal com preferencial reposição
mínima de 50% (cinqüenfa.· por cento) de espécies
nativas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MURILO DOMINGOS'
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado Fernando Ferro, em
20/10199

PROJETO DE LEI N° 506199 - do Sr. Enio Bacci - que
"toma obrigatório aos supermercados a destinação de
caixas registradoras para atendimento exclusivo aos
deficientes físicos, pessoas com mais de 65 (sessenta
e cinco) anos de idade e gestantes e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES
PARECER: favoráVel, com emendas
VISTA concedida ao Deputado Celso Russomanno, em
18108199

PROJETO DE LEI NO 566199 - do Sr. Reginaldo de
Jesus - que "dispõe sobre a veiculaçio, pelas empresas
concessionárias de distribuição, de instruções aos
consumidores de energia elétrica no verso das contas
de luz".
RELATOR: Deputado PASTOR VALDECI PAIVA
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Celso Russomanno, em
10/11199

PROJETO DE LEI N° 659/99 ~ do Sr. Murilo Domingos 
que "define sistema orgânico de produção agropecuária
e produto da agricultura orgânica, dispõe sobre a sua
certificação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favoráVel
VISTA concedida ao Deputado João Magno em
10/11199

PROJETO DE LEI N° 994199 - do Sr. Bispo Rodrigues
que "ãlSpõe sobre a proteção à fauna silvestre
braüeira".
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO
PARECER: favoráveI_

PROJETO DE LEI NO 1.082/99 - do Sr. Miro Telxeira
que "dispõe sobre o acesso de turistas ou visitantes às
unidades de conseriaçlo federais, estaduais. privadas
e iIr8as do entorno".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: favorável. com substitutivo
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COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 10h

PAU TA N° 38/99

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1· sessão
Última Sessão: 30/11/99

Substitutivo (art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
A - Proposições Sujeitas à Apreciação EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
pelo Plenário da Casa: COMISSÃO

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 819/99 - do Sr. Armando Monteiro
Neto - que Mdá nova redação aos incisos I, 11 e m,~ art.
20 da Lei nO 8.167, de 16 de janeiro de 1991, que dIspõe
sobre a aplicação do ,Fundo de Investimentos do
Nordeste - FINaR e dp' Fundo de Investimentos da
Amazônia - FINAM.-
RELATOR: Deputado César Bandeira
PARECER: Favorável

B - Proposições' Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.788/90 - do Senado Federal 
que Mestabelece Diretrize~ Gerais da Política Urbana e
dá outras providências:
RELATOR: Deputado Ini(lcio Arruda
PARECER: Favorável, com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LÉI ND 3.203197 - do Sr. Nelson
Marchezan - que Mestabelece Programa, de
Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul e dá,0utr8s
providências:
RELATOR: Deputado Valdeci Oliveira
PARECER: Favorávef. com substltuti\lo

'-
PROJETO DE LEI N-1.184199 - do Sr. Rubens Bueno
- que "altera o artigO 53 da Lei no 6.766. de 19 de
dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano e dá outras providências:
RELATOR: Deputada Maria do carmo Lera
PARECER: Favorãvel, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.080/98 - do Senhor Werner
Wanderer - que "altera os limites do Parque Nacional do
Iguaçu criando a Zona de Uso Especial do Iguaçu, de
acordo' com o art. 225, parágrafo 1°, inciso 111 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

Decurso: 4· sessão
Última Sessão: 25/11/99

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.721/99 - do Senhor Agnaldo
Queiroz - que "Dispõe sobre o funcionamento de
piscinas coletivas e públicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO NOVAIS

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Local: Plenário 11, anexo 11
Horário: 14h30

PAU T A N° 35199

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"DIA INTERNACIONAL DE NÁC-VIOLE:NCIA CONTRA
A MULHER"

CONVIDADOS:
- Ora. EUA WlECKO V. DE CASTILHO 
Representante do Ministério Pablico Federal.
- Ora. JUNIA PUGUA -Representante do Fundo de
Desenvolvimento das NaçOes Unidas para a Mulher;
- Professora LOURDES MARIA BANDEIRA 
Representante do NCJcIeo de Estudos e Pesquisa da
Mulher da UNB;
- Professora MIREYA SUAREZ - Departamento de
Antropologia da Universidade de Brasília;
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COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA

E COMÉRCIO

Local: Plenário 8, Anexo"
Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E DESPORTO

TEMA:
TURISMO CULTURAL

EXPOSITOR:
SR. MARCOS ARBAITMAN, Secretário de Esporte e
Turismo do Estado de São Paulo .

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Auditório do Departamento Médico - Anexo 111
Horário: 14h30min

TEMA:
CRISE DO SETOR NAVAL E AS ALTERNATIVAS
PARA SUA DINAMIZAÇÃO

EXPOSITORES:
Aguilar Ribeiro, Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Angra dos Reis;
Severino Almeida Filho, Presidente do Sindicato da
Construção Naval;
Luiz Chaves, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
do Rio de Janeiro;
Miguel Pedro da Cunha, Chefe do Departamento de
Operação de Navegação, Portos e Hidrovias dó
BNDES;
José de Oliveira Mascarenhas, Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de Niterói; " <

Marco AntOnio Feijó Abreu - Subsecretário Adjunto de
Energia da Indústria Naval e Petróleo do Rio de Janeiro;
José Guirnarêes Barreiros, Chefe do Departamento de
Hidrovias Interiores do Ministério dos Transportes

B • Proposições sujeitas a apreciação pelo
Plenãrio da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.O 343/99 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(MSC 830/99) - que "aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação na Área de Turismo, celebrado entre o
Govemo da República Feder.ativa do Brasil e o Governo
da Ucrânia, em Brasília, em 28 de abril de 1999". .
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS·
PARECER: pendente de parecer do Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.O 344199 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(MSC 488199) - que "aprova o texto da Convenção
Internacional para a Proteção de Vegetais (CIPV)
aprovada na 2e- Conferência da FAO, em 17 de
novembro de 1997".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER: pendente de parecer do Relator

PROJETO DE LEI N.o 990199 - do Sr. Jair Meneguelli 
que "dispõe sobre a produção de cloro e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSI: MACHADO
PARECER: pendente de parecer do Relator

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 239/99 
do Senado Federal (PDS 170/99) - que "aprova a
Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de
1999".
RELATOR: Deputado MÚCIOSÁ
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Machado e
Rubem Medina, em 17/11/99

. C • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PAUTA N° 35/99

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 10h

A - Assuntos Diversos:

CONCURSO NACIONAL DE FRASE
EMPREGO - escolha das 5 melhores frases

SOBRE

PROJETO DE LEI N° 2.316196 - do Sr. EJias Murad 
que -dispõe sobre os limites máximos dos teores de
nicotina, alcatrao e monóxido de carbono do$ derivados
do tabaco comercializados no Para e dá outras
providências.- (Apensados: PL's 2.506/96. 3.155197 e
3.267197).
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável a este, com duas (2) emendas, e
'c::ontrárIo 801 apensados e à emenda apresentada na
·ComissIo
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 17/11199
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PROJETO DE LEI NO' 3.264197 - do Sr. Agnelo Queiroz 
S1ue "dispõe sobre a responsabilidade civH de grupos
linanceiros, industriais, agro.industriais e comerciais, em
virtude de atos ilícitos praticados por empregados de
quaisquer das empresas integrantes, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELA
PARECER: favorável, com Substitutivo
VISTA ao Deputado Emerson Kapaz, em 17/11199

,PROJETO DE LEI N° 4.726198 - do Sr. Atila Lins - que
,"concede isenção de tributos às microempresas e
empresas de pequeno porte".
'RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável
VISTA à Deputada Maria Abadia, em 05/05/99

PROJETO DE LEI N° 4.818198 - do Sr. Marcelo
Teixeira - que "obriga a empresas administradora de
cartão de crêdito a oferecer modalidade de contrato na
qual o valor da venda efetuada pelo estabelecimento
credenciado lhe é pago em 24 horas".
RELATOR: Deputado MÚCIO sA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 17/11/99

PROJETO DE LEI N° 120199 - do Sr. Rubens Bueno e
Osmar Serraglio - que "cria a área de livre comércio no
Municipio de Guaíra, no Estado do Paraná, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 323/99 - do Sr. Zenaldo Coutinho
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade às indústrias de
veículos nacionais, revendedoras de importados e
proprietários de usados à instalação de bloqueador de
velocidade".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: favorável, com Substitutivo

PROJETO DE LEI N° 373199 - do Sr. Feu Rosa ~ que
"modifica os arts. 2° e 3° da Lei nO 9.491, de 9 de
setembro de 1997, para considerar prioritária a
desestatização das instituiçÕes financeiras federais, e
dá outras providências" (Apensados: PL's nOS 821199 e
1.381199).
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: contrário a este e favorável aos apensados,
com Substitutivo
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 17/11199

PROJETO DE LEI N° 883199 - do Sr. Ivan PaIxAo - que
"dlspOe sobre a isençAo de pagamento de seIViçoa
notariais e de registro para microempresas e pequenos
agricultores e dA outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NO 949199 - do Sr. Júlio Redecker 
que "dispOe sobre isençIo de impostos na importaçlo
de bens de capltaI e insumos industriais por empresas
exportadoras".

RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: favorável, com Substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.079199 - do Sr. José Chaves 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de
cláusula em edital de privatização, cisão, fusão ou
incorporação de companhias energéticas controladas
pela União, ou em contrato dele decorrente, que garanta
investimentos em programas de eletrificação rural".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: favorável, com Substitutivo
VISTA ao Deputado Gerson Gabrielli, em 17/11/99

PROJETO DE LEI N° 1.313/99 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "dá nova redação ao art. 4° da Lei nO
7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CELSO JACOB
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 1.338/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "acrescenta dispositivo à Lei nO 9.279, de 14 de
maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos
à propriedade industrial".
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado ALEX CANZIANI, em 27110/99

PROJETO DE LEI N° 1.340/99 - do Sr. Freire Júnior 
que acrescenta dispositivo ao art. 1.503 da Lei nO 3.071,
de 1° de janeiro de 1916, Código Civil, e ao art. 262 da
Lei nO 556, de 25 de junho de 1950 - Código Comercial".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA
PARECER: favorável, com Substitutivo

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:S·Sessão
Última sessão: 24/11/99

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMIS8AO

Substitutivo (art. 119, II e § 1°)

PROJETO DE LEI NO 1.142199 - do Sr. Avenzoar Arruda
- que "dispt}e sobre as informações empf8S8ria1s a
serem fornecidas aos sindicatos profissionais com a
finalidade de subsidiar a negociaçIo coletiva".
RELATOR: Deputado CARUTO MERSS
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 67/99

A - Proposições Sujeitas a Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.155198 - do Sr. Ivan Valente e
outros - que "aprova o Plano Nacional de Educação".
Apensado: PL nO 4.173198.
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN
PARECER: favorável, com subStitutivo, ao PL nO
4.173198, apensado, e às emendas apresentadas ao PL
4.173198 de nOs 1, 2,4,5,6,7,8,10,14,15,18,20,24,
25,26,27,2-8,30,31,32,33 e 35, de 1998 e 4, 5 e 6,
de 1999 e contrário ao PL nO 4.155198 e às emendas ao
PL nO 4.173/98 de nOs 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19,21,
22,23, 29, 34, 36 e 37, de 1998 e 1, 2, 3, 7 e 8, de
1999, com complementação de voto favorável às
emendas apresentadas ao substitutivo de nOs 1, 2, 4, 5,
12,15,16,19,21,24,27,29,30,31,38,39,40,42,45,
46,48,49,53,54,56,59,61,68,69,70,76,77,78,80,
81, 82, 85, 86, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 104,
107, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 126, 126,
127,128,129,134,136, 137, 139, 140, 144, 146 e 155,
de 1999 e contrário às de nOs 3,6, 7, 8,9, 10, 11, 13,
14,17,18,20,22,23,25,26,28,32,33,34,35,36,37,
41,43,47,50,51,52,55,57,58,60,62,63,64,65,66,
67,71,72,73,74,75,79,83,84,87,88,89,90,92,94,
96, 100, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 115, 116, 119,
120, 123, 124, 132, 133, 135, 138, 141, 142, 143, 145,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158,
159 e 160 de 1999

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N° 28/99

A· Requerimentos:

Do Sr. sampaio Dória para que seja constituída uma
SUbcomissao Especial da Comissão de Finanças e
Tributaçao para acompanhar junto ao Banco Central do
Brasil, avaliar criticamente e dar parecer sobre a
implementaçAo de medidas propostas visando a
reduçAo das taxas de juros para as pessoas fisicas e
jurídicas -:

B· Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 233/99
do Sr. Pauderney Avelino e Outros - que "susta os
efeitos do Voto do Conselho Monetário Nacional nO 84,
de 1999 e do Comunicado nO 6.883, de 1999, do Banco
Central do Brasil".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação

PROJETO DE LEI N° 2.259/96 - do Sr. Domingos
Leonelli - que "institui, nas convenções e nos acordos
coletivos de trabalho, o Contrato de Primeiro Emprego".
(Apensados: PL's nOs 4.151/98 e 4.847/98)
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto e do PL nO 4.847/98, apensado, e pela
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com emendas, do PL nO 4.151/98, apensado

PROJETO DE LEI N° 3.750/97 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "estabelece normas para a destinação
final de garrafas plásticas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com emenda

PRIORIDADE

,PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 14/99 - do Sr.
Pompeo de Mattos - que "autoriza o uso de Títulos
Federais para pagamentos de dívidas de Estados e
Municípios".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovaçao

C· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE L~ N° 4.578-AI98 - do Sr. De Velasco 
que "estabelece a gratuidade da realizaçAo de exames
de DNA para fins de reconhecimento de paternidade e
maternidade ". (Apensado: os PL's nOS 143199 e
260199)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto e do SUbstitutivo da ComIssAo de
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Seguridade Social e Família, bem como dos PL's nOs
143/99 e 260/99, apensados
VISTA, em 29/09/99, ao Deputado José Pimentel

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.775198 - do Sr. Milton Temer 
que "altera a legislação do imposto de renda retido na
fonte ':"'bre rendimentos de aplicações financeiras,
inclu' . Je OlS.· .,;·;·~iár!os residentes ou domiciliados no
ext·;:nor". (,:;·ensa. ;:t nO 4.778/98)
RELATOR: Deputac: ,~)SÉ RONALDO
PARECER: pela com~Q:lbi':a .:de e adequação financeira
~ orçamentária do Projeto e do PL nO 4.778/98,
apensado, e, no mérito, pela rejeição de ambos
VISTA, em 10/11/99, ao Deputado José Pimentel

PROJETO DE LEI N° 404/99 - do Sr. José Pimentel 
que "toma obrigatória a instalação de porta de
segurança nas agências bancárias e dá outras
providências". (Apensado: PL nO 628/99)
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto â
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e do PL nO 628/99, apensado, com
Substitutivo, e pela rejeição da emenda apresentada a
este
VISTA CONJUNTA, em 10/11/99, aos Deputados Jorge
Khoury e Basílio Villani

PROJETO DE LEI N° 961/99 - do Sr. Chico da Princesa
- que "dispõe sobre a realização de sorteios de
prognósticos pela Caixa Econômica Federal
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto â
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:4·sessão
Último sessão: 25/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I, do RI)

A • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54,11):

PROJETO DE LEI N° 2.030-A/96 - do Sr. Inácio Arruda
- que "dispõe sobre as condições de segurança e

salubridade dos trabalhadores da limpeza encarregados
da coleta de resíduos sólidos"~

RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA

PROJETO DE LEI N° 3.730-A/97 - da Sra. Esther
Grossi - que "acrescenta dispositivo ao Artigo 77 da Lei
9.394/96".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO

PROJETO DE LEI N° 802-A/99 - do Sr. Ricardo
Noronha - que "altera a Lei nO "4..726, de 13 de julho de
1965, que d!spõe sobre os Serviços do Registro 'do
Comércio e Atividades afins, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO.

B • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.821-A/98 - do Sr. Hugo Biehl
que "acrescenta parágrafo ao art. 31 do Decreto-lei nO
1.5,98, de 26 de dezembro de 1977, que trata do
imposto sobre a renda".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N° 550-A/99 - do Sr. Wilson Santos 
que "estabelece alíquota mais gravosa, no âmbito do
imposto de renda, para a remuneração pela exploração
de obras audiovisuais estrangeiras".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N° 712-A/99 - do Sr. Sérgio Reis 
que "altera a Lei nO 4.506, de 30 de novembro de 1964,
que dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e
proventos de qualquer natureza ".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N° 919/99 • do Sr. Fetter Júnior - que
"estabelece a exigência de certidão negativa de tributos
municipais para obtenção de financiamento oriundo de
recursos públicos". •
RELATOR: Deputado CARUTO MERSS

PROJETO DE LEI N° 1.272199 • do Sr. Milton Temer
que "dispõe sobre a incidência do imposto de renda na
fonte sobre importâncias pagas a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior".
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

PROJETO DE LEI NO 1.526-A199 - do Sr. Ubiratan
Aguiar • que "dIspõe sobre isenção do Imposto de
Renda na premiação de vencedores de concursos
artfsticos, literários e cuJturais".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N° 1.648/99 • do Sr. Freire Júnior •
que "acrescenta parágrafo único ao art. 1° da lei nO
4.348. de 26 de j.....ho de 1964, e ao 8rt. 804 da Lei nO
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Proceaao
CIvil, dispondo sobre o prazo de validade de medida
liminar contra 8 Fazenda Pública".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
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PROJETO DE LEI NO 1.675199 - do Sr. Jorge Pinheiro 
que "torna obrigatória a existência de sistema de
segurança nas casas Jotéricas em todo o pafs".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N° 1.763199 - do Sr. Ricardo Barros 
que "altera o § 20 do Decreto nO 70.235, de 6 de março
de 1972, nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

Substitutivo (art. 119,11 e § 10)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N° 377199 - do Sr. Milton Temer - que
"dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte
incidente sobre lucros e dividendos pagos ou creditados
por pessoa jurfdica". (Apensado: PL nO 1.034195)
·RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA

~urso:3·sessão

Último sessão: 26/11/99

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A· Da Análise da Adequaçio Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 913-Al91 - do Senado Federal
(PLS nO 12191) (em apenso os PL nOS 2.521/89,
4.664190,4.952/90, 5.542/90, 1.544/91, 5.790190, 21191,
162191,350/91,43191,146191,340191,360191,417/91,
1.156/91, 1.40~91, 3.227192, 461/91, 718191, 1.040191,
1.334191, 1.378191, 1.409/91, 1.559191, 1.633191,
1.662191, 1.678191, 2.202191, 2.729/92, 1.761191,
1.831191, 1.851191, 1.878191, 1.929191, 1.952191,
2.371191, 2.219191, 2.257191, 2.547192, 2.607192,
2.713192, 2.879192, 3.006192, 3.113192, 3.246192,
3.670193, 3.921193, 3.944193, 3.976/93, 3.982193,
4.037193, 4.068193, 4.165/93, 4.191193, 4.209193,
4.586194, 4.628194, 4.659194, 4.805194, 60195, 249/95,
271195, 1.264195, 555195, 954195, 1.175195, 1.232195,
1.251195, 1.362195, 1.540196, 1.556196, 1.617196,
1.625196, 1.757196, 1.767196, 2.047196, 2.099196
2.116196, 2.117196,' 2.131196, 2.176196, 2.198196:
2.208/96, 2.212196, 2.275196, 2.583196, 2.888197
2.922187; 2.971/97, 3.145197, 3.151197, 3.183197:
3.211197; 3.218197, 3.341197, 3.341197, 3.348197,
3A84J97, 3.545t97. 3.582197, 3.583197, 3.634197 •
3.822197)· q.. "aItenI a Ieglslaçlo que dllp&t lObre o
Fundo de Garantia do Tempo de 5erviço, e di ouIraa
pnMd6ncia."
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Local: Plenário 09, Anexo 11
Horário:10h

PAUTA N° 30/99

A) Requerimentos:

Do Sr. João Paulo Cunha, solicitando seja criada, no
âmbito desta Comissão Permanente Subcomissão
Especial para acompanhar as denúncias de
irregularidades no pagamento de precatórios, no âmbito
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
DNER.

Da Sra. Vanessa Grazziotin, solicitando a criação de
Subcomissão Especial para acompanhar a fiscalização
da execução das obras de construção do Hospital Geral
Dona Francisca Mendes, em Manaus/AM.

Do Sr. Avenzoar Arruda, solicitando informações ao
excelentíssirno senhor Ministro dos Transportes sobre
obras na Parafba.

Do Sr. João Magalhães, solicitando informações junto a
Fundação Banco do Brasil - FBB, sobre os convênios
ceI~brados por esta Fundação e outros órgãos, no
penodo de Janeiro de 1998 até a presente data.

B) Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.O

12199 - do Sr. Miro Teixeira, que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle solicite
ao Tribunal de Contas da União, a realização de
inspeção, no Banco do Brasil S.A., sobre a contratação
de diversos serviços mediante dispensas de licitações,
com preços acima do mercado, bem como outras
ocorrências".
RELATOR: Deputado MAX MAURO
RELATÓRIO PRÉVIO: apresentado em 25/08199 
Favorável
VISTA ao Deputado João Leão em 20.10.99

PROPOSTA DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE N.o
14199 - do Sr. Miro Teixeira, que "propõe que a
ComiaaIo de FiscaHzaçlo Financeira e COntroJe realize
ato de fiscalizaçlo e controle da legaHdade dos
procedimentos administrativos por parte· do Instituto
NIlcionaI da Propri$dade Industrial- INPI, relativamente
à collbataçAo de projeto, sem Iicitaçio pública, com
viItaI à modemizaçio e revitalizaçlo do· seu ediffclo
sede".
RELAT~:Deputado MAX MAURO
RELATÓRIO PRÉVIO: apresentado em 10111199 
FIIVOIáveI, sugerindo auditoria
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COMISSÃO DE MINAS E
ENERGIA

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 29199

A· Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE D::RETO LEGISLATIVO N° 345/99 - da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC 947/99) - que "aprova o texto do Acordo de Sede
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Associação dos Países Produtores de
Estanho, em Brasilia, em 27 de maio de 1999.
RELATOR: Deputado GÉRvAslO SILVA
PARECER: favorável

constituindo fundo especial para financiar pesquisas e
fomentar a produção de energia elétrica a partir da
energia eólica e da energia solar." (Apensados: PLs nOS
692199 e 783/99)
RELATOR: Deputado ZÉ GOMES DA ROCHA
PARECER: contrário
VISTA aos Deputados Ivânio Guerra e Paulo
Feijó,10/08/99.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 26/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Câmara:

PRIORIDADE

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 84/99 - do
Senado Federal (PDS 01/97) - que "susta os efeitos da
Nota Conjur-Minfra nO 24192, aprovada pelo Senhor
Presidente da República, segundo despacho publicado
em 24 de março de 1992, na Exposição de Motivos nO
19/92, do Ministro de Estado da Infra-Estrutura."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 49/99 - do Sr.
Freire J~nior - que "altera a Lei Orgânica do Ministério
Público para proibir o porte de arma de fogo a bordo de
aeronave civil".
RELATOR: Deputado VIRGIUO GUIMARÃES
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 663199 - do Sr. Eduardo Jorge ~.'

que "alterap art. 1° da Lei nO 8.001. de 13 de março de
1990, que "define os percentuais da dlslrlbuiçlo da 
compensaçlo financeira de que trata a Lei n" 7.990, de
28 de dezembro de 1989, e dá outras provid6nclaI",

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 468/97 - do
Sr. Luciano Zica e outros - que "susta os efeitos do
Decreto Presidencial de 23 de maio de 1997, publicado
no D.O.U. de 24 de maio de 1994, que autoriza a cisêo
de FURNAS - Centrais Elétricas S/A, altera o objeto
social da NUClEN - Engenharia e Serviços S.A.,
autoriza a transferência da autorizaçao para conatnlçlo
e operação da Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto, ..
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado ARLINDO CHINAGLIA, em 1818199; -

MENSAGEM NO 1.136199 • do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Protocolo Adicional ao Acordo para a
ConservaçAo da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios

MENSÀGEM N°971199- do Poder Executivo· que
"submete à conslderaçio do Congresso Nacional o
envio de um contingente de peritos eleitorais, oficiais
militares de ligaçao e poNciais militares, todos
desarmados. os quais ficarao à disposiçao da Missao
das NaçOea Unidas no Timor Leste (UNAMET)".
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.787/97 - do Sr. Eduardo Jorge-
.._ que,"estabelece que o porte de armas de fogo legal será

, .• exclusivo paramilitares".
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA
PARECER: favorável ao PL 1.073/99 • do Poder
Executivo, na forma do substitutivo, e contrário aos
projetos de no' 2.787/97,479199, 888199,4.411/98,
581199, . ,948/99,392199, 400/99,1.044199, 752199.
798199, 849199, 851/99, 894199, 995/99, 861199, 982199,
1.028199, 1.038199, 1.061199, 1.153/99, 1.154/99.
1.1eeJ99, 1.245199. 1.269/99. 998199. 1.227199,
1.488199. 1.505199,1.566199, 1.591199,
1.811199,1.850199, 1.862199 e 1.879199

apreciaçlo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

B • Proposlç6e. ,uJelta. à
conclu.lva nu Coml••ee.:
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Umítrofes, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repúblíca
do Paraguai, em Brasília, em 19 de maio de 1999".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: favorável

Proposições sujeitas à apreciação
..onclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 580/95 - do Senado Federal - que
"dispõe sobre a nomeação dos representantes' oficiais
do País em organismos intemacionais de caráter
oficial".
RELATOR: LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: favorável a este e contrário às emendas de
nos 1 e 2
VISTA: Deputado SYNVAL GUAZZELLI

TRAMIÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 429199 - do Sr. Jaques Wagner 
que "proíbe contratos entre entidades ou empresas
brasileiras ou sediadas em território nacional e
empresas que exploram trabalho degradante em outros
países".
RELATOR: EDISON ANDRINO
PARECER: favorável, com emendas
VISTA: Deputado ALDO REBELO

PROJETO DE LEI N° 678/99 - do Sr. Freire Júnior - que
"altera dispositivos do Decreto-lei nO 9.760, de 5 de
setembro de 1946, que 'dispõe sobre os bens imóveis
da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO
PARECER: contrário a este e ao PL 740/99 apensado
VISTA: Deputado SYNVAL GUAZZELLI

PROJETO DE LEI N° 795199 - do Sr. Alberto Fraga 
que "estabelece norma para o envio de' acordos
internacionais sujeitos a referendo do Congresso
Nacional".
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAl.
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Deputado PEDRO VAlADARES

PROJETO DE LEI NO 1.109199 - do Sr.cartos Cury 
que "destina dez por cento da arrecadaçlo das loterias
às ações de segurança pública doa Estados e do Distrito
Federal". '
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO
PARECER: contrário
VISTA: DeputadoRENILDO LEAL

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÓES)

Decurso: 3- Sessão
Última Sessão: 26111/99

Projetos de Lei ("art. 119, I, e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 89/99 .do Sr. Alberto Fraga - que
"estabelece a organização dos Quadros nas Instituições
Militares Estaduais e do Distrito Federal.
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO

PROJETO DE LEI N° 1.860/99 - do Senado Federal 
que "institui o estudo dos dirÉlitos humanos na formação
policial".' -'
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAz NONO

COMISSÃO DE'SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

\.':.;

Reunião: Plenário 7, Anexó 11
Horário: 10 h

PAUTÀ 'N° 23/99

A - Requerimentos:

Do Senhor Cartos Mosconi - que "solicita a realização
de reunião de Audiência Rública, com a presença dos
Senhores: Dr.Gonçalo Vec;;ina Neto, Di~or-Presidente

da Agência' Nacional~.é .... Vigilârn:ia -Sanitária do
Ministério da Saúde; Dr. Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente da· Fundação, Nacional 2a saúde; Pro';
Heleno R. Correia Filho, da UNICAMP; Dr. Maarten
Immik. responsável pela área de nutrição da UNICEF,
em Brasília; Afrânio BarretO da Associação Brasileira de
Extratores e Refmadores de Sal (ABESAL), e Lynn Dee
Silver, Coordenadora do .. Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor - IDEC, para esclarecer a falta de iodo
no sal Pl'Qd~ido no Brasil".

B - Proposlç6es Sujeitas à-o Apreclaçio
pelo Plenário da Casa:

URGêNCIA

PROJETO Ô~LEf NO 55219500 S. (8) Pa\tk? Paim - que
-estende aos ferroviários da Rede F8novltlria Federal·
SÃ. e da Companhia de Tr~s Urbanos os beneffcios

.de que~'8 Lei nO 8.186; de 21 de maig dJ 1991, que
"diIp6e~ a cornplementaçlo de-~ de
ferroviários"": (Apensados os PL's nOS7~. 864195)
RELATOR: Deputado ARMANDO ABfuo
PARECER:~rIo 8 este. aos Pl'. n'iW. 864195
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PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NO 8047/86 do Sr.(a) Senado Federal
(PLS nO 57/83)- que obriga o registro dos
estabelecimentos hospitalares nos Conselhos Regionais
de Medicina.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável com 2(duas) emendas

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 34199 do
Sr.(a) Marcos de Jesus- que "cria Reserva Especial do
FPM para os Municípíos com IDH-M inferior a 0,65".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: favorável, com emenda

ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N° 769/99 do
Sr.(a) Pedro Valadares-que "susta a aplicação do
disposto no art. 6° da Portaria nO 4.883, de 16 de
dezembro de 1998". (APENSADOS: PDL'S N°S 5/99 E
7199)
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: favorável a este e aos Projetos de Decretos
Legislativos nOs 5 e 7 de 1999, com substitutivo

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1814-8/91 do Sr.(a) Senado
Federal (PLS nO 64/91)- que "exige autorização préVia
do Ministério da Saúde e do órgão Ambiental Federal
para a importação de resíduos para reciclagem
industrial e outros fins, em conformidade com o artigo
225 da Constituição". (APENSADOS OS PL'S N°S
1.137191, 1.154/91,4.131/89,447191 E 2.932/92)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável a este e aos Projetos de Lei nOs
4.131/89, 447191, 1.137/91, 1.154191 e 2.932192,
apensados, na forma do Substitutivo adotado na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NO 505191 do Sr.(a) Paulo Paim- que
revoga a alínea ,. cio artigo 20 do Decreto-Lei nO 73, de
21 de novembro de 1966, extinguindo o Seguro
ObrIgatório de Verculos Automotores. (APENSADOS
OS PL'S 727195, 1.316195, 1.330195, 2.640196,
3.871197)
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: contrário a este • aQl Projetos de Lei nOS
727195, 1.316195, 1.330195, 2.640196 e 3.871197,
apensados

PROJETO DE LEI NO 4702-A194 do Sr.(a) Eduardo
Jorge- que I"dlapOe sobre a crlaçlo da Farmácia Popular
e di outrU'pr0vid6nc18s".
RELATORA: Deputada UDIA QUINAN
PARECERi favorável. com 3 (trIa) emendas

PROJETO DE LEI N° 1193195 do Sr.(a) Jorge Anders
que' "determina o desconto ele cinquenta por cento
(50%) na cobrança do valor de passagens para idosos
com mais de" sessenta anos, aposentados, pensionistas
e ex-combatentes". (APENSADOS: PL'S N°S 2.740/97,
3.475197, 3.670/97, 3.695/97, 3.706/97, 4.316/98,
4.644198, 387199, 608199, 901/99, 909/99, 979/99 E
1.106199)
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: contrário a este e aos Projetos de Lei nOs
2.740/97, 3.475197, 3.670/9~." 3.695/97, 3.706/97,
4.316/98, 4.644/98, 387/99, 608/99, 901/99, 909/99,
9~9/99 e 1.106/99, apensados

PROJETO DE LEI N° 1888196 do Sr.(à) Rita Camata
que "estabelece requisitos para a concessão, por
instituições públicas, de financiamento, crédito e
benefícios similares".
RELATOR: Deputado DARC[SIO PERONDI
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1966-A/96 do Sr.(a) Antônio do
Valle- que acrescenta parágrafo 3D ao artigo 23 da Lei nO
8.212, de 24 de julho de 1991, que reduz encargos
sociais em 50% para o trabalho avulso ou temporário de
natureza rural.
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2004196 do Sr.(a) Jair Bolsonaro
que "dispõe sobre o valor da pensão deferido aos
beneficiários dos servidores públicos mortos em
consequência de ato ou fato relacionado com o
movimento de repressão. no período de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agOl?to de 1979, e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2942/97 do Sr.(a) Eduardo Jorge
que "institui, no Sistema Único de Saúde - SUS, o
Programa de Prevenção e Assitência Integral às
pessoas portadoras do traço falciforme e com anemia
falforme, e dá outras providências". (APENSADO: PL N°
4.008197)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contrário a este e ao Projeto de Lei nO
4.008197, apensado

PROJETO DE LEI N° 3175197 do Sr.(a) Eduardo Jorge
que "dispõe sobre o exercício da profissão ele Técnico
em Obstetrícia".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Jorge Alberto, em
10.11.99

PROJETO DE LEI NO 3451197 do Sr.(a) Júlio Redecker·
que "acrescenta parágrafo ao art. 22 da lei nO 8.212, de
24 de julho de 1991, para permitir a deduçAo, da
contribuiçlo previdenciária, das quantias pagas pela
empresa a titulo de assistência médica a seus
empregados".
RELATOR: Deputado EULER MORAES
PARECER:: favorável, com substitutivo
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PROJETO DE LEI N° 3453-AI97 do Sr.(a) serafim
Venzon- que "obriga as agências de viagem e turismo a
fazerem seguro para seus clientes e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3584-Al97 do Sr.(a) Aroldo
Cedraz- que "dispõe sobre a suspensão do pagamento
dos débitos das Prefeituras Municipais junto· ao Fundo
de Garantia do Tempo de serviço - FGTS e ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, no caso de
municípios atingidos por seca ou enchente".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3614197 do Sr.(a) Luiz Alberto
que "estabelece a obrigatoriedade da identificação
étnico-racial nos serviços de saúde públicos e privados".
(APENSO O PL N° 3.875/97) .. .
RELATOR: Deputado ARMANDO ABluo
PARECER: favorável a este e contrário ao PL nO
3875/97,apensado

PROJETO DE LEI N° 3786197 do Sr.(a) Femando
Zuppo- que "dispõe sobre inscrições em Braile nos
medicamentos".
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI
PARECER: favorável a este e ao Emenda apresentada
na Comissão, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3842197 do Sr.(a) Inácio Arruda
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do
exame Emissões Evocadas Otoacústicas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 3854/97 do Sr.(a) Adão. Pretto e
outros- que "dispõe sobre a participação dos
agricultores no processo de classificação e recebimento
do fumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Jorge Costa, em
30/06/99

PROJETO DE LEI NO 4026197 do Sr.(a) Paulo Paim
que "altera o art. 29 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991".
RELATOR: Deputado DARCfslO PERONDI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NO 4031197 do Sr.(a) Paulo Paim
que "altera dispositivo do art. 103 da Lei nO 8.213, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4036197 do Sr.(a) Paulo Paim
que "altera dispositivo do art. 58 da Lei nO 8.213, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4089198 do Sr.(a) Enio Bacci- que
institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame de mamografia, custeados pelo SUS.
(APENSADOS: PL'S N°S 441/99 E 848199)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e aos
Projetos de Lei nOs 441/99 e 848/99, apensados

PROJETO DE LEI N° 421419a do Sr.(a) Udia Quinan
que "isenta os trabalbadores deficientes físicos e visuais
do imposto de renda e da e<:mtribuição do INSS".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAVDE
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 4220/98 do Sr.(a) João
Fassarella- que "dispõe Sobre a reserva, nos
empreendimentos imobiliários, de unidades destinadas
a pessoas portadoras de deficiência física".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER:fuvorável .
VISTA concedida aos Deputados Jorge Costa e Lídia
Quinam, em 30/06/99

PROJETO DE LEI N° 4297/98 do Sr.(a) Serafim
Venzon- que "dispõe sobre a emissão de nota fiscal de
serviços prestados por hospitais conveniados ou
contratados pelo Sistema Único de Saúde".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4327/98 do Sr.(a) Pedro Canedo
que "institui a passagem gratuita em transportes
coletivos para acompanhantes de pessoas portadoras
de deficiência que sejam dependentes dos mesmos
para sua locomoção".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Jorge Costa, em
30/06/99 .

PROJETO DE LEI N° 4713/98 do Sr.(a) Paulo Paim
que "altera dispositivos da Lei nO 8.212, de 24 de julho
de 1991 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4738198 do Sr.(a) Veda Crusius
que altera o inciso V do art. 88 da Lei 8.069, de 13 de
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e
dê outras providências.
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAM
PARECER:: fuvorável
VISTA concedida ao Deputado Dr. Rosinha, em
10.11.99

PROJETO DE LEI NO 4823198 do Sr.(a) RIta Camata e
Hélio Bicudo- que altera a Lei nO 8.069, dé13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N° 41/99 do Sr.(a) Paulo Rocha- que
"dispõe sobre os direitos básicos dos portadores do
vírus da AIDS e dá outras providências". (APENSADO
O PL N° 106/99)
RELATORA:Depu~daTETEBEZERRA

PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de
Lei nO 106/99. apensado

PROJETO DE LEI N° 169/99 do Sr.(a) José Pimentel
que "concede isenção do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes
sobre equipamentos e medicamentos destinados ao
tra~mento de diabetes".
RELATOR: Depu~do URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável
VISTA concedida aos Deputados Carlos Mosconi, Dr.
Rosinha, Jorge Alberto e Vicente Caropreso, em
15/09/99

PROJETO DE LEI N° 220/99 do Sr.(a) Pedro Valadares
que "Acrescen~ incisos ao art. 473 da consolidação das
Leis do Trabalho. para dispor sobre faltas justificadas
em casos de enfermidades de filho". (APENSADO: PL
N° 1.214/99)
RELATOR: Depu~do DJALMA PAES
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei nO
1.214199, apensado, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 261/99 do Sr.(a) Barbosa Neto
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção em
etique~s. de orien~ções impressas que versem sobre
exames preventivos do Câncer de Mama, Colo do Útero
e de Prós~~ e dá outras providências".
RELATOR: Depu~da RITA CAMATA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 554/99 do Sr.(a) Sampáio Dória
que Institui remuneração salrial mínima para o setor
privado da economia desvinculada do salário mínimo.
RELATOR: Depu~do ALCEU COLLARES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 684/99 do Sr.(a) Freire Júnior
que "Obriga os hospi~is, casas de saúde e
es~belecimentos assemelhados a manter enfermeiros
diplomados nas condições que especifica".
RELATORA: Depu~da L1DIA QUINAN
PARECER:: favorável

PROJETO DE LEI N° 715199 do Sr.(a) José Unhares
que "assegura acesso de religiosos, para fins de
assistência, nos h08pi:siS, clinicas e similares de ordem
pública ou priva0;'.:. (AP:::~SADOS: PL'S NOS 881199 E
1.293199)
RELATOR: Deputado SE:~GIO CARVALHO
PARECER: favorável a este e contrário aos Projetos de
Lei nOs 881199 e 1.293199, apensados

PROJETO DE LEI N° 809/99 do Sr.(a) Maria do carmo
Lara- que "dispõe sobre a descentralização doa
recursos destinados a programas de atendimento aos
desnutridos· e às gestantes em risco nutricional e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1294199 do Sr.(a) Ivan Paixao
que "dispõe sobre a distribuição gratui~ de produtos
farmacêuticos e orien~ção terapêutica para t~mento

do ~bagismo pela rede pública de atenção à saúde".
RELATOR: Deputado DR.ROSINHA
PARECER:: favorável

PROJETO DE LEI N° 1432199 do Sr.(a) Alcione
Athayde- que "institui o 12 de agosto como Dia Nacional
da Juventude". •
RELATOR: Deputado RAIMUNGO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4891199 do Sr.(a) Zulaiê Cobra
que "altera a Lei nO 8.212. de 24 de julho de 1991. e a
Lei nO 8.213. de 24 de julho de 1991. instituindo nova
categoria de segurado obrigatório da Previdência
Social",
RELATOR: Depu~do OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

PAUTA N° 29/99

A· Relatórios em Geral:

RECLAMAÇÃO - do Sr. Raimundo Nonato Alves
Cavalcante
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

B· Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 33/88 - do Sr.
Paulo Paim - que "dispõe sobre a proteção contra a
despedida arbitrária ou sem justa causa do trabalhador
e, dá outras providências-. (Apensadôs: PLP's nOS
112189, 04/95, 66195 e 93196)
RELATOR: Deputado JOVAlR ARANTES
PARECER: contrário ao Projeto de Lei Complementar nO
33188 e aos Projetos de Lei Complemen~r nOS 04195,
66195,93196 e 112189, apensados

PROJETO DE LEI N° 4.201198 • do Ministério pablico
da União (MSC PGR nO 01198) - que "dispõe sobre a
criaçao de Procuradorias da Rep(lblica em Municípios e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 59199 - da Sra.
Nair Xavier Lobo - que "estende os direitos assegurados
à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a
quem detiver a guarda de seu filho".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável

C - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJ~ODE LEI N° 2.660-Al96 - do Poder Executivo
(MSC nO 1.288196) - que "dispõe sobre o tempo de
direção do motorista de caminhões e ônibus trafegando
em rodovias".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 2.660-Al96 e
contrário à emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 3.135/97 - do Superior Tribunal
de Justiça - que "dispõe sobre a criação da gratificação
pelo efetivo exercício em Varas Federais de difícil
provimento aos Juízes Federais e Juízes Federais
Substitutos, e dá outras providências".
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.550/98 - do senado Federal
(PLS nO 241195) - que "altera o art. 389 do Decreto-Lei
nO 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT)".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Augusto Nardes, em 09/06/99

PROJETO.DE LEI N° 4.750/98 - do Ministério Público
da União (MSC PGR nO 03/98) - que "dispõe sobre a
criação de cargos de confiança e funções
comissionadas no âmbito do Ministério Público Federal,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável
VISTA ao cep. Jovair Arantes, em 06/10199

PROJETO DE LEI N° 611199 - do Sr. Waldomiro
Fioravante - que "reguJamenta o inciso XIX do arl 10 da
Constitulçlo Federal, dispondo sobre a licença
paternidade, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LAlRE ROSADO
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA 801 Deputados Paulo Rocha e
Pedro Henry. em 06110/99

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.304/93 - do Sr. Max
.Rosenmann - que "di nova~ à aUnea "r; do
artigo 27, da Lei nO 4.886, de 9 de dezembro de 1965,

. que "regula as atividades doa representantes comerciais
autOnomoa".

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Roberto Argenta. em 09106/99

PROJETO DE LEI N° 631195 - do Sr. Júlio Redecker
que "acrescenta parágrafo ao artigo 477 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.336-Al96 - do Sr. Femando
Ferro - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização de avaliação periódica de saúde e análise
laboratorial para trabalhadores expostos a produtos
agrotóxicos, seus componentes e afins".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável, com emenda
VISTA ao Deputado Pedro Henry, em 01/09/99

PROJETO DE LEI N° 2.569-Al96 - do Sr. Serafim
Venzon - que "inclui o inciso IV no art. 168 da
Consolidação das Leis do Trabalho. de forma a
estabelecer a obrigatoriedade de exame médico anual
para os trabalhadores que exercem funções em contato
permanente com materiais radioativos, inflamáveis e
poluentes. conforme classificação do Ministério do
Trabalho.
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto de
Lei nO 2.569-Al96 e à emenda apresentada na
Comissão

PROJETO DE LEI N° 2.774/97 - do Sr. Paulo Rocha 
que "dá nova redação ao art. 195 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT. aprovada pelo Decreto-lei n°
5.452, de 1° de maié de 1943". (Apensado: PL nO
1.171199)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto de
Lei nO 2.774/97 e ao Projeto de Lei nO 1.171199,
apensado

PROJETO DE LEI N° 3.829/97 - do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "dispõe sobre a estabilidade provisória no
emprego do trabalhador cuja companheira estiver
grávida-o
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: favorável, com emenda
VISTA CONJUNTA aos Deputados Pedro Henry e
Fátima P8taes, em 06110/99

PROJETO DE LEI ti' 14/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
-altera o artigo 224 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943 - Consolldaçio das Leis do Ti1Ibalho-.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FlEURY
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 257199 - do Sr. José Pimentel 
que "altera o art. 615 da ConIoIidaçIo das Leis do
Trabalho - CLT; a fim de estabelecer a prorrogaçlo de
acordo ou convençAo coletiva enquanb nIo for
celebrado novo instrumento normativo."
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RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECE~: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Paulo Paim e Pedro
Henry, em 06/10/99

PROJETO DE LEI N° 339/99 • do Sr. Milton Temer - que
"acrescenta novo parágrafo e dá nova redação ao
parágrafo único do art. 463 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 425199 - do Sr. João Coser· que
"dispõe sobre o registro dos amarradores e
desatracadores avulsos no Órgão Gestor de Mão-de
Obra do trabalho portuário, previsto no art. 18 da Lei nO
8.630, de 25 de fevereiro de 1993".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 461-A/99 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "institui o Passe Uvre no Transporte
Coletivo, em todo o Território Nacional, para os
Carteiros e Mensageiros da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECr.
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 573/99 - do Sr. Raimundo
Colombo - que "limita a incidência da contribuição
sindical rural".
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 823/99 • do Sr. Serafim Venzon •
que "altera o art. 162 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943, a fim de permitir a contratação de
empresas especializadas para a prestação de serviços
de segurança e saúde do trabalhador".
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado PEDRO EUGI:NIO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 880/99 • do Sr. Nelson Pellegrino 
que "dispõe sobre o piso salarial dos vigilantes".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 974199 - do Sr. Rubens Furtan 
que "declara passlveis de usucapiao as áreas
abrangidas pelos extintos aldeamentos de índios de SAo
Miguel e Garulhos, e Pinheiros e Barueri, no Estado de
SAo Paulo, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 1.006199 • do Sr. José Janene •
que "acrescenta artigo à Conaolidaçlo das Leis do
Trabalho, a fim de coibir a ütigAncia de má-fé".
RELATOR: Deputado JOVAlR ARANTES

PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 1.006/99·e
contrário à emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 1.134/99 - do Sr. Antônio Carlos
Biscaia - que "dispõe sobre a efetivação de pagamentos
e recebimentos da remuneração do trabalho e dos
benefícios previdenciários efetuados mediante depósito
bancário, por pessoa física e jurídica, de direito público
ou privado".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Pedro Henry, em 10/11/99

PROJETO DE LEI N° 1.398199 - do Sr. Moreira Ferreira
- que "acrescenta parágrafos ao art. 11 da Consolidação
das Leis do Trabalho, sobre a prescrição no processo
do trabalho·.
RELATOR: Deputado RICARDO NORONHA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.455/99 - do Sr. Ademir Lucas 
que "revoga o art. 376 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT para permitir a realização de horas
extras por mulheres·.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 42 Sessão
Última Sessão: 25/11/99

PROJETO DE LEI N° 390/95 - do Sr. João Mellão Neto 
que "regulamenta a livre associação sindical de
trabalhadores e empregadores e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.713-A/97 - do Sr. Paulo Paim·
que "protege, na tonna da lei, o doador de órgãos e o
trabalhador submetido a transplante de órgãos".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI ND 83-A/99 - do Sr. Luiz Piauhylino •
que "dispõe sobre a adequação dos sistemas
computacionais à transição para o ano 2000".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI NO 214199 • do Sr. Ricardo Berzoini •
que "dá nova redaçlo ao parágrafo segundo do artigo
224 da ConsoUdaçIo das Leis do Trabalho· Decreto-Lel
nO 5.452, de 1D de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
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PROJETO DE LEI N° 388/99 - do Sr. Milton Monti - que
"regulamenta a realização de rodeios, similares e dá
providências correlatas". (Apensado: PL nO 1.679/99)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N° 555-A199 - do Sr. Robson Tuma 
que "proíbe o exercício, pelas pessoas que identifica,
durante o prazo que estabelece e para os postos que
enumera, de cargos, empregos, funções e demais
formas de prestação de serviços para pessoas jurídicas
que tenham sido objeto de transferência do domínio
público para o privado".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 677/99 - do Sr. Freire Júnior - que
"dispõe sobre a fixação dos valores das contribuições
anuais, multas disciplinares, taxas e emolumentos
dévidos às entidades de fiscalização de exercício
profissional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO EUGI:NIO

PROJETO DE LEI N° 812-A199 - do Sr. Antônio Carlos
Biscaia - que "disciplina o exercício da profissão de
carregador de bagagens nos aeroportos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 1.107-A199 - do Sr. Bispo
Rodrigues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as
agências estrangeiras de publicidade e propaganda,
quando contratadas por empresas nacionais para a
realização de trabalhos de sua área no Brasil, utilizarem
trabalhadores brasileiros na composição da mão-de
obra prevista para a respectiva execução do serviço".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 1.397/99 - do Sr. Moreira Ferreira
- que "dá nova redação ao art. 897 e seus parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho, sobre agravos de
petição e de instrumento".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.419/99 - do Sr. Duílio
Pisaneschi - que "altera dispositivo da Lei nO 9.427, de
26 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI NO 1.443199 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realizaçAo de
exame toxicológico para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI N° 1.457199 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "estabelece prazo para reclamatórias
trabalhistas, preseriçAo de direitos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI NO 1.470199 - do Sr. Marcelo Déda 
que "dispõe sobre o exercfcio profissional da
especializaçAo de Engenheiro de Petróleo".
RELATOR: Deputado PEDRO coRRi:A

PROJETO DE LEI N° 1.472199 - do Sr. Antônio Feijão
que "regulamenta o art. 14, §§ 1° a 4° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o art. 235, IX,
"a" e "b" da Constituição Federal, a Lei Complementar
nO 41, de 22 de dezembro de 1981, e o art. 31 da
Emenda Constitucional nO 19, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 1.489/99 - do Sr. Paes Landim 
que "regulamenta o § 2° do art. 74 da Constituição
Federal".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI N° 1.539199 - do Sr. Ricardo Noronha
- que "dispõe sobre a profissão de Publicitário e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 1.561/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera o art. 844 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, e dá outras providências".
(Apensado: PL nO 1.690/99)
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 1.564/99 - do Sr. Francisco Garcia
- que "altera o inciso 11 do art. 9° da Lei na 7.998, de 11
de janeiro de 1990, reduzindo o tempo mínimo exigido
de cadastramento do empregado junto ao Fundo de
Participação PIS-PASEP, para fins de recebimento do
abono salarial".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 1.573/99 - do Sr. Caio Riela - que
"dispõe sobre a profissão de fotógrafo e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1.592199 - do Sr. Enio Bacci - que
"institui a substituição gradual do papel branqueado a
cloro pelo tipo não c1orado nos órgãos da administração
pública direta ou indireta do Govemo Federal e dá
outras providências".(Apensado: PL nO 1.634/99)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N° 1.597/99 - do Sr. Marcelo Barbieri
- que "cria o Conselho Federal dos Técnicos de
Segurança do Trabalho - CONFETEST - e os
Conselhos Regionais dos Técnicos de Segurança do
Trabalho - CORETEST, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N° 1.611199 - do Sr. Marcos Rolim 
que -acrescenta artigo à Consolidaçlo cIaa Leis do
Trabalho - CLT, para conceder licença f'8IIU18rada à
empregada adotante ou com guarda judicialde menor".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI NO 1.632199 - do Sr. Jorge Tadeu
Mudalen - que "revoga os árts. 5° e ..6 do Decreto nO
21.981, de 19 de outubro de 1932, que-:- "reguta a
profissIo de Leioelro em todo o Pais", 8 o 8rt. 3° da Lei
nO 4.021, de 20 de dezembro de 1961, que "cria a
profIssIo de Leiloeiro Rural e dá outras pnMdInciu".
RElATOR: Deputado PEDRO EUGI:NIO
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PROJETO DE LEI N° 1.637199 - da Sra Esther Grossi 
que "dispõe sobre a colocação obrigatória de obras de
arte em edificações do poder público federal".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N° 1.653199 - do Sr. Simão Sessim 
que "dispõe sobre a compensação de dívidas
municipais relativas às contribuições previdenciárias
arrecadadas peloll'lstituto Nacional do Seguro Social
(INSS), e as relativas ao Fundo de Garantià do Tempo
de Serviço (FGTS) e aos Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/ PASEP)".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.657/99 - do Sr. Geraldo Magela
- que "eJispõe sobre a "contratação de estagiários pelas
pessoas jurídicas de direito privado e órgãos da
administração pública, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 1.667/99 - do Sr. Dr. Rosinha 
que "institui a carta de fiança para locação de imóvel
residencial por servidores civis e militares da União".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~

PROJETO DE LEI N° 1.673/99 - do Sr. Enio Bacci ~ que
"dispõe sobre a proibição de descontos nos salários dos
frentistas de postos' de combustíveis em função da
ocorrência da emissão de cheques sem fundos e dá
outras providências". (Apensado: PL nO 1.749/99)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI N° 1.718/99 - do Sr. Sérgio Novais
que "autoriza a utilização de vantagens salariais
judicialmente reconhecidas para pagamento de dívidas
junto à União e bancos públicos".
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI N° 1.766/99 - da Sra. Ângela
Guadagnin - que "modifica a Lei nO 5.584, de 26 de
junho de 1970, que "dispõe sobre normas de Direito
Processual do Trabalho, altera dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a
concessão e prestação de assistência judiciária na
Justiça do Trabalho e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI NO· 1.767199 - do Sr. De Velasco 
que "define o grupo ecollÕmico como empregador e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI NO 1.n5l99" do Sr. Sérgio Novais·
que "altera o art. 522 da ConsolidaçAo das .Leis do
Trabalho· CLT, para dispor sobre composição da
diretoria e do conselho fiscal dos sindicatos·.
RELATPR: Deputado LUCIANO ÇASTRO .

PROJETO DE LEI NO 1.779199 - do Sr. Bispo
Wande"" • que "concede adicional de insalubridade
aos ~'f3alhadores que atuam no combate à raiva dos
animáiS herbfvoros".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZJOTlN

PROJETO DE LEI N° 1.781199 • do Sr. Jovair Arantes·
que "dispõe sobre o cancelamento das sanções
administrativas que discrimina, aplicadas a servidores
públicos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SAN-TOS

PROJETO DE LEI N° 1.788/99 - do Sr. Freire Júnior·
que "veda a contratação, pela Administração Pública, de
empresas inadimplentes com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS e com o Programa de
Integração Social· PIS". -•.
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 1.789/99 - do Sr, Freire Júnior·
que "regulamenta o custo e o pagamento de serviços
gráficos oficiais quando organizados em autarquias,
empresas públicas ou sociedade de economia mista".
RELATOR: Deputado RICARDO NORONHA

PROJETO DE LEI N° 1.793/99 - do Sr. João Magno •
que "acrescenta parágrafos ao art. 477 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de determinar ao
empregador a obrigação de fornecer ao empregado, no
ato da rescisão de contrato de trabalho, documento
comprobatório das atividades por ele exercidas em
condições especiais".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N° 1.804/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "dispõe sobre o pagamento de dividas de entidades
sindicais resultantes de processos judiciais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.820/99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "dispõe sobre promoções de praças, por tempo de
serviço, na Policia Militar do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 1.830/99 - da Sra. Maria Elvira 
que "dispõe sobre o exercício da profISsão de
Turismálogo e autoriza a criação do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais de Turismo".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA:

PROJETO DE LEI N° 1.846199 - do senado Federal
(PLS nO 493/99) • que "autoriza a criação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais dos Técnicos
Industriais".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PROJETO DE LEI NO 1.869199 • do Sr. Júlio Redecker 
que "autoriza o Poder Executivo a doar o irrl6vel que
meneiana".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

Substitutivos (art. 119, •• 8 § 10)

Decurso:4 2- Sessão
Última Sessão: 29/11/99

A PROPOS/çAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO
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PROJETO DE LEI N" 3.624/97 - do Sr. I"uiz Mãximo 
que "altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de
maio de 1943, estabelecendo a imprescindibilidade da
presença do advogado nas ações trabalhistas e fixando
critérios para a determinação de honorários
advocatícios". (Apensado: PL n" 4.617/98)
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Local: Plenário 11, anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 20/99

A • Requerimento:

Do Sr. Neuton Lima - que "requer a realização de
audiência pública, com a presença dos Senhores
Eduardo Bittencourt Carvalho - Presidente do Tribunal
de Contas de São Paulo, lram de Almeida Saraiva 
Presidente do Tribunal de Contas da União, e Miguel
Gufcow - Coordenador da 3a Câmara do Consumidor e
Ordem Econômica da Procuradoria-Geral da República,
para prestarem informações sobre a fiscalização junto
às conceSsionárias responsáveis pela manutenção de
rodovias, mediante pedágio nas estradas do País".

8 • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO-N9~243/99 - da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC na 249/99-PE) • que "aprova o texto de Emenda.
por Troca de Notas, ao Acordo sobre Transportes
Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebrada entre a
República Federativa do Brasil e a República do Chile,
em Brasília, em 3 de dezembro de 1998".
RELATOR: Deputado ALOlzlO SANTOS
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 71/99 - do
Sr. Cartos santana - que "susta a aplicação do disposto
em itens do Anexo I da Resoluçao nO 51, de 1998, do
Conselho Nacional de Transito". .

. RELATOR: Deputado Duluo PISANESCHI
PARECER: favorável

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 167199 - do
Sr. Jair Meneguelli e outros • que "susta os efeitos da
Portaria nO 179-AlSTE, de 24 de. março de 1999, do
Departamento de Aviação Civil - (DAC)".
RELATOR: Deputado CARLOS DUNGA
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado cartos Santana, em 27.10.99

c - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.428/99 - do Poder Executivo
(MSC nO 1.096/99) - que "altera dispositivos da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA à Deputada Teima de Souza, em 27.10.99

PROJETO DE LEI N° 1.541/99 - do Senado Federal
(PLS na 193199) - que "altera a Lei na 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de
Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que
especifica, sob a designação BR-432".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 835/99 - do Sr. Luciano Castro •
que "altera dispositivo da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, sobre identificação de veículo".
RELATOR: Deputado GLYCON TERRA PINTO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Neuton Lima, em 27.10.99

PROJETO DE LEI N° 1.013/99 - do Sr. ~nio Bacci - que
"dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de
deficiência fisica ao sistema de transporte coletivo e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Chico da Princesa.!'t3m 27.10.99

PROJETO DE LEI N° 1.261/99 - do Sr. Raimundo
Colombo - que "dispõe sobre o tempo de uso de
veículos destinados para o transporte escolar e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS DUNGA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NO 1.386199 - do Sr. Wanderley
Martins - que "insere parágrafo único no art. 85 da Lei nO
9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trtnsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 3.876/97 - do Sr. Paulo Rocha 
que "altera o art. 66 da lei nO 9.503 - Código c:tct Trtnsito
Brasileiro" (apensado o PL no 4.889199).
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA i
PARECER: favorável a este e ao de no 4.~199, com
substitutivo ,}' i,
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PROJETO DE LEI N° 646/99 - do Sr. lédio Rosa - que
"altera o art. 320 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro"
(apensados os PLs. nOs. 840/99 e 1.035199).
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ
PARECER: favorável a este e ao de nO 1.035/99,
apensado, com sUQstitutivo, e contrário ao de nO 840/99,
apensado ':' _ .

PROJETO DE LEI NO, 826/99 - do Sr. Pedro Fernandes 
que "dispõe sobre a concessão de gratuidade no
transporte coletivo urbano para alunos do ensino
fundamental da rede pública" (apensado o PL nO
1.025/99).
RELATOR: Deputaoo GONZAGA PATRIOTA
PARECER REFORMULADO: favorável a ~ste ::om
emendas, e contrario ao de nO 1.025/99, apensado

r::ROJETO DE LEI NO'1.088/99 - do Sr. Augusto Nardes
Je "altera a legislação referente aos seNiços públicos

_~ Istrais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.308/99 - do Sr. Coronel Garcia 
que "revoga o inciso VII do art. 19 e altera a redação
dos incisos 11 e 111 do 'art. 22 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997". '
RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO
PARECER: favorável, Com substitutivo

AV 15 O 5

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS

Decurso: 1· sessão
Última sessão: 30/11/99

Substitutivo (art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PRomo DE LEI N° 1.502199 - do Sr. 19or Avelino 
que "acrescenta parágrafo único ao art. 65 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que criou o Código
de T~~itoBrasileiro" (apenso o PL nO 1.514199).
RELATOR: Deputado ALOlzlO SANTOS

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 • AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 4/99

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidado:
• Dr. HINZ GEORG HERWIG, Presidente do Fórum de
Secretários de Transporte dos Estados.

PROJETO DE LEI N° 1.615-A, 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 Transporte, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

COMISSÃO ESPECIAL
APLICAÇÃO DO CÓDIGO

DE TRÂNSITO

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 8/99

Elaboração do novo roteiro de audiências
públicas com 08 Senhores Ministros de
Estado da Justiça, Saúde e Educação;
Cronograma de visitas a Estados da
federação; Apreciação do anteprojeto de
resoluçio que "Cria a Comissão
Permanente de Aplicação do Código de
Trinsito".'

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC 136-A/99 -INATIVOS

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 14h30min

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

AVISO

EM FASE
DE EMENDAS

DE
(10

PAUTA N° 2/99

Definição do roteiro dos trabalhos.

AVISO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso:4a Sessão
Última Sessão: 02.12.99·

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
EMENDAS (~~ PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137-A,

DE 1999 - do Poder Executivo (MSC nO 1.543199) - que
"estabelece limite para remuneração, subsídio, provento
ou pensão, aplicável aos três Poderes Públicos e ao
Ministério Público".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202. § 3°)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 639-A,
DE 1999 - do Sr. José Carlos Aleluia e outros - que "dã
nova redação ao parágrafo 5° do art. 14 da Constituiçio
Federal". (Apensada: PEC 4-A/99).
RELATOR: IBRAHIM ABI-ACKEL.

.Decurso: 7a Sessão
Última Sessão: 29.11.99

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 639-A/99

(APENSADA: PEC 4-A/99)
INELEGIBILIDADE

AVISO

DE
(10

FASE
EMENDAS

EM
DE

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 137-A/99 - SUBTETO

PAUTA N° 2199

Elaboração do roteiro dos trabalhos.

Local:·Plenário 6, Anexo 11
Horário: 14h30min

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 136-A,
DE 1999 - do Poder Executivo (MSC nO 1.542199) - que
"dispõe sobre a contribuiçio para manutenção do
regime de previdência dos servidores públicos, dos
militares da União e dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.

Decurso:4a Sessão
Última Sessão: 02.12.99
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ATOS DcfpRESIDENTE

Apostila

Por força do artigo 10 da Resolução nll 70, de 24
de novembro de 1994, HÉLVIO MARTINS DE
SOUZA, aposentado no Cargo de Diretor, 51mbolo
PL-1, do Quadro de' Pessoal da Câmara dos
Deputados, passa a fazer jus a remuneraçêo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo, Padrão
45, acrescida das vantagens previstas nos artigos 111,

§ 111, e 411 da Resoluçêo nll 70, de 24 de novembro de
1994, a partir de 111 de julho de 1994.

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - José Wilson Barbosa J(lnior - Diretor
Administrativo.

Apostila

Por força do artigo 10 da Resolução nll 70, de 24
de novembro de 1994, JOAQUIM MARIO RIBEIRO
DE ALBUQUERQUE LIMA, aposentado no cargo de
Diretor-Sfmbolo PL-1, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, passa a fazer jus à
remuneraçêo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - Padrão 45, com os proventos acrescidos
das vantagens previstas nos artigos 111, § 111, e 411 da
Resoluçêo nll 70, de 24 de novembro de 1994, a partir
de 111 de julho de 1994.

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - José Wilson Barbosa J(lnlor - Diretor
Administrativo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nIl 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ADRIANA DOS SANTOS PEIXOTO, ponto n1l 13358,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Segundo Secretário.

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999 - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I da Lei nA 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
AURI:A AUGUSTA BRUEL, ponto nll 10.209, do

- -
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Uder do Partido Progressista
Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999"- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara os Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I,
aUnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n1l 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
INOllSON QUEIROZ, ponto n1l 12424, do cargo de
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Uder do Partido Progressista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999 - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n1l 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARCIA OSÓRIA DA COSTA PEREIRA, ponto nll

13231, do cargo de Assistente Técnico de Comissão
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicaçêo e Informática, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999"- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputado$," no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARCUS ELlCIUS DE SOUSA LIMA, ponto nA
13035, do cargo de Assistente Técnico de Gabineté
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Segundo Suplente dos Secretários.

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I,



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1A, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nA 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6ll da Lei nA 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo Sll, item
11, da Lei nA8.112, citada, INOILSON QUEIROZ para

O Presidente da Cêmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere oartigo 1A, item I,
al[nea a, do Ato da Mesa nA 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Ada Lei nA8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo Sll, item
11, da Lei nA 8.112, citada, CLAUDIA RICHTER
TRANQUILLlNI para exercer, no Gabinete do
Segundo Secretário, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto C, CNE-12, do quadro de Pessoal da Cêmara
dos Deputados, criado pelo artigo 1Ado Ato da Mesa
nA OS, de 24 de fevereiro de 1999.

Cêmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

- O Presidente da Cêmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1A, item I,
al[nea a, do Ato da Mesa nA 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Ada Lei nA 8.112 de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo Sll, item
11, da Lei nA 8.112, citada, AURI:A AUGUSTA BRUEL
para exercer, no Gabinete do Llder do Partido
Progressista Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico,
CNE-07, do Quadro de Pessoal da Cêmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nA 26, de 07 de
dezembro de 1995.

Cêmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Cêmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1A, item I,
atrnea a, do Ato da Mesa nA 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nA 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
NELSON RAMOS BARRETTO, ponto nA 12781, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Cêmara dos
Deputados, que exerce na Comissêo Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalizaçao.

Cêmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente. i

O Presidente da Cêmara dos Deputados, n
uSo das atribuições que lhe confere o artigo 1A, item I,
atrnea a, do Ato da Mesa nA 205, de 28 de junho de
1990, resolve tomar sem efeito o Ato de 10 de
novembro de 1999, publicado no Diário da Câmara
dos Deputados de 11 subseqOente, que nomeou
JOSÉ RONALDO BOTELHO FROTA para exercer,
na Comissao Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalizaçao, o cargo de Assessor Técnico Adjunto
C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Cêmara dos
Deputados.

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Cêmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1A, item I,
atrnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nA 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
NELSIMAR ALVES DE CARVALHO, ponto nA 11604,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
D, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Cêmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Llder do
Partido Progressista Brasileiro.

Cêmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.
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alrnea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de O Presidente da Cêmara dos Deputados~ -no
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 3S, uso das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, item I,
item I, da Lei nA 8.112, de 11 de dezembro de 1990, al[nea a, do Ato da Mesa nA 20S, de 28 de junho de
MARCUS VINIcIUS BREI, ponto nA 10917, do cargo 1990, e o artigo 6Ada Lei nA8.112, de 11 de dezembro
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, de 1990, resolve nomear, na forma do artigo Sll, item
CNE-D9, do Quadro de Pessoal da Cêmara dos li, da Lei nA 8.112, citada, ANDRÉ JOSÉ CAMARGO
Deputados, que exerce no Gabinete do L1der do FILHO para exercer, na Comissêo Mista de Planos,
Partido Progressista Brasileiro. Orçamentos Públicos e Fiscalizaçao, o cargo de As-

Cêmara dos Deputados, 23 de novembro de sessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de
1999. - Michel Temer, Presidente. Pessoal da Cêmara dos Deputados, criado pelo

artigo 1Ado Ato da Mesa nA 84, de 13 de julho de
1993, combinado com o parágrafo único eto artigo 1A

do Ato da Mesa nA 01, de 24 de fevereiro de 1999.
Cêmara dos Deputados, 23 de novembro de

1999. - Michel Temer, Presidente.



Nov~bro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 56765

,exercer, no Gabinete do LIdera0 Partido Progressista li, da Lei n1l 8.112, citada' L1L1AN RANY FERNANDES
Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Secretários, o cargo de Assistente Técnico de
Cêmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nll Gabinete Adjunto D, CNE-15,-do Quadro de Pessoal
26, de 7 de dezembro de 1995, combinado com o da Cêmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
parágrafo único do artigo 111 do Ato da Mesa nll 01, de nll 77, de 11 de dezembro de 1997, combinado com o
24 de fevereiro de 1999. .parágrafo único do artigo 111 do Ato da Mesa nll 01, de

Cêmara dos Deputados, 23 de novembro de 24 de fevereiro de 1999.
1999. - Michel Temer, Presidente. Camara dos Deputados, 23 de novembro de

1999. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Camara dos Deputados, no
uso das atribuiçOes que lhe confere o artigo 111, item I,
allnea á, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 611 da Lei n1l 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9ll, item
li, da Lei nll 8.112, citada, JOS~ RONALDO
BOTELHO FROTA para exercer, na Comissao Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Camara dos
Deputados, criado pelo artigo 111 do Ato da Mesa nll

84, de 13 de julho de 1993, combinado com o
parágrafo único do artigo 111 do Ato da Mesa nll 01, de
24 de fevereiro de 1999.

Camara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Camara dos Deputados, no
uso das atribuiçOes que lhe confere o artigo 111, item I,
allnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e, o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9ll, item
11, da Lei rPlB.112, citada, LEIDE MOREIRA DA SILVA
para exercer, na Comissao de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, da Coordenaçao de
Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, o cargo de Assistente Técnico de
comissao Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Camara dos Deputados, criado pelo artigo 111 do
Ato da Mesa nll 20, de 6 de junho de 1995, combinado
com o parágrafo único do artigo 111 do Ato da Mesa nll

01, de 24 de fevereiro de 1999.
Camara dos Deputados, 23 de novembro de

1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Camara dos Deputados, no
uso das atribuiçOes que lhe confere o artigo 111, item I,
allnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o aqigo 611 da Lei n1l 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, re~lve nomear, na forma do artigo 9ll, item

O Presidente da Camara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alinea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei n1l 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 911, item 11,
da Lei nll 8.112, citada, MARCOS ALVES DE
OLIVEIRA para exercer, na Comissao Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Camara dos
Deputados, criado pelo a,rt. 111 do Ato da Mesa nll 84,
de 13 de julho de 1993, combinado com o parágrafo
único do art. 111 do Ato da Mesa nll 1, de 24 de
fevereiro de 1999.

Camara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Camara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alinea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei n1l 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9!l, item 11,
da Lei nll 8.112, citada, MARCUS VINICIUS BREI
para exercer, no Gabinete do L1der do Partido
Progressista Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico,
CNE-07, do Quadro de Pessoal da Camara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nll 26, de 7 de
dezembro de 1995.

Camara dos Deputados, 23 çle novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Camara dos Deputados, no
uso das atribuiçOes que lhe confere o art. 111, item I,
alinea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei nIl 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9!l, item 11,
da Lei nll 8.112, citada MERCI:DES PORTO DE
QUEIROZ ORNELAS ARAÚJO para exercer, no
Gabinete do Llder do Partido do Movimento



TERMO DE REUNIÃO

Aos vinte e oito dias do mês de abril de mil
novecentos e noventa e nove, deixou de ser
realizada, por falta da matéria, a reunião da Comissão
Executiva do Grupo Brasileiro da Associaçao
Interparlamentar de Turismo. Assim, para constar, eu,
Wellington Franco de Oliveira, Secretário, lavrei o
presente Termo de Reunião, que, depois de assinado
pelo Senhor Presidente, será enviado à publicação.

Ata da 2& Reuniio Ordinária da Comissio
Executiva do Grupo Brasileiro da Associaçio
Interparlamentar de Turismo, realizada no dia 26
de maio de 1999

As 9:00 horas do dia vinte e seis de maio de mil
novecentos e noventa e nove, na sala n~2.704 do 2711

andar do Anexo I da Câmara dos:,· Deputados,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuiçOes que lhe confere o artigo 1A, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nA 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 38 da Lei nIl 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar JOÃO FERREIRA DE
SOUZA, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Agente de
Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto nll 2875, 211

substituto do Diretor, FC-07, na Coordenação de Au
diovisual, do Departamento de Administraçao, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 10 de
novembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1A, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nA 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Ada Lei nA8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9ll, item
li, da Lei nA 8.112, citada, NELSIMAR ALVES DE
CARVALHO para exercer, no Gabinete do Llder do
Partido Progressista Brasileiro, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa nA 26, de 7 de dezembro de 1995,
combinado com o parágrafo único do artigo 1Ado Ato
da Mesa nA 01, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

DIVERSOS
ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO

GRUPO BRASILEIRO

Ata da 18 Reuniio Ordinária da Comissio
Executiva do Grupo Brasileiro da Associaçio
Interparlamentar de Turismo, realizada no dia 24
março de 1999.

As 9 horas do dia vinte e quatro de março de mil
novecentos e noventa e nove, na sala nll 2.704 do 2711
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Democrático Brasileiro, o cargo de Assistente andar do Anexo I da Câmara dos Deputados,
Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE~15, do Quadro reuniu-se, em primeira convocaçao, o Grupo
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turis-
art. 2Ado Ato da Mesa nA 02, de 24 de fevereiro de mo. Estiveram presentes, conforme o Livro de
1999. Presença, o Senhor Deputado Robson Tuma -

Câmara dos Deputados, 23 de novembro de Presidente; Deputado Heráclito Fortes - 1A

1999. - Michel Temer, Presidente. Vice-Presidente; Senador Edison Lobão - 2A

Vice-Presidente; Deputado Rubem Medina - 1A

Secretário; Deputado.Manoel Castro - 2ASecretário;
Deputado Pedró Valadares - Tesoureiro; Senador
Carlos Wilson, Senador Bernardo Cabral, Deputado
Benito Gama e Deputado Duilio Pisaneschi 
Membros Permanentes do Conselho, e Deputado
Eduardo Campos - Suplente dos Membros
Permanentes do Conselho. O Senhor Presidente
expôs aos presentes as necessidades financeiras
para administrar o Grupo, ressaltando a falta de
recursos para tal incumbência. Sugeriu o
restabelecimento da contribuição inicial instituida
pela Resoluçao nA 1/83, da Comissão Executiva, que
prevê o desconto de 1% (hum por cento) sobre o
subsidio fixo de cada parlamentar. Submetida à
votação, foi a proposta aprovada pela unanimidade
dos presentes. O Senhor Deputado Heráclito Fortes
apontou, mostrando a publicaçao da Ata da Reunião
Plenária, realizada no dia 2 de fevereiro de 1999,
haver ocorrido engano na publicação do nome do
Senador João Rocha, ao invés de Senador Eduardo
Siqueira Campos, vez que aquele Parlamentar não
retomou ao Senado Federal. As 9h30min, nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, para
constar, eu, Wellington Franco de Oliveira,
Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
encaminhada à publicação.
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reuniu-se, em primeira convocação, o Grupo
Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turis
mo. Estiveram presentes, conforme o livro de
presença, o Senhor Deputado Robson Tuma 
Presidente; Deputado Heráclito Fortes - 1il

Vice-Presidente; Senador Edison Lobão - 2il

Vice-Presidente; Deputado Rubem Medina - 1il

Secretário; Deputado Manoel Castro - 2il Secretário;
Deputado Pedro Valadares - Tesoureiro; Senador
Carlos Wilson, Senador Bernardo Cabral, Deputado
Benito Gama e Deputado Duilio Pisaneschi 
Membros Permanentes do Conselho e Deputado
Eduardo Campos - Suplente dos Membros
Permanentes do Conselho. Foi determinada a leitura
da Ata da reunião anterior, tendo sido ela aprovada
por unanimidade, sem restriçOes. O Senhor
Presidente, Deputado Robson Tuma, comunicou aos
presentes haver recebido convite da Organização
Mundial de Turismo - OMT, para que o Grupo
participe do Seminário Internacional sobre a
incidência do Impacto EconOmico do Turismo, a
realizar-se em Nice, França, entre os dias 15 e 18 de
junho de 1999. Ficou decidido que o Grupo enviará
Delegação ao Evento, tendo sido indicados os
Senhores Deputados Robson Tuma - Chefe da
delegação e Leur Lomanto, assessorados pelo
Senhor Wellington Franco de Oliveira.
Estabeleceu-se que seria pago passagem aérea para
o trecho BSB/RIO/NICE/RIO/BS e 6 diárias de ajuda
de custo no valor de US$300,00 (trezentos dólares
americanos) cada uma. Além do convite para o
Encontro de Nice, foi comunicado, também a
participação do Grupo a encontros promovidos pela
Embaixada da República Federal da Alemanha com
o objetivo de estudos conjuntos sobre o
relacionamento entre o Mercosul e a União Européia
e sobre problemas de integração regional, bem como
encontros com órgãos técnicos da área relacionada
à indústria, comércio e turismo na cidade de Berlim,
na Alemanha entre os dias 15 e 18 de junho. Foram
designados para comporem a Delegação a Berlim,
os Senhores Deputados: Duilio Pisaneschi, Augusto
Franco, João Herman Neto e Pedro Valadares, este
como Chefe da Delegação. Para assessorar os
trabalhos foi indicada a funcionária Maria Paula
Porto. Foram decididos pagamentos de passagem
aérea e 6 diárias de ajuda de custo no valor de
US$300,OO (trezentos dólares americanos) cada
uma. Foi comunicado, ainda, haver o Grupo recebido,
também da Organização Mundial de Turismo, convite
para participar do Seminário sobre Turismo e Cultura:
Desenvolvimento e Promoção de Produtos e 34a

Reunião da Comissão da OMT ·para as·AmérlCas, a
realizarem-se em Salvador - BA, entre os dias 23 e
25 de junho de 1999, tendo sido indicado, sem Onus
para a Associação, o Senhor Deputado Leur
Lomanto, que representará o Grupo naqueles
eventos. As 10:00 horas, nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a Reunião e, para constar eu,
Wellington Franco de Oliveira, Secretário, lavrei a
presenta Ata que, depois de lida e aprovada, será
enviada à publicação.

TERMO DE REUNIÃO

Aos trinta dias do mês de junho de mil
novecentos e noventa e nove, deixou de ser realizada
por falta de matéria, a reunião da Comissão Executiva
do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar
do Turismo. Assim, para constar, eu, Wellington
Franco de Oliveira, Secretário, lavrei o presente
Termo de Reunião que, depois de assinado pelo
Senhor Presidente, será enviado à publicação.

Ata da 3a Reunião Ordinária da Comissão
Executiva do Grupo Brasileiro da Associação
Interparlamentar de Turismo, realizada no dia 25
de agosto de 1999.

As 9 horas do dia vinte e cinco de agosto de mil
novecentos e noventa e nove, na sala nil 2.704 do 27il

andar do Anexo I da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, em primeira convocação, o Grupo
Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turis
mo.. Estiveram presentes, conforme o Livro de
Presença, o Senhor Deputado Robson Tuma 
Presidente; Deputado Heráclito Fortes - 1il

Vice-Presidente; Senador Edison Lobão - 2il

Vice-Presidente; Deputado Rubem Medina - 1il

Secretário; Deputado Manoel Castro - 2il Secretário;
Deputado Pedro Valadares - Tesoureiro; Senador
Carlos Wilson, Senador Bernardo Cabral, Deputado
Benito Gama e Deputado Duilio Pisaneschi 
Membros Permanentes do Conselho e Deputado
Eduardo Campos - Suplentes dos Membros
Permanentes do Conselho. Foi determinada a leitura
da Ata da Reunião anterior, tendo sido ela aprovada
por unanimidade, sem restrições. O Senhor
Presidente deu a palavra ao Senhor Deputado Pedro
Valadares, que relatou de forma sucinta as atividades
desenvolvidas pela delegação, sob sua chefia, nos
Encontros de Berlim, tendo ressaltado o brilhantismo
com que se desempenharam em suas atividades os
delegados indicados para aquela missão. O Senhor
Presidente, Deputado Robson Tuma, como Chefe da
Delegação ao Seminário de Nice - França, relatou as
atividades da Delegação do Grupo aquele evento,
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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de
mil novecentos e noventa e nove, deixou de ser
realizada, por falta de matéria, a reunião da Comissão
Executiva do grupo brasileiro da Associação
Interparlamentarde Turismo. Assim, para constar, eu,
wellington Franco de Oliveira, Secretário, lavrei o
presente Termo de Reunião, que, depois de assinado
Pelo Senhor Presidente, será enviado à publicação.

Ata da quarta Reunião OrdinAria da
Comisalo Executiva do Grupo Brasileiro da
Associação Interparlamentar de Turismo,
Realizada no dia 27 de outubro de 1999

As 9 horas do dia vinte e sete de outubro de mil
novecentos e noventa e nove, na sala nA 2.704 do 27A

andar' do. Anexo I da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, em primeira convocação, o Grupo
Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turis-

. - - - . - -

elogiando suaorganização e o notável mo. Estiveram presentes, conforme o livro de
aproveitamento dos ensinamentos manifestado por presença, o Senhor Deputado Robson Tuma -
todos as representaçOes presentes ao Encontro. A Presidente; Deputado Heráclito Fortes - 111

seguir, o Senhor Deputado Leur Lomanto, presente à Vice-Presidente; Senador Edison Lobão - 211

Reunião, relatou sua participação nos encontros Vice-Presidente; Deputado Rubem Medina - 111

realizados em Salvador - Bahia, no mês de junho de Secretário; Deputado Manoel Castro - 2ASecretário;
1999. Foi anunciado, a seguir, o recebimento de Deputado Pedro Valadares - Tesoureiro; Senador
convocação para o comparecimento do Grupo à 13& Carlos Wilson, Senador Bernardo Cabral, Deputado
Assembléia Geral da Organização Mundial de Turis- Benito Gama e Deputado Duilio Pisaneschi -
mo - OMT- a realizar-se em Santiago do Chile, entre Membros Permanentes do Conselho e Deputado
os dias 24 de setembro a 1Ade outubro de 1999. Eduardo Campos - Suplente dos Membros
Foram indicados para representar o Grupo os Permanentes do Conselho. Foi determinada a leitura
Senhores Deputados Jorge Tadeu Mudalem e João da Ata da Reunião anterior, tendo sido ela aprovada
Colaço, e Wellington Franco de Oliveira, como asses- por unanimidade, sem restriçOes. O Senhor
ser da Delegação. Atribuiu-se o pagamento de Presidente deu a palavra ao Senhor Deputado Jorge
passagem aérea e 9 diárias de ajuda de custo no Tadeu Mudalen que, como chefe da Delegação à 13&
valor de US$300,OO (trezentos dólares americanos) Assembléia-Geral da Organização Mundial de Turis-
cada uma. Anunciou, ainda, convite para participação mo - OMT, realizada em Santiago do Chile, entre os
do Simpósio sobre a Indústria do Turismo e dias 24 de setembro e 111 de outubro de 1999, fez
Educação, a realizar-se em Jyvaskyla, na Finlândia, sucinto relatório sobre as atividades daquele
entre os dias 23 e 26 de setembro de 1999. Dicidiu-se Encontro, enfatizando o bom desempenho dos
mandar Delegação àquele Evento, tendo sido delegados do Grupo que, num trabalho conjunto
indicados os Senhores Deputados Robson Tuma - ajudou eleger o Brasil, na representação da
Chefe da Delegação, Deputado Leur Lomanto, Embratur, como um dos vice-presidente do Comité
Deputado Heráclito Fortes e Deputado Pedro para as Américas. A seguir, usou da palavra o Senhor
Valadares. Decidiu-se o pagamento de 6 diárias de Deputado Robson Tuma, como Chefe da Delegação
US$300,OO (trezentos dólares americanos), a a Jyvaskyla - Finlândia, dando contas dos trabalhos
inscrição de participação, além de passagem aérea realizados pela representação do Grupo naquele
para o desempenho da missão. As 10h30min, nada Encontro, anunciando, para breve, a apresentação
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, para do Relatório escrito sobre o Evento. As 10h15min
constar, eu, Wellington Franco de Oliveira, horas, nada mais havendo a taratar foi encerrada a
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e reunião e, para constar, eu Wellington Franco de
aprovada, será enviada à publicação. Oliveira Secretário, lavrei a presente Ata que, depois

TERMO DE REUNIÃO de lida e aprovada, será enviada à publicação.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLlTICA RURAL

SUBCOMISSÃO PERMANENTE
PARA TRATAR DO CRÉDITO E DO

ENDIVIDAMENTO RURAL

Ata· da 7& Reunilo (ordinAria), .realizada em
23 de setembro de 1999 ..

As dez horas e trinta e cinco minutps do dia vinte
três de setembro de mil novecentos e noventa nove,
no Plenário nll 8 do Anexo " da' Câmara dos
Deputados, reuniu-se a SUbcomissã~,"Permanente
para tratar do Crédito e do EndividamE1i:lto Rural, sob
a presidência do Deputado Ronaldo Aaiado, para
"Elaboração de um novo prole~9 para o
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endividamento do setor rural e acompanhamento
dos trabalhos da Comissêo Mista incumbida de emitir
parecer à Medida Provisória nA 1.918/99 - que
dispõe sobre o alongamento de dfvidas originárias de
crédito rural, de que trata a Lei nA 9.138, de 29 de
novembro de 1995, e de dfvidas para com o Fundo de
Defesa da Economia Caffeira - FUNCAFI:, institufdo
pelo Decreto-Lei nA 2.295, de 21 de novembro de
1986, que foram reescalonadas no exercfcio de 1997,
e dá outras providências". O Livro de Presença
registrou o comparecimento dos Deputados 
Titulares: Ronaldo Caiado (Presidente), Luis Carlos
Heinze (Relator), Carlos Dunga, Carlos Batata e
Geraldo SimOss; - suplentes: Francisco Coelho,
Waldemir Moka, Júlio Semeghini, Romel Anfzio e
Luci Choinacki. Compareceram, ainda, os Deputados
Moacir Micheletto, Saulo Pedrosa, Adêo Pretto e
Joêo Grandêo. Deixaram de registrar suas presenças
os Deputados: AntOnio Jorge, Wilson Santos,
Roberto Balestra e Nilton Capixaba. Havendo número
regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos e determinou a leitura da Ata da Sexta
reuniêo (Ordinária), que foi dispensada a
requerimento aprovado do Deputado Waldemir
Moka. Submetida à discussêo e votaçêo, a Ata foi
aprovada unanimemente. Antes de dar infcio à
Ordem do Dia, o Presidente agradeceu a participaçAo
dos membros na elaboraçAo do substitutivo ao
Projeto de Lei nA 4.895/99, do Sr. Augusto Nardes,
que "disp~e sobre a reduçAo de débitos oriundos de
operações de crédito rural" e lamentou a sua rejeiçAo
na Comissêo de ConstituiçAo e Justiça e de RedaçAo
e no Plenário desta Casa. Destacou como ponto fun
damentai para SOlUça0 do endividamento rural a
questão do recálculo e considerou que as dividas
devem ser avaliadas também por controle externo,

. justificando que o Banco do Brasil nêo aceita que o
cálculo seja feito a partir da "cédula-mêe". Frisou
também dois pontos que considerou importantes du
rante a negociaçAo do projeto, quais foram: o estudo
realizado pela FundaçAo Getúlio Vargas, que
demonstrou o descumprimento das norma oficiais
quando calculavam a dfvida em quarenta e cinco por
cento acima do valor devido; e a pesquisa da CNT 
ConfederaçAo Nacional do Transporte - mostrando
que setenta e seis por cento dos brasileiros
repudiavam a atitude do Governo de chamar os
agricultores de "caloteiros· e que sessenta e dois por
cento dos entrevistados apoiavam o desconto de
quarenta por cento sobre o valor de suas dfvidas
contido no texto do substitutivo. Sua Excelência
afirmou que·o projeto tinha uma visêo de futuro ao

prever revisêo das condições estabelecidas nos
contratos de repactuaçao de dfvidas a cada cinco
anos, conforme estabelecido no artigo 6A do
substitutivo, já que estudos técnicos realizados no
êmbito da subcomissêo mostraram que a situaçAo
econômica do Pais nêo permite a previsao do futuro
da agricultura por um perfodo superior a cinco anos.
Declarou, ainda, que o Governo nao quis discutir o
substitutivo e editou uma medida provisória restritiva
aos securitizados. A seguir, o Presidente deu
conhecimento ao Plenário da solicitaçêo, pelos
membros da Comissao de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, de envio de documentos
que comprovem a cobrança de valores indevidos dos
devedores do crédito rural e informou que também
enviaria a planilha de cálculo do valor presente nas
operações renegociadas, elaborada pelo Banco do
Brasil SA, e a explanaçao dada a ela por Sua
Excelência em reuniao realizada pela Comissao de
Agricultura e Polftica Rural para que os deputados
daquela Comissêo possam auxiliar a Subcomissêo.
Ordem do Dia - o Presidente sugeriu a realizaçao de
uma audiência com o Senador José Fogaça, relator
da MP nA 1.918/99, com o objetivo de dar a ele
conhecimento do trabalho feito pela Subcomissêo, o
qual serviria como subsIdio na elaboraçêo do projeto
de conversa0, e consultou os membros sobre a
possibilidade de elaboraçAo de um novo projeto para
o endividamento do setor rural, estando disposto, se
fosse o caso, a receber sugestões para orientar os
técnicos na redaçêo do novo texto. Discutiram as
sugestões os Deputados: LuIs Carlos Heinze, que
destacou como ponto positivo em relaçêo ao PL nA
4.895/99 o reconhecimento da opiniao pública, haja
vista que, segundo Sua Excelência, o povo
compreendeu o trabalho dos deputados e dos
produtores rurais que estiveram em Brasflia no último
mês, o que marca, para ele, uma grande vitória do
setor produtivo, e apoiou as sugestões do Deputado
Ronaldo Caiado por considerar que deve haver uma
definiçao c;Ie regras para o crédito rural, objetivando a
continuidade da produçao produçao agrlcola;
Waldemir Moka que apoiou as sugestões do
Presidente e, baseado em uma reuniao realizada na
última semana na cidade de Maracajú, no Estado do
Mato Grosso do Sul, com trezentos agricultores da
regiêo, na qual foram analisadas a MP nA 1.918/99 e a
votaçAo do PL nA 4.895/99, propOs fosse inclulda a
questao do recálculo na medida provisória,
justificando que as instituições financeiras calculam
as dIvidas com juros extorsivos e que, dessa forma,
ter-se-ia o valor real da dIvida e os agricultores nêo



COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Ata da 71& reunião ordinária, realizada em 23
de novembro de 1999.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro
de mil novecentos e noventa e nove, às quinze horas
e cinqOenta minutos, no Plenário 1 do Anexo " da
Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
sob a Presidência do Senhor Deputado José Roberto
Batochio, Segundo Vice-Presidente, estando
presentes os Senhores Membros Titulares,
Deputados Geovan Freitas e Inaldo Leitão,
Vice-Presidentes, Deputado André Benassi, Antonio
Carlos Kondes Reis, Ary Kara, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Caio Riela, Darci Coelho, Fernando
Coruja, Geraldo Magela, Gerson Peres, lédio Rosa,
Jaime Martins, José Antonio, José Carlos Aleluia,
José fndio, Júlio Delgado, Jutahy Júnior, Léo
Alcântara, Luiz Antonio Fleury, Marcelo Déda, Marcos
Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moreira Ferreira, Moroni
Torgan, Nelson Otoch, Osmar Serraglio, Paulo
Magalhães, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland
Lavigne, Sérgio Miranda, waldir Pires, Zenaldo
Coutinho, Zulaiê Cobra e os Deputados Suplentes,
Antonio do Valle, Claudio Cajado, Jair 80lsonaro,
José Ronaldo, Luiz Fernando, Max Rosenmann e
Themistocles Sampaio. Deixaram de registrar suas
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seriam mais chamados de "caloteiros" ao pedir acordo em relação ao projeto, votou a favor do PL,
anistia de dividas: Geraldo SimOes, lembrando que o por discordar do descumprimento das normas legais
Brasil já foi o primeiro exportador de cacau do mundo, em relação ao endividamento, manifestou-se
mas que, atualmente, está importando devido às favoravelmente ao recálculo e apresentou ao
dificuldades que os agricultores têm para produzir; Presidente a "proposta para Renegociação das
apoiou a proposta de elaboração de um novo projeto, Dividas Rurais" elaborada pela Associação de
usando como base o PL nA 4.895/99, porém Agricultores e Irrigantes do Oeste da Bahia - AIBA.
modificando-o no que diz respeito às criticas Logo após, o Presidente agradeceu a contribuição do
constitucionais feitas a ele, justificando que apesarda Deputado Saulo Pedrosa e sugeriu a ele que
derrota quando da votação deste, a agricultura fornecesse uma cópia da proposta à Comissão de
nacional espera que a Subcomissão elabore algum Defesa do Consumidor, Meio Ambiente' e Minorias
projeto para o endividamento rural; e apoiou também também. Os trabalhos foram encerrados às onze
a proposta do Deputado Waldemir Moka, embora horas e quinze minutos, antes, porém, o Presidente
ressaltasse que não tem expectativas em relação a convocou reunião ordinária para o dia vinte e oito de
ela; Carlos Batata, afirmando que o projeto não foi setembro, às dezessete horas, com pauta a ser
derrotado no Plenário e que se juridicamente ele seria definida posteriormente. E, para constar, eu, Kátia da
contestado, os deputados não deveriam agir de Consolação dos Santos Viana (Secretária)lavrei a
má-fé aprovando-o no Plenário desta Casa; declarou presente Ata que lida, discutida e aprovada será
que no seu partido os parlamentares votaram assinada pelo Presidente e encaminhada à
conforme a consciência de cada um; apoiou a publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
proposta do Deputado Waldemir Moka, por Deputado Ronaldo Caiado,
considerar que os bancos estão cobrando uma divida Presidente.
que de fato não existe, e a do Presidente, porém XXXXXXX
destacou que o novo projeto deve ser amoldado em
relação ao anterior, nas questOes juridicas, e que
dele devem constar a equivalência-produto, as fontes
de recursos e as questOes referentes às diferenças
regionais; frisou, ainda, que o Governo precisa
entender que ele não irá custear a agricultura
aprovando o projeto, mas sim investir nela: João
Grandão, que apoiou a proposta do Presidente e
considerou que a Subcomissão não deve dar ênfase
à MP porque, para ele, os membros estariam
concordando com o Governo e também porque a
Subcomissão não foi ouvida quando quis negociar
com o Executivo; Luci Choinacki, que manifestou a
mesma posição de seu antecessor e destacou que a
Comissão da Agricultura recebeu o apoio da
população ao substitutivo por ela aprovado ao PL nA
4.895/99, por isso, afirmou que é preciso manter o
espaço já conquistado, não havendo necessidade de
trabalhar em conjunto com a Comissão Mista;
Moacir Micheletto, também apoiando a proposta do
Deputado Waldemir Moka; e Júlio Semeghini, que
concordou com a sugestão do recálculo porque,
segundo Excelência, esta é uma reivindicação de
todas as regioes do Pais. Submetidas à votação, as
propostas do Presidente e do Deputado Waldemir
Moka foram aprovadas unanimemente. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente franqueou a palavra,
tendo feito uso dela o Deputado Saulo Pedrosa,
declarando que, apesar de seu partido ter deixado
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presenças os Senhores Membros Titulares,
Deputados Antonio Carlos Biscaia, Ciro Nogueira,
Edmar Moreira, Freire Júnior, Ibrahin Abi-Ackel, José
Dirceu, Luciano Bivar, Mussa Demes, Nair Xavier
Lobo, Ney Lopes, Ricardo Fiúza, Vicente Arruda e
Vilmar Rocha. Os Deputados Coriolano Sales, Maria
Elvira e Bispo Wanderval compareceram à reuniao
como nao-membros. ABERTURA: Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a
reuniao, passando ao exame da Ata da
Septuagésima Reuniao Ordinária, realizada no dia
dezoito do corrente mês. A requerimento do
Deputado Inaldo Leitao, foi dispensada a leitura da
Ata. Nao houve discussêo. Em votaçao, foi aprovada
por unanimidade a Ata. ORDEM DO DIA: O Deputado
Inaldo Leitêo apresentou requerimento de retirada de
pauta do item dez da de número cento e trinta e nove,
tendo o Plenário aprovado a solicitaçêo. 1) PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 94i99 - da
Comissao de Ciência e Tecnologia, Comunicaçao e
Informática (MSC 1.427/97) - que "aprova o ato que
renova a permissao outorgada à Rádio Litoral Norte
Ltda., para explorar serviço de radiodifusao sonora
em freqOência modulada, na cidade de sao
Sebastiao, Estado de sao Paulo". Relator: Deputado
Ary Kara, Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Nao houve
discussao. Em votaçao, foi aprovado o parecer do
Relator, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,
Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo Magela. 2)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l95/99
da Comissao de Ciência e Tecnologia, Comunicaçêo
e Informática (MSC 37/98) - que "aprova o ato que
renova a permissao outorgada à Sociedade Rádio
Circuito de Aguas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusao sonora em freqOência modulada, na
cidade de Caxambu, Estado de Minas Gerais". Rela
tor: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nao houve discussao. Em votaçêo, foi aprovado o
parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo
Magela. 3) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll 106/99 - da Comissao de Ciência e Tecnologia,
Comunicaçao e Informática (MSC 543/98) - que
"aprova o ato que renova a permissao outorgada à
Rádio Valparalso Ltda., para explorar serviço de
radiodifusao sonora em freqOência modulada, na
cidade de Valparalso, Estado de sao Paulo". Relator:
Deputado Ary Kara. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nao houve discussao. Em votaçêo, foi aprovado o

parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo
Magela. 4) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll 193/99 - da Comissao de Ciência e Tecnologia,
Comunicaçao e Informática (MSC 1.449/98) - que
"aprova o ato que renova a concessao outorgada à
Rádio Serra da Boa Esperança Ltda., para explorar
serviço de radiodifusao sonora em onda média, na
cidade de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais".
Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nao houve discussao. Em votaçêo, foi aprovado o
parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo
Magela. 5) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll 197/99 - da Comissao de Ciência e Tecnologia,
Comunicaçêo e Informática (MSC 1.663/98) - que
"aprova o ato que outorga permissêo à DMD
Associados Assessoria e Propaganda Ltda., para
explorar serviço de radiodifusêo sonora em
freqoência modulada, na localidade de Barra do
Garças, Estado do Mato Grosso". Relator: Deputado
Ciro Nogueira. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Nêo houve
discussêo. Em votaçêo, foi aprovado o parecer do
Relator, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,
Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo Magela. 6)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l203/99
da Comissêo de Ciência e Tecnologia, Comunicaçêo
e Informática (MSC 171/98) - que "aprova o ato que
outorga permissêo à Rádio Cultura Venda Nova FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusêo sonora
em freqoência modulada, na localidade de Ibatiba,
Estado do Esplrito Santo". Relator: Deputado Ciro
Nogueira. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Nao houve
discussao. Em votaçêo, foi aprovado o parecer do
Relator, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,
Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo Magela. 7)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l207/99
da Comissêo de Ciência e Tecnologia; Comunicaçêo
e Informática (MSC 29/99) - que "aprova o ato que
outorga concessêo à Gonçalves e Marcheti Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusêo sonora em
ondas médias, na localidade de Primavera do Leste,
Estado do Mato Grosso". Relator: Deputado Ciro
Nogueira. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Nao houve
discussêo. Em votaçêo, foi aprovado o parecer do
Relator, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,
Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo Magela. 8)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l221/99-



Relator: Deputado Renato Vianna. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado o parecer do Relator; contra os votos dos
Deputados Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos
Rolim e Geraldo Magela. 13) Projeto de Decreto
Legislativo nQ 292/99 - da Comissao de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
148/98) - que "aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Fundação Educacional Santana, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do
Norte". Relator: Deputado Ney Lopes. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o
parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo
Magela. 14) Projeto de Decreto Legislativo nll. 297/99
- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 35/99) - que
"aprova o ato que outorga concessão à Rádio
Princesa das Matas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade
de Viçosa, Estado de Alagoas". Relator: Deputado
Augusto Farias. Parecer, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Nao houve
discussao. Em votação, foi aprovado o parecer do
Relator, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,
Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo Magela. 15)
Projeto de Decreto Legislativo nll. 298/99 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 398/99) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Nossa
Senhora da Abadia, para explorar serviço de
radiodifusao sonora em onda média, na cidade de
Uberlãndia, Estado de Minas Gerais". Relator:
Deputado Sérgio Miranda. Parecer, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussao. Em votação, foi aprovado o
parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo
Magela. 16) Projeto de Decreto Legislativo nll. 300/99
- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 679/99) - que
"aprova o ato que autoriza a Prefeitura Municipal de
Rio Paranalba a executar serviço de radiodifusão
sonora em freqOência modulada, na cidade de Rio
Paranalba, Estado de Minas Gerais". Relator:
Deputado Jaime Martins. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
e Informática MSC 1.650/98) - que "aprova o ato que Pomerode, Estado de Santa Catarina".
outorga permissão à Rádio Novo Horizonte Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusao sonora em
freqoência modulada, na localidade de Ibateguara,
Estado de Alagoas". Relator: Deputado Augusto
Farias. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os
votos dos Deputados Waldir Pires, Marcelo Déda,
Marcos Rolim e Geraldo Magela. 9) PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO NlI. 223/99 - da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC 1.665/98) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Chapadão Radiodifusão Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusao sonora em freqOência modulada, na
localidade de São Roque de Minas, no Estado de
Minas Gerais". Relator: Deputado Sérgio Miranda.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os
votos dos Deputados Waldir Pires, Marcelo Déda,
Marcos Rolim e Geraldo Magela. 10) Projeto Decreto
Legislativo nll. 282/99 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
814/99) - que "Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio e TV Mauira Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqOência modulada, na
cidade de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia".
Relator: Deputado Ciro Nogueira. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o
parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo
Magela. 11) Projeto de Decreto Legislativo nll. 283/99
- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 342/92) - que
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Princesa Ltda., para explorar serviço de
radiodifusao sonora em freqOência modulada, na
cidade de Lages, Estado de Santa Catarina". Relator:
Deputado Fernando Coruja. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o
parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo
Magela. 12) Projeto de Decreto Legislativo nll. 285/99
- da Comissao de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 1.161/95) - que
"aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Pomerode Ltda., para explorar serviço de
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Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o
parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo
Magela. 17) Projeto de Decreto Legislativo nll 303/99
- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC 1.484/98) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Sul Fluminense Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro". Relator:
Deputado lédio Rosa. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o
parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo
Magela. 18) Projeto de Decreto Legislativo n1l 307/99
- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Cultural e
Educacional de Itajaf, para executar sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Itajaf, Estado de Santa Catarina". Rela
tor: Deputado Renato Vianna. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o
parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
Waldir Pires, Marcelo Déda, Marcos Rolim e Geraldo
Magela. 19) Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nll 175/99 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
1.453/98) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio FM Concórdia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul". Relator: Deputado
Ney Lopes. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a redação final, contra os votos dos
Deputados Waldir Pires, Geraldo Magela, Marcelo
Déda e Marcos Rolim. 20) Redação Final do Projeto
de Decreto Legislativo nll 208/99 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC 38/99) - que "aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema de Comunicação Rio Bonito
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias, na localidade de Palmas, Estado
do Tocantins". Relator: Deputado Darci Coelho. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a
redação final, contra os votos dos Deputados Waldir
Pires, Geraldo Magela, Marcelo Déda e Marcos
Rolim. 21) redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nll 209/99 - da Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
129/99) - que "aprova o ato que outorga concessão
ao Sistema de Comunicação Rio Bonito Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Gurupi, Estado do
Tocantins". Relator: Deputado Darci Coelho. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a
redação final, contra os votos dos Deputados Waldir
Pires, Geraldo Magela, Marcelo Déda e Marcos
Rolim. 22) Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nll 357/99 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
1.670/98) - que "aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Goiano de Telecomunicação Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Aparecida de
Goitmia, Estado de Goiás". Relator: Deputado Ney
Lopes. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a redação final, contra os votos dos
Deputados Waldir Pires, Geraldo Magela, Marcelo
Déda e Marcos Rolim. 23) Redação Final Do Projeto
de Decreto Legislativo nll 259/99 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, comunicação e Informática
(MSC 1.707/98) - que "aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema de Comunicação Rio Bonito
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Araguacema,
Estado do Tocantins". Relator: Deputado Darci
Coelho. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a redação final, contra os votos dos
Deputados Waldir Pires, Geraldo Magela, Marcelo
Déda e Marcos RoJim. 24) Redação Final do Projeto
de Decreto Legislativo nll 272/99 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC 557/99) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Vale do Araguaia de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
Radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Palmas, Estado de Tocantins". Relator
Deputado Darci Coelho.

Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
a redação final, contra os votos dós Deputados Waldir
Pires, Geraldo Magela, Marcelo Déda e Marcos
Rolim. 25) Projeto de Lei nll 3.875/93 - do Senado
Federal (PLS 125/90) - que "dispOe sobre a PoUtica
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia
e dá outras providência". Relator: Deputado lédio
Rosa. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste, das emendas números
três e quatro da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias e do Substitutivo da
Comissão de Minas e Energia, na forma das treze
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emendas oferecidas pelo Relator e pela nas bacias dos rios Paranafba-Paraná, a interligação
inconstitucionalidade da Emenda número um e Itumbiara - Confluência dos rios Paranafba-Grande".
injuridicidade da Emenda número dois, ambas da Relator: Deputado Ney Lopes. Parecer: pela
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias. constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Foi concedida vista ao Deputado Bispo Rodrigues em
O Deputado Léo Alcântara solicitou vista da vinte e seis de outubro do ano em curso. O Deputado

matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor Fernando Coruja procedeu à leitura do parecer, em
Presidente. O Deputado Inaldo Leitão apresentou substituição ao Relator. Não houve discussão. Em
requerimento de inversão de pauta, para apreciar-se votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
o item vinte e quatro da de número cento e quatro, Relator. 29) Projeto de Lei nll. 3.492/93 - do Senado
tendo o plenário anuido à solicitação. 26) Projeto de Federal (PLS nll. 304/91) - que "dispõe sobre a adição
Lei nll. 885-B/95 - da Sra. Maria Elvira - que "institui o de substância at6xica, volátil e de odor aversivo ao
Programa Nacional de Mutirões Habitacionais com benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e
Mulheres". Relatora: Deputada Nair Xavier Lobo. compositores e dá outras providências". Relator:
Parecer: pela Constitucionalidade, juridicidade e Deputado Roland Lavigne. Parecer: pela
técnica legislativa deste e do substitutivo da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
Comissão de Seguridade Social e Familia, com deste e do Substitutivo da Comissão de Economia,
emendas e subemendas. Foi concedida vista Indústria e Comércio, com emendas supressivas ao
conjunta aos Deputados Mendes Ribeiro Filho e Luiz projeto e ao substitutivo. O Deputado Fernando
AntOnio Fleury, em vinte e dois de setembro do ano Coruja procedeu à leitura do parecer, em substituição
em curso. Não houve discussão. Em votação, foi ao Relator. Discutiram a matéria os Deputados
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. A Gerson Peres, Fernando Coruja, lédio Rosa e Luiz
Deputada Maria Elvira congratulou a Comissão pela AntOnio Fleury. Em votação, foi aprovado por
aprovação unânime do parecer do Relator. unanimidade o parecer do Relator. 30) Projeto de Lei

O Deputado AntOnio Carlos Konder Reis, em Complementar nll.164/97 - do Sr. Max Rosenmann-
conformidade ao art. 39, § 4l1., do Regimento Interno, que "acrescenta § ao art. 1l1. da Lei Complementar nll.
assumiu a Presidência nesse momento. O Deputado 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades),
José Roberto Batochio apresentou requerimento de a fim de exigir comprovante de prestação regular de
inversão de pauta, para apreciar-se o segundo item contas dos candidatos à reeleição para cargos do
da de número cento e vinte e três, tendo o plenário Poder Executivo". Relator: Deputado Vilmar Rocha.
anuido à solicitqção. 27) Projeto de Lei nll. 1.176/95 _ Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade,
do Poder Executivo - que "estabelece os principios e técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. O
as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação e dá Deputado Gerson Peres procedeu à leitura do
outras providências". Relator: Deputado José parecer, em substituição ao Relator. Discutiram a
Roberto Batochio. Parecer: pela constitucionalidade, matéria os Deputados Gerson Peres e lédio Rosa.
juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
da Comissão de Viação e Transportes e da do Relator. 31) Projeto de Lei nll.4.007/97 -do Sr. Fet-
Subemenda da Comissão de Finanças e Tributação, ter Júnior-que "altera o art. 8l1., 111, da Lei nll.6.996, de
nos termos do substitutivo apresentado. Não houve 7 de junho de 1982, que "dispOe sobre a utilização do
discussão. Em votação, foi aprovado por processamento eletrônico de dados nos serviços
unanimidade o parecer do Relator. O Deputado José eleitorais e dá outras providências". Relator
Roberto Batochio reassumiu a Presidência nesse Deputado Jutahy Júnior. Parecer: pela
momento. O Deputado lédio Rosa informou ao constitucionalidade, legalidade, juridicidade,
plenário que solicitaria ao Presidente da Casa regimentalidade, falta de técnica legislativa e, no
providências no sentido de que as empresas aéreas mérito, pela rejeição. O Deputado Waldir Pires
brasileiras explicassem a procedência ou não de procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Re-
afirmaçOes proferidas em artigo publicado, onde lator. Discutiram a matéria os Deputados Bispo
noticiou-se que estas estavam "canibalizando" Rodrigues, lédio Rosa, Geraldo Magela, Gerson
aeronaves e expondo seus comandantes a Peres, Waldir Pires, Darci Coelho e Fernando Coruja.

stress. 28) Substitutivo do Senado ao Em votação, foi aprovado por unanimidade o
Projeto de Lei nll. 4.876-0, de 1990, que "inclui na parecer do Relator. 32) Projeto de Lei nll. 828-A/95 -
interligação de bacias do Plano Nacional de Viação, dos Srs. Márcio Reinaldo Moreira e Antônio do Valle -



Aos dezesseis dias do mês de novembro de mil
e novecentos e noventa e nove, às dezesseis horas e
quatro minutos, no plenário dez do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente,
sob a presidência do Deputado Nelson Meurer, a
"Comissão Especial destinada a proferir parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição na
407-A/96, que "altera a redação do artigo 100 da
Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das
DisposiçOes Constitucionais Transitórias e
apensada". Compareceram os Senhores Deputados
André Benassi, Carlito Merss, Fetter Júnior, Gustavo
Fruet, Jorge Alberto, José AntOnio, José Carlos
Vieira, Jurandil Juarez, Lúcia Vânia, Luciano Castro,
Milton Monti, Nelson Meurer, Nilo Coelho, Paulo
Kobayashi, Professor Luizinho, e Ricardo Izar,
titulares, Almeida de Jesus, Alofzio Santos, Celso
Giglio, Cláudio Cajado, Danilo de Castro, Deusdeth
Pantoja, José Lourenço, Luis Carlos Heinze, Max
Rosenmann e Nelo Rodolfo, suplentes. Deixaram de
comparecer os Senhores Deputados Duilio
Pisaneschi, t:nio Bacci, Eujácio Simões, Expedito
Júnior, Fernando Gabeira, Fernando Marroni, Ibrahim
Abi-Ackel, Moroni Torgan, Roberto Brant, Ronaldo
Vasconcellos, Salatiel Carvalho, Sérgio Guerra e
Vicente Caropreso. Ata - Tendo em vista a
distribuição antecipada de cópias da Ata da terceira
reunião a todos os membros presentes, o Senhor
Presidente indagou da necessidade de sua leitura.
Dispensada a leitura, a pedido do Deputado Almeida
de Jesus. A Ata foi aprovada em votação nominal a
requerimento do Deputado Professor Luizinho.
Ordem do Dia - A reunião foi convocada para
apreciação do Parecer do Relator, Deputado André
Benassi, pela admissibilidade das emendas e, no
mérito, pela aprovação das PEC nas 407-A e 43€i-A,
de 1996, apensada, bem como das emendas nas 4 e
5; e pela rejeição das de nas 1, 2 e 3, na forma do
substitutivo. O Presidente anunciou que
encontrava-se sobre a mesa requerimento de
adiamento da discussão, por três sessões, de autoria
do Deputado Professor Luizinho, que em seguida
tomou a palavra para encaminhá-lo. Em votação, o
requerimento foi rejeitado, contra os votos dos
Deputados Almeida de Jesus e Professor Luizinho.
Tendo iniciado a Ordem do Dia do Plenário, o Senhor
Presidente suspendeu os trabalhos e convocou para
a continuação da discussão e votação do relatório,
após o término da mesma. Às vinte horas e oito
minutos, reabriu os trabalhos dando continuação aos
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que "dispõe sobre a complementação da Ata da 411 reunião, realizada em 16 de
aposentadoria do pessoal da Empresa Brasileira de novembro de 1999.
Pesquisa Agropecuária - Embrapa e do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE, e dá
outras providências". Foi apensado a este o Projeto
de Lei na 1.068/95. Relator: Deputado Cláudio
Cajado. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, do apensado e
do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Famrlia, com emendas. O Deputado Fernando Coruja
procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Re
lator. Discutiram a matéria os Deputados Fernando
Coruja, Gerson Peres, Darci Coelho e Inaldo Leitao.
Em votação, foi rejeitado o parecer do Relator.
Abstiveram-se de votar os Deputados Waldir Pires,
AntOnio Carlos Konder Reis, José (ndio e Geraldo
Magela. O Deputado Inaldo Leitão foi designado Re
lator do parecer vencedor. O Deputado Inaldo Leitão
apresentou requerimento de inversão de pauta, para
apreciar-se o segundo item da de número cento e
trinta e dois, tendo o plenário anufdo à solicitação. 33)
Projeto de Lei na 3.184-A/1997 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que "altera o art. 15 da Lei na 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda
mentai e de Valorização do Magistério". Relator:
Deputado Cezar Schimer. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
na forma do substitutivo apresentado. Foi concedida
vista ao Deputado lédio Rosa em vinte e cinco de
agosto do ano em curso. O Deputado lédio Rosa
apresentou voto em separado pela
inconstitucionalidade. O Senhor Presidente
determinou a retirada de pauta da proposição, em
razão de o Relator não compor o rol de membros da
Comissão atualmente. Encerramento: Em razão do
infcio da Ordem do Dia no Plenário da Casa, o Senhor
Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e
trinta minutos, convocando outra para a próxima
quarta-feira, às dez horas. E, para constar, eu, Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário, lavrei a
presente Ata, que, depois de aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição na 407-A, de 1996, que
"altera â redação do artigo 100 da Constituição
Federal e acrescenta artigo ao ato das
Disposições Constitucionais Transitórias" e
apensada; (Precatórios)
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debates. Discutiram a matéria os Deputados Carlito Benassi, Relator. Em votação simbólica o Destaque
Merss, Professor Luizinho, Gustavo Fruet, Ricardo nll 1 foi rejeitado. Em seguida, passou-se a
Izar, Fernando Marroni, José Lourenço, Jurandil deliberação do Destaque nll 2, da bancada do PT,
Juarez, Max Rosenmann, Celso Giglio e José para votação em separado da Emenda nll 2, de
AntOnio. Não havendo mais oradores inscritos, parecer contrário. O autor do destaque, Deputado
encerrou a discussão e declarou encerrado o prazo Professor Luizinho, apresentou requerimento para
de recebimento de destaque. Em seguida, o Senhor retirá-lo, o qual foi acolhido pela Comissão.
Presidente comunicou a existência de três destaques Encerrado o processo de votação e nada mais
oferecidos ao parecer do relator, que tomou a havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
palavra, para a réplica, por vinte minutos onde teceu reunião às vinte e uma horas e trinta e cinco minutos.
consideraçOes sobre as questOes acatadas, fruto das Em seguida, agradeceu a presença e partic.ipação de
discussOes travadas na Comissão. A pedido do todos. A presente reunião foi gravada e as notas
Deputado Professor Luizinho, o Senhor Presidente taquigráficas, ~p6s decodificadas, serão publicadas
suspendeu a reunião por cinco minutos, para que juntamente com esta Ata no Diário da Câmara dos
fosse distribuldo o novo texto com as alteraçOes Deputados. E, para constar, eu, Erles Janner Costa
oferecidas pelo relator em sua complementação de Gorini, Secretário, lavrei a presente Ata, que, após
voto. Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
anunciou a votação do parecer do Relator, O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
ressalvados os destaques. E, para encaminhá-Ia, Meurer) - Havendo número regimental, às 16h04min,
usaram da palavra os Deputados Professor Luizinho, declaro abertos os trabalhos da presente reunião.
Milton Monti Paulo Kobayashi, e José Lourenço. Devido à distribuição antecipada de c6pia da ata
Realizada a votação simbólica, foi aprovado o da terceira reunião a todos os membros presentes,
Parecer do Relator, Deputado André Benassi. indago da necessidade de sua leitura.
Requerida a verificação de votação pelo Deputado O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.
Professor Luizinho, procedeu-se à votação nominal. Presidente, peço dispensa da leitura da ata, em
Votaram sim os Deputados: José Carlos Vieira, virtude de termos recebido cópia, antecipadamente.
Luciano Castro, Gustavo Fruet, Milton Monti, Ricardo O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO -
Izar, André Benassi, Lúcia Vânia, Nilo Coelho, Paulo Sr. Presidente, concordo com a dispensa da leitura da
Kobayashi, Fetter Júnior, Nelson Meurer, Deusdeth ata, mas quero discuti-Ia.
Pantoja, José Lourenço, Alberto Mourão, Nelo O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Rodolfo, Max Rosenmann, Luis Carlos Heinze e Meurer) - Concedo a palavra ao Deputado Professor
Celso Giglio. Votaram não os Deputados Professor Luizinho para discutir a ata.
Luizinho e José AntOnio. O Deputado Gustavo Fruet O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO -
solicitou ao Presidente que fosse registrado seu voto Sr. Presidente, a ata aponta que iniciamos a reunião
favorável, nos termos das ponderaçOes feitas durante anterior às 10h55min. Como estava presente à
a sua intervenção no decorrer da discussão. O reunião, entendi que Unhamos acordado um prazo de
Senhor Presidente declarou encerrada a votação e espera, que tinha findado quando este Deputado se
proclamou o seguinte resultado: dezoito votos sim e retirou para ir à Comissão de Educação, Cultura e
dois votos não. Aprovado o parecer do relator, Desporto, onde estava havendo uma audiência
ressalvados os destaques. O Senhor Presidente pública da qual fui proponente, por isso não tinha
submeteu à deliberação do Plenário o Destaque nll 3, como não participar dela, já que os convidados
de autoria da bancada do PT, que requeria votação estavam presentes.
em separado da expressão "apresentados até o Sugiro que se acrescente, na parte final, após a
primeiro dia de julho do ano da promulgação desta Ordem do Dia, que a reunião foi convocada para às
emenda", constante do artigo 211 do Substitutivo. 9h30min, para apreciação do parecer do Relator. Isto
Encaminharam a votação do referido destaque os para que fique claro o horário do inIcio da reunião.
Senhores Deputados Professor Luizinho e André O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Benassi, Relator. Em votação simb6lica, o destaque Meurer) - Será feita a modificação sugerida pelo
foi rejeitado. Destaque nll 1, da bancada do PT, que Deputado Professor Luizinho, para fazer constar da
requeria votação em separado do § 211, e incisos, do ata que o horário do inIcio dos trabalhos se deu às
artigo 211 do Substitutivo. Encaminharam a votação os 9h30min.
Senhores Deputados Professor Luizinho e André Continua em discussão a ata.
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Não havendo mais quem queira discuti-Ia, em
vot~ção.

Os Srs. Deputados que a aprovam pennaneçam
corno se encontram. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO
Peço verificação de votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Foi requerida a verificação de votação pelo
Professor Luizinho.

Deputados titulares do PFL:
Expedito Júnior. (Pausa.)
José Carlos Vieira. (Pausa.) "Sim".
Luciano Castro. (Pausa.) "Sim".
Moroni Torgan. (Pausa.) "Não".
Raimundo Colombo. (Pausa.) "Não".
Roberto Brant. (Pausa.) "Não".
Ronaldo Vasconcellos.
O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS

_"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Deputados suplentes do PFL:
AntOnio Geraldo.
O SR. DEPUTADO ANTONIO GERALDO 

"Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Arolde de Ol.iveira. (Pausa.) "Não".
Claudio Cajado. (Pausa.) "Não".
Deusdeth Pantoja. (Pausa.) "Não".
Francisco Garcia. (Pausa.) "Não".
José Lourenço.
O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO 

Presente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Presente.
Zila Bezerra. (Pausa.)
Deputados titulares do PMDB:
Gustavo Fruet. (Pausa.)
Jorge Alberto. "Não".
Jurandil Juarez. (Pausa.)
Milton Monti. (Pausa.)
Ricardo Izar. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - "Sim"
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Salatiel Carvalho. (Pausa.)
Deputados Suplentes do PMDB:
Alberto Mourão. (Pausa.)
Nelo Rodolfo. (Pausa.)
Deputados titulares do PSDB:
André Benassi. (Pausa.)
Lúcia Vênia. (Pausa.)
Nilo Coelho. (Pausa.)
Paulo Kobayashi. (Pausa.)

Sérgio Guerra. (Pausa.)
Vicente Caropreso. (Pausa.)
Deputados suplentes do PSDB:
Alofzio Santos. (Pausa.)
Badu Picanço. (Pausa.)
Danilo de Castro. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO DANILO DE CASTRO 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

.Meurer) - Max Rosenmann. (Pausa.)
Pedro Canedo. (Pausa.)
Deputados titulares do PT:
Carlito Merss. (Pausa.)
Fernando Marroni. (Pausa.)
Professor Luizinho. (Pausa.)
Deputados suplentes do PT:
Antonio Palocci. (Pausa.)
Iara R~mardi. (Pausa.)
Deputados titulares do PPB:
Fetter Júnior. (Pausa.)
Ibrahim Abi-Ackel. (Pausa.)
Nelson Meurer. (Pausa.)
Deputados suplentes do PPB:
João Pizzolatti. (Pausa.)
Luis Carlos Heinze. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Sr.

Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem sobre a votação.

Oquorum, que é de dezesseis deputados, já foi
atingido. Na votação, precisamos, para aprovar a ata,
de 50% mais um, ou seja, de nove Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem sobre a votação.

Quantos já votaram até o momento?
O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Ainda

tem a minha resposta, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 

Estou perguntando quantos votaram...
O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Não vai

mandar no grito aqui, não! Chega de brincadeira!
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 

Ninguém vai também (ininteligfvel) no grito aqui.
Ninguém está querendo brincar. Isso é coisa séria!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado Ricardo Izar.

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, o quorum é de dezesseis deputados. Na
votação, precisamos que nove deputados votem a fa
vor da Ata. Pergunto a V. Ex· se já temos nove votos
"sim".
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o SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem sobre a votaçao.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Para deliberação, Deputado Ricardo Izar, é
preciso que haja dezesseis deputados presentes no
recinto.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Quantos já votaram, Sr. Presidente? Por favor, a
questão de ordem, agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Tenho de terminar primeiro a votação, para
depois...

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Gostaria que V. ExA desse o resultado, então,
também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) -

Luis Carlos Heinze. (Pausa.)
Deputado titular do PTB:
Duilio Pisaneschi. (Pausa.)
Deputado suplente do PTB:
Celso Giglio. (Pausa.)
Deputado do PDT:
Enio Bacci. (Pausa.)
Deputado do Bloco PSB/PCdoB:
José Antonio. (Pausa.)
Deputado titular do Bloco

PLlPST/PMN/PSD/PSL:
Eujácio Simões. (Pausa.)
Deputado titular do PV:
Fernando Gabeira. (Pausa.)
Nilo Coelho.
O SR. DEPUTADO NILO COELHO - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Luis Carlos Heinze. (Pausa.)
Aloizio Santos, PSDB.
O SR. DEPUTADO ALOíZIO SANTOS - "Sim".
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO -

Sr. Presidente, V. Ex.ll poderia nos dar o resultado da
votaçao?

Sr. Presidente, V. ExA já chamou os deputados
de todos os partidos.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - A
Mesa pode aguardar o tempo que entender
conveniente para encerrar a votação, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Terminada a chamada da lista de presença, tem de
ser anunciado o quorum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado Ricardo Izar.

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, existe um hábito nesta Casa de se fazer
essa chamada duas vezes. Posteriormente, o
Presidente dá um prazo para que os deputados
compareçam.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Não há esse hábito, não é verdade. A votação deve
ser encerrada após chamados todos os deputados.

O SR. PRE$IDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado Max
Rosenmann.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, é comum nesta Casa o Presidente, até no
plenário, aguardar o quorum. Que história é essa de
querer criar uma nova forma de votaçao?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado Professor
Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, formulei uma questão de ordem a V.
ExA. É praxe nas Comissões, conforme determina o
Regimento, divulgar o resultado da votação logo após
a chamada de todos os deputados da Comissão. Já
solicitei a V. Exll três vezes - e o faço agora pela
quarta vez - que me desse o número de votos. Quais
os votos que V. ExA apurou?

É uma questão de ordem simples.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Eu não completei ainda a chamada.
Deputado suplente do Bloco PLlPSTIPMNlPSDIPSL:
Almeida de Jesus.
O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS -

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Anuncio o resultado. Houve 16 votos "sim".
Há quorum para continuarmos a reunião.
Foi aprovada a Ata.
Encontra-se sobre a mesa requerimento de

adiamento da discussão por três sessões, de autoria
do Deputado Professor Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Professor Luizinho, para
encaminhar.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, o referido requerimento não tem por
objetivo a obstrução. Fosse este o meu desejo, teria
proposto o adiamento por dez sessões, conforme me
permite o Regimento. Encerrar-se-ia neste prazo a
sessão legislativa e, conseqüentemente, não
teríamos como voltar a discutir o projeto dos
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precatórios. Mas não é esta a minha intençêo quando juntamente com o parecer do nobre Relator, para a
proponho o adiamento. reflexão desta Comissão, o nosso projeto

Estou propondo o adiamento porque substitutivo, a nossa proposta alternativa global. As
começamos um debate muito rico sobre o tema e emendas apresentadas representam o pensamento
verificamos que há no Pafs uma situação indecente: de todos. Então, apresentarfamos o nosso projeto
precatórios cujos valores não condizem com a substitutivo global para estabelecer o diálogo. Do
realidade ou com o mfnimo de decência, em vários contrário, haverá um intenso processo de discussão,
estados e municfpios. depois virão os destaques. Gostarfamos que não

Por outro lado, não há como desconhecer a fosse este o procedimento. Achamos que a Comissão
existência do precatório. Temos de encontrar um poderia agir de outra forma, encontrar outros meios,
meio de garantir o seu pagamento, que é outros caminhos para resolver o problema dos
incontornável. precatórios, sem adotar o caminho que vemos aqui.

Verificamos a necessidade de um mecanismo Por esses motivos, solicito aos meus pares o
para garantir a manutenção do serviço público nos adiamento da votaçêo por três Sessões.
municfpios e nos estados. Dos recursos destinados a O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Sr.
investimentos, uma parcela poderia ser deslocada, Presidente, peço a V. ExA que coloque em votação o
reservada para o pagamento dos precatórios. requerimento do Deputado Professor Luizinho.

Para que isso ocorresse, havia um leque Solicito aos Deputados da base que o rejeitem.
enorme de alternativas. Falávamos até em O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
comprometimento financeiro anual máximo dos Meurer) - Em votação o requerimento do Deputado
municlpios. Não falávamos só em investimento, havia Professor Luizinho, que pede o adiamento da votação
emendas que falavam do Orçamento como um todo. por três Sessões.
Falávamos que esses pagamentos deveriam ser Os Srs. Deputados que concordam com o
distribuldos no tempo, para gerar as condições adiamento permaneçam como se encontram.
necessárias ao adimplemento. Costumo sempre citar (Pausa).
o exemplo do Estado de São Paulo, onde existe um Rejeitado, com o voto contrário do Deputado
precatório envolvendo a Serra do Mar, que não Almeida de Jesus.
possui nenhum valor econômico. É área de O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO -
preservação, é mata atlêntica. Aquela região nunca Sr. Presidente, os que concordam não deveriam
teve valor econômico. Não há como agregar valor permanecer como estavam? V. ExA fez esta
econômico. afirmação.

O que nos assustou foi que ao tratarmos dessas O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
questões aventou-se uma nova possibilidade. Ao nos Meurer) - Os Parlamentares que foram contrários se
deparar com essa nova possibilidade, tendo sido manifestaram. Portanto, foi rejeitádo o requerimento
apresentado o parecer na reunião anterior, pedimos de V. Exll

vista, por intermédio do Deputado Fernando Marroni. O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO -
Queremos preparar um projeto alternativo De forma alguma.
contemplando esse conjunto de preocupações que (Não identificado) - (Intervenção fora do
estamos apresentando para mostrar que é posslvel microfone. Inaudfvel.)
fazer um aporte financeiro anual na peça O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO -
orçamentária para o pagamento de precatqrios. O Somos todos novos, iremos aprender com os mais
projeto tem por objetivo garantir àqueles que têm um velhos, é com bons professores' assim que
imóvel como única residência, portanto, de aprendemos. Fico feliz.
subsistência e manutenção de sua famllia e não O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
possa estar na lista de forma geral, a revisão dos Meurer) - Em discussão o relatório.
valores, como também a distribuição no tempo e o O prazo para discutir a matéria é de até quinze
comprometimento. Tudo isso sem construirmos uma minutos para os membros e Uderes, e de até dez
nova moeda no Pais que, inclusive, pode ser minutos para os não-membros.
trabalhada na base da compra por deságio e da O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO -
venda por valor de face. Há inscritos, Sr. Presidente.

Foi por isso que solicitamos o adiamento da O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR -
votaçêoportrês Sessões, para podermos apresentar, (Intervençêo fora do microfone. Inaudfvel.)
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o SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
V. ExA está muito engraçadinho hoje, estou morrendo
de rir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Concedo a palavra ao Deputado Max
Rosenmann.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, o assunto anterior foi esgotado. Vamos
discutir agora o relatório do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Que já está em discussao.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN 
Exatamente. Gostaria de propor uma pequena
modificaçao, um pequeno acréscimo. O relatório
evoluiu e melhorou bastante. Houve um
desenvolvimento positivo no relatório. Na questao da
utilizaçao como trtulos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Deputado Max Rosenmann, solicito que se
inscreva para apresentar sua proposta.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, concordo com V. ExA que os
Parlamentares devem se inscrever para apresentar
propostas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Passo a palavra ao primeiro inscrito.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA 
Sr. Presidente, quero me inscrever também. Nao
passaram a lista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Passo a palavra ao primeiro inscrito,
Deputado Carlito Merss, do PT de Santa Catarina,
que disporá de até quinze minutos.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO 
Quantos minutos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Quinze minutos.

O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS - Sr.
Presidente, Sr. Relator, confesso que me
surpreendeu muito a inexistência de quorum para a
realizaçao de algumas reuniões desta Comissao, que
tem por objetivo tratar de assunto gravlssimo, que
tomou grande espaço da mfdia nos últimos dois anos.
Desgraçadamente, na época eu era Deputado
Estadual em Santa Catarina e, talvez como muitos
dos Deputados presentes, nunca tinha ouvido falar da
forma como tratavam os precatórios. Cheguei até a
afirmar que me impressionou a forma séria com que
os legisladores da Constituinte de 1988 trataram
desse assunto, incluindo com transparência, no art.
33 das Disposições Transitórias da Constituiçao, os
precatórios, que sempre foi assunto muito'obscuro,

estranho e de diflcil entendimento para a maioria das
pessoas. A CPI, cujo Relator foi o Senador Roberto
Requiao - tive acesso ao relatório -, teve todas as
preocupações e tomou todos os cuidados para que
nao passássemos mais pelo constrangimento por
que passaram os Estados de Santa Catarina,
Alagoas, Pernambuco, os Municfpios de Guarulhos,
Campinas e Osasco. Havia uma verdadeira fábrica
de precatórios inexistentes, criados a partir de
tecnologia fundada na Prefeitura Municipal de sao
Paulo, quando era Prefeito o Sr. Paulo Maluf e
Secretário de Finanças o atual Prefeito, Sr. Celso
Pitta.

Em cada reuniao feita na CPI descobria-se
verdadeiras engenharias criadas para inventar
dIvidas. Com certeza, projetos como a PEC 407 e
outras que estao tramitando buscavam e buscam
legalizar a questao dos precatórios de uma vez por
todas, principalmente para torná-Ia transparente, nao
permitindo que injustiças venham a acontecer com
pessoas que realmente têm direito a ele, a um
ressarcimento, por ter sido seu imóvel desapropriado
para algum uso público. Essas pessoas nao podem
esperar indefinidamente na fila.

Viemos a esta Comissao com boa vontade.
Quando surgiu esta questao, manifestei a minha
Liderança meu interesse em participar desta reuniao
para que possamos aprofundar a discussao. I: isso
que gostarlamos de fazer, Sr. Presidente, Sr. Relator.
Porém, há algo entre o céu e a terra que nao está bem
explicado aqui. Nao entendi - até me assustei - o
motivo da forma agressiva com que quiseram votar
esse relatório na semana passada. Tentou-se votá-lo
de uma hora para a outra, sem qualquer discussao,
Sr. Presidente.

Ao ler o relatório e o substitutivo, comecei a
entender quais os motivos que levaram a tentar

.aprovar essa PEC sem nenhuma discussao. Já se
sabe de antemao o interesse que um projeto e uma
emenda como essa têm junto à populaçao e aos
poucos órgaos da imprensa deste PaIs que ainda
fazem jornalismo investigativo, que nao aceitam o
que a Comissao de Assuntos EconOmicos fez no
primeiro semestre, quando legalizou - é a palavra 
mais ou menos 9 bilhões de precatórios emitidos de
forma irregular. Seis bilhões e cem milhões de reais
sao da Prefeitura de sao Paulo; cerca de 3 bilhões de
reais sao dos Estados de Santa Catarina, Alagoas,
Pernambuco, das Prefeituras de Guarulhos, Osasco
e Campinas.

Esses fatos tiram a possibilidade de tratarmos a
questao dos precatórios com seriedade. Há casos
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que conhecemos - e que a imprensa tem divulgado 
em que Prefeitos e Governadores não pagam os
precatórios. Talvez isso não interesse a eles ou talvez
consigam, de alguma forma, mudar a relação das
dívidas. Muitas vezes empreiteiras e outros órgãos
conseguem receber antes das viúvas e de outras
pessoas que teriam esse direito.

O substitutivo, no art. 1Q
, § 4Q

, diz:

A requerimento do credor, ressalvados
os créditos definidos como de pequeno
valor, e os de natureza alimentícia, os
precatórios de que trata este artigo poderão
ser liquidados em tftulos ou certificados da
dívida pública.

Créditos de pequeno valor e natureza
alimentfcia poderão ser liquidados em tftulos e
certificados da dívida pública. Espero que todos os
Deputados tenham lido esse substitutivo, mas não
questionaram isso.

O art. 2Q do substitutivo diz o seguinte:

O valor dos precatórios judiciais
pendentes de pagamento, apresentados até
primeiro de julho do ano da promulgação
dessa emenda, poderá ser recalculado na
forma da lei, consoante os princípios da
moralidade e do justo valor.

Ninguém questiona isso. O § 2Q
, do art. 2Q

, diz:

A requerimento do credor, respeitada a
ordem de pedidos, os precatórios judiciários
de que trata o § 1.!l poderão ser liquidados
em tftulos ou certificados da dívida pública,
que poderão ser utilizados, primeiro, em
privatização de empresas controladas pelo
Poder Público e na alienação de sua
participação acionária.

Ninguém questiona isso.
Nós, Sr. Presidente, ao sermos surpreendidos

pela forma autoritária com que quase foi votada essa
matéria na semana' passada, sem nenhuma
discussão, tentamos, no mínimo, discutir esse
projeto. O que o Deputado Professor Luizinho tem
tentado é permitir que os Deputados desta Comissão
conheçam o teor da PEC e o do substitutivo para que
não passemos, nunca mais, pelo vexame que alguns
Estados passaram. Como catarinense me incluo en
tre aqueles que permitiram e viram a maior mutreta
ocorrida com dinheiro público de que já se teve
notícia.

Hoje a nossa dívida aumentou em mais de 600
milhOes de reais, foi mais uma daquelas famosas

negociatas do toma-Iá-dá-cá. A União,
misteriosamente, assumiu a dívida do Estado de
Santa Catarina. Com certeza, assumiu também a de
outros Estados e das Prefeituras. A nossa dívida
pública aumentou. Nós, que estamos nesta Casa
tentando discutir com seriedade o Orçamento,
verificamos que cada vez mais falta dinheiro para
nossas emendas nas área da saúde, educação,
agricultura e da pequena e microempresa.

O mínimo que pedimos é que se discuta por
mais duas ou três sessões, como pediu o Deputado
Professor Luizinho, para que aprofundemos nessa
matéria no sentido de fazer com que esta Casa
aprove emenda constitucional que resolva esse
problema, não permitindo nunca mais a fabricação de
tftulos e de precatórios inexistentes. Infelizmente,
parece-me que a ordem é essa: não se discute;
aprova-se e utiliza-se, de qualquer forma, a maioria
que o Governo tem nesta Casa, e não se permite, no
mínimo, discussão mais clara de um assunto tão sério
e polêmico como esse.

i: com tristeza que eu faço este pronuncia
mento, pedindo, encarecidamente, aos Deputados
desta Comissão, que permitam - repito - que
votemos uma emenda constitucional, somente
sabendo claramente as suas conseqOências.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Com a palavra o Deputado Professor
Luizinho, que tem até 15 minutos para fazer sua
explanação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Sr.
Presidente, eu sugeriria a V. Ex· que fizesse
alternância entre os pronunciamentos, a favor e contra.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Eu gostaria. Não teria problema algum. Estou de
acordo e é correto regimentalmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado Gustavo Fruet,
que tem até quinze minutos.

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET - Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares, quero cumprimentar
o Relator, pelo avanço que proporciona, com duas
preliminares. A primeira é que a questão dos
precatórios é muito sensível, gera uma série de
polêmicas e dúvidas, tanto que resultou numa
Comissão Parlamentar de InqUérito em que, inclu
sive, fui citado, cujo Relator foi o Senador do meu
Estado, Roberto Requião.

i: um tema complicado. Faço essa observação,
porque, no momento em que se está votando a
matéria, de forma alguma poder-se-ia limitar o debate
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ou imaginar que se está votando a favor da
legitimação de um instrumento que foi distorcido, ou
contra a tentativa de regularização dos precatórios
que estão no mercado; mesmo porque, parece-me
que a proposta procura também resolver o problema
do estoque de precatórios. Confesso que não tive
acesso a nenhuma informação a esse respeito e até
imagino que seja difícil fazer um levantamento
concreto sobre isso em todo o País.

A segunda preliminar diz respeito à tradição,
que tem ocorrido principalmente nesta Legislatura, de
se procurar regulamentar uma série de relações
sociais e econômicas em nível constitucional.
Parece-me que se trata de uma distorção, quando, na
verdade, se o atual dispositivo existente na
Constituição fosse bem encaminhado, não seria
necessária modificação da Constituição, como se
pretende. No momento em que se estabelecem
detalhes, é evidente que haverá riscos, mesmo
porque, depois de feita a lei, é que se encontram os
enganos. E há omissões, há contradições. Em razão
disso, Sr. Relator, pedi a palavra para fazer constar
ressaltando o imenso avanço do relatório - que
reconheço o trabalho realizado por V. Ex·.

Com relação ao § 1ll do art. 100, parece-me que
se reproduz na Constituição do Estado de São Paulo,
matéria que foi objeto de manifestação por parte do
Supremo Tribunal Federal.

A questão referente aos §§ 4ll, 5ll e 6ll

estabelece tratamento diferenciado no disposto no
art. 2ll, que procura resolver a questão dos
precatórios até a aprovação e vigência da emenda
constitucional.

Com relação ao § 7ll do art. 1ll, quero destacar
que há preocupação em apurar responsabilidades, o
que já existe na legislação; mas procura-se
ressaltá-Ia nesse dispositivo, em nível constitucional.
E é importante que se destaque que, muitas vezes, se
não há qualquer ação por parte do Supremo Tribunal
Federal, ou da autoridade competente, deve-se
também à possibilidade de coação por parte do Poder
Executivo. Infelizmente não é possível trabalhar tema
tão delicado como esse em legislação,
particularmente no âmbito constitucional.

Quero destacar, com relação ao art. 2ll, da
tendência de se procurar regulamentar
constitucionalmente a preocupação com a distorção
dos precatórios; tanto é que se procura estabelecer
na forma da lei, consoante os princípios da
moralidade.

Parece-me que isso é intrínseco na ação do
homem público em nível constitucional. Seria o

mesmo que inserir o princípio de honestidade e o da
inteligência na Constituição. Falo isso para ressaltar a
distorção do uso desse instrumento. No entanto, esse
dispositivo demonstra preocupação em moralizar a
utilização dos precatórios.

Com relação às questões que me parecem as
mais importantes do art. 2ll, o primeiro destaque eu
faço no § 1ll, quando se dá ressalva ,aos créditos
definidos como de pequeno valor. Será aplicada a
legislação da Previdência Social, mas há
necessidade de defini-Ia de forma objetiva, mesmo
porque, respeitando a autonomia, dá-se possibilidade
aos entes de definirem valores diferenciados, o que
pode dar margem a enormes contradições em todo o
País.

Com relação aos créditos de natureza
alimentícia, faço duas observações. Quando se trata
de imóvel residencial, é extremamente importante o
caráter social, tanto que neste caso o prazo dado é de
menos de dois anos, mas isso pode dar margem à
distorção. Caso típico - pedi à consultoria para que
oportunamente pesquise isso - é a possibilidade na
negociação de honorários de se transformar, como já
existe, o crédito de sucumbência em crédito
alimentício. Portanto, ele deixa de ser acessório e
passa a ser principal, acabando por ter prioridade
sobre o crédito principal, no caso dos precatórios; é o
caso típico, quando, por exemplo, uma pessoa
jurídica contrata advogado para cobrar a dívida.

O § 2ll gera a possibilidade de interpretar e
considerar o precatório como título e certificado, que
têm processos de correção monetária distintas. ~

importante destacar que o precatório só será
monetariamente corrigido após decisão judicial, ao
contrário dos títulos e dos créditos. Esse destaque é
feito também para que se evite distorção.

Com relação à aplicação de precatórios nas
privatizaçOes, que só se estabelece nesses
pendentes, e não a partir da aprovação da emenda, é
importante destacar, em primeiro lugar, que é
necessário estabelecer um deságio, porque
trabalha-se com crédito à vista de algo que poderia
ser pago em dez anos.

Entendo a preocupação de V. EX- em dar
autonomia e respeitá-Ia, no caso de editais em
processos de privatização. Isso é importante, porque
o interessado poderá, e deverá, oferecer desconto
que compense a transformação do crédito que
poderia ser recebido em dez anos, em crédito à vista,
ou, eventualmente, que se negocie a possibilidade de
transformar esse crédito em ações da empresa
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adquirida na privatizaçêo, o que pode gerar
,desigualdade.

Com relaçêo - e ai a questêo principal - à
compensaçêo de tributos ou de dividas de qualquer
natureza no âmbito da entidade emitente, a
Constituiçêo estabelece, no art. 146, remessa à lei
complementar para tratar do tema. A lei
complementar é o Código Tributário Nacional que
dispOe, no seu art. 70, que a compensaçêo, como
forma de extinçêo da obrigaçêo, somente poderá
ocorrer através de lei. Portanto, aprovada esta
emenda, trata-se de norma constitucional de eficácia
contida, cabendo ao ente competente regulamentá-Ia
mediante lei; no caso, a Uniêo, os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios.

Há necessidade de observância à ordem e,
conseqüentemente, para compensaçêo, é
necessário resguardar direitos de outros credores
que possam ter interesse nessa compensaçêo.

Outro ponto que pode ser objeto de lei
infraconstitucional é a estipulação de um limite de
compensaçêo mensal, semestral ou anual, conforme
cada ente.

Esse limitador estipularia um valor máximo para
admitir a compensaçêo, evitando decréscimo gerado
das receitas. Isso também pode dar margem à
enorme distorçêo, acabando-se a receita e
estimulando comércio paralelo de precatórios.
Podemos até avançar neste ponto, Sr. Presidente,
estabelecendo-se transparência na negociaçêo dos
precatórios, porque, ao contrário da proposta da
Comissêo de Reforma Tributária, não se condiciona o
precatório a dividas do devedor, dando-se margem
para que isso venha a ser um comércio paralelo.
Como sugestêo, por exemplo, essa composiçêo
poderia ser negociada na Bolsa de Valores.

Sugere-se, inclusive, que se possa oportunizar
inscriçOes dos interessados nessa compensaçêo, o
que dependerá de requerimento do credor - poderá
haver vários credores -, estipulando-se,
previamente, o valor limite para que tal ocorra em
determinado periodo. A seguir, faz-se uma seleçêo
dentre os inscritos para graduá-los, conforme a
ordem cronológica do pagamento.

Essa compensaçêo será efetivada, realmente,
quando o precatório estiver em primeiro lugar na
ordem de pagamentos. Desta forma, tenta-se evitar o
deságio exagerado, que é outra distorçêo, e a corrida
indiscriminada para venda dos precatórios.

Assim, estaria sendo preservado o direito de
receber em dinheiro das pessoas que nêo têm débito
para como Estado, respeitando o caput do artigo,

sob pena de se priorizar aqueles que pretendem
negociar a privatizaçêo ou suas dividas com o Poder
Público.

Esse limitador também se prestaria a evitar
prejuizo aos municipios - nesse ponto parece-me
que repito o que de certa forma já é consensual na
doutrina e na jurisprudência -, em vista do repasse
que deve correr pelo Fundo de Participaçêo dos
municipios. Essa compensaçêo não elimina a parcela
devida aos municipios pela arrecadaçêo do atual
ICMS, que eventualmente pode ser substituido pelo
IVA.

Ocorrendo a compensaçêo, extingue-se o
crédito, por modalidade diversa do pagamento, que
representa ingresso de dinheiro nos cofres públicos,
mas permanece o dever do Estado em repassar o
percentual devido aos municipios.

Por fim, uma oportuna observação é a intenção
de incluir um dispositivo que evite a emissão de novos
titulos, com base nesses precatórios. É importante
destacar, até para que se esclareça e dê
tranqüilidade na votaçêo, que essa emissêo que se
revelou absolutamente irregular, com enormes
distorçOes que geraram a CPI dos Titulos, estava
amparada no art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Portanto, nêo há que se
permitir mais a emissão de titulos com base nesses
precatórios. Parece-me que essa é questêo
superada. Evidentemente, em relaçêo à divida
mobiliária, há todo o processo de investigaçêo, há
todas as resoluções do Banco Central e há
necessidade de consulta ao Senado.

Entendo nêo ser necessária essa inclusêo, mas
quero também deixar claro que nêo se está
permitindo mais a emissêo de tltulos com base nos
precatórios.

Seriam essas as considerações, Sr. Relator,
como forma de dar contribuição e tranqüilidade à
votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado Professor
Luizinho para falar contra.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, considero que depois da exposição do
nobre Deputado Gustavo Fruet, o meu
encaminhamento era o mais correto: um adiamento
para continuarmos a reflexão. S. Exll desmonta, em
outras palavras, o parecer do Relator, e aponta
claramente todos os perigos, todos os vieses, tudo o
que enseja possibilidade de pagamento dos
precatórios, através de titulos e certificados e de
compensação na politica de privatização, ou seja, a
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retomada, no todo do malfadado processo, que
sempre criticamos e continuaremos a criticar, que é a
permissão de utilizar-se a chamada moeda podre na
compra de bens públicos, na compra de patrimônio
público, da passagem da mão do Poder Público para
a iniciativa privada, na venda de bens públicos. Da
forma como está, não há nenhuma regra, nenhum
controle, nenhum processo de recuperação,
nenhuma regulamentação da poHtica de deságio, ou
de ágio, ou a contrapartida do poder de face do Utulo
na hora em que se faz a transação de abatimento ou
de compra ou de transferência acionária. Ou seja,
esse geral e irrestrito uso dos precat6rios é o que está
nos estarrecendo. Eu s6 alertei para esses pontos
porque queria que nos ativéssemos ao que estamos
tratando. E vou voltar aos meus quinze minutos.

A Constituição, no art. 100, organizou o
processo de pagamento dos precat6rios. N6s
estamos tratando de alterar o art. 100, para criarmos
condições e construirmos, de forma adequada, novas
condições para o pagamento dos precat6rios. Penso
que, da forma como está. o art. 100, com lei
complementar e com regulamentações, já Unhamos
um vasto caminho para isso. As, DisposiçOes
Transit6rias tratavam da forma perniciosa de títulos e
precat6rios, que já foi destacada pelo Deputado
Carlito Merss, que acompanhou a CPI no seu Estado,
mas ela regula de alguma forma o art. 100. O
problema é que não foram pagos, os precatórios
estão dados, estão colocados na Ordem do Dia. Os
pedidos para que os governadores façam
intervenção nos municípios, existem as pencas. Os
pedidos nos Tribunais de Justiça, para que a União
faça intervenção nos Estados, também existem às
pencas. N6s Unhamos que resolver esses problemas.
Inicialmente eu mostrei isso. Nós Unhamos que re
solver esse problema, era o nosso objetivo, mas
Unhamos que regular o texto constitucional com o
complementar ordenamento, supraconstitucional,
que é necessário, mas a Constituição é que daria os
parâmetros básicos para o procedimento
supraconstitucional, que viria por legislação ordinária
ou complementar.

Nós não podemos tratar como resolvido - nem o
Presidente do Supremo Tribunal Federal o fez 
porque quando o Presidente do Senado Federal,o
Presidente do Congresso vociferou sobre a questão
da indústria dos precatórios, dizendo que não paga,
nao paga e não paga, o pr6prio Presidente do Sup
remo Tribunal Federal disse que ele estava propondo
uma insurgência cívica, porque essa é uma decisão
transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal,

e, se os valores eram imor~is, indecentes, nao
refletiam a realidade e havia de fato
supervalorização, havendo, portanto, esbulho do
patrimônio público, a Constituição poderia determinar
a revisão dos valores.

Por que estou dizendo isso? Para ajustarmos a
discussão do que está transitado em julgado, que não
temos como fazer revisão. O parecer do nosso Rela:
tor diz que é possível a revisão. Acho que é um ponto
inicial de partida. .

Quanto ao art. 2Jl, o valor dos precat6rios
judiciais pendentes de pagamento, apresentados até
1Jl de julho do ano da promulgação desta emenda, há
um problema. Se fosse vot~d~ até o final deste ano,
seriam s6 os pendentes até 1Jl de julho deste ano, ou
se viesse a ser promulgadono início do ano que vem,
seriam pendentes até 1Jl de julho do ano que vem,
independentemente de ter sido promulgada antes do
dia 1Jl de julho; só que há um conjunto de precat6rios
que ainda estao em disputa e que possuem todos
eles valores aviltantes, valores ofensivos com relação
à realidade de mercado real dos Estados e dos
Municípios.

Este é muito mais um ponto de ressalva. Ou
seja, houve uma concordância, não s6 do Presidente
do Supremo Tribunal Federal, como do Presidente do
Congresso Nacional e do Senado e o pr6prio Relator
concorda que se formou uma indústria de precat6rios
no País para dilapidar o patrimônio público; em outras
palavras, para roubar o patrimônio público.

Citei o exemplo do meu Estado, porque a
legislação precisa ser alterada. Nao estou negando
isso, mas, além da legislação, havia o processo de
peritagem. Um terreno numa reserva florestal, na
Mata Atltmtica nao possuía valor econômico nenhum,
mas foi agregado a ele valor econômico na hora de
calcular o precat6rio. Por isso que se chegou a 1
bilhão e 300 milhões de reais, Se não me engano, um
valor indecente. Isso é uma indecência, mas é uma
realidade.

Dessa forma, Unhamos que ter uma legislação a
esse respeito. E podemos pegar vários exemplos nos
Municípios. São terrenos, im6veis desapropriados
não só no meu Município. Primeiramente eles
ficavam em áreas especiais, que não,tinham valor
econômico; s6 passaram a ter valor, econômico
depois de desapropriados, porque se l11,udou, inclu
sive, a legislação local. Só aí deu-se a apuração do
valor.

Esse problema não é pequeno. ~d, já tinha de
pronto uma discordância não s6 aos ',Mresentados
até 1Jl de julho. Temos que verificar, mas"'é possível.
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Com relação ao segundo ponto, aos princlpios
de moralidade e justo valor, penso que temos de
ordenar melhor esse ponto. Princlpios de moralidade
e justo valor, respeitados os valores de mercado, por
exemplo, respeitados os valores obtidos em qualquer
transação no mercado local, no mercado estadual
nacional. AI, sim, estarlamos definindo os parâmetros
de moralidade e justo valor. Senão fica muito
genérico, com vontades, e com vontades n'ao
resolvemos o problema. Esse era um ponto grave que
apresentávamos. Mesmo assim, trnhamos
apresentado um ponto e não fomos os únicos a
fazê-lo. O nobre Deputado Celso Giglio, Presidente
da Associação dos Municlpios do Brasil e da
Associação Paulista de Municlpios, um municipalista
histórico, também tinha apresentado uma concepção.
Aquela emenda que apresentamos tinha uma
concepção, qual seja um percentual de
comprometimento das finanças locais do Estado ou
do Municlpio.

Por que o percentual de comprometimento?
Porque não pode haver nada que defina a destruição
das finanças municipais para se pagar o precatório.
Não podemos compor isso como uma realidade.

Deixamos claro nosso ponto de vista por várias
vezes. O homem público não deve fazer isso. Pelo
menos, quem paga é o terceiro ou quarto, na
substituição legItima constitucional, pela manutenção
do processo e da alternativa eleitoral dos nossos
Executivos. Só que quem pagaria seria o outro, mas
quem sofreria Onus, independentemente do homem
público que estivesse no cargo naquele momento,
seria a comunidade, se houvesse comprometimento
da manutenção do custeio dos serviços. Por isso,
tratávamos do que era posslvel de investimento. Até
achávamos que a emenda do nobre Deputado Celso
Giglio era mais global. Tratava ela do conjunto da
arrecadação. Também inclula um pouco do custeio e
da manutenção, mas feria as condições de
sobrevivência e de manutenção dos Municlpios.

No primeiro processo de discussão foi acatada
a concepção de assimilarmos o percentual de
comprometimento do custeio do financiamento dos
Municlpios. Essa é a idéia apresentada. O próprio Re
lator inicialmente tinha concordado com ela.
Tlnhamos uma contradição: comparar e rebater esse
problema do comprometimento com o tempo.

Talvez tenha sido um pouco afoito ao apresentar
25 anos. O problema é que há comprometimento
percentual 'em relação ao arrecadado, imposslvel de
ser quitado "mesmo em dez anos; não resolve.

O Prefeito Gilson Menezes, da região do ABC,
esteve várias vezes conosco juntamente com outros
Prefeitos e disse-nos que dez anos não era nada para
ele, tal a situação em que se encontrava seu
Municlpio.

Sr. Presidente, dez anos, de fato, era
complicado. Por isso, pensamos em rebater o
percentual de comprometimento e o tempC5. Talvez
nem colocássemos dez anos. Se rebatêssemos o
comprometimento, às vezes, poderlamos levar para
mais de vinte anos, se fosse jogar na peça
orçamentária e no realizado orçamentário. Afinal, já
estávamos tratando da peça orçamentária e também
do realizado orçamentário. Infelizmente, optou-se
apenas pelo prazo e não pelo comprometimento. E
fixou-se um prazo muito pequeno, muito aquém: dez
anos. Por que estou trabalhando esses pontos do
projeto? Porque penso que aI, sim, estariam os
pontos cruciais básicos sobre os quais temos de nos
debruçar.

Espero que a Comissão volte a refletir sobre o
que está posto como um todo. Estou separando,
pegando esses pontos e fazendo questão de
trabalhar separadamente, para mostrar que podemos
encontrar altemativas, respeitando esses pontos.

Contudo, quero avançar mais. O Estado de São
Paulo aprovou a legislação. Penso que era Deputado
Estadual à época - não, foi antes. O meu
Presidente, Paulo Kobayashi, está me orientando em
relação ao tempo.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - Foi
apresentado no nosso tempo, mas foi aprovado
agora em julho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Foi apresentado no nosso tempo, mas foi votado
agora.

Gostaria que o controlador de cronOmetro me
avisasse aos três minutos. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Para concluir.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
É que estão controlando meu tempo, gostaria que o
controlador de cronOmetro me avisasse três minutos
antes do seu término.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Faltam dois minutos.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Não, Sr. Presidente, comecei às 16h51min e tenho
quinze minutos. Não citei o tempo na hora que
comecei para não ter esse constrangimento, mas
estou citando agora.
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o problema é o seguinte. Para trocar por
tributos, foi aprovada uma legislação para trocar pela
dIvida ativa. Estamos fazendo algo que não ouvi
ninguém solicitar, nem mesmo imaginar que pudesse
ser posslvel. A maioria fechou a questão nesse
ponto, que é construir tltulos e certificados para a
troca nas privatizações, sem parâmetro, regra ou
limite. Estamos construindo uma nova moeda no
PaIs, que serão os Utulos a serem trocados por
deságio e que serão, ao mesmo instante,
renegociados no valor de face.

É inacreditável que esta Comissão possa
adentrar na discussão de construir condições
financeiras, de probidade, de moralidade e de
preservação do patrimOnio público no pagamento dos
precatórios, e possa construir um instrumento que
venha desmontar, destruir e dilapidar o patrimOnio
público em tal proporção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Para concluir, Deputado Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO
É inimaginável que possamos estar trabalhando com
essa lógica. Está claro que pode ser comprado por
um terço do valor e, no outro dia, ser negociado por
100% do valor. Os devedores contumazes de ICMS,
de IPTU e ISS, ou as companhias que pretendem ver
privatizadas já estão - só de ter posto no relatório 
organizando os apuradores, já de contrato de gaveta
neste momento, para os posslveis precatórios que
virão depois da consecução se for mantida .tal
proposição em nosso parecer. Não acreditamos ser
posslvel que isso yenha a ocorrer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Para concluir.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Não acreditamos que isso seja posslvel de ser
aprovado nesta Casa, mesmo que porventura venha
a ser votado no plenário desta Comissão. Era o que
tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra, para falar a favor, o
Deputado Ricardo Izar.

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, estamos, na minha
opinião, discutindo uma das coisas mais importantes
deste PaIs. Gostaria de analisar o assunto sob alguns
aspectos.

Serei bem rápido. Como não estou obstruindo,
vou ver se utilizo apenas cinco ou seis minutos do
meu tempo, para que possamos votar o mais
depressa posslvel.

Quero analisar alguns aspectos. Em primeiro
lugar, quero cumprimentar o Relator. No art. 211 e nos
seus parágrafos, S. Ex· praticamente evita injustiça
para os pequenos e para as pensões alimentlcias. O
substitutivo do Relator resolve o problema dos
precatórios, tecnicamente falando. Contudo,
paralelamente a isso, quando o lemos, observamos
que fala de lei complementar ou ordinária para
regulamentar a matéria.

Alguns meses atrás, apresentei um projeto
nesta Casa sobre o problema dos precatórios. Espero
que ele seja aprovado.

Professor Luizinho, os precatórios, na minha
opinião, são o grande problema nacional. Só no
Estado de São Paulo, que é. o Estado de V. Ex·,
existem cerca de 1.2QO precatórios de
desapropriações ambientais, que chegam a um total
de 50 bilhões de reais. Se fizermos novo cálculo
dentro do Judiciário, na última sentença, saibam os
Srs. Deputado que esse valor cai para 5 bilhões de
reais. São 45 bilhões de reais a mais. Isso é um
absurdo.

Nós, do Congresso Nacional, precisamos
reagir. Temos pressa. Se não aprovarmos logo essa
emenda constitucional, as leis que estão tramitando e
os projetos de lei, isso vai continuar. Precisamos
imediatamente pensar nisso.

Ojornal Folha de S.Paulo citou outro dia o caso
de um sItio desapropriado para se construir a Rodovia
dos Trabalhadores. Esse sItio tem um valor real de
250 mil reais. Foi desapropriado por 5 bilhões de
reais. O proprietário já recebeu 2 bilhões de reais e,
nos próximos três anos, deverá receber mais 3
bilhões de reais. Precisamos reagir, aprovando essa
emenda e os projetos em tramitação nesta Casa.

Há necessidade de que o Poder Judiciário
também seja responsável. Na hora em que for dada a
última sentença, há necessidade de, em sessenta
dias, haver novo cálculo - lógico, colocando os juros
judiciais. Mas não pode haver simplesmente o valor
ilegal, imoral que começou desde a primeira
avaliação, com os avaliadores, o próprio Judiciário,
os interessados, os advogados. Todos entraram
nessa máfia. Precisamos acabar com isso. Por isso,
vou acabar de falar, pois tenho pressa em ver
aprovado esse substitutivo e, posteriormente, os
projetos de lei em tramitação.

O. SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer)- Com a palavra o Deputaç:lo Fernando
Marroni, que disporá de quinze minuto~~

O SR. DEPUTADO FERNANDQ MARRONI 
Obrigado. Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados,
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Deputado Ricardo Izar, parece que se aprovarmos
essa lei acabaremos com a corrupção e a roubalheira
no Pars, que certamente não foram executadas pelo
partido que ora obstrui esta votação e busca adequar
um texto que seja de consenso. Parece até que as
administrações que praticaram essa usura contra os
cofres públicos são administraçOes do Partido dos
Trabalhadores ou da Oposição. Particularmente em
São Paulo, deve ser. Portanto, vamos aprovar uma
legislação, um projeto de emenda constitucional, e
isso tudo estará resolvido.

O mesmo projeto traz novamente a questão dos
trtulos e de novo a possibilidade de troca de recursos
públicos para a iniciativa privada, por meio do
processo de privatização, com compra de tftulos
públicos no mercado. Eles com certeza serão
vendidos e, depois, com o deságio, comprados do
patrimônio público. Esse é o centro da nossa
inconformidade com esse projeto.

Os legisladores estão facilitando mais uma vez
que o dinheiro público seja remetido ao mercado; no
mercado, seja comprado com deságio e volte para o
Poder Público e seja usado no processo de
privatização, que, aliás, diga-se de passagem, não
rendeu um centavo para este Pafs, não resolveu
absolutamente nada e foi entregue por essa base
governista que está presente de forma açodada.

Na outra reunião - desculpem-me - foi
constrangedor ver esta Comissão tentando
estabelecer o quorum, dizendo que não tem prazo
para dar quorum, e o Deputado dizendo que eu não
podia pedir vistas antes de ser lido o relatório.
Calei-me porque terramos a possibilidade de fazer
este debate. Não é possfvel que se faça um projeto
de emenda constitucional açodadamente, como está
sendo feito este e como foi feito na última reunião,
constrangidamente, um projeto de emenda
constitucional, com uma Comissão que não se
reuniu, não debateu e tem um relatório. E isso
orientará todo o pagamento de precatório daqui para
a frente.

Dizem que pelo menos os pobres terão créditos
alimentlcios, vantagem etc, isso na lei, como há a lei
hoje da intervenção sobre os Estados e Municfpios
que. jamais foi praticada. Então, a base de
sustentação do Governo na Comissão chama para si
a moralização do Pafs por intermédio de uma emenda
constitucional, como praticou, durante todo esse
tempo, essa legislação que permitiu a verdadeira
roubalheira nacional nos cofres públicos, citada pelos
Deputados.

Um terreno que valia 250 mil reais virou 5
bilhões de reais. Quem fez isso? Está na cadeia?
Não? Sempre houve isso e nunca aconteceu
absolutamente nada. Então, não venha a base
governista votá-lo, aprová-lo e passar por cima de
todos. Não venham dizer-me que isso resolverá o
problema da moralização do setor público e o
problema da responsabilidade fiscal, que está sendo
votada em outra Comissão, porque isso nada mais é
do que o retrato de quem tem interesse nas
privatizações e tem possibilidade de comprar tltulos
no mercado - aliás, precatórios - e depois dilapidar
mais ainda o patrimônio público.

Portanto, não há como tergiversar. Não
estamos fazendo isso. Trouxemos o debate.
Querfamos o debate nesta Comissão. Não é que
queremos ajeitar aqui ou ali. Somos radicalmente
contrários ao que está posto aqui. Temos certeza de
que isso resultará em prejufzo mais uma vez para os
cofres públicos e para o cidadão, que paga imposto e
sustenta e tem sustentado toda essa bandalheira
nacional em torno dos precatórios.

O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS - Con
cede-me um aparte, Deputado? Queria rapidamente
dar um exemplo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado José Lourenço,
PFL.

O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS - Sr.
Presidente, estou pedindo um aparte ao Deputado
Fernando Marroni.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Serei
rápido, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS - Sr.
Presidente, solicitei um aparte ao Deputado
Fernando Marroni, que me concedeu.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - A
palavra está comigo.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Por fa
vor. O que é isso? Estou pedindo um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - A palavra está com o Deputado José
Lourenço. V. ExA não pediu aparte. O Deputado
encerrou a palavra e V. Ex· não pediu aparte.

O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS - O que
é isso, meu Deus! Pedi um aparte ao Deputado
Fernando Marroni, que me concedeu. Por favor! Não
acabou, S. Ex· permitiu-me o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado José Lourenço,
por quinze minutos.
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o SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Por
favor!

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Serei
rápido. Quero cumprimentar o nobre Relator...

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Éo fim!
O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO 

Compreendo o papel da Oposição. Ela sabe que isso
é da maior importância para o Pais. O que me
preocupa é saber que a Oposição tem a
responsabilidade por governos dos mais importantes
Estados da Federação, como, por exemplo, o do Rio
Grande do Sul, onde a situação de precatórios é tão
grave como em São Paulo, nas proporções da
economia do Rio Grande do Sul.

Quero cumprimentar o autor. O que S. ExA está
tentando é dar um prazo para desafogar o caixa dos
Tesouros Municipais, Estaduais e Federal e
transformar algo que se tem de pagar a vista para
pagar em dez anos. Isso, sem dúvida alguma, vai
permitir, no Orçamento Federal deste ano, nobre Re
lator, 2 bilhões e 900 mil reais para pagar de
precatórios e investimentos 6 bilhões de reais. Veja V.
ExA, 50% do valor de investimentos é para pagar
precatórios. Quer dizer, isso inviabiliza o Pais. Como
se inviabiliza o Pais, inviabiliza-se os estados e
municipios.

Apelo para a Oposição no sentido de que acabe
com esse discurso utópico, de sonho, oposição por
oposição. Não façam oposição ao Brasil, mas ao
governo. Apelo para esses jovens no sentido de que
não façam oposição ao Brasil. O que S. ExA observou
ai não é para proteger ninguém, nem comprador de
estatal, nem qualquer pessoa que tenha a menor
visão de com isso fazer qualquer negociata.

O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS -
Permite-me V. ExA um aparte.

O SR DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO 
Conheço S. ExB como um Parlamentar experimentado,
meu colega em legislatura anteriores, foi Prefeito e tem
experiência de Executivo. Nunca fui Prefeito, mas
tenho a experiência de uma longa vida Parlamentar e
sei o que é bom e o que é ruim para o Brasil.

Vejo, Sr. Presidente, que não há como sairmos
desse impasse que se encontra o Brasil se não
legislarmos imediatamente sobre esse assunto e
aprovarmos essa emenda constitucional. Portanto,
faço um apelo aos nobres colegas, eminentes
Deputados do PT. ..

O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS 
Permite-me V. ExA um aparte?

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - ...no
sentido de que façam um raciocinio, uma avaliação

dos seus Estados, para que não aconteça como com
o Governador do Espirito Santo, que chegou no meio
do mandato e disse: "Bom, com esse PT não é
possivel Governar", e largou o partido.

O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS 
Permite-me V. Ex· um aparte, Deputado José
Lourenço?

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Vai
acabar desse jeito. Os Governadores do PT vão
acabar largando o partido. Não conseguem governar
com ele, porque inviabilíza as administrações.

Tivemos exemplo recente na apreciação da
emenda da Previdência, que está tramitando nesta
Casa. Todos os Governadores querem; a bancada do
PT, não, e diz que nada tem com o Governo ou com
os Governadores do partido.

Assim, fica diflcil esse partido chegar ao poder.
Gostaria muito que houvesse alternância no poder do
meu Pais. Contudo, essa alternância tem de ser
construida por intermédio de uma prática parlamentar
que coincida com os interesses da Nação.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS 

Permite-me V. ExA um aparte, Deputado José
Lourenço? (Pausa.) Não?

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Com a palavra o Deputado Jurandil Juarez,
do PMDB.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Sr.
Presidente, senhores membros desta Comissão, este
assunto já mexeu muito não apenas com o
Congresso, mas com quem tem crédito com o
governo e que se habituou com as condições
inviáveis de receber aquilo que lhe é devido.

Os governos, de modo geral, construiram a
prática de não pagar as dividas antigas e de deixar as
novas ficarem antigas, para também não pagá-Ias.
Esse, sem dúvida alguma, é um procedimento
incompatfvel com a realidade do Pais e com os
próprios princlpios de moralidade que todos os
governos esposavam.

Os escândalos dos precatórios, que acabaram
sendo objeto de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, indicavam o caminho, a necessidade de
serem regulamentados, de terem uma legislação que
os definisse.

Mesmo não querendo e, às vezes, não podendo
pagar... A revista Veja da semana passada publicou
um quadro em que o valor das desapropriações feitas
pelo Incra representava, invariavelmente, dezenas de
vezes os valores reais de mercado.
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No Pará, todo um departamento do Incra
acabou sendo demitido por causa da
sobrevalorização que dava às terras desapropriadas
para efeito de reforma agrária.

Então, é um assunto candente, que merecia a
atenção desta Casa e uma definição rápida, apesar
de tramitar desde 1996.

Quero parabenizar o Relator, que melhorou
muito o texto. Nas primeiras discussões que tivemos,
constatamos problemas serifssimos, tanto de forma
quanto de conteúdo, que inviabilizavam a votação.

Sr. Relator, respeitando a formatação dada ao
relatório em apreciação, quero fazer algumas
considerações sobre o seu conteúdo. A partir de
agora, vou-me cingir a ele.

No § &l do art. 111 há uma espécie de retrocesso
em relação a uma ressalva do que o texto constitucional
original e o próprio relatório estabelecem quanto aos
créditos de natureza alimentfcia.

Diz o § 511, que se aduz ao art. 100 da
Constituiçao - que tinha apenas até o art. 311:

§ 52 Os créditos de natureza
alimentrcia cujo valor nao ultrapasse a
quantia fixada em lei serao liquidados em
noventa dias, contados da intimação judi
cial.

E o valor excedente? Ora, se os créditos de
natureza alimentlcia nao ultrapassam a quantia
fixada em lei, ela nao tem valor remanescente nem
excedente. Mesmo se tivesse, contrariaria todo o
esplrito dessa proposta de privilegiar os créditos de
natureza alimentlcia.

Volto a dizer: o § 511 faz uma espécie de marcha
a ré, pisando no freio com relação ao privilégio dos
créditos de natureza alimentrcia. Ele supõe que,
sendo maior que o valor a ser fixado por lei, o valor
remanescente ainda poderá ser pago em ordem
cronológica a ser fixada, embora preferencialmente.

Quanto à forma, quero. argumentar que se os
créditos de natureza alimentlcia nao ultrapassam a
quantia fixada em lei e serao liquidados, eles nao
terao valor excedente.

Gostaria de sugerir que nao se colocasse esse
valor excedente e que todos os valores de crédito de
natureza alimentlcia, pela sua particularidade e
excepcionalidade, fossem pagos de acordo com o
esplrito do relatório que V. Ex' apresenta, até porque
- repito -, se tudo estiver dentro do teto fixado pela
lei, nao haverá excedente.

O segundo ponto, Sr. Presidente e Sr. Relator,
refere-se ao recálculo previsto no art. 211• Já havia
discutido esse assunto de se recalcular uma decisêo

judicial, uma sentença transitada em julgado, um ato
jurldico perfeito. Como se abrirá - embora seja
norma constitucional - a discussao para fazer o
recálculo?

Creio que o caput desse artigo se refere ao
recálculo e nao há nenhum dispositivo, seja do § 111,

211, 311, 411 ou 511, que faz referência a esse recálculo,
mas todos estabelecem normas para pagamentos.
Nesse caso, diferentemente do entendimento
manifestado aqui, nao se quer discutir a facilidade
que se dá para o pagamento de dIvidas com os
estados e municlpios. Louvo V. Ex' pela possibilidade
de se transformarem esses créditos em tftulos da
dIvida pública municipal.

Este PaIs, no momento em que quiser fazer
uma grande conta de chegada, verá que a dIvida
interna, que hoje ultrapassa valores estratosféricos,
centenas de bilhões de reais, e também os juros hoje
pagos serao reduzidos a um' número bastante
razoável.

Quanto aos imensos créditos que têm as
Prefeituras em relação ao IPTU, diferentemente do
que se imagina, este nao é pago porque nao é
considerado um imposto com privilégio. As
Prefeituras nao têm como cobrá-lo, mas se os tftulos
da dIvida pública puderem ser cedidos para
compensaçao, elas com certeza sairao ganhando,
porque terao a possibilidade de receber um crédito.
Na maioria dos casos, basta pegar a dIvida ativa das
Prefeituras Municipais do PaIs, porque muitas delas
renunciam até a inscrição na dIvida ativa.

Por isso, Sr. Presidente e Sr. Relator, considero
de alto interesse público ter sido criada a
possibilidade de se pagarem, com os tftulos
transformados e cedidos, as dIvidas dos munlcipes
com as suas Prefeituras.

Voltando ao caput do art. 211, repito que quanto à
técnica, coloco-me em dúvida, porque tratamos do
assunto do recálculo, mas nenhum parágrafo
disciplina como ele pode ser feito. Entendo que é uma
necessidade se recalcular, porque há absurdos. Citei
o exemplo da Veja, mas existem muitas
desapropriações que precisam ser recalculadas.

Tenho dúvida quanto à constitucionalidade,
como se poderá fazer isso. Até onde se sabe, essas
sao sentenças judiciais transitadas em julgado, atos
jurldicos perfeitos realizados de acordo com a
legislação vigente. Este talvez seja um ponto que
necessite de aprimoramento.

sao estas as minhas considerações, Sr.
Presidente. Nao pretendo fazer emendas, mas
peço-lhes que se reveja o § &l do art. 111, que, de



56790 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

alguma forma, retira o privilégio dos créditos de
natureza alimentfcia e também é incongruente,
porque fala em valor excedente quando este não
existirá se não ultrapassar a quantia fixada.

Quanto ao art. 211, entendo que avançamos
bastante. Por isso mesmo o relatório de V. ExA, Sr.
Relator, merece minha apreciação positiva. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Havendo iniciado a Ordem do Dia,
suspendo os trabalhos até o final da mesma,
convocando os Srs. Parlamentares para, logo após o
término da Ordem do Dia, neste mesmo plenário,
continuarmos a discussão e a votação do relatório.

(Intervenção fora do microfone. Inaudrvel.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Vamos continuar hoje, Deputado. Solicito
encarecidamente a todos os Parlamentares que,
após o encerramento da Ordem do Dia, continuemos
a discussão e a votação do relatório.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Está reaberta reunião.
Com a palavra o Deputado Celso Giglio, do

PTB. S. ExJl dispõe de quinze minutos.
O SR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - Sr.

Presidente, Srs. Deputados, quero iniciar
cumprimentando a Presidência e o Relator pelo
trabalho que fizeram, apresentando-nos um relatório
sobre o qual faço algumas consideraçOes.

O art. 211 - para ser bem objetivo e breve - diz
o seguinte:

Art. 22 O valor dos precatórios
judiciais pendentes de pagamento,
apresentados até 19 de julho do ano da
promulgação desta Emenda, poderá ser
recalculado, na forma da lei, consoante os
princrpios da moralidade e do justo valor.

Creio, Sr. Presidente, que a expressão "poderá
ser recalculado" deveria ser substiturda por "deverá
ser recalculado". Também ficou um pouco ampla a
expressão "consoante os princrpios da moralidade e
do justo valor".

Sabemos de que forma são calculados esses
precatórios, cujos valores são absurdos. Sabemos
que chegaram a esse número pela incidência da
correção monetária, dos juros de mora de 6% ao ano
e dos juros compensatórios de 12% ao ano, numa lei
que data, se não me engano, de 1941.

Ora, já se passaram mais de cinqüenta anos. Já
atravessamos planos e mais planos. Já vivemos num

processo de estabilidade e noutro de superinflação.
Voltamos à estabilidade, mas os princrpios que
regem essas correçOes são os mesmos.

Não é justo, Sr. Presidente, que o Poder Público
pague além do que vale o seu débito, seja ele
originário de uma desapropriação, seja de qualquer
outra forma. Então, peço. a V. ExA, ao Sr. Relator e
aos colegas que esse art. 211 seja mais aclarado e
apresentado de forma mais incisiva, uma vez que os
valores absurdos desses precatórios têm preocupado
os nossos Executivos e têm sido manchete de
primeira página dos nossos jornais.

Digo isso porque sou Presidente da Associação
Paulista de Municrpios e municipalista há muitos
anos. Fui Prefeito e Deputado. Em São Paulo, há
mais de noventa Prefeituras à mercê de intervenção.
O Governador do nosso Estado, ético e digno como é,
afirma, formal e informalmente, que, pelos 1200
precatórios que o Estado tem, não há condiçOes de
decretar intervenção em municrpio algum.

Se esse débito não for corrigido no valor justo,
Sr. Presidente, as Prefeituras nem em vinte anos
terão condição de pagar essa prestação anual
proposta pelo Relator.

O Deputado Professor Luizinho ponderou sobre
as dificuldades dos municrpios. Creio que é preciso
levar em conta que desejamos solucionar um
problema não só do credor, mas sobretudo do Poder
Público.

Penso, Sr. Presidente, que o mais importante,
mais importante até do que os prazos, do que
emissão de trtulos, do que qualquer outra coisa, é a
correção e colocarmos para a nossa sociedade, para
os brasileiros de maneira geral, que não vamos
concordar com esses valores que, mesmo
transitados em julgado, nossos cofres públicos terão
de pagar.

Teremos que levantar essa questão. Não acho
justo que os cofres públicos sejam esvaziados e os
municrpios, que tanto tenho defendido com tantos
outros colegas, se tomem inviáveis por conta de
pagamentos absurdos que eles não terão condição
de fazer nem em vinte anos.

Então, peço aos colegas que esse artigo seja
mais aclarado, no sentido de defender o Poder
Público desse débito que, com certeza, ele não deve.

Deixo esse meu apelo aos membros da Mesa e
aos colegas Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado Max
Rosenmann.
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o SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr.
Presidente, Sr. Relator, demais membros desta
Comissão, talvez até pelo fato de eu estar aqui
falando depois de muitos Deputados já terem usado
a palavra, acredito que quase tudo já foi dito. Farei
meu comentário de forma bastante sintética.

Primeiro, quero parabenizar o Relator pela
forma democrática com que abriu o diálogo com
todos. Foram vários relatórios apresentados e esse
último já contempla uma visão bastante ampla.

O processo legislativo realmente tem várias
etapas. Desta Comissão vai para o plenário, onde os
partidos vão novamente opinar; depois vai ao
Senado. Acredito que chegaremos a bom termo.
Parabenizo V. Exil pelo seu esforço.

De forma objetiva, quero somente
complementar, a titulo de sugestão que encaminho à
Mesa, questão que já foi prevista no seu relatório, no
§ 111 do art. 211, onde já existe previsão de utilização de
titulos públicos em privatização de empresas
controladas pelo Poder Público e na alienação de
suas participaçOes acionárias, da mesma forma na
compensação de tributos ou dividas de qualquer
natureza no âmbito da entidade emitente.

Gostaria de sugerir, para análise do Relator, a
possibilidade de inclusão de concessão de serviços
públicos, o que é uma grande realidade hoje. Temos
concessão de toda natureza, desde a concessão de
rádio a uma concessão de uma estrada, que participa
de um processo Iicitatório. A venda dessas
concessões acaba sendo competitiva. Há momentos
em que o governo resolve fazer licitação de
determinados bens públicos que também poderiam
ser incluidos na utilização.

Na minha opinião, com o aumento desses
titulos no mercado, os preços vão elevar-se e o
emitente acabará vendendo até melhor e se livrando
de parte dos precatórios que estão onerando seu
~~ "

Vejo com grande preocupação - acredito que
todos nós - os absurdos que vimos partindo do
Judiciário, determinados precatórios bilionários,
absolutamente absurdos. E cabe a nós, legisladores,
reduzirmos essa margem de manobra de juizes e
darmos penas a esses juizes que avançaram sobre o
dinheiro público, emitindo precatórios com valores
estratosféricos. Cada um de nós aqui ,pode contar
uma história. sobre precatórios bilionários, mas
nenhum de nós sabe de um juiz que tenha sido
processado e condenado por alguma atitude dessa
natureza.

Gostaria de encaminhar à Mesa essa minha
sugestão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado Alberto Mourão.
(Pausa). Ausente S. Exil. Com a palavra o Deputado
José Carlos Vieira. (Pausa). Ausente S. Exil.

Com a palavra o Deputado José Antonio.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTDNIO - Sr.

Presidente, Srs. Deputados, confesso que esta é a
primeira vez que participo efetivamente da Comissão.
Sou membro titular; vim aqui duas vezes, mas como
não havia quorum suficiente quando cheguei, fui para
outra Comissão. Às vezes temos de optar por essa ou
aquela Comissão devido ao grande número de
reuniões que temos de participar. Envolvido que
estou com a Comissão da Reforma do Judiciário,
onde se tratou desta questão, ainda não tive
oportunidade de examinar esse assunto.

Hoje fui surpreendido com a informação de que
já havia o relatório do eminente Relator e que o
mesmo já estava em discussão. ",

Sr. Presidente, peço vênia para apresentar
algumas consideraçOes sobre esse relatório. Se
tivéssemos esse texto que foi apresentado pelo Rela
tor como substitutivo, creio que essa emenda não
teria sido admitida na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

Acho que o modo genérico como ela está sendo
apresentada, principalmente no art. 211, viola o
principio da coisa julgada. A coisa julgada é garantia
individual e não pode ser prejudicada por emenda
constitucional, e não é questão do valor. A questão do
valor nunca foi motivo para impedir o reexame da
decisão. Já existem muitas decisões do Supremo Tri
bunal Federal - algumas delas até já foram citadas
aqui numa manifestação do Deputado Professor
Luizinho: a RTJ 102267, a RTJ 126391, a ROA
173135 - no sentido de que o valor de qualquer
precatório pode ser revisto, desde que a realidade
mude. Esta é uma questão de fato.

Mas não se pode prever genericamente que
todo e qualquer precatório que não tenha sido pago
seja recalculado. Acho que isso é impossivel de se
prever, porque ai estaremos desfazendo aquilo.
Somente se emite precatório depois que a decisão
transita em julgado. Então, dizer que vai ser
recalculado genericamente não é juridico, data
venia.

Sr. Presidente, tenho experiência como
advogado. Já advoguei muito para municipios.
Dezenas de vezes questionei valores de precatórios
já com requisição de pagamento, mostrando os erros



O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - De que
artigo?

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI 
Parágrafo 411 do art. 111 do substitutivo.

A alteração tem por objetivo explicitar que a
emissão de trtulos será a requerimento do credor e a
utilização da compensação de tributos e dividas, bem
como dos processos de concessão de serviços
públicos, licitação e privatização de estatais, ficará a
critério de cada entidade emitente.

§ 42 A requerimento do credor,
ressalvados os créditos definidos como de
pequeno valor e os de natureza alimentlcia,
os precatórios de que trata este artigo
poderão ser liquidados em trtulos ou
certificados da divida pública, com
vencimentos anuais e sucessivos, no prazo
máximo de dez anos, que poderão, a critérió
da entidade emitente, ser utilizados na
compensação de tributos e dividas de
qualquer natureza, bem como nos
processos de concessão de serviços
públicos, licitação e privatização de estatais.

Acolhendo sugestão do Deputado José Carlos
Vieira, altera-se a redação do art. 5Ado substitutivo,
apenas para dar maior clareza a sua redação.

§ 5R Os créditos de natureza
alimentlcia serão liquidados em noventa
dias, contados da intimação judicial, até o
limite fixado em lei, e o valor excedente,
segundo ordem cronológica especifica dos
respectivos precatórios, que terão
preferência sobre os demais.

Acolhendo sugestão dos Deputados José
Carlos Vieira e Celso Giglio, altera-se a redação do
caput do art. 211 do substitutivo, substituindo a
expressão "recalculado· por "reavaliado·. A nova
redação é a seguinte:

O valor dos precatórios judiciais
pendentes de pagamento, apresentados até
12 de julho do ano da pro",!~lgação desta
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de cálculo e a questão da realidade. A questão de os exerclcio seguinte, quando terão seus
municlpios estarem passando por dificuldades não valores atualizados monetariamente.
impressiona, com base numa lei, que é o Decreto nA
3.365, de 1941, que trata da desapropriação. A imensa Acolhendo sugestões do Deputado Max
maioria dos precatórios municipais não decorrem de Rosenmann e Gustavo Fruet, altera-se a redação do
desapropriação, mas, sim, de débitos trabalhistas. Pelo art. 4

A
do substitutivo. A alteração tem por objetivo

menos esta é a realidade que conheço. A questão da explicitar... .
desapropriação é mais relativa a débitos das Fazendas O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Não tem.
nacional e estaduais. O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI - É o §

4A•
O art. 2A, da forma como está redigido,

realmente afronta a garantia individual, que é coisa
julgada.

Sugiro que seja dada também uma redação
diferente ao § 1Ado art. 2A, no sentido de a questão
não ficar condicionando. Aqui está condicionando:
"poderá ser pago, segundo decisão editada pelo
Poder Executivo". Quer dizer, deveria haver uma
redação melhor. Estamos redigindo uma norma que
deve ser coerciva; não se trata de um principio. Não é
uma regra de principio, é uma norma. E por ser
coerciva, ela realmente precisa ser cumprida.

Por isso, Sr. Presidente, já que está se
discutindo, a titulo de sugestão, sugiro ao Relator que
verifique a possibilidade de rever principalmente o art.
211 do seu substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Não havendo mais quem queira discutir a
matéria, declaro encerrada a discussão.

A palavra será dada ao Relator, por 20 minutos,
para réplica.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI - Sr.
Presidente, nobres Deputados da· Comissão, este
relatório foi preparado depois de muitas e muitas
reuniões. Evidentemente, no começo não
conseguimos ter quorum, mas a Relatoria não podia
ficar parada, ela tinha que elaborar um substitutivo
que viesse a contento da maioria. Com base em
informaçOes que tivemos, chegamos a essa
conclusão.

Entretanto, no debate desta tarde,acolhemos
algumas sugestões. Esta Relatoria, acolhendo
sugestão do nobre Deputado José Carlos Vieira, de

, cide que o § 111 do art. 100 do substitutivo oriundo de
sentença transitada em julgado passa a ter nova
redação:

§ 111 É obrigatória a inclusão, no
orçamento das entidades de direito público,
de verba necessária ao pagamento de seus
débitos oriundos de sentenças transitadas
em julgado, constantes de precatórios
judiciários, apresentados até 12 de julho,
fazendo-se o pagamento até o final do
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Emenda, poderá ser reavaliado, na forma
da lei, consoante os principios da
moralidade e do justo valor.

Alterou-se a redaçao do § 211 do art. 2Q do
substitutivo, acolhendo-se sugestões de diversos
Deputados. A utilizaçao dos titulos emitidos para
Iiquidaçao de precatórios em processos Iicitatórios de
concessão e de privatização ficará a cargo da
respectiva entidade emitente. Esta, por exemplo, por
edital, poderá aceitar ou não a utilizaçao de tais
papéis em determinada privatizaçao.

§ 22 A requerimento do credor e
respeitada a ordem de pedidos, os
precatórios judiciários, de que trata o
parágrafo anterior poderão ser liquidados
em trtulos ou certificados da divida pública,
que poderão, a critério da entidade
emitente, ser utilizados na compensaçao de
tributos e dividas de qualquer natureza, bem
como nos processos de concessão de
serviços públicos, Iicitaçao e privatizaçao de
estatais.

Essas são as alteraçOes que esta Relatoria
acabou de receber.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado Professor
Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Está claro que não se trata de quaisquer alteraçOes.
Mudou e significativamente, o que ampliou e bem o
leque. Acho meio dificil votarmos sem termos a
redaçao objetiva em mãos. Precisamos da redaçao.
Não podemos votar um parecer cuja redaçao sequer
temos em mãos.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Queremos, por favor, a redaçao. É o minimo.

Sr. Presidente, só podemos votar matéria cuja
redaçao temos em mãos. Não posso votar, em tese,
uma leitura. É esse o objetivo da minha questão de
ordem. Quero a redaçao do que vou votar.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Deputado Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr.
Presidente, estamos numa sessão, desde o inicio da
tarde, na qual se discutiu o relatório e foram

oferecidas sugestões ao relatório, algumas delas
acatadas pelo Relator. O Relator incorporou essas
sugestões que já foram discutidas aqui. E ao
incorporá-Ias, S. ExA disse em quais artigos e
parágrafos as incorporou.

Querer agora que se distribua um novo
relatório apenas para rediscutir é, sem dúvida
alguma, não desejar resolver uma questão tão crucial
para o Pais como essa dos precatórios.

Portanto, Sr. Presidente, esta Mesa sabe que
estamos com o assunto esgotado. Já discutimos a
matéria, o Relator já falou no seu tempo, agora temos
de votar com base no relatório.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Tem V. EX- a palavra.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, não estou propondo a reabertura ou a
continuidade da discussão. Estou pedindo algo muito
pequeno, simples e singelo que é feito no plenário da
Casa. Se há nova redaçao, temos de tê-Ia em mãos.
Por uma questão de ordem estou pedindo a nova
redaçao, e informo que caso contrário vou entrar com
recurso, porque tenho esse direito regimental. Eu
quero a redaçao do que vamos votar. É só essa a
questão de ordem, mais nada. Eu não disse que não
foi discutido. É isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) '7 Tem a palavra o Deputado José Lourenço.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Sr.
Presidente, acho que há um equivoco por parte do
eminente colega Professor Luizinho, porque o Sr. Re
lator não fez mais do que explicitar a redaçao que ia
acatar, e leu a redaçao. Ele disse: "Portanto, o texto
passará agora a ter a seguinte redaçao", e leu. Então,
não há dúvida quanto ao texto que vai ficar
definitivamente no substitutivo. Acho que o que se
está pretendendo é uma obstruçao sem qualquer
limite, inaceitável. Eu compreendo que os Deputados
do Partido dos Trabalhadores queiram votar contra,
mas também devem compreender que não podem
fazer obstruçao, porque não permitiremos que isso
ocorra. Sr. Presidente, peço a V. EX- que ponha em
votaçao a matéria.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.

Quem responde questão de ordem, se eu bem
sei, pelo Regimento, parece-me que é o Presidente.
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Não quero dialogar nem discutir com o nobre
0eputado José Lourenço nessas condições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Eu vou tomar a decisão.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Estou pedindo uma questão de ordem, vou fazê-Ia
completa, no todo, para que não paire dúvida. Nós
não podemos votar algo de que não temos a redação.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 

Sr. Presidente, é uma questão de ordem. Vou fazer
uma questão de ordem para o Presidente.

(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Eu vou tomar a decisão.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 

Sr. Presidente, então, deixe-me fazer por completo a
questão de ordem. O Relator, ao acatar a sugestão,
tem de nos dar a redação. É simples. Ele leu, agora
quero ver redigido e protocolado na Comissão.
Preciso do parecer do Relator protocolado, da
emenda acatada, como está redigida. Preciso
somente disso, não quero mais nada. Estou fazendo
um questão de ordem requisitando que nos seja
entregue o que foi lido pelo Sr. Relator, porque houve
momentos em que ele foi e voltou para poder ajustar
a redação. Portanto, quero vê-Ia redigida em nossas
mãos e protocolada. É só isso, mais nada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Suspenderei a reunião por cinco minutos,
até termos condições de distribuir as alterações aos
nobres Parlamentares.

Está suspensa a reunião por cinco minutos.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA 

Sr. Presidente, permita-me usar da palavra ex
tra-oficialmente, nesse interregno, para poupar o
tempo dos colegas. Hoje, ouvi atentamente diversas
ponderações nesta Comissão. Aliás, ponderações
muito lúcidas e preocupadas de todas as partes, in
clusive da Oposição.

Tomei o cuidado, durante o tempo em que estive
refletindo sobre esse assunto, de pesquisar. Fui à
biblioteca desta Casa e tenho carregado um conjunto
de recortes dos mais célebres jornais e revistas que
selecionei e mostrei ao meu companheiro Max
Rosenmann. Esses recortes não foram lidos, foram
apenas anotados. Estive estudando o assunto,
porque não viemos para cá como parte da base do
Governo apenas para votar com o Governo. Estamos
preocupados com essa situação, que nos últimos
anos tem afligido não só aos dirigentes municipais e
estaduais, que não conseguem pagar essa montanha

de precatórios que se avolumou em todos os
Estados, mas também a comunidade como um todo.

O que se diz dos precatórios? Via de regra eles
têm sido exagerados. Em vários programas de
televisão, inclusive, isso transpareceu para o público.
Disseram que os precatórios assumem valores
astronômicos. Então, a comunidade toda está
querendo realmente uma solução. Anotei o que está
sendo discutido e, para tranqüilizar o Plenário,
informo que está sendo discutida uma lei que
procura, nos próximos meses, estabelecer regras
para que não ocorram, pelo menos no volume que
ocorriam, os desmandos sobre precatórios.

Aqui está anotado bem claramente: Relatório do
Deputado Carlos Melles. Essa é uma lei que está
sendo votada agora - é a conversão da Medida
Provisória nIl 1.901. Diz aqui: "As indenizações via de
regra subiam muito por conta de considerarem
coberturas florísticas e benfeitorias que não existiam;
de peritos desonestos em conluio com assistentes
técnicos das partes e com a conivência de juízes; da
falta de observação de normas técnicas nas
avaliações; da incidência em cascata do valor de
juros compensatórios, moratórios e capitalização,
juros compostos, etc". Isso aqui já está sendo objeto
de lei. A lei vai regulamentar os procedimentos daqui
para frente.

Precisamos de fato fazer com que essa PEC
seja votada para que estabeleçamos uma trégua,
uma condição de pagamento e uma outra de
recebimento. Veja bem: não é só o pagamento. O
pagamento só poderá ser feito se parcelarmos, como
o que está sendo estabelecido aqui, mas o
recebimento também só poderá ser feito se for
parcelado. Então, a PEC que estamos votando é boa
para ambas as partes.

O PT levantou a questão de que se estaria
criando um mercado de títulos que serão
supervalorizados com o valor de face para cobrir
pagamentos. Ora, não é assim que acontece no
mercado financeiro, aliás muito bem regulamentado.

Tenho aqui, por exemplo, um fax do Ministério
da Previdência e Assistência Social dando conta do
valor pelo qual vai ser aceito cada título colocado no
leilão de títulos públicos que vão comprar os CDPs 
os Certificados da Dívida Pública. Então, não é pelo
valor de face, como disse o Deputado Carlito Merss,
que se vai trocar o título que se está recebendo do
precatório. Se o título tem cinco anos, tem um valor;
se o titulo tem seis anos, tem outro valor; se o título
tem dez anos, tem outro valor. Os valores aceitos pelo
Ministério da Previdência vão desde 57%, 51% até
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setenta e tantos por cento, dependendo do prazo. É o
mercado que regula. E isso tudo está estabelecido
em cada leilão, através de portarias interministeriais.

De maneira que não há nenhuma jogada, ou
seja, não se pretende fazer nenhuma jogada para se
beneficiar este ou aquele. Pretende-se, sim, resolver
uma situação de fato que se criou no Pais.

Então, parabenizo o Relator André Benassi pelo
brilhante relatório. Ocupando os cinco minutos desse
interregno, quero dizer que não tive oportunidade de
falar antes, mas acho que V. ExB chegou a um ponto
extraordinário de equillbrio. Por que equillbrio?
Porque vai permitir que o governante tire o peso das
costas e pague, além de permitir que receba aquele
que está há 15, 20, 30 anos para receber. Eu conheço
um caso de 27 anos, em que o proprietário não pode
receber porque o Governo Municipal não tem
condições de pagar. Agora, com esses tftulos ele vai
ao mercado, vai receber se quiser, à vista com
deságio, mas vai receber, e o Governo vai pagar. De
maneira que parabenizo o companheiro André
Benassi.

Sr. Presidente, vamos dar celeridade e votar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Diante da distribuição do novo relatório
com as alterações, dou o prazo de cinco minutos aos
Deputados que queiram fazer novos destaques para
que possamos iniciar a votação do relatório,
ressalvados os destaques.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, apresentei três destaques que, com
esta nova redação, precisam ser ajustados. De
qualquer forma, informo que tenho voto em separado
que estou protocolando e gostaria de ler.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - O Deputado pode encaminhá-lo à Mesa,
mas não é mais o momento para ler.

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, para efeito de
registro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Tem V. ExB a palavra.

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET - Em
relação à sugestão acatada pelo Sr. Relator, destaco
que não se tratava da ampliação da possibilidade de
utilização dos precatórios, mas sim da competência
dos entes e da origem dos créditos. Era só essa
consideração, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr.
Presidente, até o encerramento do processo de
votação, a Mesa poderá receber os destaques.
Portanto, solicito a V. ExA que comece o processo de

votação, que será nominal. Até o encerramento do
processo poderão ser recebidos destaques, porque
levará cerca de meia hora. Há tempo suficiente para
isso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Sr.
Presidente, pela ordem. Não é verdadeira a
ponderação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Os destaques só podem ser recebidos até
ser anunciada a votação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Até o
inrcio, não; até o final.

(Intervenção fora do microfone. Inaudrvel.)
(Não identificado) - Não, eu tinha destaque e

retirei por causa da nova avaliação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Em votação o parecer do Relator,
ressalvados os destaques.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar, em
nome do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Para encaminhar pelo Partido dos
Trabalhadores, tem a palavra, por cinco minutos, o
Deputado Professor Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, acho que estamos mesmo vivendo
uma situação surrealista. Tinhamos uma profunda
crrtica em relação à forma anterior do relatório. Como
a nossa crrtica não podia ser contornada, decidiu-se
ampliar o problema - ar estoura de uma vez.
Tinhamos uma critica à privatização, à contrapartida
da questão da drvida tributária, e ampliou-se só para
a concessão. Duas palavras pequenas, simples e
singelas: licitação e concessão. Diz aqui: "Para
privatização, para contrapartida de pagamento de
tributos, para participar de concessão e de licitação
poderá se usar..." Eu queria inclusive entender como
é a participação em licitação com os tftulos da drvida.
Acho que no lugar da licitação devia ser leilão. A
licitação, se não me engano, é para prestação de
serviço, e não para aquisição - trocar o titulo. Mas de
qualquer forma é o que estamos fazendo.

Vejélim V. Ex·s que o que havia de razoável, que
era recaltular, não vai mais ser feito, vão reavaliar.
Então, na,o está certo que vão recalcular. Não vamos
determinàr um processo no qual se possa refletir,
repensar l~ reorganizar o cálculo. Nós eliminamos
isso, tiramos fora o que havia de pernicioso e de
espúrio - afirmo nesses termos. Estamos
construindo um novo mercado, com uma nova
moeda, com uma nova relação interna e
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possibilitando que qualquer administrador, de
Estado, de Municlpio ou da União, com esses tltulos
podres, a seu bel-prazer, por sua pr6pria iniciativa 
porque está liberado -, faça a compensaçêo do
processo de privatização em contrapartida do
ressarcimento de dividas tributárias na participação
de concessão - até agora estou tentando entender e
talvez seja um problema meu de deficiência técnica
em licitação - com esses tltulos, com esses
certificados da divida.

É 6bvio e está claro que não s6 vamos votar
contra, como faremos o posslvel para evitar que esse
processo tenha continuidade e seja encetado o
resultado final de ver votada, nessas condições, essa
emenda no plenário. Quero deixar claro que n6s, que
iniciamos com a proposição de um debate para
acharmos caminhos alternativos que resolvessem o
problema dos Municlpios, s6 estamos tentando re
solver como construir um novo sistema de moeda
para ver como partilhar a aquisição, a apropriação e o
abocanhamento do que possa ter o Poder Público ou
como os devedores contumazes de tributos possam
abocanhar algo, na ciranda dessa nova moeda, para
fazer a contrapartida da sua relação de pagamento
com o Poder Público; e o estamos fazendo sem
discussão.

Reafirmo e reforço as palavras do Deputado do
PDT: para haver quorum nesta Comissão foi um
sacriflcio. N6s, que aqui estivemos - e eu sou um dos
que esteve em quase todas as reuniões -, sabemos
quanto tempo ficamos aguardando para podermos
conseguir três assinaturas para abrir a sessão e dar
tramitação ao processo. É a primeira vez em todo o
processo, ap6s a existência do parecer, que houve
quorum. Como não tinha verificação, não se
manteve o quorum na leitura. Hoje é a primeira vez
que há quorum de presença. Não houve quorum de
presença em nenhuma reunião desta Comissão.
Então, a maioria tem de explicar: que determinação
tão forte, tão consistente...

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - A
maioria não discute; vota, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Eu sei, impõe goela abaixo, assola, prejudica e arrasa
com o Pais. É isso mesmo! E não há aparte no
encaminhamento.

Sr. Presidente, por favor, quero continuar meu
encaminhamento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - A
maioria...

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Não dei aparte e regimentalmente não é posslve!. A

maioria é isso mesmo, acha que tem tudo, pode tudo
e faz tudo. Eu acho que vão fazê-lo, mas fizeram
rasgando e esmagando a minoria. Não será na
discussão. Vamos tentar resistir no que pudermos,
porque isso é destruir o Pais. E estamos com nosso
voto contrário já protocolado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Algum Deputado deseja encaminhar a fa
vor?

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Para
encaminhar pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Tem a palavra o Deputado Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Em
primeiro lugar, cumprimento o grande trabalho feito
pelo Relator André Benassi e discordo das posições
do Deputado Professor Luizinho, nosso colega de
São Paulo. Estou plenamente satisfeito. Não preciso
debater mais nada. Se existe alguém que não esteja,
sinto muito. Acho que os demais Deputados
presentes também estão satisfeitos. Se o Deputado
Professor Luizinho não compreendeu, digo que
compreendi. E digo mais: acho que esta Casa está
dando um grande passo na solução de um problema
sério.

Em São Paulo, temos - como foi dito pelo
Deputado Celso Giglio, Presidente da Associação
Paulista de Municlpios - quase cem Prefeituras à
beira da intervenção, o que s6 não ocorreu pela
sensibilidade do Governador Mário Covas. Estamos
aqui, de certa forma, premiando o ente público, dando
um prazo para que ele demore mais dez anos para
pagar o que deveria ser pago imediatamente.
Estamos prejudicando os credores. Estabelece-se
aqui uma f6rmula que realmente busca a solução,
que pode ser amanhã convertida com outros débitos,
ou seja, essa é a f6rmula daquele que quer pagar;
não é do ente público, nem da Prefeitura ou do
Governo Estadual que queira dar o cano. Talvez
quem esteja contra isso queira dar o cano e não
queira pagar. Para quem quer agir com seriedade e
resolver o problema, acho que esta Casa está dando
um grande passo. Não quero discutir a questão
ideol6gica, se devemos privatizar ou não. Cada ente
público vai poder fazer isso se quiser. Se não quiser,
não faz. Ele pode fazer da forma que lhe convier.
Agora, que se está dando um grande passo para a
solução de um problema sério, não há dúvida.
Prejudica-se o credor, dando-se mais prazo para que
o ente público, quer municipal, federal ou estadual,
possa alongar o perfil da sua divida, mas, ao fim, pelo
menos se paga.
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Na Constituinte de 1988 já se fez o alongamento
de oito anos e de nada adiantou, porque não existia
toda essa sistemática de compensação, válida e
importante. Por isso, mais uma vez quero
cumprimentar o nobre Relator pelo excelente trabalho
desenvolvido e me dou por plenamente satisfeito com
aquilo que acho que esta Casa está fazendo de
melhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Mais algum dos Srs. Deputados deseja
encaminhar?

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI 
Peço a palavra para encaminhar pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Tem V. ExA a palavra.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, o assunto é
tão sério, tão urgente, que tramitam em várias
instâncias desta Casa diversos projetos. Este é um
assunto que vem sendo amplamente discutido na
Reforma do Judiciário, que sabemos ficará para
2001. Está sendo debatido também na reforma
tributária, e o relatório está sendo lido agora pelo Re
lator. Sabemos também que, por uma hipótese, ficará
para 2001. Este assunto começa a ser debatido no
Senado Federal por iniciativa do seu próprio
Presidente, mas ainda nem constitufda está a
discussão na Comissão de Justiça daquela Casa. A
única oportunidade que esta Casa e o Congresso
Nacional têm de decidir esta questão, este ano, para
que prevaleça no próximo ano, é com este parecer e
com esta Comissão 'podendo encaminhar ao plenário
a decisão que daqui sai, ora relatada pelo Deputado
André Benassi, desde que tenha aprovação desta
Comissão.

Não temos dúvidas de que, como é uma
primeira instância de discussão, haverá modificações
no plenário. Os LIderes, os partidos, os especialistas,
os interessados terão oportunidade ainda, durante o
mês de dezembro, na próxima etapa, de discuti-Ia no
plenário maior desta Casa e eventualmente até no
Senado Federal. Mas; de qualquer modo, esta é a
única oportunidade que esta Casa terá de resolver
este problema, este ano, para Prefeitos,
Governadores, dirigentes de diversas empresas
públicas, em situação dramática devido aos
precatórios, e mesmo para aqueles que são credores
e que merecidamente têm o direito de reivindicar e de
lutar por ver os seus direitos prevalecerem nesta
Casa e que estão torcendo para que hoje esta
Comissão decida por este parecer.

Quero, em nome da bancada do PSDB,
parabenizar o nosso colega Relator, Deputado André
Benassi, e a Presidência. Vamos ao voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Mais algum dos Srs. Parlamentares deseja
encaminhar?

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Sr.
Presidente, em nome do PFL, quero dizer que
considero o trabalho do nobre Relator da maior
importância e de alto significado para o interesse
nacional. Portanto, a bancada do PFL votará com o
Relator.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Para encerrar os encaminhamentos, passo
a palavra ao nosso Relator, Deputado André Benassi.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI - Quero
apenas manifestar aos companheiros desta
Comissão que o relato foi a soma de pensamentos de
quase todos os Deputados e - por que não dizer? 
da quase maioria. ~ importante também ressaltar
que, nesta tarde, acabamos fazendo aquilo que o
Congresso devia fazer há muito anos, ou seja, dar
autonomia a Municfpios e Estados. Estamos
deixando a critério do ente público, em vez de fazer
como o atual quadro polltico do Brasil faz há algum
tempo: elabora a lei de cima para baixo e faz com que
os Prefeitos e Governadores engulam.

Nós, que fomos Prefeito - e a maioria aqui o foi
-, sabemos como é diffcil cumprir uma lei que
estabelece o uso da verba da educação. Em vez de
se estabelecer metas no Brasil, obriga-se o ente
público a gastar dinheiro, ainda que erradamente,
porque o Tribunal de Contas vai fiscalizar.

E hoje aqui, nesta Comissão, estamos dando o
exemplo de que a autonomia deve ser garantida ao
Municfpio e ao Estado. Há que se prezar muito, de
ora em frente, a idéia de que se deve preparar
administradores e não puni-los, como fazem ao
legislar de cima para baixo. Punem na verdade o
povo brasileiro, porque se até há pouco tempo se
usava a verba da educação para custear a merenda,
nem isso o Prefeito pode fazer hoje. E é por isso que o
Brasil não vence, cria novos impostos a cada ano que
passa e os precatórios não são quitados.

Hoje, aqui se dá o exemplo, quando se abre
mão da normatização e deixa-se a critério do ente
público, como ficou claro aqui. Esta é a minha posição
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Em votação o parecer do Sr. Relator,
ressalvados os destaques.
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Os Srs. Deputados que forem afavor do parecer O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Com o
do Relator permaneçam como se encontram. Relator.
(Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Aprovado. Meurer) - Ricardo Izar.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO - Ricardo Izar. (Pausa.) Ausente.

Sr. Presidente, peço verificação. Salatiel Carvalho. (Pausa.) Ausente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson PSDB:

Meurer) - Verificação. (Pausa.) André Benassi.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI - Voto

Presidente, depois dessa votação haverá a votação com o meu parecer.
dos três destaques? O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Lúcia Vania. (Pausa.) Ausente.
Meurer) - Três destaques. Nilo Coelho.

Vou fazer a orientação para votação. Para O SR. DEPUTADO NILO COELHO - Com o
aqueles Srs. Deputados que desejam aprovar o Relator.
relatório do Relator, o voto é "sim"; para os que o O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
desaprovam, o voto é "não". Meurer) - Paulo Kobayashi.

PFL: O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI -
Expedito Júnior. (Pausa.) Ausente. Com o Relator.
José Carlos Vieira. O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA - Meurer) - Sérgio Guerra. (Pausa.) Ausente.

Com o Relator. Vicente Caropreso. (Pausa.) Ausente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson PT:

Meurer) - Luciano Castro. Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Com O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS - (Fora

o Relator. do microfone. Inaudlvel.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Moroni Torgan. (Pausa.) Ausente. Meurer) - Fernando Marroni. (Pausa.) Ausente.
Raimundo Colombo. (Pausa.) Ausente. Professor Luizinho.
Roberto Brant. (Pausa.) Ausente. O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO -
Ronaldo Vasconcellos. (Pausa.) Ausente. Contrário ao parecer, com voto em separado.
Suplentes do PFL: O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
AntOnio Geraldo. Meurer) - PPB:
(/nteNençao fora do microfone. Inaudfvel.) Fetter Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson O SR. DEPUTADO FETIER JÚNIOR - Com o

Meurer) - É, então vou chamar os titulares do PMDB. Relator.
Gustavo Fruet. O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
O SR. DEPUTADO GUSTAVO FRUET - Sr. Meurer) -Ibrahim Abi-Ackel. (Pausa.) Ausente.

Presidente, voto com o Relator. Pediria a V. ExJl que Deputado Nelson Meurer. O meu voto é com o
fizesse constar como voto em separado, pois não se Relator.
trata de maneira alguma de intransigência de PTB:
orientação partidária. Mas como não se trata de Duilio Pisaneschi. (Pausa.) Ausente.
matéria que poderá ser objeto de modificação em PDT:
plenário, é para que se tome a termo a manifestação Deputado Enio Bacci. (Pausa.) Ausente.
do perlodo da tarde hoje com as observações e Bloco PSB/PCdoB:
ressalvas que foram realizadas como complemento Deputado José Antonio.
do voto. OSR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Meu voto

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson é "não".
Meurer) - Gustavo Fruet vota com o Relator. O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Jorge Alberto. (Pausa.) Ausente. Meurer) - Bloco PUPMN/PSD/PSL:
Jurandil Juarez. (Pausa.) Ausente. Deputado Eujácio Simões. (Pausa.) Ausente.
Milton Monti. (Pausa.) PV:
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Deputado Fernando Gabeira. (Pausa.) Ausente.
Passaremos à chamada dos suplentes.
PFL:
Deputado AntOnio Geraldo. (Pausa.) Ausente.
Deputado Arolde de Oliveira. (Pausa.) Ausente.
Deputado Claudio Cajado. (Pausa.) Ausente.
Deputado Deusdeth Pantoja.
O SR. DEPUTADO DEUSDETH PANTOJA 

Meu voto é "sim", com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Francisco Garcia. (Pausa.) Ausente.
Deputado José Lourenço.
O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Com o

Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Deputada Zila Bezerra. (Pausa.) Ausente.
PMDB:
Deputado Alberto Mourão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO 

Com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Nela Rodolfo.
O SR. DEPUTADO NELO RODOLFO - Com o

Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - PSDB:
Deputado Alolzio Santos. (Pausa.) Ausente.
Deputado Badu Picanço. (Pausa.) Ausente.
Deputado Danilo de Castro. (Pausa.) Ausente.
Deputado Max Rosenmann.
O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Com

o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - Pedro Canedo. (Pausa.) Ausente.
PT:
Deputado Antonio Palocci. (Pausa.) Ausente.
Deputada Iara Bernardi. (Pausa.) Ausente.
PPB:
Deputado João Pizzolatti. (Pausa.) Ausente.
Deputado Luis Carlos Heinze. (Pausa.)

Ausente.
PTB:
Deputado Celso Giglio.
O SR. DEPUTADO CELSO GIGLlO - Com o

Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - PUPST/PMN/PSD/PSL:
Deputado Almeida de Jesus. (Pausa.) Ausente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Meurer) - PV:
Deputado Ben-Hur Ferreira. (Pausa.) Ausente.
Deputado Ricardo Izar, pelo PMDB.

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Declaro encerrada a votação.

Proclamo o seguinte resultado: dezoito votos
"sim" e dois votos "não".

Aprovado o parecer do Relator, ressalvados os
destaques.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Pela
ordem, Sr. Presidente. ,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO 
Requeiro à Mesa que os destaques sejam votados
em bloco.

Desculpe-me, Sr. Presidente, são destaques de
bancada.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Sobre a mesa há Requerimento de
Destaque nll 3, da bancada do PT. Trata-se de
destaque para votação em separado.

Requeiro, nos termos do art. 161, § 2~,

do Regimento Interno desta Casa, destaque
para votação em separado suprimindo a
expressão "apresentados até o primeiro dia
de julho do ano da promulgação desta
emenda", constante do art. 2~ do
substitutivo.

Com a palavra o autor do requerimento,
Deputado Professor Luizinho, que disporá de até
cinco minutos.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, estamos considerando que se
mantivermos, como estamos fazendo, as transitadas
em julgado, estarlamos fazendo um privilégio. Qual o
privilégio? Se a emenda porventura tivesse
condições - vamos lutar para que isso não ocorra 
de ser aprovada ainda neste semestre, os processos
a serem beneficiados por essa emenda seriam os de
111 de julho de 1999. Se porventura viesse a ser
votada em fevereiro do próximo ano, acho que
poderiam participar a partir de 111 de julho de 2000. Ou
se determina uma situação que dê, no mlnimo, uma
condição de igualdade, se ajusta uma relação, ou se
trabalha... Porque temos um conjunto de precatórios
transitados em julgado e um conjunto dos que estão a
ser consolidados como precatórios, cuja disputa judi
cial está por se completar, que podem se completar
daqui a um ano, como pode ser daqui a cinco, mas
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estão hoje em disputa clara, na ordem do dia. Eles queira tirar esse direito - tentam, mas não
são reais, existem. conseguem; isso por enquanto, não é?

Todas as disputas já se deram e estão se dando Queria dizer que seria melhor, pelo menos
em todas as instâncias. E esses precatórios fazem nessa lógica, acatarmos essa emenda.
párte daquele bloco a que já nos referimos, que tem a O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
avaliaçêo recalculada. Não é só um problema de Meurer) - Com a palavra o Sr. Relator.
reavaliar, porque pode se reavaliar sem problema, O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI - Sr.
mas precisariam passar por uma situaçêo clara para Presidente, mantenho meu parecer na integra.
serem recalculados, como inclusive se previa e não. Portanto, rejeito os destaques.
mais acontece. O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Está

Como eu disse, era uma das poucas boas faltando só um destaque, não?
coisas que havia na emenda, mas conseguiram O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
acabar até com isso. Não só estouraram o dique Meurer) - Só um, trata-se de DVS. Portanto, os Srs.
como um todo, como ainda, no final, puxaram o pouco Deputados que desejarem a manutenção do texto
que podia haver de bom na emenda, que era a oferecido pelo Relator votam "sim" ou permaneçam
definição, em tese, que podia ser recalculada. Agora, como se encontram. Os Srs. Deputados que forem
continua podendo ser recalculado, só que com essa contrários ao texto do Relator e favoráveis ao
situaçêo dúbia. Ela define o dia 111 de julho do ano da destaque deverão manifestar-se. Os Srs. Deputados
promulgação. Então poderá ser 111 de julho deste ano, que forem pela manutençêo do texto do Relator
como pode ser 111 de julho do ano que vem. Agora, se permaneçam como se acham. Os Srs. Deputados
porventura conseguirmos ter força vamos, já que não que forem contrários, ou seja, pela supressão da
mudaremos a emenda, segurá-Ia para que não possa matéria, queiram se manifestar. (Pausa.)
ser votada em 111 de julho do ano; ampliariamos o Aprovado o texto do Relator e rejeitado o
benefrcio porque passaria para 111 de julho de 2001. É destaque.
esta situação que fica contraditória e consideramos Sobre a mesa Requerimento de Destaque nQ 1,
que não seria bom trabalharmos dessa nesta lógica. da bancada do PT. Trata-se de destaque para

Se são todos aqueles que estão em processo votação em separado. Leio, a seguir, o texto do
de julgamento e de recurso, teremos um patamar destaque de bancada para votação em separado:
mais claro, mais definido. Se o recurso vai ser julgado Sr. Presidente, requeiro, nos termos
daqui a um ano, a três ou a dez meses, o tempo já é do art. 161, § 2R, do Regimento Interno
definido claramente e não se cria diferença, porque desta Casa, destaque para votação em
como está fica criada uma clara diferença. separado do § 2R do art. 2R do substitutivo

Estamos fazendo uma divisão sem nos importar do Relator.
com o significado que têm esses precatórios. Se for, Com a palavra o autor, por cinco minutos.
por exemplo, um dos chamados aviltantes e O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO -
desqualificadores da condiçêo da coisa pública e Sr. Presidente, aqui não poderiamos deixar de regis-
estiver fora do 111 de julho, estará fora da área de trar nossa posição de forma muito clara, porque é
decisão dessa emenda. Podemos até admitir que onde, de fato, está o centro de divergência. Talvez, se
haja os que nem precisam estar incursos na realidade não fosse esse artigo, tivéssemos dialogado com
da reavaliaçêo desse artigo. Poderão sê-lo pela relação aos demais artigos de outra maneira,
forma que forem julgados ao término, após os pudéssemos até ter avançado mais, em melhores
recursos, como bem se entender aquela situaçêo condições.
naquele momento, sem parâmetros. Primeiro, até Primeiro, queremos reafirmar que o que esta
considerávamos que Unhamos que incluir parâmetros Comissão está fazendo não acreditava ser possivel
objetivos, não só a questão de moralidade e justo acontecer. Tentamos resolver um problema e
valor, mas deixar claro que Unhamos parâmetros construimos um monstro. Já havia uma situaçêo
objetivos; segundo, definir uma forma de pegar todos absurda quando se tratava de se utilizar nas
naquele tempo, porexemplo, todos os que estão com privatizaçOes e na contrapartida dos tributos. O que
recursos. Esse é um método, é um processo, é uma se fez? O Relator acata ampliar o processo de
forma de podermos fazer isso. concessão e de Iicitaçêo.

Agora, estamos só aqui... Como se diz, à Até havia dito que era uma falta de competência
minoria cabe espernear, e espero que a maioria não técnica minha entender como é que se poderia ser
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utilizado na licitação. Perguntei ao nosso assessor, aí
fiquei sabendo: é o dep6sito inicial, é isso, é uma
forma de ser usado na licitação. Então, tem forma.

Aqui não se pensou, ou melhor, não se deixou
de pensar em nenhuma possibilidade em que o
agente financeiro, a relação da ação do setor privado
do agente financeiro possa, de forma contundente,
encetar uma ação de coação, de destruição da
relação com o Poder Público na sua relação de poder
econômico. Esta Comissão conseguiu chegar ao
ponto de prever que haja o dep6sito inicial na licitação
e que o danado do título ou do certificado possa ser
usado inclusive ar.

Vejam V. Exas. como é que trabalhamos nesta
Comissão! Não estou entendendo. Não sei qual é a
16gica. Estou vivendo uma situação surrealista. Por
mais que o meu companheiro de Estado, de bancada
estadual e de Assembléia Legislativa possa querer
dourar a pílula, não dá para esconder.

Aqui se construiu uma relação do poder
econômico em cima dos municípios, porque todos
sabemos como é que é a relação lá no município,
quem vai ter o poder de comprar e de deixar na
gaveta para bem usar, na hora que bem entender, os
tais dos títulos de precat6rios - isso se já não há
contratos de gaveta de transferência desses títulos,
na forma de transferência do precat6rio. Livre pensar,
aqui cabe tudo. Talvez isso s6 venha consolidar uma
situação que já seja real.

Não consigo compreender como é que n6s, que
viemos tentar resolver um problema de rapina e de
apropriação do bem público, passamos a coagentes
da sua entrega e nas condições em que estamos
fazendo.

Dinheiro podre nas licitações foi motivo de
várias ações no País, e de ganho, e de ter brecado
vários processos de privatização no País. N6s
constitucionalizamos, não tem mais nem como ter
ação no caso de uso de dinheiro podre nas
privatizações, porque está consolidado o princípio na
Constituição.

O problema é este: tornamos princípio
constitucional no Brasil um mercado com moeda
pr6pria e específica, mas com poder total,
inigualável, inimaginável, em qualquer tempo e
época.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Para concluir, Deputado.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
A maioria vai aprovar mesmo, estou vendo aqui, mas
espero que a razão e o bom senso voltem a imperar
no Plenário e que possamos rever, mudar e não

permitir que esta violência seja inscrita na Carta
brasileira para nos desqualificar e desmoralizar
internacionalmente, porque é isso o que vai
acontecer. Seremos o único país que vai ter uma
moeda podre inscrita como de direito na sua
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI- Queria
responder ao nobre companheiro e colega, Deputado
Professor Luizinho, que moeda podre é aquela que
não se pode contar mais. Todas as desapropriações
do Brasil são reguladas pela Constituição Federal, de
forma que s6 é podre quando deixa de ser paga.

O que queremos fazer é salvar a situação dos
municípios, e vamos manter o nosso parecer
rejeitando o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Encerrada a discussão. Passamos à
votação.

Os Srs. Deputados que forem pela manutenção
do texto do Relator, permaneçam com se acham; os
que forem contrários, ou seja, pela supressão da
matéria, queiram se manifestar. (Pausa.)

Aprovado o texto do Relator e rejeitado o
destaque.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Com votos contrários, registrando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Com dois votos contrários.

Destaque de bancada. Sobre a mesa
requerimento de Destaque nQ 2, da bancada do PT.
Trata-se de destaque de bancada para votação em
separado:

Requeiro, nos termos do art. 161, § 211,

do Regimento Interno desta Casa, destaque
para votação em separado da Emenda nll

2, de parecer contrário.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, uma informação, por favor. Há as
Emendas nQ 1 e 2. A Emenda nQ 2 tratava do art. 33 e
anQ 1 do art. 100. Esta trata de qual artigo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Esta trata-se da Emenda...

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Do art. 33, não é isso? Então, estou retirando, Sr.
Presidente, porque o parecer s6 está tratando do art.
100.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Meurer) - Retirado o destaque.



Destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nSl
1.615, de 1999, do Poder Executivo, que "dispõe

sobre a criação da Agência Nacional de Transpor
tes, do Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes, reestrutura o Setor Federal de

Transportes, e dá outras providências". (Agência
Nacional de Transportes)

Ata da 3& Reunião (Audiência Pública), reali
zada em 23 de novembro de 1999.

Aos vinte e três dias do mês de novembro de um
mil novecentos e noventa e nove, às quinze horas e
três minutos, no plenário n2 12 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se, em audiência pública,
sob a presidência do Deputado João Henrique, Presi
dente, a Comissão Especial destinada a proferir
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Sr. Presi- parecer ao Projeto de Lei nQ. 1.615/99, do Poder
dente, pela ordem. Quero que sejam consignados os w- Executivo, que "dispõe sobre a criação da Agência
tos contrários, porque não há nenhum prejuízo na ata ser Nacional de Transportes, do Departamento Nacional
consignado quem são os Deputados que votaram contra. de Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Se-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson tor Federal de Transportes e dá outras providênci-
Meurer) - Os votos contrários foram consignados as". Estiveram presentes os Deputados Affonso
pelos Deputados Professor Luizinho e José Antonio. Camargo, Alberto Goldman, Almir Sá, Antônio do

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO - Queria Valle, Basílio Villani, Domiciano Cabral, Eliseu Re-
que fossem consignados em todas as votações. sende, IIdefonso Cordeiro, Jandira Feghali, José

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meu- Borba, José Rocha, Mário Negromonte, Neuton
rer) - Com a palavra o Deputado Luciano Castro. Lima, Olimpio Pires, Oscar Andrade, Paulo Feijó,

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO _ Sr. Pedro Celso, Pedro Chaves, Romeu Queiroz, SiI-
Presidente, sinto-me muito feliz neste momento ao ver vio Torr~s e Teima de Souza, titulares; Aloízio
aprovado esse texto que disciplina a questão dos pre- Sa~tos, Atil~ ,Lins, ~arbosa Neto, Darcíc!o Perond!,
catórios. Persigo esta questão há mais de quatro anos Edlnho AraUJO, Joao Coser, Pedro Wilson, Ral-
nesta Casa, desde a Legislatura passada, quando fiz mundo Colombo e Valdeci Oliveira, suplentes. Dei-
essa proposta e não conseguimos votar. Votamos ago- xaram de comparecer os Deputados Airton Casca-
ra e o nosso Relator, com a contribuição dos nobres vel, Aracely de Paula, Ary Kara, Duilio Pisaneschi,
pares, realmente produziu um texto que atende as ne- Eujácio Simões, Marcelo Teixeira e Telmo Kirst. O
cessidades do País, dos Estados, dos municípios e, Deputado Carlos Santana esteve presente, mas não
mais do que isso, atende o cidadão. Estamos aqui fa- assinou a Usta de Presença. Compareceram, ainda, os
zendo uma verdadeira evolução nessa questão dos Deputados Simão Sessim e Sérgio Machado. Havendo
precatórios. número regimental, o Presidente declarou abertos os tra-

Por isso, parabenizo o eminente Relator, Deputa- balhos. Ata - O Deputado Basnio Villani solicitou a dispen-
do André Benassi, o Presidente, pela paciência na sa da leitura da ata da 2ª reunião, cujas cópias há haviam
condução dos trabalhos e por levar a bom termo esse sido distnbuídas. Em discussão e votação, a ata foi
trabalho, assim corno a equipe técnica da Câmara, que aprovada, sem restrições. Expediente - O Sr. Presi-
assessorou V. Exa. e que, sem dúvida nenhuma, con- dente deu conhecimento aos Deputados do recebi-
tribuiu muito para chegarmos a este final feliz. mento, pela Comissão, das seguintes correspon-

Muito obrigado, Sr. Presidente. dências: do Diretor da Consultoria Legislativa (Ofício
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meu- nll 20919~)" designando os ~nsultores João Luiz de

rer) - Declaro concluído o processo de votação. Pontes V,e,ra e Alexandre Pelxot~ ~elo para presta-
o rem assessoramento a esta Comlssao; do Deputado

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada AI 'd d J (Of' , o~ 266 268/99)' 'f'
a presente reunião. mel a e esu~ ,IC~OS no:> ,_ e ,JUStl 1-

cando sua ausencla as reunloes dos dias 23 e
COMISSÃO ESPECIAL 24-11-99, por estar fora de Brasília em missão

oficial representando a Câmara dos Deputados.
Ordem do Dia - Audiência Pública para ouvir o
Excelentíssimo Senhor Eliseu Padilha, Ministro de
Estado dos Transportes, sobre o Projeto de Lei
n2 1.615/99, que dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Transportes. Após informar os procedi
mentos regimentais que seriam adotados na reunião, o
Presidente concedeu a palavra ao Senhor Ministro
para suas explanações iniciais sobre o assunto. Com a
palavra, o Ministro agradeceu a oportunidade de vir,
corno representante do Govemo, esclarecer ao Congres
so Nacional sobre a importância do projeto que tinha
como objetivo reestruturar o setor de transportes no
Brasil tornando-o mais racional e eficiente. Em segui
da, falou o Relator da matéria, Deputado Eliseu Re
sende. Participaram dos debates os Deputados Basnio
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Villani, Jandira Feghali, Neuton Lima, José Rocha,
Edinho Araújo, Almir Sá, Domiciano Cabral e Alberto
Goldman. Os Deputados Pedro Wilson e Carlos
Santana estavam inscritos para interpelarem o
Ministro, mas tiveram que abrir mão da palavra, pois
os Deputados foram convocados a comparecer ao
Plenário para a Ordem do Dia. O Ministro colocou a
sua equipe e a si próprio à disposiçao dos Deputados
para voltar em outra oportunidade para quaisquer
outros esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente encerrou a reunião, às dezessete
horas e quinze minutos, antes porém convocando a
próxima reunião para o dia vinte e quatro,
quarta-feira, às quatorze horas e trinta minutos. E,
para constar, eu, Leila Machado Campos de Freitas,
Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois de
aprovada, será assinada pelo Presidente, e
encaminhada à publicaçao no Diário da Câmara dos
Deputados, juntamente com as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Havendo quorum regimental, declaro
abertos os trabalhos da presente reunião. Informo
aos Srs. Parlamentares que foi distribulda cópia da
ata da segunda reunião ordinária desta Comissão Es
pecial, realizada em 16 de novembro de 1999. Indago
ao Plenário se há necessidade de leitura da ata.

O SR. DEPUTADO BASiLIO VILLANI - Sr.
Presidente, proponho que seja dispensada a leitura
da Ata, uma vez que foi distribulda com bastante
antecedência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Está dispensada a leitura da Ata.

Em discussão a Ata. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, em

votaçao.
Os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
A Ata está aprovada.
Comunico aos Srs. Deputados o recebimento

dos seguintes expedientes:
OfIcio nA 209/99, do Diretor da Consultoria

Legislativa, designando os consultores João Luiz de
Pontes Vieira e Alexandre Peixoto Melo para prestar
assessoramento a esta Comissão.

OfIcios nAs 266/99 e 268/99, do Deputado
Almeida de Jesus, justificando sua ausência às
reuniões de hoje e de amanha por estar fora de
Brasllia, em missão oficial, representando a Câmara
dos Deputados.

Passamos à Ordem do Dia.
A presente reunião destina-se a ouvir o Sr.

Eliseu Padilha, Ministro dos Transportes, sobre o PL

nA 1.615/99, do Poder Executivo, que estabelece as
regras para a criação da Agência Nacional de
Transportes.

Para melhor andamento dos trabalhos,
esclareço os Srs. Deputados que adotaremos os
seguintes critérios. O Sr. Ministro disporá de 30
minutos para sua exposição, não podendo nessa fase
ser aparteado. Encerrada a exposição, os Deputados
interessados em interpelar o Ministro deverão fazê-lo
estritamente sobre o assunto da exposiçao, pelo
prazo de 5 minutos, tendo o expositor igual tempo
para responder. Aos Deputados são facultadas a
réplica e a tréplica pelo prazo de 3 minutos. Os
Deputados que desejarem participar dos debates
deverão inscrever-se junto à Secretaria.

Concedo a palavra ao convidado da Comissão,
que cria a Agência Nacional de Transportes, Exmo.
Sr. Ministro de Estado dos Transportes e Deputado
Eliseu Padilha.

O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA - Sr.
Presidente, Deputado João Henrique, Sr. Relator,
Deputado e Ministro Eliseu Resende, Srs.
Parlamentares, com grande alegria retorno a esta
Casa para, mais uma vez, convidado que fui, trazer
informações sobre o Ministério dos Transportes e, no
caso especIfico, sobre aquilo que vai representar
efetiva remodelaçao de todo o Ministério dos
Transportes, e na nossa visão, na forma de o Estado
brasileiro tratar da matriz transportes.

Quero saudar a todos os representantes dos
nossos servidores do Ministério, servidores de várias
categorias profissionais que aqui vieram
acompanhar, na visão do Ministério, nosso projeto de
reestruturação do setor transportes. Quero
cumprimentar às senhoras e aos senhores e, desde
logo, dizer ao Presidente que tenha presente que os
30 minutos talvez não sejam aqueles absolutamente
indispensáveis para a exposiçao dessa matéria,
absolutamente abrangente, e talvez fosse o caso de
considerarmos a ampliação do tempo, o que seria de
conveniência mútua.

Bem, o tempo é curto, permitam-me ir direto ao
que nos interessa.

. Vamos analisar a posição do Brasil na América
do Sul.

Em recente encontro ocorrido em Florença,
mais do que nunca, vimos a posição reconhecida do
Brasil, fruto, de uma parte, talvez a maior, da
formaçao e qualificação individual do nosso
Presidente, mas também do papel que o PaIs
desempenha, especialmente na América do Sul. O
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Brasil foi o único pais representado nesse encontro,
que não pertencesse aos Sete Grandes.

Se consideramos nossa extensão geográfica, a
América do Sul, os 14 paises da América do Sul e a
nossa participaçêo individual em relação aos demais
13 Estados formalmente constituidos, temos
praticamente 50% do território; dos 17 milhões de
quilômetros quadrados, temos 8 milhões e 500 mil
quilômetros quadrados; na populaçêo, de 328
milhões, temos 161 milhões, novamente 50%; e, no
que diz respeito ao PIB, temos mais de 50%.
Indiscutivelmente, só não temos fronteira direta com
dois paises, apenas com o Equador e o Chile,
enquanto com todos os demais temos ligação direta.
Estamos trabalhando nas nossas conexões pelos
vários modais. O sistema amazônico viabiliza-nos
uma série de conexões; o sistema da bacia do Prata
viabiliza-nos outras. Temos ligações ferroviárias
constituidas hoje a partir de ligações via Uruguaiana,
no Rio Grande do Sul, via Corumbá-Santa Cruz de La
Sierra e ligações rodoviárias constituidas já com a
Venezuela. Estamos constituindo ligações com a Gui
ana Francesa e com a Guiana - o Suriname também
não está esquecido -, com o Peru, via Acre, e várias
com a Bolivia. Temos IigaçOes com o Paraguai,
Uruguai e Argentina. Hoje, temos ligações
ferroviárias - quero repetir - com o Chile, com o qual
não temos fronteira direta, e hidroviárias, em que
conseguimos uma multimodalidade entre o sistema
amazônico e os sistemas rodoviários do Peru e do
Equador. Já temos ligações transcontinentais nas
chamadas ligações bioceânicas.

Então, ao pensarmos em matriz-transporte no
Brasil, não podemos mais fazê-lo de forma obtusa,
pequena, enxergando apenas o território nacional;
devemos considerar todas as circunstâncias da
América Latina. Agora, quero repetir, dada a posição
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
acabamos cristalizando uma posição de liderança na
América Latina, mais que isso, no mundo em
desenvolvimento. A visão desse quadro estatrstico é
importante para que se tenha noçêo efetiva do nosso
peso e da nossa participaçêo nesse bloco com a
globalização. Mais do que nunca, os blocos ganham
expressão no sentido de autoproteção ou mútua
proteção entre os paises que os formam. Hoje ainda
falamos em bloco do Mercosul. Estamos trabalhando
com várias IigaçOes que vão viabilizar um grande
Merconorte sob o ponto de vista fático. Estamos
caminhando progressiva e rapidamente para um
bloco da América do Sul, onde o Brasil, permitam que

repita, mais uma vez, pelas suas circunstâncias é
indiscutivelmente o grande Iider.

Vamos fálar, na verdade, da reestruturaçêo do
setor transporte.

O que queremos? Aumentar a eficiência do
setor transporte. Por quê? Porque entre origem e
destino, no meio, há um insumo novo em todos os
produtos que criamos no Brasil. Não existe mais
forma menor de dissociarmos a produção do custo da
logistica. Por quê? Porque o que interessa é o ponto
onde será entregue a mercadoria. Ela chega
competitivamente lá? Esta é a pergunta. Não adianta
produzir de forma eficaz, se ela não chega
competitivamente no seu mercado. Então, ela não
cumpre o seu objetivo. A mercadoria chega sem
competiçêo; logo pára; o processo produtivo tem
reduçêo e tende até a paralisação. Na verdade,
temos que aumentar a eficiência dos transportes para
reduzir o custo daquilo que produzimos no Brasil. Na
medida em que tenhamos como insumo insubstituivel
o custo da logistica, aumentaremos a eficiência na
matriz-transporte - estamos tratando do custo de
todos os produtos brasileiros. O que precisamos?
Aprimorar nossa infra-estrutura, aumentar
investimentos, implantar grandes eixos de
transportes. Lembro V. Exas. do Avança Brasil: eixos,
corredores, planejamento, todo o sistema fundou-se
nos eixos de transportes.

Vão observar V. Exas. que temos grandes
investimentos em outras áreas, mas é em cima de um
conjunto normalmente multimodal, que envolve uma
rodovia, uma ferrovia, uma hidrovia, normalmente,
mas, invariavelmente, uma rodovia. Temos, então,
nossos eixos e, a partir deles, é que vamos pensar,
projetar esse novo movimento do desenvolvimento
nacional.

Temos que estimular a multimodalidade. Não há
mais, sob o ponto de vista da racionalidade, e a
eficiência nos transportes vai exigir, forma de
pensarmos que sem multimodalidade vamos dar
competitividade ao que se produz no Brasil.
Precisamos incorporar definitivamente a idéia da
multimodalidade.

Quais são as diretrizes do Governo em relação à
reestruturação do setor transporte? Primeiro, investimento
de infra-estrutura básica e descentralização. Quer dizer,
há investimentos que são impostergáveis; sem eles não
há infra-estrutura. Na concepçêo do Governo, temos
que descentralizar, começando com a premissa
menor. Tudo aquilo que a sociedade pode fazer não
tem por que o Estado estar fazendo. Na organizaçêo
estatal, tudo o que o Estado - mais a mão do cidadão,
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que é o municfpio - possa fazer, não tem por que os
outros dois entes mais distantes façam. Tudo aquilo
que o Estado, que é o ente intermediário,
Estado-Estado, consiga fazer, não tem por que o
Estado-União fazer. A União deverá ficar com
competências residuais intransferiveis ou então
temas e tópicos que, dado o interesse nacional,
obriguem-na a continuar sendo a grande gestora.

Aprimorar o papel do Estado na coordenação,
normatização e supervisão. Este aspecto vamos
detalhar mais adiante, que é a questão objetiva da
Agência. Vejam V. Exas. que eu ainda não falo na
Agência, mas na reestruturação de todo o setor
Transporte.

A privatização. O que querfamos? Vejo o
ex-Ministro Alberto Goldman que começou no
Ministério dos Transportes o processo de
privatização. O que é que estava na cabeça de S.
Exa., do Bayma, do Odacir, do Saldanha e na minha?
O que é que queremos? Queremos aumentar a oferta
de serviço. O Estado terá que ter amplificação, ele
tem que aumentar a gama de serviços. Por quê?
Porque indiscutivelmente a sociedade reclama por
maior prestação do Estado. Mas isso tem que ser
direto ou indireto? Se estou falando em privatização,
o Estado será o normatizador, o regulador e o
fiscalizador, mas pode ser perfeitamente por meio do
setor privado.

Queremos também melhorar a prestação de
serviços para o usuário, aumentando qualidade,
segurança e reduzindo custos. A redução de custos
está implfcita em todo esse processo. Ah, mas
determinado serviço, que foi concedido ao setor
privado, topicamente, isoladamente, não teve tanta
redução. Se considerarmos o conjunto, olhando a
floresta e não apenas a árvore, vamos ver que
normalmente os custos para o cidadão brasileiro, ou
para a cidadania foram reduzidos.

Rodovias. O que é que queremos nessa
reestruturação? Na área da infra-estrutura rodoviária,
a meta do Governo Federal foi apenas para reprisar.
Existe no SNV 90 mil quilOmetros; desses, 55 mil
pavimentados. Dos 55 mil, a meta é levar 15.500 à
concessão ao setor privado. Desses 15.500, 7.600
foram delegados aos Estados para que levem à
concessão e 7.900 para a União fazer o mesmo. Já
foram levados 856 quilômetros, sendo: Dutra,
Rio-Petrópolis, Rio-Teresópolis, Ponte e Free Way, no
Rio Grande do Sul. Essa é a concessão à iniciativa
privada de, rodovias. Estamos delegando aos
Estados e '. municipios o poder de concessão e
descentralização. O que não são eixos nacionais

fundamentais para o Sistema Viário Nacional são
rodovias, são auxiliares no processo de ramificação
dos eixos. Não tem por que mantermos todas elas
federalizadas. Podem e devem - inclusive, o SNV
que está tramitando na Casa, traz essa concepção 
ser delegados aos Estados e parte administrada
diretamente pelo Governo Federal.

Nessa parte administrada diretamente pelo
Governo Federal temos um processo de concessão
de rodovia para manutenção, onde nãl:? haverá
cobrança de tarifa e, sim, por desempenho: o piso
100% lisinho como esta mesa recebe nota máxima;
faixa de dominio limpa é outra nota máxima;
sinalização vertical altamente atualizada, nota
máxima; sinalização horizontal, nota máxima ou nota
minima. Na conjugação dessas notas, e outras tantas
a que não me referi, vamos ter a remuneração
merecida ou não, mensalmente, por desempenho.

No que diz respeito à operação rodoviária,
transporte interestadual, internacional coletivo de
passageiros, mediante permissão e autorização,
depois de 25 anos estamos de novo licitando linhas
de ônibus. Fizemos as primeiras 21 IicitaçOes. Dos
21.5 milhOes de arrecadaçOes previstos,
arrecadamos 66 milhões. Transporte doméstico de
cargas é mercado, é livre. Transporte internacional de
cargas depende de autorização.

No que diz respeito às ferrovias, a malha
existente está concedida ao setor privado e está
arrendada toda infra-estrutura com instalaçOes.
Quanto aos novos trechos, estamos com concessão
para construção e operação, eventual construção
pelo Governo - diretamente ou em parceria com o
setor privado - e posterior concessão. Determinados
ramais ou estradas podem estrategicamente ser do
interesse do Governo e poderemos, em parceria ou
isoladamente, construir e, depois, levar ao setor
privado. É o caso da Valec, por exemplo, a Norte-Sul,
que vai ligar Senador Canhedo aqui, em Goiás, a
Belém, no Pará, 2.200 quilOmetros de estrada de
ferro. O Governo Federal diretamente e, no curso do
ano 2000, vai buscar parceiro no setor privado para
operar essa ferrovia, que cada vez mais se mostra
altamente competitiva, isto é, ela pode perfeitamente
representar não só um dos grandes eixos, mas
também um instrumento para o mercado, que terá
indiscutivelmente grande participação no setor
privado.

Hidrovias. A infra-estrutura, vias e portos,
execução de obras pelo Governo, delegação aos
Estados e municipios. Estamos delegando portos,
concessão de portos à iniciativa privada, estamos
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Aqui vamos descendo para, mais
objetivamente, falar do que vai construir essa
reestruturação, que é a criação da Agência Nacional
de Transporte, órgão regulador - existe um projeto de
lei na Casa - e do Departamento de Infra-Estrutura,
órgão que vai coordenar a ação direta do Ministério
em relação à infra-estrutura da matriz-transportes.

Agência Nacional de Transporte. Entramos,
agora, no que, talvez, fosse o fulcro deste nosso
encontro. Tratar-se-á de uma autarquia especial
vinculada ao Ministério dos Transporte. Vai
desempenhar, como autoridade administrativa
independente, a função de entidade reguladora dos
segmentos do Sistema Federal de Viação sob
exploração da iniciativa privada. Será dirigida por um
Conselho Diretor composto por cinco conselheiros.
Aqui eu não diria que a função é tão estanque.
Quando falo em Sistema Federal de Viação,
evidentemente também não esqueci dos portos e
sua interferência relativa. Veremos, mais adiante,
mas apenas para que não fique cristalizado o
Sistema Federal de Viação. Será dirigido por um
Conselho Diretor composto por cinco conselheiros 
depois vamos ver a forma de eleição. Os conselheiros
serão nomeados pelo Presidente da República e
terão mandatos fixos, não coincidentes: cinco
conselheiros, cinco anos. Então, a cada ano vamos
trocar um. Não haverá possibilidade de recondução,
à exceção daqueles que tiverem um e dois anos
apenas no começo, esses poderão ter recondução,
depois não será posslvel. Contará com recurso da
União e com receitas próprias.

Os objetivos da agência. O que queremos com
a agência? Regulara exploraçao de serviços de transporte;
assegurara prestação adequada do serviço; garantir harmo
nia entre os interesses dos usuários, ooncessionários,
permissionários, au1orizatórios, arrendalários e delega1ários
do seu Transportes; exercer o poder judicante, dirimindo
conflitos entre prestadores de serviços e os usuários.

Marinha Mercante, com a autorização à
iniciativa privada. A frota nacional, V. Exas. devem se

concedendo, com ou sem execução de obras. lembrar, acabamos levando também para o setor
Operação, com autorização à iniciativa privada. Setor privado.
hidroviário. Tfnhamos a Companhia de Navegação
da Amazônia, que passamos ao Governo do Estado Principais funções que restarão ao Ministério:
do Pará, e temos ainda a Companhia de Navegação formular as polfticas para o setor, desenvolver o
do Rio São Francisco. Vamos também buscar planejamento estratégico; aprovar os planos de
parceria do setor privado na virada do ano. Estamos metas e de outorgas; elaborar normas gerais para o
formatando o edital e ela deverá ser privatizada Sistema Viário Federal e para a operação de
também ainda no primeiro semestre do ano que vem. transporte - quando falamos em planos e metas de

outorgas, naturalmente já estamos falando no papel
Com relação aos portos, na parte de in- da Agência; propor orçamento setorial; supervisionar

fra-estrutura temos: arrendamentos de áreas e as entidades vinculadas e coordenar as ações com
instalações portuárias, delegação a Estados e outros ministérios.
municfpiQs, autorização para terminais privativos e de
uso misto, investimento do Governo Federal. Hoje
98% da operação portuária no Brasil está privatizada.
Não me atrevo ainda a dizer 100%, embora pudesse
falar nessa porcentagem, porque surgiria algumas
exceções: dois portos no Rio de Janeiro e alguma
coisa no Esplrito Santo. Mas, 98% das operaçOes já
estão sendo operadas pelo setor privado. Estamos
com arrendamento em todas as áreas portuárias que
são competitivas. Temos delegações para Estados e
municlpios. Autorizamos terminais privativos fora do
porto organizado em várias partes do território
nacional e temos investimentos, principalmente do
Programa Brasil em Ação, no porto de Santos, no
porto de Sepetiba, no porto de Pecém, no porto de
Suape e, fora do Brasil em Ação, no porto de Rio
Grande, no Rio Grande do Sul. No conjunto desses
investimentos, vamos somar mais de 2 bilhões de
reais já no Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, quando recuperamos os moles do
Porto de Rio Grande, uma obra de 1911/1917. Já no
seu mole leste havia quatorze perfurações, trabalho
das ondas do mar que, no curso de quase oitenta
anos, acabaram perfurando os moles e
comprometendo a navegação. A obra da restauração
custou 160 milhões. Em Sepetiba estamos já com a
dragagem no canal que vai garantir sua operação. E a
previsão é trabalharmos com 60 pés. No Suape já
estamos operando, estivemos inaugurando os dois
primeiros berços há poucos dias com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso; já estamos amarrando
navios. Em Pecém caminhamos para ter o inIcio das
operações também no curso do ano 2000.

Esses são os portos que mereceram grandes
investimentos, mas temos 38 portos sob a supervisão
das nossas Companhia Docas e/ou delegados aos
Estados.
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Area de atuação: transporte ferroviário,
rodovias, Marinha Mercante, portos, transporte
multimodal ou operador multimodal e a fiscalização
de bens, os bens que são entregues nesses nossos
processos de participação com o setor privado.
Sistema ferroviário. Arrendamos os ativos
operacionais e, ao final do prazo de arrendamento e
concessão, em tese temos que ter todas as
condições de receber equipamento e continuar
operando. Então, temos necessidade de que haja
uma fiscalização efetiva sobre os bens que
entregamos nesses vários processos de parceria
com o setor privado.

Transporte ferroviário. Na Agência, no que diz
respeito ao transporte ferroviário, nos será proposto
plano de outorgas, que será depois aprovado no
ministério; regulação de aspectos econômicos;
revisão dos limites máximos das tarifas de referência;
fixação de tarifa especifica para o usuário cativo;
regulação complementar e de segurança e meio
ambiente para as ferrovias; regulação de qualidade
do serviço; estabelecimento de padrões e adoção de
normas técnicas relativa à manutenção dos bens
arrendados; fiscalização dos serviços quanto aos
contratos e a regulação estabelecida. Por exemplo,
cumpriu as metas, não as cumpriu, chegou onde
tinha que chegar, não chegou, o que é que está
faltando? E investigação dos acidentes nas ferrovias.

Nas rodovias. De novo proposta do plano de
outorga; regulação dos aspectos econômicos;
revisão das tarifas; regulação complementar e de
segurança e meio ambiente para rodovias federais
concedidas; regulação de qualidade de serviço;
fiscalização de serviço quanto aos contratos e a
regulação estabelecida e supervisão no transporte de
cargas.

Marinha Mercante. Autorização para
funcionamento de empresas de navegação
hidroviária interior, cabotagem, longo curso, apoio
marltimo e portuário; liberação de afretamento de
embarcações e de cargas prescritas; e fiscalização
dos operadores estrangeiros. Então, a Agência terá,
sim, atuação profunda na Marinha Mercante.

Portos. Acompanhamento da polltica de preços
nos portos; acompanhamento dos resultados das
pollticas de exploração comercial dos portos;
acompanhamento da qualidade dos serviços nos
portos; análise sobre propostas solicitação de
outorgas; acompanhamento de reclamações de
usuários nos portos. Observaram aqui que as
outorgas doravante a Agência é que analisará.

Autoridade Portuária. Os Caps. A administração
portuária, conjuntamente, definirá o que será objeto
ou não de outorga e quem analisará será a Agência.
Acompanhamento de reclamações de usuários nos
portos; acompanhamento da arbitragem de conflito
nos portos; acompanhamento e cumprimento da
regulação estabelecida e fiscalização dos
instrumentos de outorga.

Sistema portuário. Na Agência teremos
concessão e delegação de portos públicos e dos
terminais privados; supervisão às autoridades
portuárias delegadas ou concedidas. A ação
regulamentadora será descentralizada, baseada nas
autoridades portuárias.

O Ministério dos Transportes em relação ao
sistema portuário encarregar-se-á de supervisionar e
fiscalizar as Companhias Docas que continuarem a
ele vinculadas. A Agência Nacional, porém, é que vai
acompanhar a execução dos contratos.

Operador Multimodal. A habilitação do operador
multimodal, do transportador multimodal e a
regulação de seus aspectos econômicos serão feitos
na Agência.

Fiscalização de bens. Autorização de projetos e
investimentos e infra-estrutura no âmbito da
concessão estabelecida; fiscalização dos ativos
federais concedidos, delegados ou arrendados;
procedimentos para incorporação e desincorporação
de bens em concessão, por portos concedidos ou
delegados. O problema da fiscalização quanto ao
zelo, ou seja, a conservação dada aos ativos que
estamos transferindo ao setor privado para operação
das várias atividades que estão com a parceria.

Receitas. Teremos receitas orçamentárias,
receitas próprias e outras. Nas orçamentárias
teremos: dotações do Tesouro, créditos especiais e
transferências e repasses. Nas receitas próprias: as
receitas auferidas em outorgas, delegações e
arrendamentos; acordos, convênios, contratos;
taxas, emolumentos e multas. Outras receitas:
alienação de bens; aplicação de valores patrimoniais;
operações de crédito; e doações, legados e
subvenções.

Receitas do Orçamento. O superávit primário,
essa é a proposta da ANT, excluldo o saldo
orçamentário, deverá ser incorporado ao seu
orçamento no exerclcio seguinte, podendo ainda ser
utilizado na execução de projetos de infra-estrutura a
cargo do Dinfra. A idéia é preservarmos os recursos
gerados pela própria Agência para seus fins, num
primeiro momento, e, num segundo, para



56808 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

complementar projetos de interesse nacional e que
estejam a cargo do Departamento de Infra-Estrutura.

Departamento de Infra-Estrutura. Só para
rememorar, teremos a aglutinação em um só órgão
executivo no Ministério dos Transportes de todas as
atividades da matriz-transportes, que ficam ao
encargo do Ministério com a criação da Agência. É
uma autarquia vinculada ao Ministério dos
Transportes; desempenhará as funções relativas à
construção, manutenção e operação na in
fra-estrutura dos segmentos do Sistema Federal de
Viação sob administração direta da União - o que não
for delegado e não for concedido fica com a União,
que fará sua manutenção por intermédio desse
departamento; será dirigido por um Conselho de
Administração e por cinco diretores nomeados pelo
Presidente da República. Depois vamos ver as
especificações com relação a esses diretores. E
contará com recursos da União.

Os objetivos: operar e administrar in
fra-estruturas de transportes; gerir os projetos de in
fra-estrutura; supervisionar e fiscalizar as atividades
de entidades delegatárias de obras e serviços de in
fra-estrutura.

Departamento de Infra-Estrutura. Area de
atuação: rodovias e ferrovias; hidrovias e portos.

Nas rodovias, o que fará? Execução de projetos
e programas de investimentos em infra-estrutura;
execução de programas de manutenção e
recuperação de infra-estrutura; gestão, operação e
administração da infra-estrutura sob sua
responsabilidade; estabelecimento de padrões e
normas técnicas para projetos e construções de in
fra-estruturas sob sua responsabilidade e
fiscalização dos mesmos; regulação complementar
para infra-estrutura terrestre sob sua
responsabilidade; identificação das interfaces da
legislação do meio ambiente com a infra-estrutura
sob sua responsabilidade; fiscalização dos convênios
de delegação de rodovias - no caso, estaduais e
municipais; coordenação e realização de programas
de desenvolvimento tecnológico do subsetor;
coordenação e realização de programas de
treinamento.

Nas hidrovias e portos: execução de projetos e
programas de investimento em infra-estrutura;
execução de programas de manutenção e
recuperação de infra-estrutura; gestão, operação e
administração de hidrovias sob sua responsabilidade;
identificação das interfaces da legislação ambiental
com a infra-estrutura sob sua responsabilidade;
estabelecimento de padrões e normas técnicas para

projetos e construções de infra-estrutura sob sua
responsabilidade; fiscalização do cumprimento dos
padrões e normas estabelecidas; análises e
pareceres sobre delegação de infra-estrutura
aquaviária; coordenação e realização de programas
de desenvolvimento tecnológico do subsetor;
coordenação e realização de programas de
treinamento.

Receitas orçamentárias, próprias e outras.
Dotações do Tesouro; créditos especiais;

transferências e repasses; remuneração pela prestaçao de
serviços; acordos, convênios e contratos; emolumentos,
1axas e multas; alienaçao de bens; aplicações de valores
patrimoniais; operações de créditos, doações,
legados e subvenções.

Administração e pessoal, tanto na ANT quanto
no Dinfra. Contratação, exceto para as atividades de
fiscalização de técnicos, empresas especializadas,
consultores independentes e auditores.

Também em ambos requisição com ônus, sem
cargo em comissão, até 24 meses a partir da
instalação. Isso já é vala comum nas demais
agências, nós também incorporamos. Após 24
meses, a partir da instalação, só para o exercfcio de
cargos em comissão, mas a requisição permanece.
Durante os 36 meses subseqUentes à instalação, as
requisições serão irrecusáveis e de pronto
atendimento.

Quanto à administração de pessoal na ANT e no
Dinfra, temos o seguinte quadro geral de pessoal: re
gime CLT - é limitado ao somatório dos quadros
temporário e especial; garante os direitos adquiridos
anteriormente; previdência suplementar
continuidade do Geiprev (convênios de adesão); e
novos planos. Isso se justifica porque estamos
trabalhando na extinção do Geipot e na incorporação
dos servidores no Departamento de Infra-Estrutura
ou na ANT, conforme a qualificação.

Administração de pessoal, também em ambos:
o quadro de pessoal temporário absorverá servidores
do Regime Jurfdico Único do DNER e do Ministério
dos Transportes. Critérios: redistribuição. Ficam
extinto quando de sua vacância esses cargos.

O quadro especial em extinção absorverá
empregados regidos pelo regime CLT do Geipot.
Critérios: sucessão trabalhista; não caracteriza
rescisão contratual; fica extinto quando de sua
vacância - não dá para renovar; mantidos a
remuneração e o desenvolvimento da carreira,
previstos no PCS em que estiver enquadrado.

Apenas na Agência Nacional' de Transportes:
contratação temporária de pessoal para atender à
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necessidade de excepcional interesse público no
momento da sua implantação. Vamos admitir que não
consigamos nos quadros disponrveis por até 36
meses, a partir de sua instalação, conforme o inciso
IX, art. 37, da Constituição Federal. É uma exceção
que a Constituição mesma abre.

Nove temas não foram tratados ali, mas penso
que seja importante chamar a atenção para eles,
porque estão no projeto. Primeiro, a Agência ficou
com a possibilidade de comunicar ao Ministério da
Justiça, vale dizer, SDEe Cade, casos que possam
configurar infrações na ordem econômica - art. 511., §
211.. A Agência também vai fiscalizar os operadores
internacionais, visando a identificar práticas
conflitantes com os regulamentos ou acordos
internacionais firmados pelo Brasil. Principalmente no
Cone Sul, no Mercosul, temos uma série de acordos
firmados, e a Agência vai fiscalizar seu cumprimento.

No art. 14, estabelecemos que quem trabalhou
na Agência - e penso que deve valer por extensão
para o Dinfra - com função de direção não poderá
trabalhar representando pessoa ou interesse perante
ela nos próximos doze meses. A previsão que
Unhamos era, aliás, de manter a remuneração. O
sujeito ficava em quarentena mesmo. Depois, esse
tópico caiu internamente nas discussões. Mas a idéia
era quarentena, mesmo.

Também trazemos a experiência das outras
agências, uma aplicação simplificada da lei das
IicitaçOes - art. 18 -J e a previsão de consulta e
pregão para contratação de obras e serviços. São
avanços que as outras agências já conseguiram, o
que para nós já é ponto pacrfico. Quando falo "para
nós", para o Governo já começa também tornar-se
ponto pacIfico. Aliás, talvez toda a administração
pública venha a trabalhar com consulta e pregão.
Essa é uma discussão que se faz internamente no
Governo e que estamos trazendo aqui. Essa foi uma
conquista da Anatel, que já aplica a consulta e o
pregão.

Na estrutura organizacional de ambos, estamos
dando 120 dias, a contar da edição da lei, para a
implantação. Não fiz referência a isso anteriormente.
Nesse tempo, temos que ter todos os regulamentos.
Já estamos trabalhando pari passu com o
regulamento. No caso especrfico da Agência,
poderemos trabalhar imediatamente logo após a
aprovação. O Dinfra, talvez, com uns dias mais, mas
também já estamos trabalhando na regulamentação.

O Deputado Bas!lio Villani, com sua acuidade
caracterlstica, perguntou o que vão fazer com o
pessoal da Rede. Eles serão tratados de maneira es-

pecial. Mas, em princrpio, no curso desse processo,
haverá essa definição, até por proposta que
pretendemos apresentar à Comissão. Será um caso
especial. Trata-se de um quadro muito mais
vantajoso, no momento eles estão com um PDI em
execução. Vamos ver o sucesso do PDI, depois
resolveremos o que faremos. Mas o certo é que, entre
os pares, não vamos fazer primosJ ou seja, não
vamos fazer distinção entre aqueles que, em
princIpio, são iguais.

Com a extinção do DNERJCofer e a dissolução
do Geipot, vamos ter a possibilidade de
aproveitamento dos funcionários, como aqui já foi
referido, e a instalação da Agência. Implica, ipso
facto, ao mesmo tempo, a extinção de DNER, Cofer
e Geipot.

No art. 46 são criados Cargos de Direção Supe
rior na Agência e no Dinfra. Também traremos ao
Congresso, rapidamente, a proposta de criação dos
demais cargos e funçOes de confiança, tanto na
Agência quanto no Dinfra.

No PL não está prevista a absorção dos
empregados da Rede, das companhias, nem aqueles
que estão trabalhando na Companhia DocasJmas na
verdade são do INPH, e que hoje ainda estão
vinculados - é o caso do Rio de Janeiro -, nem das
administrações hidroviárias, cujas funções serão
absorvidas pelo Dinfra. Traremos para dentro da área
do Departamento de Infra-EstruturaJ que vai cuidar do
setor aquaviário, a administração das hidrovias, que
hoje se encontram vinculadas à Companhia Docas.
Vamos deixar a Companhia Docas como autoridade
portuária no porto, e as administradoras das
hidrovias virão para a área da infra-estrutura,
diretamente no ministério.

Como eu abri a minha exposição com um mapa
da América do Sul, a idéia era fechar com outro. Ao
olhar para o relógio, vi que ele é inimigo. Quem sabe
poderemos abrir depois este mapa da América do
Sul.

Apresentação de transparência.

Aqui, temos várias rotas de integração
constituldas, sobre as quais podemos trabalhar, e
temos algumas em construção. Mas eu não vou abrir
o mapa, porque o tempo neste momento é o meu
inimigo. Gostaria de não cansar mais os ilustres
Parlamentares, além de V. Exa., Sr. Presidente, e do
Sr. Relator.

Por isso, coloco~me, desde jáJà disposição de
V. Exas., agradecendo a compreensão e atenção que
nos foram dispensadas.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Agradeço ao Ministro a exposição e
comunico que temos dez Parlamentares inscritos.
Antes de conceder a palavra a S. Exas., concedo a
palavra ao Relator desta Comissão, Deputado Eliseu
Resende.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a exposição de
V. Exa. foi esclarecedora. Estamos dando o passo
inicial na análise da proposta do Governo para a
reestruturação do Ministério dos Transportes e para a
criação da Agência Nacional dos Transportes.

Por certo, V. Exa. discorreu sobre a matéria,
como lhe era devido, no prazo de trinta minutos,
apresentando uma sfntese do projeto. Cada
mensagem de V. Exa. será motivo de reflexão muito
profunda da Comissão, particularmente deste Rela
tor. Nós teremos a oportunidade de, ao longo do
trabalho, solicitar a V. Exa. um acesso fácil a V. Exa. e
à sua assessoria técnica, para que esta Comissão
possa realmente se instruir da quantidade possfvel,
do melhor possfvel, com relação a informações
técnicas para a decisão deste Plenário com relação a
esse projeto de lei da maior importância para
reorganizar a sistemática de transportes do Brasil.

Com a permissão do Sr. Presidente da
Comissão, farei um comentário na presença do Sr.
Ministro. Estamos vivendo uma oportunidade muito
privilegiada de tentar dar uma solução profunda e
definitiva para a questão dos transportes no Brasil,
com relação não apenas à nova legislação, à nova
estrutura. Não se trata apenas de criar uma agência
com poder concedente no setor, mas de realizar uma
reestruturação completa do Ministério, no que se
refere à extinção de órgãos, reorganização de
órgãos, criação de órgãos transformados.

Também estamos vivendo nesta Casa um
momento de discussão da reforma tributária.
Estamos acompanhando o desenrolar das
discussões. Muitos Parlamentares aqui presentes
são membros integrantes da Comissão que trata da
reforma tributária. Cito especificamente o nosso
ilustre Deputado e ex-Ministro Alberto Goldman,
dentre outros. Na referida Comissão, são debatidas
ta!TIbém questões fundamentais para um impulso
novo na sistemática e nas definições da equação de
transportes do Brasil.

Amanhã, neste plenário, nesta mesma hora,
teremos uma reunião com todos os Secretários de
Transporte dos estados. Não é o caso de desenvolver
esta matéria aqui, porque temos tratado deste
assunto periodicamente, com muita freqüência, com

o nosso Ministro, que conhece a matéria. Mas há uma
proposição no seio da reforma tributária que gostaria
de comentar com os Parlamentares membros desta
Comissão. No art. 84 do parecer do Deputado Mussa
Demes, introduzimos o conceito de pedágio virtual,
para gerar, com isso, recursos especfficos para re
sponder pelos investimentos no setor dos transportes
em todas as modalidades, nas áreas portUária,
ferroviária, rodoviária, da navegação e, também, dos
transportes metropolitanos, urbanos.

Peço a atenção dos Srs. Parlamentares porque
amanhã apresentaremos esse conceito, com a
permissão do Sr. Presidente, ao lado da exposição do
Secretário de Transporte dos Estados, para que
possamos inserir esse programa de trabalho, a ação
desta Comissão, no âmbito da reforma tributária, a
fim de obtermos apoio para aprovar, com as
modificações que estamos sugerindo, o art. 84 do
parecer do Relator Mussa Demes na reforma
tributária, que praticamente reformula, cria ou recria o
Fundo Nacional dos Transportes, recursos próprios
para o setor, dentro de um conceito de pedágio virtual
que vamos apresentar amanhã.

O Sr. Ministro conhece bem isso, é uma matéria
de seu interesse, do interesse do seu Ministério, do
interesse do setor. Se tivéssemos êxito seria ideal. É
importante a reformulação da estrutura do Ministério.
Ou seja, teremos dado, simultaneamente, dois
passos importantes e conciliadores: a reformulação
da estrutura, por intermédio da sua modernização 
como apresentou aqui o Ministro -, e a idéia de o
setor contar com recursos próprios, dentro do
conceito de pedágio virtual, para poder dar seqüência
a um programa de investimento razoável, necessário,
no programa de integração nacional, particularmente
na geração de recursos próprios para a manutenção,
conservação e preservação de um ativo
extraordinário com que o Brasil conta na in
fra-estrutura dos transporte, que se está
deteriorando por falta de recursos próprios que
garantam a manutenção desses ativos fixos.

É o que gostaria de dizer, para que o Sr. Ministro
tenha idéia do quanto isso representa para o setor.
Gostarfamos de ter a participação dos membros
desta Comissão Especial na reunião, amanhã, com o
Secretário de Transportes, quando a matéria será
discutida com maior profundidade.

Nós teremos a oportunidade, Sr. Ministro, no
decorrer de toda essa discussão, de estar em contato
com V. Exa., para que todos os pontos aqui
apresentados sejam aprofundados,e para que
possamos encontrar um melhor trabalh~ e a melhor
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solução para o setor, que é vital e fundamental para o ligando Curitiba a Porto Paranaguá, para verificarmos
desenvolvimento econômico e a integração nacional, todas as dificuldades e depois ajustá-Ias, já vêo lá
e também para a melhoria da qualidade de vida do mais de 2 mil e 700 quilômetros de estrada, criando
nosso povo. dificuldades, porque agora o volume é maior, o que é

Muito obrigado, Sr. Presidente. muito mais diflcil. Se, por um acaso, estivermos nos
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joao organizando, montando uma estrutura organizacional

Henrique) - Antes de passar a palavra aos Srs. sobre um alicerce baseado em privatizaçao, nao
Deputados, esclareço que esta reuniao está sendo seremos muito felizes no futuro, porque passaremos
gravada para posterior transcriçao. Por isso, solicito a por muitas dificuldades em termos de privatizaçao.
todos que, naturalmente, falem ao microfone, para Entao, alerto e chamo a atençao nesse sentido.
efeito de identificação pela Taquigrafia. Minha preocupação também .era com o

Inicio ouvindo as Sras. e os Srs. Deputados, a aproveitamento do quadro da Receita Federal, dos
partir do Vice-Presidente desta Comissao, Deputado ativos, porque ainda temos nos nossos Estados,
Basilio Villani. somente no Sul, um bom quadro de pessoas que

O SR. DEPUTADO BASiliO VlllANI - Sr. podem muito bem ser aproveitadas nessa
Presidente, Sr. Relator, meu companheiro e estimado reestruturaçao que estamos fazendo.
Ministro, o assunto, hoje, é bastante complexo, uma Quando se fala, por exemplo, da preocupação
vez que estamos, como disse o nosso Relator, em termos de quarentena, às vezes, fico a indagar
tentando fazer uma junção dos assuntos que sobre isso. V. Exa citou, por exemplo, o caso de um
envolvem duas Comissões. E isso é de extrema Conselheiro, que fica cinco anos como Conselheiro,
importência, porque nao teremos êxito se nos portanto, com uma experiência muito grande. Como
organizarmos mas nao tivermos recursos. A fica a situaçao dele quando vence o prazo? Ele será
organização é primordial, é importante, uma vez que um futuro desempregado no Brasil, porque
os nossos organismos já estao cansados, exauridos, encontrará dificuldades, mas poderia ser bem
em razao do pr6prio tempo. aproveitado na iniciativa privada. Portanto, nao tenho

Além dessa situaçao em termos da essa preocupaçao de quarentena, como a que temos
organização, temos que ter, e teremos, sim - hoje no Banco Central. Penso que nao é o caso de
estamos aplaudindo a iniciativa de V. Exa. no preocupaçao nesse sentido. Nesta Comissao, vamos
Ministério -, o Imposto Verde, ou pelos duzentos mil tratar com muito mais atençao esse assunto.
apelidos que deram a ele, mas o que nos importa sao
os recursos. E, parece-me, devagarinho estamos Sr. Ministro, sugiro primeiro a remessa do
chegando a um denominador comum com grande organograma feito pelo Geipot, porque s6 recebemos
consenso, porque cada vez que vamos tratar do o texto. Fica muito mais fácil quando recebemos da-
assunto na Comissao Mista de Planos, Orçamentos dos explicados, o que facilita muito o nosso trabalho.
Públicos e Fiscalização - e o nosso Presidente já foi Entao, gostaria de receber nao s6 o material da
relator da infra-estrutura -, chega na da Saúde ou da palestra, como também o organograma, para que eu
Educaçao, tudo se acerta, até com certa facilidade: possa questionar por que a Agência, se temos o
joga um pouquinho dali, tira daqui. Na infra-estrutura, Dinfra, que é um departamento de infra-estrutura.
é um absurdo. Veja o número de emendas O SR. PRESIDENTE (Deputado Joao
apresentadas, em termos de conservação, Henrique) - Conclua a indagaçao, nobre Deputado.
restauração, construçao, eliminaçao de pontos O SR. DEPUTADO BASiliO VllLANI - Pois
crlticos que temos. Temos a necessidade, sim, da nao, Excelência.
busca de recursos.

Peço aos integrantes da Comissao que Por que nao podemos ter, também, o
acompanhem o nosso Relator, para que possamos Departamento Nacional do Transporte, o DNT?
ter êxito junto à Comissao do Sistema Tributário. Vamos copiar o que já existe? Temos que inovar.

Sr. Ministro, eu, na Constituinte - sou um Também chamo a atenção, na nossa
Deputado já no quarto mandato -, queria privatizar o organização, para os nossos Municlpios, através de
Governo. Hoje, preocupa-me muito a privatização de estradas vicinais. Nunca vejo essa preocupação na
estradas porque, quando se fizeram algumas área federal quando temos dificuldades. Nao adianta
experiências menores, o que acabou acontecendo? termos grandes eixos e nao conseguirmos tirar a
Em vez de fazermos a privatizaçao de uma estrada mercadoria dos nossos Municfpios.
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Eram essas as minhas indagaçOes, Sr. Ministro.
O tempo foi muito curto, mas teremos muito tempo
para discutir o assunto.

Agradeço a V. ExA, Sr. Presidente, a
colaboração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Tem a palavra o Sr. Ministro Eliseu
Padilha.

O SR. MINISTRO ELISEU PADILHA - O
Deputado Basflio Villani, conhecido de todos nós,
mostrou que conhece o setor, de larga data, com
relação à questão de privatização de rodovias.

O Governo Federal tem uma experiência
excepcional no que diz respeito à privatização de
rodovias: a Dutra, a Freeway, no Rio Grande do Sul;
Rio-Petrópolis; Rio-Teresópolis e Pontes.
Recentemente, eu fiz - eu não, foram as empresas 
uma pesquisa de opinião, por meio· de um dos
grandes institutos nacionais, e confesso (os
concessionários também têm representação aqui,
mas vamos fazer de conta que eles não estejam) que
fui surpreendido, positivamente, pela pesquisa feita,
com um questionário elaborado por nós, pela nossa
assessoria, que tinha como objetivo, se fosse o caso,
espetar os números que nos eram fornecidos. Eu
queria checar objetivamente, porque estou em uma
encruzilhada com a questão das concessOes.

Estamos vivendo um momento de redefinição
do sistema no Brasil, porque tivemos insucesso no
México, no Chile e na Argentina, apenas aqui na
América. Tivemos insucessos que fizeram com que o
Poder Público acabasse subvencionando parte das
tarifas, hipótese que não admito sequer analisar no
Brasil. De outra parte, não posso deixar também de
cumprir os contratos que o Estado brasileiro firmou.
Então, tenho que trabalhar duas variáveis que são
contrapostas em si:

1) honrar por inteiro os contratos;
. 2) tentar expressar, em parte, uma insatisfação

que verificamos na paralisação dos caminhoneiros,
mas que depois fui medir numa pesquisa que fiz, e
devo dizer que a surpresa foi positiva no sentido de
mostrar que o sistema do Governo Federal é muito
bem recebido pela sociedade. A menor aprovação
que temos é acima de 75%, e chega a 97% dentro
das nossas rodovias por um segmento de
trabalhadores. Motoristas de ônibus aprovaram em
97% uma das nossas estradas; tarifa e serviços, ou
seja, tudo. Então, é uma experiência bem-sucedida.

De outra parte, não podemos esquecer que a
renda per capita do brasileiro nos faz meditar um
pouco sobre isso. Agora, o nosso processo de

modernização não é fundado na privatização de
rodovias. Dos 90 mil, repito, a previsão é de virmos a
ter com o setor privado 15 mil e 500 quilômetros,
sendo 7 mil e 600 destes que delegamos para o seu
Estado, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná e Minas Gerais, e 7 mil e 900
diretamente pelo Governo Federal, que talvez não
chegue a isso. É uma meta. Talvez não chegue aos 7
mil e 900. Deve chegar próximo a isso, porque foi
decidido pelo Presidente da República, por sugestão
minha, que não vamos expandir o processo de
concessão no Nordeste nem no Centro-Oeste nem
no Norte. Se viéssemos a trabalhar lá com o processo
de concessão federal, irlamos impactar o Custo Brasil
na produção primária, que preponderantemente vem
do Centro-Oeste e do Norte, ou então irlamos
impactar por demais o custo de vida, a renda per capita
no Nordeste. É outra variável que foi considerada.

Mas tranqüilize-se V. Exll., porque não é na
privatização que vamos sustentar o nosso processo
de modernização. Entendemos que no Sul e Sudeste,
no que tange ao Governo Federal, o programa é
muito bem recepcionado pela sociedade. Nem por
isso vamos fazer com que ele seja ampliado. Vamos
manter as nossas metas antigas.

Em relação aos ativos da rede a que V. ExlI. se
referiu com propriedade, eles estão, sim, na nossa
concepção de que deve haver acompanhamento e
execução contratual, para que todos os ativos
tenham a conservação necessária.

Em relação à quarentena, ouvi V. Exll. Trago
pessoalmente aquilo que senti que era uma
preocupação média na sociedade brasileira e no
Governo. Não podemos permitir que pessoas, que
hoje estão à frente de decisOes estratégicas, amanha
possam estar operando no setor privado, que pode
ter circunstancialmente interesse antagônico àquilo
que foi defendido pela Agência. Por isso essa
preocupação da quarentena.

Em relação ao material e ao organograma, eles
chegarão a V. ExlI. pela nossa assessoria parlamentar
com a maior rapidez posslvel.

Em relação às estradas vicinais, V. Exll. enfocou
com propriedade a necessidade de conjugarmos o
trabalho - e foi aqui referido pelo nosso Relator, o
ex-Ministro Eliseu Resende - desta Comissão com a
Comissão da Reforma Tributária no que tange à
criação de recursos vinculados para os Municlpios
também, a fim de que eles possam trabalhar suas
estradas vicinais. Os Municlpios e os Estados hoje
têm uma carga muito grande de responsabilidade nos
sistemas viário e portuário. Se vamos criar
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nacionalmente a perspectiva de recursos
cristalizados vinculados à infra-estrutura e transporte,
nada mais justo que se leve também aos Municípios e
aos Estados.

Concordo com sua concepção municipalista.
Penso que o Município tem demandas que devem ser
realmente atendidas, e agora é o momento da união.
Talvez no momento mais agudo das finanças
municipais na nossa história recente, seria uma forma
de oxigená-Ias, mas vinculando ao sistema viário. E
aí vêm as nossas estradas vicinais.

No mais, agradeço a V. ExA o questionamento e
permaneço a sua disposição.

O SR. DEPUTADO BASiliO VllLANI - Sr.
Presidente, peço a palavra para a réplica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Tem V. Ex· a palavra.

O SR. DEPUTADO BASiLIO VlllANI - Citei o
caso dos empresários, porque sou um grande
defensor dos empresários nesta Casa e preocupo-me
inclusive com eles. O grande problema que temos
hoje no País é o desemprego, exatamente por falta de
condições do Ministério dos Transportes - nada a
respeito de V. Ex· - em não ter dados de
planejamento para que eles, os empresários, possam
desenvolver um trabalho melhor. V. Ex· sabe das
dificuldades. Hoje, ser empresário, principalmente do
setor de transportes rodoviários, é ser herói. É uma
dificuldade muito grande.

Quando falo em termos de privatização há uma
preocupação com os próprios empresários. E não me
leve a mal aqui, mas se um movimento dos
sem-estradas queimar pneu em pedágios, quem vai
garantir? Então, hoje está muito diffcil. E o volume de
transito é pequeno. Então, em razão disso, tem de
cobrar um valor mais alto, e isso cria problemas
exatamente para os empresários. Essa é a minha
preocupação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Henrique) - Quero dizer aos ilustres companheiros
que estou achando extremamente interessante a
utilização do tempo. Mas seguindo essa utilização,
correremos o risco de alguns inscritos não
participarem, tendo em vista que são 16h20min e
poderemos ter o início da Ordem do Dia. Então, peço
não só aos que perguntam, mas também ao Sr.
Ministro, que sejamos mais rápidos e objetivos.
Temos sido, mas devemos ser mais ainda.

Com a palavra a Deputada Jandira Feghali.
A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.

Presidente, Sr. Ministro, obviamente, como V. EX-

mesmo diz, o tema é abrangente e complexo. Esta
Comissão tem pelo menos três ex-Ministros dos
Transportes que poderão, inclusive, fazer uma
abordagem ampla da discussão, o que não é o caso
de boa parte da Comissao, que tem uma vivência e
mais uma especialidade neste ou naquele modal. De
qualquer forma, aproveitando sua presença, procurei
estabelecer perguntas de caráter mais geral e não
específico de uma área, na medida em que teremos
essa oportunidade nas mesas subseqüentes.
Gostaria também de já deixar demarcado que
obviamente teremos muitos problemas conceituais
no debate. A essência da sua intervenção inclusive
se baseia na concessão e na privatização, que já é
um debate polêmico por si só, mas aqui na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal os argumentos
têm valido muito pouco. E a própria realidade, a vida
também tem valido pouco para mudar o pensamento
do Congresso Nacional.

Partindo do princípio de que a privatização de
vários setores já se deu e que estamos discutindo a
regulação, vou deter-me mais especificamente nas
perguntas, até para cumprir a objetividade solicitada
pelo Presidente, porque um debate conceitual aqui
não nos levará a nada.

A primeira questão que me chamou a atenção,
Sr. Ministro, foi que, baseado na legislação de outras
agências - poderia aqui citar a Anatel como exemplo
-, lá estava previsto um Conselho Consultivo, quer
dizer, um órgão aparentemente ou pelo menos
democratizador e participativo, o que não encontrei
no projeto da ANT. Esse é um aspecto e gostaria de
entender o porquê da inexistência dessa
possibilidade de participação no Conselho Consultivo
de segmentos sociais que não existem na proposta
da ANT.

Vou fazer todas as perguntas e acho que talvez
seja melhor V. ExA responder numa única vez, até
porque essa dinâmica da réplica ou tréplica gera uma
indignação tão grande na Comissão que é melhor
irmos direto.

Uma segunda questão geral que também me
chama a atenção é a relação da ANT com o Dinfra,
porque, do ponto de vista do usuário, ele quer
estabilidade, força e regulação, tanto o setor que
esteve em outorga, quanto o setor público. Gostaria
de ter a sua máxima atenção na minha pergunta.

O que chama a atenção é que a ANT tem uma
estrutura muito mais forte, com diretores estáveis,
com corregedor, etc. e o Dinfra, que mexe com o setor
que não tem dinheiro, vamos dizer assim, o setor da
concessão, tem uma estrutura muito mais frágil.
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Queria entender o porquê de uma diferença tão
grande entre as duas estruturas reguladoras.
Parece-me que a ANT tem muito mais força do que
aquele que fica com o poder não outorgado. Isso me
chamou a atenção e não acho uma questão
secundária.

O terceiro aspecto que também me chama a
atenção vi na sua transparência, mas gostaria de
entender melhor. Parece-me também que na qUestão
portuária há um conflito de competência entre a
Agência e a autoridade portuária. Mesmo que na
transparência - tem ali, eu li com atenção - tenha a
informação de que a Agência se baseará na
autoridade portuária para regular, no projeto não sei
se o usuário do porto vai se dirigir à Agência ou à
autoridade portuária para tratar das suas questões.
Parece-me que há um conflito de competência dentro
dessa área.

Uma outra questão me chamou a atenção, aliás,
são três questões rápidas, em relaçao ao transporte
aquaviário, particularmente a questão da Marinha
Mercante - área em que milito mais e tenho maior
vivência. Sabemos que o segundo item da balança
comercial, e das nossas dificuldades, chama-se frete.
Temos uma evasão de recursos hoje em torno de 6
bilhões, podendo aumentar para 11 bilhões, segundo
dado recente do BNDES. Temos 40 mil quilômetros
de malha hidroviária que poderiam reduzir em muito
os custos desse transporte com uma política
adequada. Percebo que o discurso e a concentraçao
do projeto põem essa área hidroviária numa situaçao
de absoluta inferioridade e de pouco trato diante do
que é, por exemplo, a área rodoviária.

Pelo que tem de estratégica a questao
aquaviária, pelo que tem de estratégico a Marinha
Mercante na cabotagem, no transporte, acho que o
tratamento dessa área no projeto é absolutamente
secundarizado. Queria entender isso melhor e saber
qual é o pensamento de V. ExA sobre isso, na medida
em que é uma questão, na minha opinião, estratégica
para o Pais no que se chama comércio aquaviário.

Por último, Sr. Ministro, não vi em lugar nenhum
do projeto preocupação com a questão do
desenvolvimento tecnológico de pesquisa. Aliás, há
algumas omissões no projeto. Uma omissão é essa:
não vejo preocupaçao em capacitação de
mão-de-obra, pesquisa e desenvolvimento. Não tem
nada sobre isso no projeto. Não sei se é uma omissão
ou se entendeu que a Agência não tem nada a ver
com isso.

A segunda omissão é o transporte urbano. Nem
cita. Mesmo compreendendo as competências

municipais etc, mesmo a área federal, que hoje está
na Presidência da República, queria entender se vai
ficar assim mesmo, porque há omissões nesse cam
po.

Gostaria que ficasse mais explicitada a questão
de pessoal. A multimodalidade, que me parece tão
essencial, na sua visão trata de forma diferenciada
diversos modais, situando a questão aquaviária em
absoluta inferioridade. E em relação a essa questão
do aproveitamento do pessoal aquaviário, portuário e
ferroviário, não me ficou claro, exceto a questão da
rede, qual será o aproveitamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Concedo a palavra ao Sr. Eliseu Padilha,
Ministro dos Transportes.

O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA - Como o
tempo é breve, quero renovar à Deputada Jandira
Feghali a satisfaçao de ter a sua interlocuçao.

Em relação ao Conselho Consultivo, na
concepçao do projeto, temos uma ouvidoria. E como
trabalhamos com várias áreas, vamos ter a
participação da sociedade em cada uma delas. Por
exemplo, no sistema de transporte coletivo de
passageiros, um Conselho, com a participaçao do
usuário, define as questões tarifárias e da revisão dos
serviços - hoje já em funcionamento.

Agora, com as concessionárias e rodovias
nessa nossa redefiniçao, um dos itens de imposiçao
do Ministério é a instalação da Comissão tripartite:
usuário, concessionário e Estado para análise do
cumprimento contratual e, inclusive, revisão tarifária.
Então, na prática, estamos implantando a
participação da sociedade. E há, como previsão no
projeto, no art. 6, a criação de uma ouvidoria, que terá
como objetivo exatamente o diálogo com a
sociedade, a oitiva da sociedade. Esse é o objetivo.

Mas esta Casa - embora no Executivo há tanto
tempo, sinto-me ainda como alguém da Casa - tem
exatamente essa funçao. Ela traz muito mais o
esprrito da Naçao brasileira do que o Poder
Executivo. Pessoalmente, tenho minhas IimitaçOes, e
são conhecidas por mim mesmo, que são enormes. E
aqui na Casa, no conjunto dos Parlamentares,
seguramente temos o que pensa a sociedade
brasileira e aqui esse projeto vai ganhar a feiçao que
a sociedade quer.

A mim não causará nenhum constrangimento
se sairmos daqui com um Conselho Consultivo
formado pela sociedade. Absolutamente. Muito pelo
contrário, sinto que a sociedade aperfeiçoa. Não há
da minha parte, e tenho certeza que falo em nome do
Presidente, absolutamente nenhum constrangimento
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se melhorarmos o processo de dar à sociedade o
melhor serviço. Esse é o objetivo, é isso que
queremos. Os caminhos, esses não descartam sua
criatividade, que é indispensável para que possamos
avançar.

Em relação à Agência e ao Dinfra, a sua
percepção é correta. A Agência é mais forte do que o
Dinfra, porque o Dinfra será uma autarquia da
Administração Indireta que terá a supervisão direta
do Ministério nas ações. Logo, não precisa ter esse
departamento toda a autoridade que a Agência tem
de ter, porque a Agência, em determinados
momentos, poderá contrapor-se até àquilo que
circunstancialmente o Estado queira e que, por
intermédio da administração e da sociedade, no
entender da Agência, não esteja com toda
receptividade.

A Agência poderá, veja, talvez não seja a regra,
mas excepcionalmente ela pode - por isso que ela
tem de ter mais força. O mandato dos seus dirigentes
não pode ser suscetrvel de "canetaço" de ninguém,
quer dizer, ninguém os remove, ao passo que os
dirigentes do Departamento de Infra-Estrutura, esses
não, são detentores de cargos de confiança da
administração e se não tivermos a polftica do setor
detendo a implantação e a complementação na ação
desse departamento, a direção a qualquer momento
pode ser trocada. Vamos indicar alguém que tenha
mais afinidade com a postura do Governo.

Então, a percepção é correta e penso que é
aconselhável. A Agência tem de ser forte, porque vai
fazer regulação, concessêo e fiscalização. Ela tem de
ter independência. Nêo é absoluta independência,
porque o Ministério pode iniciar os procedimentos
para, se for o caso, responsabilizar os dirigentes. Mas
esse é o limite. No mais, é independência absoluta.
Ela tem de ser forte. E a experiência que se vivencia
nas demais agências é exatamente a necessidade
que elas têm de preservar a sua autonomia e
independência. ~ o que estamos apreendendo na
experiência já vivenciada pelas demais agências.

Em relação ao porto, a autoridade portuária é a
Companhia Docas, o usuário vai tratar no porto ou
com a autoridade portuária ou com o Conselho de
Administração Portuária ou com órgão gestor de
mêo-de-obra. O usuário, genericamente, terá o
tratamento no porto. A Agência fará
acompanhamento. Esse é o objetivo.

Para que a Agência? A Agência não tem nada
que ver com o porto! Não. A Agência faz

,I,

acompanhamento da polftica de preços nos portos, a
polftica defintda no próprio porto entre a autoridade

portuária, o Conselho de Administraçêo Portuária e o
órgão gestor de mão-de-obra. Nesse conjunto é que
vamos ter o porto sendo evidenciado, porque temos
as caracterlsticas próprias de cada porto.

O porto de Pecém e o porto de Santos, por
exemplo, terão caracterlsticas próprias que farão com
que o seu Conselho de Administração Portuária, a
sua autoridade portuária e o órgão gestor da
mão-de-obra local, conjuntamente esses três órgãos,
saibam definir melhor as características locais. Mas,
de outra parte, eles também não estão livres no
mundo. Haverá a Agência para o acompanhamento.
Nêo haverá interferência direta, mas faz
acompanhamento em determinados casos. Citei aquí
o Cade. Por exemplo, cartel no porto. A Agência pode
- estou criando uma hipótese - levar ao Cade
imediatamente nessa função que lhe é atribulda pelo
projeto que aqui está.

Chama-me a atenção, Dr. Carlos Alberto, no art.
&l, inciso 70., que há uma manifestação objetiva da
Agência, ressalvando a Lei nO. 6.830, que é aquela
questão da competência que se estabelece no porto.
E ela fica no que puder ser residual em
acompanhamento.

No que tange à questão da Marinha Mercante,
apenas para atualizarmos os dados, na verdade,
temos 50 mil quilômetros, 42 mil quilômetros de rios
navegáveis e 8 mil quilômetros de costa, do Rio
Grande do Sul até Macapá. Temos esses cinqOenta
mil quilômetros. Então, a distorção ainda é maior 
para aumentar o seu argumento vou aumentar.

O nosso potencial é maior ainda. Temos
realmente uma distorção muito grande no
aproveitamento do sistema aquaviário,
principalmente se observarmos - e o estudo é do
Geipot - os custos que temos: um rodovia, três
ferrovias e seis hidrovias, na proporção inversa. Na
hidrovia gasta-se um, na ferrovia gasta-se três e na
~odovia gasta-se seis, se considerar o Custo Brasil.
Esses são os números que o Geipot apurou, se
considerar custos de manutenção, de implantação,
de operação e de efetivos de tarifa.

Então, há realmente no Brasil, como um todo,
uma distorção no que diz respeito ao modal
hidroviário e o seu aproveitamento. Um pars que tem
potencialmente 50 mil quilômetros de hidrovias,
considerando a cabotagem e as águas interiores,
teria de ter uma maior participação.

Mas temos de registrar - e aqui quero fazer
justiça ao Presidente Fernando Henrique Cardoso - o
programa Brasil em Ação. Primeiro foram os portos,
depois sistema hidroviário. Foram quatro hidrovias no
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programa Brasil em Ação, e os corredores trazem de
novo o sistema hidroviário como estando na matriz da
concepção. Não avançamos tudo o que querlamos,
temos de avançar muito mais, mas há preocupação.

Sob o ponto de vista puramente institucional,
permita-me, discordo em parte da sua observação.
Por quê? Porque no Dinfra vamos ficar com a
administração de todo o sistema hidroviário e
portuário. Estamos trabalhando por administração
dos investimentos, sob o ponto de vista do avanço
tecnológico, inclusive.

Em relação à Marinha Mercante aI, sim,
teremos talvez este ano 6 bilhões de dólares em
déficit na balança comercial, no que tange a serviço
de fretes. Entre fretes recebidos e pagos no Brasil
talvez a diferença chegue a 6 bilhões, mais de 5
bilhões seguramente será.

Isso é um grande problema que diz respeito à
armação naval, à construção naval e à bandeira
brasileira, em última análise. Por várias
circunstências, fomos perdendo terreno, a partir da
década de 70, quando Unhamos a segunda maior
construção naval. Só éramos superados pelo Japão.
No Rio de Janeiro, seu Estado, Unhamos 45 mil
trabalhadores na construção naval. Hoje, não temos
2 mil na construção naval efetiva.

Então, temos, sim, em decorrência do mercado
e de várias circunstências na construção' e na
armação - armação é o caso da bandeira- uma larga
distorção na nossa relação no mercado globalizado.
Há preocupação do Governo,' sim. A Agência fica em
parte com a responsabilidade no que tange à Marinha
Mercante, logo à armação, à questão da liberação
dos afretamentos. Vai cuidar também da liberação
das embarcações com a questão das cargas
prescritas, a fiscalização dos operadores
estrangeiros; vai autorizar' as empresas de
navegação.

Mas a questão fundamental que me preocupa 
e eu conheço, porque a senhora já esteve em meu
gabinete ponderando esse tema - é como vamos
voltar a ter a construção naval reativada e a armação
naval, a bandeira brasileira, sendo preservada. Essas
são as preocupações que já recolhi de V. Exa. em
meu gabinete e que tenho levado ao Conselho
NaCional de Desestatização.

Além disso, todos os ministros que estiveram no
Ministério do Desenvolvimento têm igual
preocupação. Apenas a construção dos mecanismos
para que possamos voltar a estimular a armação de
bandeira nacional ou então a construção naval não

têm tido a agilidade que gostarlamos, mas há
preocupação.

Não sei se aqui na Agência terlamos de
acrescentar alguma coisaaíém do que está previsto.
Mais uma vez coloco-me inteiramente à disposição
para ser, quem sabe, até alguém que possa veicular
mais estudos nesse sentido para poder subsidiar V.
Exa.

Com relação ao binômio desenvolvimento
tecnológico/pesquisa, sim, estamos incorporando o
INPH, o Geipot e o Dinfra. Esse pessoal todo fica e
há preocupação. Desculpe-me, se não consegui
chamar a sua atenção, más fiz menção à questão da
qualificação pessoal.

A questão do transporte urbano realmente
passou ao largo, porq~e hoje, por definição
constitucional, é competência ou municipal, ou
estadual. Não há nem competência residual da
União. Desde 1988, ainda mantemos - porque em re
gime de transferência para os estados - o sistema
CBTU e o sistema Trensurb. Mas indiscutivelmente,
por definição constitucional, hoje ou é o município ou
é o estado. E a Agência passa ao largo, sim, do
transporte urbano.

Na questão do pessoal, buscamos todas as
hipóteses constitucionalmente previstas. Podemos e
vamos aproveitar ao máximo o pessoal, tanto do
DNER quanto da Rede Ferroviária, do Geipot e até
das Companh,ias Docas, que têm segmentos de
funcionários que não eram vinculados diretamente
aos seus quadros. Há funcionários nas Companhias
Docas que vieram da Portobrás e de outros órgãos.
Para esses também vamos criar a possibilidade de
aproveitamento ou na Agência ou no Dinfra.

Desculpe-me se não consegui descer a todos
os detalhes que a senhora gostaria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
, Henrique) - Tem a palavra a Deputada Jandira

Feghali.
A SRA~, DEPUTADA' JANDIRA FEGHALI 

Mas só de concordar em parte já acho um enor'lle
avanço. Vamos contribuir.

O SFt PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Vou conceder um minuto ao Relator,
Deputado Eliseu Resende, que pretende fazer uma
comunicação.

O SR." DEPUTADO' ELlSEU, 'RESENDE 
Informo ao' Plenário que há poucos mínutos a
Comissão Especial da Reforma Tributária aprovou o
parecer do Deputado Mussa Demes,;Tessalvados os
destaques.
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Nesse parecer está incluldo o art. 84, que gera
os recursos vinculados ao setor de Transportes,
como mencionamos aqui. Estamos com emendas,
requerimentos de destaque para votação em
separado, tentando aprimorar esse art,. 84. Esses
destaques começarão a ser votados' a partir da
próxima semana, mas pelo menos já demos um
primeiro passo, porque a Comissão Especial da
Reforma Tributário aprovou a incorporação do
imposto seletivo sobre' combustfveis automotivos.
São aqueles combustfveis que acionam os velculos
de transporte, ou seja, a gasolina e diesel. Isso já
significa praticamente uma porta aberta, um horizonte
definido para que possamos criar esses recursos
vinculados ao setor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Tem a palavra o Sr. Deputado Neuton
Lima.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Sr.
Presidente, só quero fazer justiça ao esforço, à
dedicação e ao empenho do nosso ex-Ministro Eliseu
Resende nesse trabalho na referida Comissão.
Parabéns, Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Estendo o excelente registro em nome
de todos.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, quero
cumprimentá-lo pela forma democrática e muito
didática com que fez a explanação a esta Casa. Creio
que temos uma tarefa muito árdl:la pela frente,
debatendo e discutindo não só internamente nesta
Casa, mas também com toda a sociedade a criação
dessa Agência Nacional, desses departamentos,
essa nova cara - vamos assim dizer -, essa nova
estrutura do Ministério dos Transportes.

Não tenho dúvidas de que, no decorrer dos de
bates que serão trazidos a esta Casa, muitas coisas
hão de se aprimorar e se ajustar. É louvável essa
forma transparente com que agora mesmo V. Exa.
respondeu à Deputada Jandira no sentido de que
esta Casa é o espelho da sociedade e que o
Ministério e o Governo estão dispostos a acatar
aquilo que ela entender viável para aprimorar esse
projeto.

Então, para não me alongar, quero ressalvar
algumas coisas, inclusive o pronunciamento do Rela
tor da Comissão, quando fala da criação de um
pedágio virtual. Estamos vivendo no mundo da
virtualidade. Finjo que sou amigo, porque me
comunico via internet. Queria até entender essa
questão do pedágio virtual um pouco mais. Moro em

um estado que é muito sacrificado no que se refere ao
pedágio, que é regulado pelo Estado. Temos essa
dificuldade. Nesta Casa existe uma Comissão Espe
cial debatendo o assunto do pedágio, da qual sou
Vice-Presidente, cujo Relator está presente, é
membro também desta Comissão que analisa a
Agência Nacional de Transportes.

Sr. Relator, precisamos aprimorar a idéia com
relação ao pedágio virtual. No decorrer da discussão
do projeto nesta Casa estaremos debatendo,
discutindo as demais matérias. De modo geral, quero
cumprimentar o Sr. Relator porque o projeto é
inovador. V. Exa. tem sido de uma postura Impar,
estadista. Isso nos traz uma sensação muito gostosa
de podermos atuar e trabalhar nesta matéria.

Eram essas as minhas palavras.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a' palavra o Ministro Eliseu Padilha.

O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA - Quero
agradecer ao Deputado Neuton Lima sua
intervenção. O Ministro Eliseu Resende, talvez,
depois, com mais propriedade, possa tecer
comentários com relação ao pedágio virtual.

Na verdade, o que o Ministro dizia é que,
circunstancialmente, em virtude da utilização dos
combustfveis que hoje mobilizam o sistema viário
nacional ou então todo o nosso sistema de transporte
- para usar uma expressão um pouco mais coerente
-, todos vão pagar. Essa é a slntese do que o Ministro
quis dizer. S. Exa. apontava para a necessidade de
uma fonte de financiamento garantida e cristalizada.

Hoje, quando o Ministério da Saúde ou o
Ministério da Educação se contrapõem ao Ministério
dos Transportes na disputa pelas verbas que se
tornam disponlveis a cada liberação, é compreenslvel
que haja uma prevalência do Ministério da Saúde,
que não pode deixar para amanhã a cirurgia que deve
ser feita hoje; nem o atendimento de ambulatório, de
emergência, porque não é posslvel dizer para o
paciente vir a semana que vem porque haverá um
contingenciamento de sete dias. Tem de haver o
atendimento, porque, senão, a falta de atendimento
pode ser fatal.

Então, compreende-se a prevalência da
educação e da saúde sobre outras áreas. A merenda
de hoje não pode ser consumida amanhã, o livro
didático da 111 série, no primeiro semestre, tem de ser
o do primeiro semestre. Normalmente, temos
postergado a rodovia, a ferrovia, a hidrovia, porque
podem esperar.
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Mas estamos chegando ao limite, porque
aquela concepção original de insumos dos nossos
produtos já não vigora tanto. Temos muitos casos em
que esse insumo está ficando caro demais, esse
insumo chamado custo logistico. A sociedade como
um todo, embora tenha de continuar dando
prevalência à questão da chamada área social, tem
de se preservar também, a fim de que sua atividade
econômica tenha um minimo de garantia. Essa
cristalização e essa vinculação vêm nesse sentido.

Repetindo, o Ministro Eliseu Resende, por
certo, saberá com mais propriedade definir o que quis
dizer com pedágio virtual, mas a discussão é
procedente. Quero agradecer a V. Exa. a intervenção.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Henrique) - Sr. Relator, V. Exa. deseja explicar o
pedágio virtual?

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Sr.
Presidente, apenas para dizer que há uma questão
de mérito, mas tenho de confessar que há também
uma estratégia terminológica. (Pausa.)

Normalmente, o gestor financeiro é contra a
vinculação de impostos, mas ninguém é contra a
vinculação do pedágio, porque isso, inclusive, é
constitucional. Então, criamos o conceito do pedágio
virtual para justificar a vinculação. Isso seria uma
exceção com relação a toda discussão de regulação
de tributos gerais.

Na verdade, o que fizemos, desde o inicio, foi
propor uma emenda na Constituição criando um.
imposto seletivo sobre combustiveis automotivos.
Essa foi a peça fundamental que gerou toda essa
possibilidade. Os combustiveis automotivos são a
gasolina, o álcool e o diesel, dentro da constatação de
que, no Brasil, a gasolina só é consumida pelo
automóvel; o único cliente da gasolina é o transporte
individual. O diesel praticamente só é consumido no
caminhão, no ônibus, na locomotiva e no motor do
navio. O álcool também só é consumido nos
automóveis, seja na mistura, seja o álcool hidratado
com carro 100% a álcool.

Nesse caso, o ideal seria que pudéssemos
cobrar pedágio em todas as ruas, em todas as
estradas municipais e interestaduais do Brasil. Como
isso é impossivel, porque normalmente o tráfico é
muito baixo, se taxarmos o consumo de combustivel,
estamos taxando o uso da via. Se distribuirmos a
arrecadação proporcionalmente ao consumo entre
União, Estados e Municipios e vincularmos a
aplicação na infra-estrutura viária, é como se
estivéssemos cobrando o pedágio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com certeza está bem explicado.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Sr.
Presidente, amanhã, por certo, entraremos em mais
detalhes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Sr. Deputado José Rocha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, ilustre Ministro Eliseu
Padilha, quero cumprimentá-lo pela brilhante
explanação com que nos brindou hoje, mais uma vez,
demonstrando seu alto conhecimento dentro do setor
que dirige no Governo Fernando Henrique Cardoso.

Ao promovermos a modernização da matriz
transportes através desse projeto de lei, utilizando um
termo tão empregado pelo Ministro, vamos precisar
de recursos, para que a. nossa matriz transporte
possa realmente desenvolver o papel que tem na
economia do Pais, no transporte coletivo, enfim, em
todo o setor.

A noticia que nos traz o Sr. Relator, Deputado
Eliseu Resende, de que o art. 84 acaba de ser
aprovado na Comissão Especial da Reforma
Tributária, dá-nos o alento de que teremos esses
recursos futuramente para o atendimento a esse
setor tão importante do nosso Pais.

Sr. Ministro, esse projeto extingue algumas
autarquias e empresas e cria o Dinfra. A Companhia
Docas não integra o Dinfra, ficou como uma empresa
independente. Pergunto a V. Exa. o porquê de a
Companhia Docas não estar integrada ao Dinfra
como as outras autarquias e as outras empresas.

Era essa a minha pergunta, para ser bastante
objetivo e contribuir com a·nossa Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Sr. Ministro Eliseu Padilha.

O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA 
Deputado José Rocha, V. Exa., com propriedade,
enfoca o objetivo do projeto, que é o do Ministério, de
preservar as Companhias Docas como companhias
independentes.

A Compánhia Docas, a partir da privatização da
operação, terá a função de ser a autoridade portuária.
Será uma administradora de condominio, o
condominio público, representado pelo porto, porque
o porto, ad aeternum, por definição constitucional,
tem de ser bem público, não podemos privatizá-lo, é
bem público por definição constitucional, logo, para
sempre. A Companhia Docas passa a ser a mão do
Estado, como autoridade portuária, como
administradora do condominio.
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Teremos ainda dois outros órgãos, que já referi. interesse em terminar o investimento, e vamos ser a
O Conselho de Administração Portuária, que se administração do condomínio. É conveniente, para a
incorpora à sociedade, para que essa administração agilização da operação portuária mantermos a
portuária possa seguir aquilo que é realmente autoridade no próprio porto.
aspiração da sociedade, e o órgão que vai cuidar da O SR. PRESIDENTE (Deputado João
administração da mão-de-obra, que é Órgão Gestor Henrique) _ V. Exa. deseja réplica, Deputado José
da Mão-de-Obra. Esses três entes trabalharão Rocha?
conforme a circunstância de cada porto.

Se extinguíssemos a Companhia Docas _ por O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr.
hipótese, apenas para racionar _, manteríamos o Presidente, só para tratar do assunto referente à
Conselho de Administração Portuária, o Órgão Hidrovia do São Francisco. O Sr. Ministro referiu-se à
Gestor de Mão-de-Obra e teríamos, a partir do privatização da Franave, em janeiro. Sabemos que a
Ministério, do Departamento de Infra-Estrutura, a Franave está totalmente sucateada. Na verdade, a
gestão do condomínio. Teríamos, diretamente, a privatização da Franavenão vai resolver a questão do
intervençao mais objetiva por parte do Governo, mas transporte no rio São Francisco, temos somente de
centralizadamente, a administração. recuperar a hidrovia. Queria que o Ministro falasse

sobre a recuperação da hidrovia do São Francisco.
Quer me parecer que perderíamos, e isso

norteou a concepção, guardar as características. A O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA - Com
Companhia Docas fica assim reduzida no seu papel. relação à hidrovia do São Francisco, já recebi na
Tanto que as tarifas portuárias, que são cobradas Casa duas ou três manifestações no sentido de que,
pela utilização da infra-estrutura portuária pela quando fosse privatizada a Franave, Companhia de
Companhia Docas, já foram reduzidas em mais de Navegação do São Francisco, tivéssemos o
70%. A Companhia Docas abriu mão de mais de 70% contingenciamento da operação durante algum
da receita porque privatizou o serviço. Se privatiza o tempo, quer dizer, quem receber terá que operar no
serviço não há por que ficar com a receita, e caminha mínimo durante algum tempo. O que se faz, na
na redução de novas tarifas ainda no Sistema verdade, é uma aposta no mercado São Francisco.
Portuário Nacional. A atividade fica circunscrita a Não sei se V. Exa. tem conhecimento, mas a
poucos itens, que devem ser eficientes, mas fica Companhia de Navegação do São Francisco há
restringida ao exercício da autoridade portuária. meses está operando positivamente, quer dizer, está

É o síndico do condomínio, para criar uma figura dando lucro. Os volumes do São Francisco, se
similar a fim de que se tenha compreensão, que cuida considerarmos todos os demais projetos em
para que a água e a luz funcionem, para que a desenvolvimento no chamado grande Vale do São
conexão dos sistemas ferroviário e rodoviário estejam Francisco, sao consideráveis. Geração de carga.
funcionando: abre um portão, fecha outro, ajuda a Estamos aumentando a geração de carga no São
Receita Federal a resolver o problema da sua Francisco, porque, em tese, pelo menos, justificaria
localização e da sua agilidade, ou seja, questões que uma atividade economicamente viável. E o exemplo
dizem respeito à administração, como autoridade que temos é a própria companhia, que hoje é estatal e
portuária pura e simplesmente. está apresentando resultados positivos.

Os investimentos, se acontecerem, serão feitos, Pessoalmente, recolho mais uma vez, de parte
na maioria dos casos, pelo setor privado, porque se de V. Exa., ainda com a consideração especial, a
privatizamos a operação, os terminais estão sugestão de que haja uma garantia de tempo mínimo
privatizados. Terminais por construir - aí, sim - ainda de operação por quem venha a ser o nosso parceiro
serao feitos sob administração da Companhia Docas, do setor privado. Não sei se bem traduzo a
em alguns casos pelo estado, como no caso de preocupação de V. Exa. Vou levá-Ia ao Ministério. Já
Pecém, no Ceará, que estamos fazendo pelo estado; levei. Há uma área que está formatando o edital,
no caso de Suape, em Pernambuco, em parceria com porque também teremos de trabalhar com a variável
o estado. mercado. Então, a definição do Governo é de que, no

Há casos que fazemos em parcerias com os ano 2000, não tenhamos o encargo da Companhia de
estados, onde há contrapartida estadual, e casos em Navegaçao do São Francisco.
que se faz direto, mas num curtíssimo espaço de De outra parte, tenho de fazer com que o
tempo, quando, privatizarmos as chamadas áreas in mercado aceite as condições, que o estado brasileiro
commercium.. Quer dizer, aquelas em que há diga se quer privatizar essa companhia.
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Então, vamos ter de medir se é possível. Hoje
estou inclinado a colocar a necessidade de garantia
de um tempo mínimo, mesmo com caução de
operação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Deputadc

Edinho Araújo.
O SR. DEPUTADO EDINHO ARAÚJO - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro,
quero inicialmente cumprimentá-lo pela exposição
brilhante, como sempre, e didática.

A proposta de criação da Agência Nacional de
Transportes vem seguida de agências já criadas.
Tendo em vista a repercussão, a expectativa quando
da criação das agências anteriores, percebemos uma
certa instabilidade no sistema, em grande conta
devido à questão do corpo funcional. V. Exa. fez
referência a um preceito constitucional, que vai
socorrer-se dele temporariamente, provisoriamente,
para melhor equacionamento dessa situação.

O objetivo é provocar a menor instabilidade
possível no setor. Sempre que há uma lei nova, em
que mudam as relaçOes, envolvendo inúmeros
atores, essa questão deve merecer, por parte do
Ministério, toda a atenção, para que haja solução de
continuidade. Entendemos e vemos na criaçao dessa
agência uma reinvençao do Estado, tendo em vista
os novos tempos. Nesse aspecto, aproveito para
cumprimentar V. Exa. Mas, tendo em vista essa
previsao de não provocar instabilidade no setor e nos
agentes, nos atores envolvidos, gostaria também de
indagar de V. Exa. se há previsão de economia de
recursos públicos com a criaçi!flo dessa Agência. Essa
é a primeira questão, objetivamente.

A segunda questao, atendendo à orientação da
nossa Presidência, é com relaçao às concessões de
rodovias, Sr. Ministro. Foi dito pelo Deputado Neuton
Lima que temos uma Subcomissao, na Comissão de
Viaçao e Transportes, e tenho a honra de ser o Rela
tor dessa Comissão de Pedágio. Cada Estado tem a
sua realidade. São Paulo tem uma realidade muito
cruel em termos de concessão, de pedágio. Indago a
V. Exa. se há alguma previsão de concessão de no
vas rodovias antes que seja aprovada a Agência
Nacional de Transportes.

Eram essas as questões, Sr. Ministro.
Muito obrigado pela atenção de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joao

Henrique) - Sr. Ministro Eliseu Padilha.
O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA 

Deputado Edinho Araújo, ex-Presidente da Comissão
de Viaçao e Transportes, alguém que tem realmente

afinidade com o setor, muito me honrou os convites
que recebi da Comissao, por parte de V. Exa., para lá
comparecer. Tenho comparecido e V. Exa. tem
marcado sempre sua presença.

Com relação à previsão de economia de
recursos públicos, evidentemente, há previsão. Veja
que o Ministério dos Transportes, com essa
reestruturaçao, será restrito ao Departamento de In
fra-Estrutura, que vai englobar os setores hidroviário,
rodoviário, ferroviário, portuário num s6, e teremos a
extinção de vários 6rgaos. Claro, agora já com PDI e
a possibilidade de aproveitamento dos quadros que
têm seus direitos funcionais e trabalhistas, no caso
das relações regidas pela CLT, e no caso do Estatuto,
que estao preservados. Procuramos preservar para
que pudéssemos contar com essa qualificação.
Nesse caso, vou em parte responder também a sua
pergunta, quando digo que essas pessoas de
altíssima qualificaçao serão aproveitadas na
Agência.

Quem vai cuidar da regulaçi!flo da Agência num
primeiro momento no setor ferroviário?
Indiscutivelmente, o pessoal que hoje faz isso na
Rede Ferroviária Federal, porque quem cuida, quem
acompanha todo o processamento, toda a execuçi!flo
contratual, é o pessoal da Rede, que faz isso com alta
qualificação. Nao poderíamos imaginar dispensar
essa mão-de-obra, esses recursos humanos tão
qualificados. Até que fôssemos formar alguém que
nao conhecesse o sistema, evidentemente que
teríamos perdas consideráveis.

Agora, não vamos colocar sob um mesmo
manto, numa nova filosofia, as pessoas e as
atividades, para que possamos ter o máximo de
aproveitamento e de economia. Haverá, sim,
economia. Vamos restringir bastante os quadros do
nosso Ministério, mas vamos aproveitar toda essa
experiência acumulada, não vamos dispensar esses
recursos humanos tao qualificados que temos.

Com relaçao às concessões de rodovias.
Temos um edital para concessão de cerca de 4 mil e
900 quilômetros nas regiões Sudeste e Sul, corredor
do Mercosul, Fernao Dias. Cito essas duas como
exemplo, mas temos a parte norte dá BR-1 01, no Rio
de Janeiro, que é a divisa com o Espírito Santo. Cito
esses exemplos e uma série de trechos que vao dar
essa configuraçao de 4 mil e 900 quilômetros.

O edital está prestes a ser levado a público. Foi
publicado no ano passado e está sendo reavaliado
em todas as suas circunstâncias já com a nova
filosofia. Esse, sim, deverá vir a público ainda neste
ano de 1999, possivelmente na primeira quinzena do
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mês de dezembro. Mas restringir-se-á ao Centro-Sul,
ao Sudeste e ao Sul. Não teremos Centro-Oeste nem
Norte nem Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - V. Exa. tem direito ao uso da palavra,
Deputado Edinho Araújo.

O SR. DEPUTADO EDINHO ARAÚJO 
Obrigado pela oportunidade, Sr. Ministro.

Indagaria a V. Exa. se há previsão de
continuidade dos trabalhos de construção da
Ferronorte até Rondonópolis, uma vez que V. Exa.
esteve com o Presidente da República inaugurando
um trecho recentemente, até Alto Taquari, se não me
engano. A retomada das obras de seqüência dessa
rodovia é de fundamental importância para a
integração nacional e para o escoamento da
produção do Centro-Oeste.

O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA - Tive
oportunidade de participar dos dois atos, em
Chapadão do Sul e em Alto Taquari, em Mato Grosso
do Sul e Mato Grosso, respectivamente, aonde
chegou a estrada de ferro Ferronorte, e já está em
operação. Participei de vários atos de tratativas, em
que se buscou a construção da equação
econômico-financeira que pudesse sustentar a
produção até Rondonópolis, para fevereiro de 2001.
E, tão pronto foi concluída a última tratativa, que era
com a Sudam, tanto quanto sei, do ponto de vista
econômico-financeiro, o assunto está equacionado,
para que a obra possa chegar em Rondonópolis em
janeiro ou fevereiro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Almir
Sá.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Obrigado, Sr.
Presidente.

É uma satisfação, Ministro, tê-lo conosco.
Observei que V. Exa, citou, por duas vezes, a
independência da Agência Nacional de Transportes.
E causou-me preocupaçãO o fato de que a Agênçia .
Nacional de Transportes foi descentralizada da ação.
atual do Ministério dos Transportes, da mesma forma,:.
que no Dinfra também houve modificações nesse •.
sentido. .

Gostaria de ouvir a opinião de V. Exa. sobre.se.:
não se encontrou mecaniSmo que pudesse vinclllar:,
mais diretamente a Agência com o Ministério ~bs.

Transportes, quanto à responsabilidade,' a,
obrigaçOes, no sentido de que houvesse;ul1'l vínG~lo
de relaçOes mais diretas do Ministério com a Agência'
Nacional dos TransporteS; com o ôbjetivb de, nofu-:
turo, não termos um grande problema. de falta:de

sintonia administrativa. Era essa a minha a
observação, Ministro.

Também me passou despercebida, acho que
por falha minha, a questão de como ficam os distritos
rodoviários atuais. Devem ficar com o Dinfra, mas
quero a confirmação do Ministro.

São essas as minhas observações.
Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Henrique) - Concedo a palavra ao Sr. Ministro Eliseu
Padilha.

O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA - Sr.
Deputado Almir Sá, V. Exa. percebeu que a Agência
realmente - fiz questão de frisar - tem
independência.

Qual foi a filosofia que tivemos embasando a
criação das agências reguladoras? O estado
brasileiro, por conveniências político-administrativas,
resolve buscar a parceria do setor privado para a
execução de tarefas em que, originariamente, no
momento em que o setor privado não tinha vocação,
não tinha concepção para investimentos tão vultosos,
era necessário que o Estado se fizesse presente.
Foram feitos investimentos em determinadas áreas
da infra-estrutura, e, com o passar do tempo, o
interesse das empresas nacionais e o interesse, in
clusive, internacional cresceram tanto na operação
dessas atividades que eram estatais que se tornou
conveniente para o Estado entregá-Ias ao setor
privado.

E esse mesmo Estado é que vai ver se o serviço
está sendo prestado a contento, se as regras pelas
quais se presta esse serviço estão sendo observadas
por inteiro. O que está na gênese da criação da
Agência é que venhamos a ter um órgão mais
vinculado à sociedade do que ao Estado, mas
segundo os ditames do interesse da sociedade no
momento e menos o interesse da organização
estatal, do ponto de vista da administração estatal,
porque o interesse estatal deve coincidir com o
interesse da sociedade.

Filosoficamente, o Estado deve retratar o interesse
da sociedade. Se tomarmos a representação estatal na
democracia representativa, o Estado, em teSe,
representa o interesse da sociedade - em tese. Mas, foi
para que não haja dúvida de que, do ponto de vista
político-administrativo, circunstancialmente, determinado
Govemo não venha a agirem relação a seus parceiros, na
forma que a sociedade gostaria que agisse, resolvemos
nós, o Parlamento brasileiro e a sociedade brasileira 
criar as agências. Hoje já temos agências em plena
atividade, para que elas possam normatizar,
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conceber e fiscalizar tudo aquilo que o setor público
resolveu dizer que é o setor privado que vai operar,
embora fosse originariamente uma atividade do setor
público.

Então, se trouxermos essa vinculação, se
colocarmos a Agência debaixo da asa da mãe, o
Estado, de novo, a Agência perde um pouco da sua
função de, em determinados momentos, se
necessário for, ter uma posição que seja
rigorosamente de acordo com a sociedade e, quem
sabe, até contrariando algumas posições
circunstanciais do Governo, do Ministério ou do
Ministro.

Então, o objetivo de dar plena liberdade e
autonomia à Agência é para que ela possa ser, nessa
ficção jurídica, a perfeita interlocutora dos interesses
amplos da sociedade.

E quem vai traduzir isso? Por que não temos
medo? Porque a Casa, o Congresso Nacional, que,
indiscutivelmente, é a voz da sociedade, é a voz pela
qual fala a Nação... De novo, na ficção montesquiana,
quem fala a língua da Nação? É o Congresso
Nacional, não é o Poder Executivo. Aqui, o
Congresso vai dizer em que parãmetros a Agência vai
agir. Então, é conveniente que nós todos venhamos a
dar à Agência a máxima independência, a máxima
liberdade e a máxima autonomia.

Fica, sim, uma vinculação quase que simbólica
com o Ministério, porque é ele que terá a iniciativa, se
for o caso, de demandar a apuração dos atos dos
diretores tendentes (ininteligível). E, em extremos,
até o afastamento. Essa é a ficção, é isso que se
persegue.

Agora, quero repetir o que já disse antes: quem
entende o que quer a sociedade brasileira realmente,
em última análise, na maior extensão, é o Congresso
Nacional. Trazemos idéias que pensamos que
traduzem esse desejo da sociedade, que é a
experiência das Agências anteriores, mas a
participação, a pitada, o tempero, indiscutivelmente,
vai ser aqui na Casa. Aqui é que a sociedade vai falar
realmente o que quer. E esses limites de como ela
realmente vai ser livre, ou com mais ou menos
vinculação, deverão ser estabelecidos especialmente
aqui nesta Comissão.

E os 21 distritos rodoviários do DNER que hoje
estão por todo o território nacional? O Dinfra terá
agências estaduais e, possivelmente, não
obrigatoriamente essas sedes. Como é o corpo mais
amplo que temos - nem a Rede Ferroviária tem esse
corpo tão amplo quanto o DNER, de representação

estadual -, possivelmente virá a ser a gênese do
nosso processo de representação estadual.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÃ - Obrigado,
Ministro, pela atenção.

Dou-me por satisfeito, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Henrique) - Com a palavra o Sr. Deputado Domiciano
Cabral.

O SR. DEPUTADO DOMICIANO CABRAL- Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, a vantagem de
ser um dos últimos inscritos é porque as nossas
dúvidas, quando chega a vez, já estão todas
esclarecidas.

Quero aproveitar a oportunidade e dizer ao Sr.
Ministro que fico muito satisfeito em vê-lo aqui nesta
palestra e ver que realmente o Ministério dos
Transportes está entregue a uma pessoa que
realmente se dedica à pasta com corpo e alma, sabe
de cor todos os problemas, seja no Norte, seja no Sul,
seja no Leste, seja no Oeste, em toda parte do Brasil
e, por que não dizer, na América do Sul.

Para mim é uma satisfação, primeiro, ser aliado
do Governo e o Presidente Fernando Henrique
Cardoso ter tido a sorte de ter indicado esse cargo ao
PMDB e este, por sua vez também, dentro de seus
quadros, ter encontrado V. Exa., que está
correspondendo à altura não só do nosso partido,
mas à altura do Brasil. Estou feliz e satisfeito pela
explanação de V. Exa.

Quero aproveitar a oportunidade para ver se é
possível que a equipe com a qual V. Exa. tratou o
assunto da agência fique à disposição dos
Deputados da Comissão, para que possamos
melhorar mais o nosso trabalho, ou marcar um dia em
que possamos ir lá ou eles virem aqui, para
discutirmos algum ponto de iniciativa nossa ou então
tirar alguma dúvida no transcorrer do trabalho que se
vai iniciar após a explanação de V. Exa. Essa é a
minha sugestão.

Gostaria de pedir também que, na hora em que
forem extintos os distritos, não se esqueça de deixar
a Paraíba. Ela tem de ficar, porque já está apenada
com as agências criadas pelo Governo. E perdemos
sempre força política e força dentro dos
(ininteligível). Realmente, quando não vai para
Pernambuco vai para o Ceará, e a Paraíba,
pequenininha, fica sempre a ver navios.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Henrique) - Ainda bem que lá tem mar, para vocês
verem navios. ( risos.)
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Concedo a palavra ao Sr. Ministro Eliseu
Padilha.

O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA 
Deputado Domiciano Cabral, V. Exa., mais uma vez,
manifesta com procedência preocupação com o seu
Estado. Posso, desde logo, garantir que, na nossa
visão, deveremos ter representação inclusive nos
Estados onde ainda hoje não a temos formalmente,
em uma das nossas modalidades de transportes,
onde não temos DNER, Rede Ferroviária, nem
representação da Secretaria de Transportes
Aquaviários.

A nossa intenção é termos nos 27 Estados a
representação do Dinfra a partir de agora.
Deveremos ter unidades que ainda não foram
contempladas, porque a preocupação do Presidente
Fernando Henrique é que tenhamos todos os estados
da Federação integrados nesse novo processo de
desenvolvimento do País.

Com relação objetivamente à disponibilidade da
nossa equipe, vou um pouco além. Quero
colocar-me, Sr. Presidente, Sr. Relator, como sempre
estive, à disposição da Comissão, eu, pessoalmente,
e, independentemente da minha pessoa, também a
assessoria. E, sempre que for necessário, eu mesmo
virei aqui, trazendo os assessores, e, possivelmente,
eles até tenham mais dados a oferecer do que o
próprio Ministro.

Pela importância que este projeto tem, por
aquilo que vai representar para a matriz de
transportes no Brasil, por aquilo que poderemos
avançar com ele no rumo de darmos ao custo
logístico no Brasil uma definição mais competitiva,
elejo-o como prioridade absoluta e, sempre que
necessário, estarei à disposição, independentemente
da nossa equipe estar à disposição todos os dias no
Ministério.

Quero aqui fazer um registro que bem mostra o
espírito que está norteando o projeto. Quem preside a
nossa Comissão, quem tem sido o condutor da
Comissão para a redefinição da matriz dos
transportes é o Dr. Carlos Alberto, Presidente do
Geipot. Para nos lembrarmos, o Geipot é um órgão
que terá sua extinção com a vigência dessa lei, e o Dr.
Carlos Alberto é o condutor desse processo. Por
quê? Porque têm certeza de que há compromisso da
sociedade brasileira com eles, que fazem o Geipot,
esse órgão que tanta satisfação já deu à sociedade
brasileira, pelo trabalho qualificado, mas dá a certeza
de que eles, que hoje representam o Geipot, terão
nesse processo também importância fundamental.

Então, o Dr. Carlos Alberto e toda a equipe
estão à disposição, assim como eu. No momento em
que for necessário, estarei aqui ou atenderei em
qualquer local.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Henrique) - Concedo a palavra ao Deputado
Domiciano Cabral.

O SR. DEPUTADO DOMICIANO CABRAL 
Ministro, falei em equipe porque sei que V: Exa. está
muito ocupado, tem outros (ininteligível) para fazer,
e a equipe, acho, tem mais disponibilidade de tempo.
Sei que V. Exa., pelo que já demonstrou, é um
computador, já armazenou todos os problemas. Mais
uma vez, parabenizo V. Exa.

Dou-me por satisfeito.
O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Henrique) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, nobre Relator, há muitas
observações que se poderiam fazer. Evidentemente,
estamos no início da discussão, no início de um
processo. Esse processo é de várias audiências, e,
evidentemente, nessas ocasiões, teremos uma visão
mais ampla das questões, dos problemas e das
eventuais modificações que têm de ser feitas.

Acho que algumas questões que para mim
ainda faltam e outras sobre as quais tenho dúvidas
certamente, no processo, serão esclarecidas. E ainda
podemos trabalhar com emendas ou substitutivos a
respeito dessas questões.

Por exemplo, na questão da definição clara do
papel do Estado no setor Transporte, o projeto não
abordou, entrou direto na Agência Nacional dos
Transportes, no Dinfra, mas não estabeleceu algo
que acho importante que se estabeleça: princípios
gerais, alguns elementos das responsabilidades dos
usuários e dos agentes públicos e privados que vão
participar. Mas podemos fazer isso mais adiante, à
medida que formos aprofundando a discussão.

Gostaria de fazer algumas observações, as
primeiras que vamos fazer nesse período. Em
primeiro lugar, algo com que, certamente, V. Exa. e
todos vão concordar: de uma vez por todas, ou
assumimos ou dizemos que somos suficientemente
fracos para não assumir. Não há nenhuma razão para
que o setor aeroviário, o setor de aeroportos não
esteja incluído no setor de infra-estrutura de
transportes. Estamos falando no setor de in-
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fra-estrutura de transportes, estamos falando em
transporte modal. Ele é modal até aeroporto.
Aeroporto deixa de ser modal e passa a ser modal
depois. Vamos enfrentar essa discussão. Não é a
questão de se dizer que os aeroportos estão indo
bem ou não. Tudo tem que estar indo bem. Não tem
cabimento dizer que os aeroportos estão indo bem,
mas os portos estão indo mal, e então deixa os
aeroportos onde eles estão. Acho que estamos
fazendo uma coisa séria aqui - e é assim que temos
que fazê-Ia -, e não há como não discutirmos a
questão da infra-estrutura aeroportuária. r:: tão
importante quanto qualquer outro desses setores.
Portanto, não pode ficar como uma reserva de
domínio de algumas pessoas do setor público, usem
ou não usem galões. Não me interessa, são
funcionários públicos como quaisquer outros.

Houve um tempo em que eles tinham em suas
mãos algo mais do que o galão. No seu peito tinha um
galão, mas nas suas mãos tinha algo mais. E a
sociedade se atemorizava diante disso. Não é mais a
situação. Vivemos num regime democrático, e, no re
gime democrático, não é mais aceitável que o setor
aeroportuário esteja fora de um projeto de
reformulação do setor Transporte. Não consigo
admitir e não consigo imaginar. E quero ver se
alguém consegue me dar alguma explicação - e não
vou pedir a V.Exa. , porque imagino que tenha alguma
dificuldade de abordar essa questão -, alguém da
área do Governo, e por isso os convocamos - não sei
se virá o Ministro ou o pessoal da área - para que fale
sobre a questão.

A segunda questão é quanto aos portos. Não
tenho uma opinião muito formada a respeito. Não
tenho muita clareza se devemos manter a
Companhia Docas da forma como está. Se vamos
criar autoridades portuárias, a pergunta é: por que as
autoridades portuárias têm que ser sociedades
anOnimas - Companhia Docas Sociedades
AnOnimas. Tem que haver, evidentemente, a
autoridade portuária. Ela é o síndico do condomínio,
sem dúvida. Ela vai operar a entrada do porto, a in
fra-estrutura, enfim, ela vai ter um papel. Mas não sei
se é exatamente correta essa relação que se está
fazendo, se por acaso não devemos ter outra forma.
r:: muito fácil criar. Desfazer é que é difícil no País.
Não tenho uma posição definitiva a respeito disso,
mas gostaria de discutir mais a fundo esta questão:
por que a autoridade portuária deve ser uma
sociedade anOnima?

Queria também fazer uma observação sobre a
Agência. Ela tem um Conselho Diretor, uma

Procuradoria, uma Corregedoria e uma Ouvidoria.
Acho que precisamos encontrar uma forma melhor do
que a que encontramos na Lei Geral de
Telecomunicações, de um Conselho Consultivo com
a participação da sociedade. Fizemos um conselho
consultivo lá, parece-me que foi na área de elétrica.
Não me lembro, Deputado Eliseu Resende, se foi na
área de petróleo.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Não,
na área de petróleo foi criada a Comissão Nacional de
Política Energética.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Política energética, que é uma espécie de conselho,
também, na área de energia elétrica e de
telecomunicações. Não me satisfez o resultado final
do Conselho Consultivo, mas lá havia um
minimamente com algum tipo de representação na
sociedade, porque, da forma como está, não haverá
representação, não haverá espaço para
representação da sociedade.

O projeto anuncia uma série de coisas. Vejo, por
exemplo, que as experiências anteriores são muito
importantes para nós. E vamos ouvir os Presidentes
das Agências que virão aqui. Uma das coisas muito
discutidas na época da Lei Geral de
Telecomunicações - que aqui foi praticamente
reproduzido - foi o capítulo das contratações. Foi um
enorme avanço. Estamos, de fato, enfrentando uma
questão grave no setor público e começamos a
dar-lhe um pouco mais de agilidade, coisa que a
legislação atual tem-nos dificultado. De qualquer
forma, considero o projeto importante, porque nos dá
o ponto de partida para que estudemos, trabalhemos
e aprofundemos. Assim, devemos abordar todos os
temas e ter coragem para fazer as modificações que
têm de ser feitas num dos setores mais importantes
do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO ELlSEU PADILHA - Sr.
Deputado e Ministro Alberto Goldman, V. Exa. tem a
seu favor a experiência, pois vivenciou o início do
processo de privatização. Então, tem redobrada
razão para as observações que faz e para a previsão
de que muito se vai avançar. Particularmente, tenho
esse sentimento e a certeza de que o projeto
avançará muito.

Objetivamente, no que tange à Companhia
Doca, buscamos a janelinha do mundo que tem dado
certo, buscamos nos principais portos da Europa. Lá,
eles têm companhias, sociedades anOnimas, e, pela
agilidade que lhes são conferidas, pela suas
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participações no mercado, como agentes que
intervêm de forma independente, são o modelo que
tem progressivamente avançado. Não vejo
impossibilidade de nós discutirmos, quem sabe, a
redefinição quanto ao seu arcabouço jurídico, até a
forma de maior ou menor centralização de
atribuições. O certo é que teremos de ter, além do
órgão que vai cuidar das relações trabalhistas, além
do órgão que vai cuidar do plano estratégico de
administração, o executor da administração pelo viés
estatal, que vai cuidar do condomínio.

Diante disso, o Ministério, evidentemente, está
aberto para o diálogo no sentido de aprimorarmos o
instituto. V. Exa. já conduziu esse tipo de processo,
sabe que nossa missão é trazer a idéia para o debate.
Se ela prosperar por inteiro, se ela puder nortear, ou
se ela for, inclusive, alterada para melhorar, nós todos
vamos sair muito felizes.

No que tange à consulta à sociedade, penso
que é positivo, sim, tanto que estamos implantando
progressivamente nas várias áreas. Apenas se
deverá ter o cuidado para que, nos vários e em cada
modal, nas várias facetas, tenhamos esta
possibilidade. Concordamos por inteiro, queremos
isso. A orientação que recebi do Presidente é de
introduzir - e essa expressão é dele -, o máximo
possível, o controle social. O Presidente me falou
sobre a Agência o seguinte: "Não tenha
constrangimento. Controle social o máximo possível".
Na prática, estamos fazendo em todas as áreas.
Daqui vamos sair, mais uma vez, com redobrada
satisfação. Se conseguirmos modal por modal, nas
várias facetas do modal, ter a participação da
sociedade, para a qual estamos fazendo isso,
estamos abrindo, estamos viabilizando maior
agilidade na fiscalização, no processo de concessão
e na normatização.

De qualquer forma, agradeço muito sua
participação. Ela ilumina esse tema que está
precisando tanto de novas luzes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - O Sr. Deputado Alberto Goldman está
satisfeito? Não pretende fazer réplica?

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Sr.
Presidente, o Deputado Alberto Goldman citou que
há uma convocação de alguém. Acompanho-o na sua
explanação no sentido de incluir o sistema aeroviário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Há alguém da Infraero.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI 
Parece-me que não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Já há sim.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - No
documento que segui, dos aprovados, não há.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Essa relação que V. Exa...

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Temos
uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Esta relação foi toda aprovada, só
estamos agora viabilizando datas. Essa primeira
relação já está com as datas viabilizadas, mas, nos
requerimentos aprovados, já consta a Infraero. Pelo
menos a Infraero já está incluída.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Já
está.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Deputado Alberto Goldman, tem V. Exa.
a palavra, se o desejar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Gostaria apenas de fazer uma observação.

Falou-se muito sobre pedágio. E o Ministro
Eliseu Padilha falou sobre o pedágio virtual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Aliás, se V. Exa. me permitir, já ouvi esse
termo quando da Relatoria da Infra-Estrutura do
Orçamento, com relação ao Imposto Verde.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Não. O Imposto Verde era o extraterrestre, era o ET.
Demonstrou-se mais do que um ET, porque o ET
chegou à terra pelo filme, e esse nem chegou. Então,
era outra história.

O SR. DEPUTADO BASíliO VlllANI - Mas
ajudou.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOlDMAN 
Não. Só ajudou a colocar um número que permitiu ao
Executivo agora utilizar para poder fazer... No fundo,
retirou do Congresso Nacional o poder que tinha. A
partir do momento em que o Congresso Nacional
definiu as fontes e que o Executivo pôde
manipulá-Ias, aquilo que o Congresso definiu deixou
de ser uma realidade, passou a ser uma virtualidade.
Para o ExecLitivo, acabou sendo uma realidade, mas
para o Congresso acabou sendo uma virtualidade.

Gostaria de falar sobre isso. É importante
entendermos que, quanto a esse tipo de imposto, o
Imposto sobre Combustíveis, que estamos
discutindo, fqi aprovado, e acho que há uma tese
global. A questão é como se distribui isso. No projeto
Mussa Demes, a distribuição é absolutamente
incompatível com volumes, redes e necessidades de
cada setor. É utilizada uma proporção, os fundos dos
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estados e dos municípios, quenada têm a ver com as aumentar. Diminui o número de acidentes em geral, mas
dimensões da rede e com a necessidade de recursos os acidentes fatais... diminuem porque a velocidade
para manutenção das diversas redes, inclusive das média aumenta, evidentemente.
redes urbanas das cidades, ou para investimento O SR. MINISTRO ELISEU PADILHA
nelas. É questão para uma discussão em seguida. Chamamos a empresa responsável pela Via Dutra, em

Mas isso não vai obstar e eliminar o fato de julho de 1998, e fizemos um plano de investimentos
termos algo socialmente e absolutamente injusto, que complementares, com defensas metálicas, objetivamente a
é fazermos com que aqueles que utilizam estradas, tela no meio da pista, para o sujeito não atravessá-la,
que têm investimentos muito maiores e muito mais porque havia a tendência de passar. Isso obrigou à
expressivos paguem determinado pedágio. construção de dezenas de passarelas. No perfmetro

Quando fizemos o investimento na Via Dutra, urbano, fizemos a pavimentação das pistas laterais, para
sua privatização e concessão, o número de obras que não houvesse a tentativa do carroceiro ou do
complementares previstas foi muito grande, o vol- caminhão - circunstancialmente, é o sujeito que faz frete
ume de investimentos foi muito grande. Não se trata com aquele veículo bastante lento - vir para a pista prind-
simplesmente de uma estrada e de sua paI. Com isso, pretendemos reduzir os acidentes. Fizemos
manutenção. O Imposto sobre Combustíveis é muito uma série de investimentos, entre os quais se encontra o
mais que isso, é para restaurar e manter as trevo referido. Foi prevista uma complementação, e está
estradas, muito menos para grandes obras de sendo feito investimento com um cronograma. Aliás, na
construção. O pedágio é elemento fundamental para análise profunda que fizemos, esse foi um dos tópicos que
que tenhamos recursos para fazer as obras analisamos. A Via Dutra está em dia. Pode ficar
necessárias em estradas que hoje já têm de ter tranqüilo.
adequação e número de obras excepcionais. O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henrique)

Aproveito o momento apenas para chamar a - Conforme eu previa, teríamos dificuldade de chegar
atenção do Ministro e dizer-lhe que estive outro dia, por ao final da relação. Iniciou-se, há pouco, a Ordem do
coincidência, em Guarulhos, aonde há muito tempo não Dia, com votação nominal. Gostaria apenas de regis-
ia. Fui a Bonsucesso, onde vi as empresas trabalhando trar que ainda tínhamos inscritos para se pronunciar
na Via Dutra. Mas, parece-me, pois não me lembro e os Srs. Deputados Pedro Wilson e Carlos Santana.
não tenho em mãos o contrato, que as empresas estão Mas, em virtude das razões apresentas, concluiremos
bastante atrasadas. Seria bom dar uma puxada de os trabalhos.

orelha no pessoal de lá. Nos minutos finais, quero agradecer, em nome
O SR. PRESIDENTE (Deputado João de todos, a presença extremamente importante do

Henrique) - O Sr. Ministro Eliseu Padilha deseja V. Exa. Ministro Eliseu Padilha, que sempre tem atendido
manifestar. não só aos convites desta Comissão Especial, que

O SR. MINISTRO ELISEU PADILHA - Apenas hoje iniciou seus debates, mas aos da Comissão de
queria tranqüilizar o Deputado e ex-Ministro Alberto Transportes, que também tenho a honra de presidir.
Goldman. Aliás, S. Exa. tem no peito o galardão de ter Agradeço também aos Srs. Parlamentares e a todos
sido na sua administração o início do processo de os presentes.
concessão da Via Dutra. Essa via não é uma das que Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
estão com atraso nos investimentos. A Via Dutra está presente reunião, antes convocando outra para
em dia com os investimentos. amanhã, dia 24, às 14h30min, quando receberemos

Aquele trevo mencionado, inclusive, entrou nas o Presidente do Fórum de Secretários de
obras complementares. Tivemos uma complementação Transportes do Brasil, Dr. Heinz Georg Herwig, e a
de defensas metálicas. Com a melhoria da qualidade da maioria dos Secretários de Transporte.
Dutra, tivemos aumento na velocidade. Curiosamente, Declaro encerrados os trabalhos.
tivemos redução no número absoluto de acidentes. DISTRIBUIÇÃO DE PROJETO
Mas, no numero de acidentes fatais, tivemos um
aumento exponencial. COMISSÃO PARLAMENTAR

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ CONJUNTA DO MERCOSUL
Em todas as duplicações, Sr. Ministro, eu sempre O Deputado Júlio Redecker, Presidente da
alertava sobre isso. Estão pedindo duplicação, mas não Representação Brasileira na Comissão Parlamentar
se esqueçam de que o número de acidentes fatais vai Conjunta do Mercosul, fez a seguinte
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Distribuição n1l 10/99

Em 23-11-1999

A Senadora EMILlA FERNANDES
Mensagem nll 1.456/99 do Poder Executivo 

"Submete à consideração do Congresso Nacional o

texto do Acordo de Admissão de Títulos e Graus
Universitários para o Exercício de Atividades
Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul,
celebrado em Assunção, em 14 de junho de 1999.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 1999. 
Antonio Ferreira Costa Filho - Secretário.
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GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA

22 LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

~ZÉGOMESDAROCHA-PMDB~O

42 GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOC~NCIO OLIVEIRA

Paudemey Avelino (12 Vice) Abelardo Lupion
A/dir Cabral Carlos Melles
Aracely de Paula Cleuber Carneiro
Cesar Bandeira Francisco Coelho
Couraci Sobrinho Lavoisier Maia
Eduardo Paes Luciano Castro
José Lourenço Manoel Castro
Maluly Neto Ney Lopes
Marcondes Gadelha Paulo Octávio
Paes Landim Pedro Fernandes
Paulo Magalhães Rubem Medina
Pedro Bittencourt Santos Filho
Ronaldo Caiado Werner Wanderer
Rubens Furlan Vilmar Rocha
Ronaldo Vasconcellos

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

PTB
Líder: ROBERTO JEFFERSON

Celso Giglio
Caio Riela

lris Simões

João Coser
João Paulo

Marcos Rolim
Paulo Rocha

Teima de Souza
Virgílio Guimarães

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, PC do B)
Líder: ALDO REBELO

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

Henrique Fontana
João Fassarella
José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Vice-Líderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer
Arnaldo Farias de Sá
Romel Anizio

Vice-Líderes:
Fernando Zuppo (1º Vice)
Dr. Hélio
Luiz Salomão

Vice-Líderes:
Walfrido Mares Guia (1 2 Vice)
José Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra

Aloysio Nunes Ferreira
Ricardo Ferraço

Sebastião Madeira
Rommef Feijó

Romeu Queiroz
Saulo Pedrosa

Vice-Líder:
Jutahy Júnior (1 2 Vice)
Zenaldo Coutinho
B.Sá
Nelson Otoch
Roberto Rocha
Welinton Fagundes
Silvio Torres

PMDB
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PT
Líder: JOSÉ GENOíNO

PPS
Líder: JOÃO HERRMANN NETO

Vice-Líder:
Regis Cavalcante Ivan Paixão

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Elton Rohnelt
Darcísio Perondi

Vice-Líderes:
Luiza Erundina Pedro Eugênio
Eduardo Campos Haroldo Lima
Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
De Velasco

Vice-Líderes:
Ronaldo Cezar Coelho
Duilio pisaneschi
Ricardo BarrosGeraldo Magela

Hélio Costa
Waldemir Moka

Ricardo Rique
Mendes Ribeiro Filho

João Henrique
Eunício Oliveira

Tetê Bezerra
Edinho Araujo

Maria Lúcia
Salatiel Carvalho
Antônio do Valle
Confúcio Moura

Ricardo Izar

Vice-Líderes:
Cezar Schirmer
Milton Monti
Fernando Diniz
José Chaves
Henrique Eduardo Alves
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Jorge Wilson
Euler Morais
Edinho Bez
Nelson Proença
João Mendes
Paulo Lima

Vlce-Lfderes:
Arlindo Chinaglia



r-- --..;...:_DEPUTADOS EM EXERCÍCIO --.

Roraima
Airton CascaveL ....•......•...• PPS
Alceste Almeida ....••..•....•..• PMDB
Almir Sá .••.•.••.•.••••.••••••.. PPB
Elton Rohnelt •••.•...•..•......• PFL
Francisco Rodrigues .•....•.••... PFL
Luciano Castro •..•.•••••••••.•.. PFL
Luis Barbosa ..•....•••.•.•.•.... PFL
Robério Araújo .....•••••.......• PL

Amapá
Antonio Feijão ......••....•..... PSDB
Badu Picanço •.•••••...•.•.••.... PSDB
Dr. Benedito Dias •......•.•••... PPB
Eduardo Seabra •.•••.•...••.•••..• PTB
Evandro Milhomen ••••....••••••.. PSB
Fátima Pelaes ....••....••.••••.. PSDB
Jurandil Juarez ••••.••.•.••••.•• 1?MDB
Sérgio Barcellos •••... ,•••.••..•. PFL

Pará
Anivaldo Vale ••.•••••.•••.•....• PSDB
Babá ...•......••••.....•.•...... PT
Deusdeth Pantoja ••....•.••.••.•. PFL
Elcione Barbalho ••..•........•.. PMDB
Gerson Peres ..•.........••....•. PPB
Giovanni Queiroz .••....•.•..•.•• PDT
Jorge Costa .•.••••••.•.•..•...•• PMDB
José Priante •..........••.••••.. PMDB
Josué Bengtson ..••••...•.• ~ .•.•. PTB
Nicias Ribeiro ..••.•••...•••••.• PSDB
Nilson Pinto •..••••.•......•.••• PSDB
Paulo Rocha ..••...••.•••.....••• PT
Raimundo Santos •.•..•.••..•.•... PFL
Renildo Leal •.•...•••.•••....•.. PTB
Valdir Ganzer •.••.•.•.••.•••••.• PT
Vic Pires Franco ..••..•...•..•.• PFL
Zenaldo Coutinho •••••.••••••.••. PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio •••••••....••••.• PSDB
Atila Lins ••.•••••••...•••....... PFL
Francisco Garcia .•.........•.•.. PFL
José Melo .•.••••.•..••••......•• PFL
Lui z Fernando •••..•..•..•.....•• PPB
Pauderney Avelino ••..•••......•. PFL
Silas Câmara •••••••.•..••••••••. PTB
Vanessa Grazziotin••....•••••.•• PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz ••.....•.•...••.... PDT
Confúcio Moura .••••••••.••••••.. PMDB
Eurípedes Miranda •...••••••••.•• PDT
Expedito Júnior .•••••••••••••••. PFL
Marinha Raupp •....••.•••.•.••... PSDB
Nilton Capixaba ..••••.•.•••.••.. PTB
Oscar Andrade ••••••••••.••••.••• PFL
Sérgio Carvalho ••••.••••••••.••• PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro ••.••.•....... PFL
João Tota ....................•.•PPB
José Aleksandro .......••.....•.• PFL
Márcio Bittar ......•.....••••... PPS
Marcos Afonso ...••......•...•..• PT
Nilson Mourão .......•.•......... PT
Sérgio Barros •..........•......• PSDB
Zila Bezerra ...................• PFL

Tocantins
Antônio Jorge •..•.•......... '.... PTB
Darci Coelho •••...........•..••. PFL
Freire Júnior .....••............ PMDB
Igor Avelino •...•......•........ Í?MDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis •.....••............ PMDB
Pastor Amarildo ................• PPB
Paulo Mourão ...•.•.••.........•. PSDB

Maranhão
Albérico Filho •.•..•..•••••.•... PMDB
Antonio Joaquim Araújo ........•. PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira ..•............... PFL
Eliseu Moura .................•.. PPB
Francisco Coelho ..........•..... PFL
Gastão Vieira ....•....•••••••••. PMDB
João Castelo ...........••.•.••.• PSDB
José Antonio ••...............•.. PSB
Mauro Fecury......•••......•.... PFL
Neiva Moreira ................••. PDT
Nice Lobão •....•.•..•........... PFL
Paulo Marinho .........•...••••.. PFL
Pedro Fernandes .•..•..•......... PFL
Pedro Novais •.•.•......•..•.•.•. PMDB
Remi Trí;nta ...........•...•.•... PST
Roberto Rocha ..........•..•••... PSDB
Sebastião Madeira~.......••.•... PSDB

Ceará
Adolfo Marinho ..•.•...•........• PSDB
Almeida de Jesus ••••..••••••...• PL
Aníbal Gomes ...•..••..........•• PMDB
Aritonio Carnbraia .•.•............ PSDB
Arnon Bezerra ...............•..• PSDB
Chiquinho Feitosa .......•••••... PSDB
Eunicio Oliveira .......••......• PMDB
Inácio Arruda .••.•.••••••.•...•• PCdoB
José Linhares ....•........•..... PPB
Jos~ Pimentel .•................. PT
Le'6' Alcântara ..••....•••••••.•.• PSDB
Manoel Salviano .••.•..•...•..... PSDB
Martelo Teixeira •.••...••....... PMDB
Moroni Torgan .••...•••....•..••• PFL
Nel'son Otoch ••....•.••....•..•.• PSDB
pinheiro Landim••••••••.••••..•• PMDB
RaimUndo Gomes de Matos ••..•..•• PSDB
Roberto Pessoa ••.••••••.•••••••• PFL
Ronurtel Feij 6 •••.••••••....•...•. PSDB



Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda , PSDB

Piaui
Átila Lira ....••........••••.•.. PSDB
B. Sá•........•...•......••••••. PSDB
Ciro Nogueira PFL
Gessivaldo Isaias PMDB
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Mussa Demes ....•.••.....•..•..•. PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina .•............•.•... PMDB
Betinho Rosado ..............•... PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Ibe.tÊ: ·F~.t:L·ei:t:a .•••.............. PPB
Laire Rosado •....••..••••.•.••.. PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá ...........•....•••••..•. PMDB
Ney Lopes ...•..•.•...•...•...... PFL

Paraiba
Adauto )?ereira•.......•......... PFL
Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda .......•......... PT
Carlos Dunga c' PMDB
Damião Feliciano · PMDB
Domiciano Cabral. PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão •.....•........•... PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique •••." •. ••..•...•..• PSDB
Wilson Braga ....••••..,-.•.••••••.. PFL

_Pernambuco
Antônio GeralOo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata ......••............ PSDB
Clementino Coelho PPS
Dj alma Paes PS.B
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro •................. PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Cplaço PMDB
Joaquim Francisco •.•.••••.•••••• P.FL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves .•.. _....•.•••..•.••..• PMDB
José Mendonça Bezerra ......•...• ~FL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar ........•..•..•••.• E'SL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra ............•...... PSDB
Severino Cavalcanti ......•...... PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro PTB
Augusto. Farias ••.....••.••....•. PPB
Givaldo Carimbão PSB

. Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas •...•..•.•••.•.•.•••. PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas •••••...••..••.•.•... PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro PSC
Augusto Franco ......•........... PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jorge Alberto PMDB
José Teles ........•......•••.... PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Caj ado .••....•.•.....•.. PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima •.•••.••••••.•.•••.• PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi ..••..•..•••...•••..••• PFL
Jairo Carneiro PFL
Ja.ques Wagner •.•••.•••..•....... PT
João Almeida PSDB
João Leão PSDB
Jonival Lucas Junior PPB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PFL
José Rocha ..••••.••.•.•..••..•.• PFL
José Ronaldo •.•••.•••••.•••...•• PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto ••••••..••••......•. PFL
Luiz Moreira PFL
Manoel Castro PFL
Mário Negromon~•......•.....•.. PSDB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães '•.....• PFL
Pedro Irujo '...• '. ~ PMDB
Reginaldo Germano .•.•.'. "' •• '. '...•. PFL
Roland Lavigne .•..•.•... ~ •••..•• PFL
Saulo Pedrosa ..........••.....•. PSDB
Ursicino Queiroz ....•.•. : •• '•.... PFL
Waldir Pires .......• ~.....•....• PT
Walter Pinheiro ..•. ; '. ' PT
Yvonílton Gonçalves. ' PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas .•...... ~'.••...••• '.. PSDB
Aécio Neves ..•..•..•..•••..••... PSDB
Antônio do Valle •....•......•..• PMDB
Aracely de Paula .... '....•....••. PFL
Bonifácio de Andrada ..........•. PSDB
Cabo Júlio .....................• PL
Carlos Melles : •.......... PFL
Carlos Mosconi. ....•.•.......... PSDB
Cleuber Carneiro •............... PFL
Custódio Mattos ........•.......• PSDB
Danilo de Castro ...••..•...•••.• PSDB
Edmar Moreira ............•...... PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende .........••....... PFL
Fernando Diniz ......•. '•........• PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti ..••........ PPB
Ibrahim Abi-ackel. '.....••.• PPB
Jaime Martins , ...•.... PFL
João Fassarella PT '
João Magalhães ..........•.....•. PMDB
João Magno PT
José Mllitão PSDB
uUl.io De.Lgaao •.................. PMDB
Lael Varella .........•.• : PFL
Lincoln Portela ......•..••...... PST
Márcio Reinaldo Moreira .•••..... PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira .......•..•.' PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues .......•.......• PSDB
Nilmário Miranda ....•..••....... PT
Odelmo Leão ·· PPB
Olimpio Pires .•...•....•..•....•PDT
Osmânio Pereira .....•..• ' PMDB
Paulo Delgado ' PT '
Philemon Rodrigues ....•.....•... PMDB
Rafael Guerra : .•..... PSDB
Roberto Brant '•....... PFL
Romel Anizio .........• ";:." PPB
Romeu Queiroz "":' PSDB
Ronaldo Vasconcellos ..........•. PFL
Saraiva Felipe PMDB

Sérgio Miranda•................. PCdoB
Silas Brasileiro......•.•...•••. PMDB
Virgílio Guimarães ••••••••••••.• PT
Vittorio Medioli ••••.•••.•.••..• PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende •••....••...••...•. PMDB
Zezé Perrella•.....•...•••..•••. PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos ..•..•...........• PSDB
Feu Rosa ............•..........• PSDB
João Coser .•...........•••...... PT
José Carlos Elias ...•••.••....•• PTB
Magno Mal ta ••••.•••...•..•.....• PTB
Marcus Vicente ...............••. PSDB
Max Mauro ...•.. ~ PTB
Nilton Baiano .........•....•.... PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Ri ta Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde .•.....•......... PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos ....•••.....••.. PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia .•.......• PT
Arolde de Oliveira .......•...... PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana ..•............... PT
Celso Jacob ..••..•........•..... PDT
Coronel Garcia ...........•...... PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno .......•...•.•.•.....• PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes .......•............ PTB
Eurico Miranda ............•...•. PPB
Fernando Gabeira ....•...•••..•.. PV
Fernando Gonçalves ..........•... PTB
Francisco Silva•.•••••••...•.... PPB
Iédio Rosa .......•.•.....•...... PMDB
Jair Bolsonaro ..•......••....... PPB
Jandira Feghali. ......•.....•..• PCdoB
João Mendes .........•.•......... PMDB
Jorge Wilson ......••.••......... PMDB
José Carlos Coutinho ...........• PFL
Laura Carneiro ...••••••......... PFL
Luís Eduardo ....•......•........ PDT
Luiz Ribeiro .•.•....••••..•.•.••PSDB
Luiz Salomão .....•...••..•...... PDT
Luiz Sérgio ...........•......... PT
Marcio Fortes PSDB
Mattbs Nascimento ..........•.... PMDB
Milton Temer PT
Miriam Reid.................•... PDT
Miro Teixeira ..•.....•.......... PDT
Pastor Valdeci Paiva ...........• PST
Paulo Baltazar ••....•.••........ PSB



Paulo Feij 6 ...•....•.•••••.....• PSDB
Ricardo Maranhão ....•••••••••••• PSB
Roberto Jefferson ..•......••••.• PTB
Rodrigo Maia •••.•.••.•••.••••••• PTB
Ronaldo Cezar Coelho ..•......... PSDB
Rubem Medina .••••.••..•••••••••• PFL
Simão Sessim....•.•••..•.•...... PPB
Vivaldo Barbosa .............•... PDT
Wanderley Martins •••.•••.•.•..•• PDT

São Paulo
Alberto Goldman.••.••..........• PSDB
Alberto Mourão •••••••.••••.••••• PMDB
Aldo Rebelo •......••............ PCdoB
Aloizio Mercadante •.•••...•....• PT
André Benassi. PSDB
Angela Guadagnin ....•.•......•... PT
Antonio Carlos Pannunzio ••..••.. PSDB
Antonio Kandir .........•..•.•.•. PSDB
Antonio Palocci •...•......••.... PT
Arlindo Chinaglia ..•............. PT
Arnaldo Faria de Sá•.....•.....• PPB
Arnaldo Madeira .••••......•..... PSDB
Ary Kara ............•............. PPB
Bispo Wanderval. á'.~••• PL
Celso Giglio .......•........ '.•.. PTB
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi. ••........•'.,.•• '. ; .. PSDB
Corauci Sobrinho .•.•. ;;i; •. •••• L.' • • PFL
Cunha Bueno ...•••..•.._•....•••::.•. PPB
De Velasco ....•..•.••.• i • • ' ••• :•••• PST
Delfim Netto ....••.• __ .... ~ •.'.'.' PPB
Dr. Evilásio __ . :,: •. ~.•' PSB
Dr. Hélio ...••.•••.•••.•..• Jr; •• PDT
Duilio Pisaneschi. ;; .,.'~'.. PTB
Edinho Araújo •..•...••••••.•~;'" .. PPS
Eduardo Jorge .••••.. W'-.' ."•..•• ó· •• '•• PT
Emerson Kapaz ..•.••••....••..:•.••. PPS
Fernando Zuppo ••.•••••.••••.•••• PDT
Gilberto Kassab •••••........•... PFL
Iara Bernardi ..•..........•.•... PT
Jair Meneguelli .•..........•.... PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo ......••.•.....•.••.•• PT
Jorge Tadeu Mudalen••........••. PMDB
José de Abreu.....•.••••••..•... PTN
José Dirceu........•.•.......... PT
José Genoíno •.••••.•.•••••••••.• PT
José índio .....•...•....•.••...• PMDB
José Machado •...........•..•.... PT
José Roberto Batochio •.......... PDT
Julio Semeghini. .•...........••• PSDB
Lamartine Posella ...••.•........ PMDB
Luiz Antonio Fleury•.•••.•.••..• PTB
Luiza Erundina .••••..•••••••••.. PSB
Maluly Netto •.••......••••••.... PFL
Marcelo Barbieri .......•.•...... PMDB

Marcos Cintra... _•.............. PL
Medeiros ..•..................... PFL
Michel Temer ••.••.•..•......•••. PMDB
Milton Monti •••••..•.......•...• PMDB
Moreira Ferreira .......•...•.•.. PFL
Nelo Rodolfo ••••••••.•••••.•.... PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima .........•............ PMDB
Professor Luizinho ••..•••••••••• PT
Ricardo Berzoini •..••••.•.••.•.. PT
Ricardo I zar .•••••....•..•.•..•• PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvadbr Zimbaldi .•............. PSDB
Sampaio D6ria ..........•..•.•... PSDB
Silvio Torres ..•.......•........ PSDB
TeIma de Souza••...........•..•. PT
Vadãb Gomes PPB
Valdemar Costa Neto ••.••••••.•.. PL
Wagner Salustiano .........•...•• PPB
Xico Graziano .......•.•......... PSDB
Zulaiê Cobra•..•................ PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino "Rossi ........•............. PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas .......•.•.... PSDB
Teté Bezerra ............•....... PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos •...........•...... PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz .........•........ PCdoB
Alberto Fraga .•••.•........•••.• PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro .•.•••...••.•.•..• PMDB
Maria Abadia ........••••........ PSDB
Paulo Octávio .......•..•.•...... PFL
Pedro Celso ........•............ PT
Ricardo Noronha PMDB

Goiás
Barbosa Neto ••.........•........ PMDB
Euler Morais ••'.••••......••••. , . PMDB
Geovan Freitas ••.•.•....••..•... PMDB
Jovair Arantes .••••••••.•..•.•••PSDB
Juquinha •.•.• , .••.••.••...•..••• PSDB
Lidia Quinan .• , •.••..••...••.... PSDB
Lúcia Vânia ••......•...••....... PSDB
Luiz Bittencourt ..•••.....•••.•. PMDB

t Nair Xavier Lobo .•.•..••.•••••.. PMDB
Norberto Teix~ira...•..••••..... PMDB
Pedro Canedo .•...•••••...••••... PSDB
Pedro Chaves ..•••••..•.••••....• PMDB
Pedro Wilson., •.•.•..... ~.~ ...•.. PT



Roberto Balestra ••...•.......... PPB
Ronaldo Caiado •••••..••..•.•..•. PFL
Vilmar Rocha .........•...•....•.PFL
Zé Gomes da Rocha .......•....... PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira••••••.....•..•. PT
Flávio Derzi .........••••••..•.• PMDB
João Grandão ........•..•...•..•• PT
Marçal Filho •..•..........•..•.. PMDB
Marisa Serrano ....•...•..•.•.... PSDB
Nelson Trad...•..••••.• '...•....• PTB
Pedro Pedrossian .•..•••••••••••• PFL
Waldemir Moka ....•...•••••••.•.. PMDB

Paraná
Abelardo Lupion.••.•....•....... PFL
Affonso Camargo ..••.•••.......•. PFL
Airton Roveda •.••......••...•••• PFL
Alex Canziani .•••••.••.••......• PSDB
Basilio Villani. •••.••....•..•.• PSDB
Chico da Princesa•.........•.••• PSDB
Dilceu Sperafico •.••..•••••••••. PPB
Dr. Rosinha •.....••••••••••.•.•• PT
Flávio Arns ......•••••.......••• PSDB
Gustavo Fruet .•••.•...•.•••••..• PMDB
Hermes Parcianello ...•.••.•••..• PMDB
Iris Simões ••••.•.....••••••.... PTB
Ivanio Guerra ..•••.•....,.•.••••. PFL
José Borba•.•...••..•••......••. PMDB
José Carlos Martinez ••...•••.•.. PTB
José Janene •.....•••............ PPB
Luciano Pizzatto ..••••.....••... PFL
Luiz Carlos Hauly•.•.•••••••.••• PSDB
Márcio Matos •••...••••....•••... PT
Max Rosenmann ..••••.•.•••••.•••• PSDB
Moacir Micheletto ••...•••••.•••• PMDB
Nelson Meurer .•••.....•..••••..• PPB
Odilio Balbinotti •••...•••••...• PSDB
Oliveira Filho ..•••••••••.•.•••• PPB
Osmar Serraglio •.......••••..••. PMDB
Padre Roque ..•••••..••.••.•••••. PT
Ricardo Barros PPB "
Rubens Bueno •••••...•.•....••... PPS
Santos Filho ••.••••••.•••••.•••• PFL
Werner Wanderer •.•••••.•.•••..•• PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis .••••• PFL
Carlito Merss ••••••••••••••••••• PT
Edinho Bez ••...••••..•••••.••••• PMDB
Edison Andrino •...•....•••••.•.• PMDB
Fernando Coruja •..••••..•.•.•..• PDT
Gervásio Silva •••.••••.• ~ •••.•.• PFL
Hugo Biehl •.•••••••••.•••' •••.••• PPB
João Matos ••.•••••••••.• "•.•••••• PMDB
João Pizzolatti •••....•••••.••.• PPB
José Carlos Vieira .••••••• ; ••••• PFL
Luci Choinacki. PT

Pedro Bittencourt •••••••••••••.. PFL
Raimundo Colombo .••••.•••••••••• PFL
Renato Vianna ••••••••••••••••..• PMDB
Serafim Venzon ••.••••.•••••••••• PDT
Vicente Caropreso ••••••••••••••• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto •••••••.•.•.•••••.••• PT
Airton Dipp •••••.••.•••••••.•••• PDT
Alceu Collares •••••••••.•••••••• PDT
Augusto Nardes ••••••..•.•.••.... PPB
Caio Riela ••.•••••••••••••••••.• PTB
Cezar Schirmer•••••••••••••••••• PMDB
Darcisio Perondi •••••••.•••••••• PMDB
Enio Bacci •••••••••.•••.•••••.•. PDT
Esther Grossi ••••••••••••••....• PT
Fernando Marroni •••..•.••.•.•.•• PT
Fetter Júnior •••••••••••.••.•.•• PPB
Germano Rigotto .•.••••••....•... PMDB
Henrique Fontana ••••••.•.••••.•• PT
Júlio Redecker ••••.••••••••••••• PPB
Luis Carlos Heinze •••••••....••• PPB
Lui z Ma i.nardi •••••••••.•••••••.. PT
Marcos Rolim••••••••••.••......• PT
Mendes Ribeiro Filho .••••.•.•..• PMDB
Nelson Marchezan•••••••.•••••..• PSDB
Nelson Proença •••••••••••.••••.. PMDB
Osvaldo Biolchi...•.•••••...•.•.. PMDB
Paulo José Gouvêa •••••••••....•• PL
Paulo Paim•••••• ~ ••••••••••••••• PT
Pompeo de Mattos •.•••.....•..•.. PDT
Roberto Argenta ••,••••••••••••••• PHDBS
Synval Guazzelli ••••••••••••••.• PMDB
Telmo Kirst ••••••> ••••••••••••••• PPB
Valdeci Oliveira •••••••••••••••• PT
Waldir Schmidt •••••••••••••••.••PMDB
Waldomiro Fioravante •••••••••••• PT
Yeda Crusius •••••••••••••••••••• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLiTICA RURAL

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2° Vice-Presidente: Xico Grazíano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Atila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José Indio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PFL

PTB

PPB

POT

PSOB

PMOB

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Secretário: Moizes lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
1° Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2° Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
3° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Poselia
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
~ampaio Dória

Iris Simões
Lino Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Suplentes

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL' '"
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

PTB

PT

PSDB

POT

PPB

Giovanni Queiroz
Pompeode Mattos
Sérgio Barros

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

PMOB

João Caldas
Luiz Dantas

Abelardo Lupion
Antônio Jorge (PTB)
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odílio Balbinotti

.Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis"
Xico Graziano



Bloco PSB, pedoB
Paulo BaJtazar Inácio· Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Rodrigues Paes Landim (PFL)
Luciano Bivar Pastor Valdeci Paiva

Secretário: Sérgio Sampaio Contreíras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PFL

Suplentes

Fax: 318-2146

Fernando Coruja

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Roberto Jefferson

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Duilio Pisaneschi

Alberto Goldmann
Aloizio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Eber Silva
Pompeo de Mattos

1 vaga

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

PTB

POT

PPB

PSDB

PMDB
Eunicio Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Mussa Demes (PFL)

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luciano pjzzatto (PFL)
2° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

PDT

RegisCavalcante (PPS)

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935

Fernando Zuppo

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espiritô Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1° Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
AntOnio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci. Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Carneiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luis Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Freire Júnior AntOnio do Valle
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leilão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José Indio Pedro lrujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themistocles 5aqIpaio
Nair Xavier Lobo 3 w.gu.
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcãntara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho Odilio Balbinotti
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi
1 vaga 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genolno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson PellegriÍ'lo
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair BoIsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes

PTB
Caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSOB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Unhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Lima Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PFL
Suplentes

De Velasco

Fax: 318·2170

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel CaNalho

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

PSOB

PMOB

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Cabo Júlio
secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente: José Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSOB)
Titulares

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

PTB
Celso Giglio Max Mauro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
1 vaga Remi Trinta

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2" Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
3° Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão Sessim

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2" Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares Suplentes

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

PT

AJex Canziani
Antonio Cambraia

Lídia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Elcione Barbalho
4 vagas Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

PFL
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

PMOB
Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vaga

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

PPB

PTB

POT

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Chico da Princesa

Airton Dipp



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas .

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1° Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
3° Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luis Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

POT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

Sampaio Dória
Silvio Torres

Suplentes

Eunlcio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Caio Riela
Iris Simões

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luis Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pauderney Avelino
Pedro Bittencourt

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

PSOB

Titulares

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMOB

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

Luiz Salomão

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

PTB

PFL

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

PT
Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

PPB

Evilásio Farias
1vaga

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1°Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB) .
2° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

1 vaga

Eduardo Seabra (PTB)



Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Titulares

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Atceste Almeida (PMOB)
2° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Suplentes

1 vaga

Nilton Capixaba

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

Haroldo Lima

PTB

PDT

PPB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

PFL

Oarcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMOB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Presidente: Alceu Collares (POT)
1°Vice-Presidente: Enio Bacci (POT)
2° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)
Titulares

Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4·s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Ricardo Maranhão

Olímpio Pires

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadão Gomes

Albérico Cordeiro

Suplentes

Cunha Bueno
Nelson Meurer

Pedro Corrêa

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia
Avenzoar Arruda

Fernando Zuppo

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Or. Heleno
Luís Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Regis Cavalcante (PPS)

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Max Mauro

Serafim Venzon

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Fernando Diniz
Hélio Costa
Joio Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feij6

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

PFL
Airton Oipp (POT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Anfbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

Arlindo Chinaglia
Femando Ferro
1 vaga

PMDB

PSDB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
2 vagas

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgllio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocei
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSDB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feij6

Saulo Pedrosa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



Magno Malta
Renilto Leal

Alceu Collares
Enio Bacci

PTB

POT

Bloco PSB, PCdoB

Celso Giglio
Max Mauro

Dr. Hélio
Serafim Venzon

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3° Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Luiza Erundina
1 vaga

PPS

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga

Suplentes

Almeida de Jesus (PL)
João Magno

Nilson Mourão
Pedro Celso

Ricardo Berzoini

José Carlos Elias
Josué Bengtson

Basílio Villani
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Ricarte de Freitas

Sérgio Reis
Vittorio Medioli

Giovanni Queiroz
Miriam Reid

Barbosa Neto
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Gessivaldo Isaias

Jorge Costa
Múcio Sá

Osvaldo Reis
Wilson Santos

Almir Sá
Augusto Nardes

Telmo Kirst
1 vaga

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

Titulares

PFL

José Borba (PMDB)

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi

POT
Luis Eduardo (S. Part.)
Wanderley Martins

PPB

Carlos Santana
Luiz Sérgio
Philemon Rodrigues (PMDB)J
Teima de Souza
Wellington Dias

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo (PPS)
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
Marcelo Teixeira

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

PTB

PSOB
Aloizio Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Mário Negromonte
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Silvio Torres
1 vaga

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

PMOB

.Airton Cascavel
João Tota
José Chaves (PMDB)
1 vaga

Cabo Júlio

Suplentes

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Títulares

PFL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro João Ribeiro
Luciano Castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMOB
Laire Rosado Eunicio Oliveira
Pedro Celso (PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Pinheiro Landim
Zaire Rezende 1 vaga

PSOB
Alex Canziani Arthur Virgílio
Alexandre Santos José Militão
Jovair Arantes Lúcia Vânia
Marcus Vicente Marcio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

POT
Vivaldo Barbosa Euripedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

PTN
Fátima Pelaes (PSOB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga



Suplentes

Fax: 318-2125

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli

Pauderney Avelino

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

PSDB

PMOB

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Virgilio Guimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério Araújo
Jairo Bolsonaro 3 vagas
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB
José Carlos Elias Eduardo Seabra
1 vaga Renildo Leal

POT
José Thomaz NonO (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Bloco PSB, PCdoB
Haroldo Lima 2 vagas
Pedro Valadares

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barb"alho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
No'175, DE 1995, QU!=. "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

PFL

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
'1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB) -
2" Vice-Presidente: Antonio Palocei (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Eduardo Paes (PTB)
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

Suplentes

Agnaldo Muniz

Suplentes

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciario Castro

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

João Ribeiro
José Melo

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Renildo Leal

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Dr. Benedito Dias
João Tota

Sérgio Barros (PSDB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

Eurlpedes Miranda •. '
Bloco PSa•.PcdoB

COMlssAo DA AMAZONIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1° Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

PT

PSDB

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Luiz Femando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

PMDB

Anivaldo Vale
João Castelo·
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

PDT

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Josué Bengtson

PFL

PPB

A1dir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer
1 vaga

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexoli' o!

Telefones: 318-6998/318-6999 fi 6970

COMISsAo DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C.' Pannunzio (PSDB)
1° Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
2" Vice-Presidente:,Synval Guazzelli (PSDBj
3° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

PFL



Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vãnia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
Luiz Salomão

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

PMOB

Paulo Braga
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgilio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
José Carlos Elias

2 vagas

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abflio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus' Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
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
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, pedoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas .. De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7Ô56

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARseER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR ôÊp(J'fÂi:>O JOSÉ GENOiNO E
OUTROS; QUE '~At.;rERAA REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DEEME;NDA CONSTITUCIONAL
N° 626, DE 1~98, D,O.p:PDER I;XECUTIVO,QUE
"ALTERA DISPOSITIYOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE'A INclUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO'

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO JUizO COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
'DA MARINHA, DO EXÉRCITO EDA

.... . AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
P~ÓVID~NCIAS",APENSADA ÀQUELA

proposjÇã.q:. f:lEC 0498/97 Autor: JÓ~~'qenoíno e outros
Presidente;,..
1° Vice-Presidente:
2° Vice;,Presldente:
3° Vice~Ptésidente:



Titulares

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
werner Wanderer

PFL

PMOB

Suplentes

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

Joêo Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

POT
Wanderley Martins 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposiçao: RCP 0001199 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
10Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
30 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Suplentes

Eunicio Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PMOB

Secretária: Carmem Guimarêes Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1°

DO ARTIGO N° 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 2° DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALiSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Henrique Eduardo Alves
Joêo Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Proposiçêo: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
10Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
30 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Camara
Vic Pires Franco

Remi Trinta

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
~ vagas

Antonio Feijêo
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

1 vaga

José Genofno
Paulo Delgado

2 vagas

6 vagas

Ary Kara
Celso Russomanno

Joêo Tota

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Camara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PTB

POT

PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

Cabo Júlio

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Neiva Moreira

Joêo Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgilio Guimarêes
Waldomiro Fioravante

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Henrique Eduardo Alves
Joêo Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Eber Silva (PDT)
Laura Cameiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastiêo Madeira



PSOB
Anivaldo Vale Alberto Goldman
Ayrton Xerêz Fernando Gabeira (PV)
José Thomaz NonO Marisa Serrano
Luis Eduardo lenaldo Coutinho
Roberto Brant 2 vagas
Vittorio Medioli

PT
. Dr. Rosinha Regis Cavalcante (PPS)

Gilmar Machado 3 vagas
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo José Janene
Oliveira Filho Robério Araújo
Wagner Salustiano 1 vaga

PTB
Albérico Cordeiro Iris Simões
José Carlos Martinez Murilo Domingos

PDT
Neiva Moreira Agnaldo Muniz

Suplentes

Edison Andrino
Milton Monti

Osmãnio Pereira
3 vagas

Teima de Souza
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

lenaldo Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposiçllo: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
30 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)

Eurico Miranda
Herculan~ Anghinetti

Titulares

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Átila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro BittencoUrt
Raimundo Colombo

João Paulo José Genoíno
Marcelo Déda Paulo Delgado
Professor Luizinho Virgílio Guimarães

PPB
Arnaldo Faria de Sá 3 vagas
Herculano Anghinetti
José Linhares

PTB
Eduardo Seabra Caio Riela
Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia

POT
Coriolano Sales Fernando Coruja

Suplentes

Gilmar Machado

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
lulaiê Cobra

PT

PFL

PSOB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)
Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo 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

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
20Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Titulares

Geraldo Magela

Aro/do Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgilio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga



Hugo Biehl Jonival Lucas Júnior
PTB

Caio Riela Iris Simões
Rodrigo Maia Renildo Leal

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
~ Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Proposição: PLP 0008199 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Unhares (PPB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
3° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

Dr. Hélio

Remi Trinta

Geraldo Magela
João Magno

Luci Choinackí
Luiz Mainardi

Nilson Pinto
Roberto Rocha

4 vagas

Anibal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé Indio (PMDB)

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Adauto Pereira
Dr. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

PT

PFL

PTB

PPB

POT

PSOB

PMOB
Ana Catarina
Armando Abflio
Edinho Bez
João Matos
Jorge Alberto
1 vaga

Alceu Collares

Alcione Athayde
José Linhares
Robério Araújo

Almerinda de Carvalho
Aracely de Paula
Betinho Rosado
José LQurenço
Roland Lavigne
Rubens Furlan
Werner Wanderer

Adolfo Marinho
José Teles
Juquinha
Lidia Quinan
Ricarte de Freitas
Sérgio Reis

lris Simões
Renildo Leal

Henrique Fontana
José Pimentel
Virgflio Guimarães
Walter Pinheiro

Blo,co (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos de Jesus
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPÊCIAL DESTINADA A .
ANALISAR O·PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° OS, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A ~ELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNiCípIOS, S~AS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVID~NCIACOMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVID~NCIAS"

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

Antônio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Pastor Amarildo
Robério Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSOB)
Walfrido Mares Guia

PT

PFL

PTB

PPB

PSOB

PMOB
Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro .
Nilton Baiano

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canédo
Saulo Pedrosa

Celso Giglio
Max Mauro

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado



Ricardo Maranhlo Sérgio Novais
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

secretário: Erles Janner Gorini
Local: serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1899, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11, 11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPOE SOBRE PRINClplOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEMASSIIALTERAALEI~ARN064,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposiçao: PLP 0018199Aub: Poder Executivo

Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
10Vice--Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
:zo Vice·Presidente: Carlito Meras (Pf)
30 Vice.Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

PTB

PSDB

1 vaga

Duilio Plsaneschi

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

Pompeo de Mattos

, Suplentes

Joio Grandlo
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton temer

AntOnio do Valle
Armando Monteiro

FlAvio Derzi
Freire Júnior
Milton Monti

1 vaga

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

Joio Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Rodrigo Maia (PTB)

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PFL

PT

PDT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Luiz Salomão

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Titulares

Edinho Bez
Eunlcio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Rodrigo Maia

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Enio Bacci

Murilo Domingos
1 vaga

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Bloco (PSB, PedoB)
Sérgio Miranda Eduardo Campos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Luciano Bivar
secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRAMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO.
ARTIGO 192, DA CONSTITUIÇAo FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
10Vice·Presidente: Rubem Medina (PFL)
:zo Vice·Presidente: Ricardo Berzoini (Pf)
30 Vice--Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Celso Jacob

Celso Giglio

Ben·Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Múdo Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Loblo
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

André Benassi
Ayrton Xerêz
Joio Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

PDT

PPB

PMDB

Bloco (PSB, PedoB)

1 vaga

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Murilo Domingos

Alolzio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Armando Monteiro
Carlos Dunda
cezar Schirmer
GastA0 Vieira
Pedro Novais
1 vaga

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Megela
Joio Fassarella



Sérgio Miranda

Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFl)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318·7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Atila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente: Themfstocles Sampaio (PMOB)
20Vice-Presidente: Teima de Souza (pn
30 Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1996, QUE "DA NOVA REDAÇÃO À ALINEA

"e" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2" Vice-Presidente: Marcelo Déda (pn
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

Titulares

Titulares

Affonso Camargo
Atila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes ParcianeJlo
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themfstocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Suplentes

AntOnioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Freire Júnior
GastA0 Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

Aloizio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

3 vagas

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

Almerinda de Carvalho
AntOnio Jorge
Or. Benedito Dias
Gervésio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
Joio Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Loblo

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcimtara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)

PTB
Celso Gigio José Carlos Elias Nelson Marquezelli

1 vaga Renildo leal 1 vaga

POT
Airton Oipp Coriolano Sales

Enio Bacci
Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio Vanessa Grazziotin José Antonio

PTB

POT

Max Mauro
Nilton Capixaba

Coriolano Sales

Djalma Paes



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSLl
Bispo Wanderval Ronaldó Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS G()VERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.

Luciano Castro
Raimundo Santos

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

José Melo
Luis Barbosa

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascável (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué Bengtson
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros

Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

2 vagas

1 vaga

2 vagas

Fátima Pelaes
Sérgio Carvalho

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

Jorge Costa

Elton Rohnelt
Expedito Júnior

Francisco Rodrigues
LuIs Barbosa

PT

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Nilton Capixaba

João Tota
Luiz Fernando

Eicione Barbalho
Jurandil ' Juarez
Luiz Bittencourt

..,
Proposição: RCP 0033/93 Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator:'
Titulares Suplentes

PDT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (PDB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de ofício pelo Presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA pOLíTICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

Badu Picanço
João Castelo
Nilson Pinto

Francisco Garcia
Ildefonço Cordeiro
Pauderney Avelino
Zila Bezerra

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

1 vagc!

1 vaga'

';c'; ;:Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

PFL

PDT

Bloco (PSB, PcdoB)

Olimpio Pires

Elton Rohnelt
Francisco Garcia

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA .,'
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI '

Proposição: RCP 0013/95 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes

Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMDB
Carlos Dunga Philemon RodrigLÍes
AncistOnio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSDB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luís Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1vàga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marqueiellj



POT Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL
'Sérgio Barros (PSDB) Euripedes Miranda Eujácio Simões Robério Araújo

Bloco (PSB, PCdoB) PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

AutOr: Poder Executivo

Suplentes

1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Servo de CPI, Anexo li, Sala 151-8
Telefone: 318-7051

Proposiçao: PEC 85/99

Presidente: Rubem Medina (PFL)
1° Vice-Presidente: José MilitA0 (PSD8)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMD8)
Titulares

1 vaga Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 ' Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo SimOas (PT)
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Jaime Fernandes
José Thomaz NonO
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Rubem Medina

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basilio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

Fernando Gonçalves

Pompeo de Mattos

PFL
Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

PMOB
6 vagas

PSDEf'
'''''' Alex Canziani

Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

PT
4 vagas

PP8
Eliseu Moura

Márcio Reinaldo Moreira
Simio Sessim

PTB
Walfrido Mares Guia

POT
Celso Jacob

Titulares

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

Ana Catarina
Anibal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé '(ndio

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
NilO Coelho
Rafael Guerra
Zu/aiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2, vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
~ vaga

Celso Giglio
Max Mauro

PFL

PMD8

PSOB

PT

PP8

PTB

Suplentes

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

RoJand Lavigne

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

José Pimentel
3 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Sérgio Miranda

810co PSB,PC do 8

Eduardo Campos
Eber Silva

Pedro Eugênio

POT
Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga



Philemon Rodrigues PTB
, 5 vagas Caio Riela Iris Simões

PV

Bloco (PL, PST; PMNfPSO,PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga Airton Cascavel ~
Secretario: Sflvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Ane4êo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Hugo Biehl

Carlito Merss

Domiciano Cabral
1 vaga

Nelson Marchezan
1 vaga

Gervásio Silva
Raimundo Colombo

PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORR~NCIADE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA

,~, PDT

Osvaldo Biolchi
Renato Vianna

Luis Carlos Heinze

Vicente Caropreso
Veda Crusius

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EIIIIENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O'INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Propo~i~p: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros
Presidénte:Rubens Furlan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3°Vice.~f~~idente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)-

José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt

Pompeo de Mattos Serafim Venzon

Bloco (PSB, pedoB)
Paulo Baltazar Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva
secretario: Valdivino Tolen~no Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefone: 318-7063

Fernando Marroni

Proposição: ReqiJerimento Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PT)
1° Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
2° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)
Titulares Suplentes

Andr4 .• Benassi
Feu'Rosa

José MilitA0
Nelson 'otoch

2 vagas

Fernandâ'ferro
Geraldo Mfrgéla

José PimentaI
Waldir Pires, ,., ~ '.- ...

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

;·,.i; ,

Celso Russorriann'o
2 vagas.

PFL

PT

PPS

PTB

PPB

PSDB

PMDB
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Luiz Antonio Fleury Caio Riela
Roberto Jefferson Fernando Gonçalves';

POT '
José Roberto Batochio Coriolano sales "

.~\, "

Bloco (PSB, PCdoB), \
José Antonio Aldo Rebelo:

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Lincoln Portela JoAo Cald"1s'

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Vicente Arruda
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar di!l'Castrà
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 ,FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPEC1ALDESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR:PARECERSOBRE AS

EMENDAS DO SENADO J=EDERAL AO
PROJETO DE LEI NO'634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL';
Proposição: PL 0634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)\l
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi {PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes



vaga

2 vagas

Suplentes

vaga

Arthur' Virgílio
2 vagas

Renildo Leal

Eurico Miranda
Simão Sessim

Adaudo Pereira
Airton Roveda

Expedito Júnior
Paulo Braga

Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

1 vaga

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Seabra

1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Ssala 139-B
Telefone: 318-6879 /318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Sérgio Barros

Antônio Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

Anivaldo Vale
Ricarte de Freitas
Xico Graziano

Alcestes Almeida
Confúcio Moura
Jorge Costa

Titulares

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Almir Sá
Gerson Peres

Suplentes

Luiz Carlos Heinze
Nelson Meurer

1 vaga

Nelson Marquezelli
1 vaga

Paulo Rocha
3 vagas

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Ney Lopes
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia (PTB)

Luciano Castro (PFL)
Paulo Mourão

Sérgio Reis
3 vagas

Darcísio Perondi
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Themístocles Sampaio
2 vagas

PFL

PT

PTB

PPB

POT

PSOB

PMOB
Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

José Carlos Elias
Josué Bengtson

Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Cleuber Crneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Titulares

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
João Pizzolatti

Adão Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhão Inácio Arruda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Paulo José Gouvêa

Fernando Gabeíra (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DA VERBA
DA TAXA DE ORGANIZAÇÃO E

REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE
BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A

ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO$
NATURAIS .RENOVÁVEIS -IBAMA

Proposição: RCP 0014/95 Autor:João Maia aO, outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

PT

PFL

PSDB

PMDB
Darcfsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Rita Camara
Zaire Rezende
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Adão Pretto

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Neut()1l Lima (PFL)Celso Jacob



Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Haroldo Lima Pedro Valadares
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

PPB
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)
1 vaga

PTB
Fernando Gonçalves

Magno Malta
PDT

1 vaga
Bloco (PSB, PCdoS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

PV
Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
10Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2" Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
30 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB,PCdoB

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Pedro Wilson
1 vaga

Ary Kara

Duilio Pisaneschi

Or. Hélio

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTS

PDT

Aldir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Aloizio Santos
2 vagas

Padre Roque
1 vaga

João Tota

1 vaga

Fernando Zuppo

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
.Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Darclsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
1 vaga

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Ildefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

1 vaga

4 vagas

Carlos Cury
Júlio Redecker

Nela Rodolfo (PMDB)

Fernando Gonçalves
Magno Malta

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela João Caldas

Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318·7062/318-2140 Fax: 318-2140

Haroldo Lima Pedro Valadares
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Rodrigues Paulo José Gouvêa

PV
Fernando Gabaira Ben·Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428



COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇAo N° 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇAo CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUizES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
1° Vice-Presidente: Alberto MourAo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

Proposição: PL.4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PC do B)
Agnelo Queiroz 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas Almeida de Jesus

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL,PST, PMN, PSD, PSL
Paulo José Gouvêa . De Velasco

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Atila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer .
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múclo Sá
1 vaga

Antonio Feijão
Uno Rossi
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

Roberto Jefferson

Fernando Coruja

Rubens Furlan

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

PPS

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
ZUa Bezerra

6 vagas

Anivaldo Vale
Arthur Virgílio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Hugo Biehl
Pedro Corrêa

Ricardo Barros

Eduardo Seabra

1 vaga

Ayrton Xerêz

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens FurJan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duílio Pisaneschi
1 vaga

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

POT

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Roberto Pessoa

1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6° DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL". (DIREITOS
SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
1° Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARAGRAFO 7° DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFLAlmerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

PMDB

PSOB

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonça Cordeiro

Luis Barbosa
Roberto Pessoa

1 vaga

Armando Abílio
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

PMOB

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonça Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Udia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

PT

Badu Picança
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6 .
Zulaiê Cobra

PSOB
Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picança

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

PPB

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

PT
Antonio Carlos Biseaia

Carlos Santana
Fernando Marroni

Wellington Dias

Celso Russomano
José Linhares
1 vaga

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga
Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

PPB
Jair Bolsonaro

2 vagas

Bloco (PSB, PcdoB)
Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio Eujácio Simões

PPS
1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

R~is Cavalcante

Wanderley Martins

Roberto Jefferson

POT

PTB
Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, pedoB)

Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
PPS

Eurípedes Miranda

Airton Cascavel
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo ComissOes Especiais, Anexo 11, S·ala165-B
Telefone.: 3186874

Serafim Venzon

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

POT

Eduardo Seabra
1 vaga

Eber Silva



AntOnio Geraldo
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Jairo Azi
José Ronaldo

2 vagas

Confúcio Moura
Jorge Costa

Ricardo Noronha
Teté Bezerra

2 vagas

PMDS

Almerinda de Carvalho
Francisco Coelho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Paes Landim
Ursicino Queiroz

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR DISPOSITIVO AO ART. 195 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL. (RECURSO DA
SEGURIDADE SOCIAL AO SUS)

Proposição: PEC 82/95 Autor: Carlos Mosconi e Ouatros
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Darcisio Perondi (PMDB)
20 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
3° Vice-Presidente: Henrique Fontana (PT)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Armando Abllio
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Lídia Quinan (PSDB)
Maria Elvira
Pinheiro Landim

Suplentes

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

PFL

PMDB

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator; André Benassi (PSDB)

Titulares

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

PSDB

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas
Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Osmãnio Pereira (PMDB)
Rafael Guerra
Vicente Caropreso

PSDB
Alexandre Santos
Eduardo Barbosa

Fãtima Pelaes
Jovair Arantes

Pedro Henry
1 vaga

Celso Giglio Airton Dipp

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Fetter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi

PT

PPB

PTB

Aloizio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

Antonio Palocci
Iara Bernardi

2 vagas

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

PT

PPB

PTS

PDT

Angela Guadagnin
Antonio Palocei
Carlos Santana

Maria do Carmo Lara

NUton Baiano
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

2 vagas

Enio Bacei

PV

Bloco (PSB, PCdoB
José Antonio vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318 0767

Enio Bacei
POT

vaga Bloco (PSB, PCOOB)

Jandira Feghali Evilásio Farias

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Pedro Canedo Marcos de Jesus

PV
Fernando Gabeira 1 vaga
Secretãrio(a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo Comissões Expeciais, Anexo li. Sala 165-B
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140



Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basílio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Fernando Coruja José Roberto Batochio
Bloco (PSB, PCdoB)

Evilásio Farias José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 16B-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPOE 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"

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
FISCALIZAR OS EXERCíCIOS DE

EMERGÊNCIA NA USINA NUCLEAR ANGRA 11
Proposição: Autor: Deputado Fernando Gabeira
Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
2° Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Fernando Gabeira (PV)

Titulares Suplentes
PFL

Ronaldo Vasconcellos 1 vaga
PMDB

Glycon Terra Pinto 1 vaga
PSOB

Antonio Feijão 1 vaga
PT

Luiz Sérgio 1 vaga
PPB

Jair Bolsonaro 1 vaga
PTB

Eduardo Paes 1 vaga
POT

Agnaldo Muniz 1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Pastor Valdeci Paiva 1 vaga
PPS

Regis Cavalcanti 1 vaga
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Expeciais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERfoDO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUfDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros-
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Dr. Heleno
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas
Silvio Torres
Vicente Arruda

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Suplentes

Átila Lins
Elton Rohnelt

Gervásio Silva
Ildefonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Pedro Pedrossian

Roberto Pessoa

Hermes Parcianello
José indio

Osvaldo Reis
3 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

4 vagas

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

Josué Bengtson



POT

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo de Comissões Especiai, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

Celso Jacob Fernando Coruja
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas' Almeida de Jesus

Ollpio Pires WliIiderley Martins
Bloco (PL,'PST, PMAt PSOi'PSL)

Eujácio Simões Almeida de Jesus

1 vaga

Suplentes

Edinho Araújo

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Cláudio Cajado
Francisco Coelho

Lael Varella
Neuton Lima

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

6 vagas

Suplentes

Henrique Fontana
3 vagas

B. Sá
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

3 vagas

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

PT

PFL

PPB

PTB

PMOB

'PSOB

Blbco (PSB, PCdoB)

PPS

Arlindo Chinaglia
Geraldo' Simões
José Pil'i)entel
Marcelo '., Déda

Herculano .Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa,. -0.

José Carlos Aleluia
José Ronaldo
Lu[s Barbosa
Medeiros
Moreira Ferreira'
Mussa Demes'
Roland Lavigne

Jandira Feghali

Titulares

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Eunício Oliveira
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
Pedro Irujo

Alexandre' Santos
Carlos Mosçqni
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

Pedro Eugênio

PFL

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

1 vaga

Albérico Cordeiro Fernarld'ó'Gonçalves
José Carlos Elias

Alcione Athayde
Francisco Silva

,'Júlio Redecker

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Aloizio Santos
,Chico da Princesa

Feu Rosa
Mareio Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darc[sio Perondi
Múeio Sá

Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

Suplentes

Aldir Cabral
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PFL

PT

POT,

PTBI

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PSS;'PCdoB)

PV

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonça Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alberto Goldman
Basilio Villani
Mário I'legromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Duilio Pisaneschi

Titulares

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPOE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Jandira Feghali

Airton Cascavel (PPS) Edinho -Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Servo De Comissões Especiais, Anexo W'Sala 129-B
Telefone: 318-8434

Proposição: PEC 136/99

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)



Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)·
Bispo Wanderval Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho .
Local: Serviço de CPI, Anexo \I
Telefone: 318-7063

PMDB
Flávio Derzi Eunicio Oliveira
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho JoAo Colaço

PSDB
Carlos Mosconi Luiz Ribeiro
Nelson Marchezan Max Rosenmann
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
lris Simões Renildo Leal

PDT
Alceu Collares Airton Dipp

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇAO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇAo, SUBsiDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"·
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: GastA0 Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Fernando Marrani (Pf)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes Secretário: Erles Janner Costa Gorini

Local: servo de ComiSSOes Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

1 vaga

Silas Câmara
·1 vaga

4 vagas

Barbosa Neto
Marçal Filho

Osvaldo Reis
3 vagas

Jutahy Júnior
Uno Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Saulo Pedrosa
1 vaga

Clementino Coelho

Mauro Fecury
Nice Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Raimundo Colombo
Robson Tuma

Gerson Peres
Romel Anlzio

Yvonilton Gonçalves

PT

PTB

PDT

PPS

PPB

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêaf Almeida de Jesus
Bloco (PSB, PCdoB)

Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Jonival Lucas Júnior

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

Jaime Martins
Jolio Ribeiro
José Ronaldo
José Thomaz NonO
Luciano Castro
Paulo Marinho

Givaldo CarimbA0

Adelson Ribeiro (PSC)
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

Márcio Bittar

Cezar Schirmer
GastA0 Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

José Carlos Coutinho
PFL

Darci Coelho



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DCCUMENTAÇAO E INFORMAÇAo'

COORDENACÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -199atHl99

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85·7365-057·5

R$ 2.20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PRO:rEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

RS 5.5'p

SEMINÁRIO M.EIOS DE COMUNICAÇÃO E
DIVERSIDADE RACIAL

SEMtNÁRto
. JlIJEl~ DI

t:lJ!/JYHJCnt.---m
. ::~

.b!lJ!?.51!:1nD!
$!-F.j"~.1 f} L

ISBN: 85·7365-058-3

R$ 3.30

DEPARTAMENTO MEDICO: MANUAL DO
. USUÁRiO

ISBN: 85-7365-054-0

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

RS 3.30

QLJEM FOI QUEM NA ASSEMBLÊIA
.. CONSTlTUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-{)2.9-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

RS 18.92

LocaIS oe venoa: Mídia Llvrana. Ed. PrtnCIOal e Anexo IV ela'C~mara elOS Deoutaáôs.. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Cooroenacão oe Publlcacães. Teletone: (061 \ 318-6865. . __<_~ .



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-736~39-7

R$1,32

RELATÓRIO DA /I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-04Q.O

R$ 5,50

SfNTESE DOS TRABALHOS: COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO, JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

-CCJR

ISBN: 85-7365-042·7

RS 6.60

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

ISBN: 85-7365-045-1

R$1,43

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$ 3,30

PRINCIPAIS DEBATES DA SESSÃO
LEGISLATIVA DE 1997

, W;""1)AIAt".rV,1

<.:OMlssAo OI';
<':()l'ltõn-rUlçhO
F. '11"'·' I<;A. 1: OI:

k.F.f)A.(.:AO

ISBN: 85-736~51-ô

R$11,OO

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principàl e Anexo IV da CAmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InfonnaçOes: Coordenação de Publicações; Telefone: (061) 318-6865.



SENADO,
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES (

I

EDlçÃobe HOJE: 328 PÁGINAS


