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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N!! 2, DE 2000 (*)

Aprova o texto da Convenção Internacional Contra a Tomada de Reféns,
concluída em Nova Iorque, em 18 de dezembro de 1979, com a reserva prevista no § 2!!
do art. 16.

O Congresso Nacíonal decreta:
Art. 1!! É aprovado o texto da Convenção Internacional Contra a Tomada de Reféns, concluída em

Nova Iorque, em 18 de dezembro de 1979, com a reserva prevista no § 2º do art. 16.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem

revisão da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de janeiro de 2000. - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do

Senado Federal, no exercício da Presidência.

(*) o texto da Convenção acima citada está publicada no DSF de 9-1-99.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 3, DE 2000 (*)

Aprova o texto do Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos
Penais, concluído em São Luiz, República Argentina, em 25 de junho de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Protoçolo de AssistênciÇi Jurídica Mútua em Assuntos Penais, concluído

em São Luiz, República Argentina, em 25 de junho de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam

resultar em revisão do referido Protocolo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de janeiro de 2000. - Senador Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do

Senado Federal, no exercício da Presidência.

(-) o texto do Protocolo acima citado está publicado no DSF de 30-1-99.
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DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA
21 SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA,
DA 51' LEGISLATURA, EM 26 DE JANEIRO
DE 2000

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

sessão anterior
111 - Leitura do expediente

OFíCIOS

Nº 27100 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Darcísio Perondi passa a integrar a
CPI destinada a investigar os reajustes de preços
e a falsificação de medicamento, materiais hospi
talares e insumos de laboratórios em substituição
ao Deputado Flávio Derzi. 03753

Nº 1.197/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, comu
nicando que a referida Comissão apreciou o PL
nº 390-A/99. 03753

Nº 1.201/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, comu
nicando que a referida Comissão apreciou o PL
nSl 590-B/99. 03753

Nº 1.232/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, encaminhando a
PEC nº 308/96, apreciada pela referida Comis-
são......................................................................... 03754

Nº 1.216/99 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente em exercício da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, comu
nicando que a referida Comissão apreciou o PL
nSl 4.072-A/98 e seus apensos.............................. 03754

Nº 1.217/99 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente em exercício da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, comu
nicando que a referida Comissão apreciou o PL
nSl 391/99. 03754

NSI 1.221/99 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente em exercício da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, encami-
nhando a PEC n!2 115/95 e apensadas. 03754

NSI 398/99 - Do Senhor Deputado Max Ro
senmann, Presidente em exercício da Comissão
de Finanças e Tributação, comunicando que a re
ferida Comissão concluiu, no mérito, pela rejei
ção do PL nl! 208-N99 e do PL nll 366/99, apen-
sado....................................................................... 03754

NI! 219/99 - Do Senhor Deputado José Mú
cio Monteiro, Presidente da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público comu
nicando que a referida Comissão apreciou o PL
nº 611/99. 03754

Nº 258/99 - Do Senhor Deputado José
Múcio Monteiro, Presidente da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público, comu
nicando que a referida Comissão apreciou o PL
nQ 4.687/99. 03755

Nº 191/99 - Do Senhor Deputado Marcelo
Teixeira, Presidente da Comissão de Viação
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são rejeitou o PL nº 1.088/99. 03755

REQUERIMENTO

- Do Senhor Deputado Iberê Ferreira, soli
citando voto de pesar pelo falecimento do Mon·
senhor Expedito Sobral de Medeiros..................... 03755

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei nº 2.356, de 2000 (Do Sr.
Paulo Feijó) - Dá nova redação ao art. 89 da Lei
nQ 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 03757

Projeto de Lei n!2 2.357, de 2000 (Do Sr.
Márcio Matos) - Extingue o Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Auto
motores de Terrestres, ou por sua Carga, a Pes
soas Transportadas ou Não, cria contribuição ao
FNS, INSS e Denatran e dá outras providências. . 03760

Projeto de Lei nSl 2.358, de 2000 (Do Sr.
Nelson Proença) - Altera a Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, dispondo sobre a propaganda
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eleitoral por meio de Serviço de Valor Adiciona- suas respecl'ivas planilhas e prestações de erJil-
do, inclusive Internet, e dá outras providências.... 03761 tas........................................... 0377'j

Projeto de Lei nO 2.359, de 2000 (Do Sr. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Olímpio Pires) - Institui o ano de 2002 como Projeto de decreto Legislativo nO 367-C,
"Ano Nat;;ional Carlos Drummond de Andrade", e de 1996 (Da Comissão de Relações Exteriores
dá outras providências. 03764 e de Defesa Nacional) - Mensagem nO 8/95 -

Projeto de Lei nO 2.360, de 2000 (Do Sr. Aprova o texto do Acordo sobre Promoção e
Paulo Paim) - Acrescenta dispositivo na Conso- Proteção dl~ Investimentos, celebrado entre o
Hdação das Leis de Trabalho, aprovada pelo Governo da República Federativa do Brasil e o
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, e Governo do Reino Unido da Grã-Bretenha e
na Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, para es- Irlanda do Norte, em Londres, em 19 de julho de
tender o direito à licença e ao salário-maternidade 1994; tendo pareceres: da Comissão de Econo-
por motivo de adoção de menor.... 03764 mia, Indústria e Comércio, pela aprovação (Re-

Projeto de Lei nO 2.361, de 2000 (Do Sr. lator: Deputado Rubem Medina); e da Comissão
José Carlos Coutinho) _ Veda a criação, reprodu- de Constituição e Justiça e de Redação, pela

constitucionalidade, juridicidade e técnica legisção, importação e comércio e determina a cas-
tração de cães da raça Pit Buli e Rotweiller já lativa (Relator: Deputado Nilson Gibson). Pare

ceres à Emenda de Plenário: da Comissão de
existente no território naciona!............................... 03766 Economia, Indústria e Comércio, pela aprova-

Projeto de Lei nO 2.362, de 2000 (Do Sr. ção, com wbemenda (Relator: Deputado João
José Carlos'Coutinho) - Dispõe sobre a utiliza- Fassarella); e da Comissão de Constituição e
ção de recursos do Fundo de Garantia do Tempo Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
de Serviço do Trabalhador, para a quitação de juridicidade e técnica legislativa (Relator: Depu-
prestações atrasadas no âmbito do Sistema Fi- tado Marcos Rolim). 0377'i
nanceiro de Habitação......................... 03767

Projeto de Decreto Legislativo nO 313-A, de
Projeto de Lei nO 2.365, de 2000 (Do Sr. Au- 1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de

gusto Franco) - Dá nova redação ao art. 3° e pará- Defesa Nacional) - Mensagem nO 680/99 ~ Apro-
grafos da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, que va o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
"dispõe sobre restrições ao uso e à propaganda de blica Federativa do Brasil e do Governo dos
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medica- Estados Unidos Mexicanos de Cooperação entre
mentos, terapias e defensivos agrícolas nos termos as Academias Diplomáticas de ambos os Países,
do art. 220 da Constituição Federal....... 03767 celebrado 'em Brasília, em 27 de abril de 1999;

Projeto de Lei nO 2.366, de 2000 (Do Sr. tendo parecer da Comissão de Constituição e
Welinton Fagundes) - Dispõe sobre o Dia Nacional Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
do Idoso. "....... 03768 juridicidade e técnica legislativa (Relator: Deputado

INDICAÇOES Mendes Ribeiro Filho). 03795

Indicação nO 728, de 2000 (Do Sr. Jovair PROJETO DE RESOLUÇÃO
Arantes) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- ProjElto de Resolução nO 49-A, de 1999 (Da
médio do Ministério da Educação, a criação da Mesa) - Altera díspositivos da Resolução nO 18,
Escola Federal Agrotécnica de Mozarlândia, no de 26 de novembro de 1971, e dá outras provi-
Estado de Goiás. 03769 dêncas; tendo parecer da Comissão de Constitui-

Indicação n° 729, de 2000 (Do Sr. Clemen- ção e Justiça e de Redação pela constitucionali-
tino Coelho) _ Sugere ao Poder Executivo, por dade, juridicidade e técnica legislativa deste (Re-
intermédio do Ministério da Integração Nacional, lator: Deputado Paulo Magalhães). 0379,8
que a Barragem de Três Marias e o seu Reserva- ERRATA
tório, ativos de propriedade da Codevasf, sejam Projeto de Lei nos 1.737 e 2.005, de 1999. .. 03805
alienados para alavancar recursos aos projetos SESSÃO SOLENE DE 26.1.2000
de irrigação. 03770

IV - Homenagem
Indicação nO 730, de 2000 (Do Sr. Welinton

Fagundes) - Sugere ao Poder Executivo, por in- Transcurso do Dia Nacional do Aposentado
termédio do Instituto Nacional de Colonização e PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Con-
Reforma Agrária - INCRA, sejam fornecidas có- vite aos 81'S. Zilda Halben Guerra, Presidenta da
pias dos convênios celebrados entre esse órgão Associação de Professores Aposentados do Ma-
e o Município de Rondonópolis, Estado do Mato gistério Público do Estado de São Paulo -
Grosso, nos anos de 1997, 1998 e 1999, com APAMPESP; Roberto Leme, representante do
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Movimento dos Servídores Públicos Aposenta-
dos e Pensionistas - Instituto MOSAP; e João
Resende de Lima, Representante da Confedera-
ção Brasileira de Aposentados e Pensionistas 
COBAP, para composição da Mesa Diretora. .. ..... 03805

ARNALDO FARIA DE sÁ, PAULO PAIM 
Transcurso do Dia Nacional do Aposentado..... ..... 03805

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Con
vite ao Sr. Antônio Rodrigues de Sousa Neto, Pre
sidente do Conselho Executivo da Associação
Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciá-
rias - ANFIp, para composição da Mesa Diretora. . 03807

UBIRATAN AGUIAR - Transcurso do Dia
Nacional do Aposentado......... 03807

OLIVEIRA FILHO (Pela ordem.) - Trans-
curso do Dia Nacional do Aposentado. 03808

LUIZ BITIENCOURT, ARLINDO CHINAGLlA,
FERNANDO COfUJA, CAIO RIELA, JOSÉ ANTONIO,
ALDO REBELO, BISPO RODRIGUES, PEDRO
EUGÊNIO, ROBERTO ARGENTA - Transcurso
do Dia Nacional do Aposentado. 03809

SIMÃO SESSIM, EDISON ANDRINO (Pela
ordem.) - Transcurso do Dia Nacional do Apo-
sentado. 03818

FERNANDO FERRO (Pela ordem.) - Arti
go "Aposentados", de autoria do ex-Senador Fer
nando Henrique Cardoso, publicado na Folha de
S.Paulo em 9 de agosto de 1990.......................... 03819

RITA CAMATA (Pela ordem.) - Transcurso
do Dia Nacional do Aposentado. 03821

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Transcurso do Dia Nacional do Aposentado. Ma-
nifesto da Associação Nacional dos Docentes do
Ensino Superior - ANDES. Convite aos aposen-
tados e pensionistas para solenidade em ho
menagem à categoria na sede da Associação
Nacional dos Procuradores da Previdência Social
- ANPREV. Agradecimento aos convidados e
parlamentares pelo comparecimento à sessão. .... 03821.. .

V- Encerramento
2 - ATA DA 18! sESSÃo, DA CÂMARA DOS

DEPUTAOOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA
'J!! SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, DA
511 LEGISLATURA, EM 26 DE JANEIRO DE 2000

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

sessão anterior
111- Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26-1-2000

IV - Breves comunicações

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Transcurso
do Dia Nacional do Aposentado - 24 de janeiro. .. 03829

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Aprova
ção, pela Casa, da Lei de Responsabilidade Fis-
cal.......................................................................... 03830

MAGNO MALTA (PTB - ES) - Concessão
do Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da
Espanha/1999 aos jornalistas Mônica Torres
Maia e Vannildo Mendes, do jornal O Globo,
pela série de reportagens "Deputado Assassi
no", sobre o ex-Deputado Federal Hildebrando
Pascoal. 03831

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem.) - Existência de defeito em posto de vota-
ção na última fileira do plenário. 03831

CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP. Pela
ordem.) - Dificuldades encontradas pelo orador
para registro da presença em plenário. 03832

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Encaminhamento de requerimento de informa
ções à Presidência da Petrobras sobre a opera
ção do sistema de prevenção de acidentes insta
lado pela empresa no Terminal Petrolífero da
Baía da Ilha Grande............................................... 03832

GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Declara
ção do Ministro Iram Saraiva, do Tribunal de
Contas da União, sobre evasão de divisas do
País por meio de contas CC-5, pagamento de
juros da dívida externa, remessa de lucros de
empresas privatizadas e importações. Posse
dos Deputados José Dirceu, como Presidente, e
Arlindo Chinaglia, no cargo de Secretário-Geral
da nova Executiva do Partido dos Trabalhado-
res.......................................................................... 03832

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - No
meação do Prof. Gilmar Ferreira Mendes para o
cargo de Advogado-Geral da União. 03832

RUBENS BUENO (PPS - PR) - Conside
rações expendidas pelo Senador Paulo Har
tung abonadoras do texto da proposta de Lei
de Responsabilidade Fiscal aprovada na Casa.
Expectativa de mudança da I~gica vigdrante no
sistema financeiro, com significativa melhoria
nos índices de geração de empregos e oportu
nidades para a população brasileira, com a vi-
gência da norma. 03833

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Neces
sidade de regulamentação de dispositivo cons
titucional determinador da instituição de da
ta-base para o reajuste salarial dos servidores
públicos. Propósito de realização, por parla
mentares da Casa, de ato em defesa de políti
ca resgatadora do serviço público e de reco
nhecimento de seus funcionários como priori-
dade para a Nação. 03834
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PAULO PAIM (PT - RS) - Temas aborda
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das Leis do Trabalho - CLT, extensivo às mães
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SE:HGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pela
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documento de identidade oficial para identifica-
ção de idosos .

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Inexistência
de razões para comemoração do Dia Nacional
do Aposentado - 24 de janeiro. diante da atual
política governamental lesiva à categoria. Neces
sidade de mobilização popular para redução do
sofrimento dos inativos brasileiros .

JosE: PIMENTEL (PT - CE) - Transcurso
do Dia do Aposentado - 24 de janeiro .

EUR!PEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Convenil~mcia de entendimento entre as partes
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WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS) 
Realização, na cidade de Esteio, Estado do Rio
Grande do Sul, do IV Encontro da Agricultura
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NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Inve
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03836

03836

03835

03837

03838

03839

03840

03841

ENIO BACCI (PDT - RS) - Transcurso do 1Q90
aniversário de emancipação político-administrativa
do Município de Lajeado, Estado do Rio Grande
do Sul - 26 de janeiro .

ARMANDO ABiLlO (PMDB - PB) - Mani
festação de pesar pelo falecimento do médico
Francisco de Sales Gadelha de Oliveira, do Mu-
nicípio de Sousa, Estado da Paraíba ..

LAEL VARELLA (PFL - MG) - Contrarieda
de à repatriação do menor Elián González Bro
tons para Cuba. Repúdio ao regime ditatorial im-
plantado na ilha caribenha : .

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoS 
AM) - Dados fornecidos pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
em resposta a requerimento da CPI dos Medica
mentos, demonstrativos de superfaturamento
nas importações de matérias-primas destinadas
à indústria farmacêutica. .. ..

ALEX CANZIANI (PSDB - PR) - Satisfa- Clube Rio Grande, do Estado do Rio Grande do
ção com o reconhecimento, pelo Ministério da Sul, pelo transcurso de seu centenário .

Educação, por meio do. Exame Nac~onal de' IBER~ FERREIRA (PPB - RN) - Voto de
Cur~os, e por setores .d~ Imprensa nacl?nal,. da pesar pelo falecimento do Monsenhor Expedito
qualidade de cursos ministrados pela Unlverslda- Sobral de Medeiros em Natal Estado do Rio
de Estadual de Londrina, Estado do Paraná. Grande do Norte : ' .
Cumprimentos ao Reitor, professores, alunos e
servidores pelo sucesso alcançado pelo estabe-
lecimento. 03835

OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR) - Re
gozijo com a aprovação, pela Casa, do projeto
de lei de responsabilidade fiscal... ..

EULER MORAIS (PMDB - GO) - Protesto
contra não-recebimento de demonstrativos sobre
aplicação de recursos originários da Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira 
CPMF, solicitados pelo orador aos Ministérios da
Fazenda, da Saúde e da Previdência e Assistên-
cia Social. ..

MAX ROSENMANN (PSDB - PR) - Aplau
sos às medidas adotadas pelo Presidente Fernan
do Henrique Cardoso com relação à tramitação de
ações trabalhistas e à criação de juntas de concili
ação no âmbito das empresas. Necessidade da
modernização das leis trabalhistas, em decorrên
cia do caráter anacrônico da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT. .

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES) 
Expectativas geradas pela descoberta de jazidas
de petróleo e gás natural no litoral do Estado do
Espírito Santo .

FERNANDO MARRONI (PT - RS. Pela or
dem.) - Requerimento de convocação de sessão
solene da Casa para homenagem ao Esporte
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RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Alteração,
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econô
mico e Social- BNDES, das regras do Fundo de
Aval, garantidor dos empréstimos às pequenas e
microempresas junto à rede bancária. Conces
são de novas linhas de crédito às pequenas em
presas por meio do Programa Brasil Empreende-
dor, do Governo Federal.. ..

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Inauguração
de obras de urbanização pelo Prefeito Zito, do
Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro ..

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Lan
çamento, peJo Governo Federal, do Programa
Brasil Empreendedor Rural. Expectativas da
Confederação Nacional da Agricultura - CNA, e
do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos para a safra 1999/2000 ..

CUNHA BUENO (PPB - SP) - Incoerência
na cobrança de CPMF e de Imposto de Renda
em relação às aplicações financeiras ..

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
CE) - Excelência do Plano Estratégico da Re
gião Metropolitana de Fortaleza - PLANEFOR.
Editorial "Planejamento e Concidadania", publica
do no jornal O Povo, do Estado do Ceará, reve
radar da fundamentação do processo de elabora-
ção e montagem do plano ..

NILTON BAIANO (PPB - ES) - Necessida
de de ações governamentais de prevenção e
controle da febre amarela no País .

ALOrZIO SANTOS (PSDB - ES) - Crítica
às concessionárias de telefonia no Estado do
Espírito Santo pelas tarifas adotadas .

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) 
Transcurso dos 125 anos da criação do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás. Discurso proferi
do peJo desembargador goiano Antônio Nery da
Silva ao ensejo da efeméride ..

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Justeza da aplicação de multas e punição de res
ponsáveis pelo desastre ecológico causado pela
Petrobras na Baia da Guanabara, Estado do Rio
de janeiro. Exigência de adoção, no âmbito da
empresa, de medidas de prevenção contra novas
ocorrências .

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Homenagem ao Rev. Sun Myung Moon, fundador
do Movimento da Unificação, ao ensejo do 80°
aniversário de nascimento .

03853

03855

03853

03853

03854

03854
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da TV Globo, envolvendo a Prefeitura Municipal royalties aos estados e municípios produtores
de Vitória da Conquista, no Estado da Bahia, em de petróleo. 03856
del1úncia de desvios de recursos do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA. Administração modelar do Prefeito Gui-
lherme Menezes de Andrade, do município. 03850

JOÃO GRANDÃO (pOr - MS) - Lançamen
to de pacote de obras do Fundo de Desenvolvi
mento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do
Sul- FUNDERSUL. 03850

LUIZ S~RGIO (PT - RJ) - Necessidade de
reparos em trecho da rodovia Río-Santos para
viabilização do funcionamento da Usina Nuclear
Angra 11. 03852

RENILDO LEAL (PTB - PA) - Necessidade
de reajuste salarial para os servidores públicos
civis na oportunidade da concessão do beneficio
aos militares, conforme declarações do novo Mi-
nistro da Defesa, Sr. Geraldo Quintão..... 03852

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Apresentação de requerimento de ínfor
mações ao Ministério das Comunicações sobre
relação das emissoras de rádio existentes no
País e dos detentores de suas concessões ..

SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG) - Con
gratulações à Presidência da Casa, à Mesa Dire
tora e aos parlamentares pelo trabalho desenvol
vido pela Câmara dos Deputados no corrente pe
ríodo de convocação extraordinária do Congres-
so Nacional. .

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Necessi
dade da união de todas as instituições democrá
ticas do País para o êxito do combate ao crime
organizado. Expectativa do reínício dos trabalhos
da CPI do Narcotráfico .

UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE) - Posse
dos novos membros da Coordenação Executiva,
Gestão 2000, da Associação dos Jovens Empre-
sários de Fortaleza ..

HUGO BIEHL (PPB - SC) - Desenvolvi
mento da indústria moveleira no oeste catarinen
se. Realização da Feira Mercosul de Indústrias
de Móveis - MERCOMÓVEIS 2000, no Municí-
pio de Chapecó, Estado de Santa Catarina ..

I~DIO ROSA (PMDB - RJ) - Inauguração
de rodovia de acesso ao Municipio de Saquare
ma, Estado do Rio de Janeiro. Agradecimento ao
Governador Anthony Garotinho pelas obras reali-
zadas na Região dos Lagos ..

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Solicitação
aos parlamentares de apoio à proposta de altera
ção do art. 8° da Lei nO 7.990, de 1989, sobre
estabelecimento de critérios para pagamento de
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03881

03876

03882

03881

03881

03880

03875

03882

03882

03875

03883

03883

03883

03874

03883

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 85-C, de 1999, que acrescenta o
art. 76 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias ..

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Impor
tância de maiores investimentos em habitação
popular para resgate da dívida social brasilei-
ra .

v- Ordem do Dia

JOSÉ GENOINO (Como Líder.) - Conside
rações sobre a exoneração do Ministro Elcio
Alvares, da Defesa, e sua substituição pelo Mi
nistro Geraldo Quintão. Importância estratégica
da manutenção, pelo País, do controle acionário
da Empr1esa Brasileira de Aeronáutica SA -
EMBRAER .

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

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, DR. HÉLIO .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PAUDERNEY AVELINO ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GONÇAL.VES, ODELMO LEÃO, JOSÉ ANTONIO,
WALDEMIR MOKA, SILVIO TORRES,
PAUDERNEY AVELlNO, ARNALDO MADEIRA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento ..

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Pedi-
do de verificação de votação ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
mento do pedido de verificação de votação ..

ODELMO LEÃO (Pela ordem.) - Orienta
ção da respectiva bancada. Pedido de encerra-
mento dos trabalhos das Comissões .

03872

03873

FEU ROSA (PSDB - ES) - Cumprimentos adotadas no processo de reforma previdenciária.

aos .diretores e fun~.onários do Banco de D~sen- MARIO NEGROMONTE (PSDB - BA) _
volvlmento ~o EspJrlto Santo - BAN.DES, dl~nte Falecimento do ex-Prefeito Edval Cardoso Cala-
~a .e~celêncla do trabalho desenvolvido pela ms- sans, dos Municípios de Ribeira do Pombal e
trtulçao. 03869 Banzae" Estado da Bah,'a, .

. P~ULO ROCHA (PT - PA) - Tr~ns~urso do WEl.INTON FAGUNDES (PSDB - MT) _
DIa NacIonal do Aposentado - 24 de JaneIro. 03870 Defesa de reconhecimento e respeito aos apo-

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP) - sentados brasileiros ao ensejo do transcurso
Comprometimento do desenvolvimento econô- da data comemorativa da categoria - 24 de ja-
mico-social do País pela manutenção, no prime- neiro ..
iro mandato do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, da política de sobrevalorização do
real. Crítica à atuação da CPI dos Bancos, ins
talada pelo Senado Federal. Inconveniência da
desnacionalização do Banco do Estado de São
Paulo - BANESPA. Declarações do ex-Ministro
de Estado Bresser Pereira sobre o processo de
desnacionalização de empresas e bancos brasi-
leiros..,. 03871

JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC) - Re
corde do índice de desemprego no País, se
gundo pesquisa do Prof. Márcio Pochmann, do
Instítuto de Economia da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP. Aplauso à
Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, pela Consulta Pública nO 202, sobre
discussão da proposta de regulamento destina
da à adequação da regulamentação de servi
ços de telefonia à evolução tecnológica, ao au
mento de velocidade e eficiência das comuni
cações entre empresas distintas e à repressão
de toda prática prejudicial à competição, bem
como do abuso do poder econômico. Improce
dência das reclamações formuladas por opera
doras de telefonia contra o regulamento pro
posto pela Anatel. Expectativa de geração de
empregos com a entrada no mercado de novas
operadoras de telefonia celular. .. ..

PEDRO CORRt=:A (PPB - PE) - Elogio à
atuação do Presidente da Petrobras, Henri
Philippe Reichstul, com relação ao vazamento
de óleo na Baía da Guanabara, Estado do Rio
de Janeiro. Congratulações ao Ministro Sar
ney Filho, do Meio Ambiente, e à Diretoria do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, pela
imposição de multa à referida empresa e apli
cação da quantia obtida na recuperação da
área poluída .

SÉRGIO BARROS (PSDB - AC) - Trans
curso do Dia Nacional do Aposentado - 24 de
janeiro. Maior atenção da sociedade e do Poder
Público às pessoas da terceira idade. Implanta
ção da Política Nacional do Idoso. Repúdio às
medidas contrárias aos interesses da categoria



03900

03897

U390i

03901

D39D2

03901

03902

Usou da palavra pela ordem, para re-
gistro de voto, o Sr. Deputado ALBÉRICO
CORDEIRO......................................... ...... ...... ....... 03900

Usaram da palavra para discussão da ma-
téria os Srs. Deputados ARLINDO CHINAGLlA,
PINHEIRO LANDIM, ARNALDO FARIA DE SÁ. ... 03897

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados VICENTE
CAROPRESO, LUIZ PIAUHYLlNO .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ARTHUR VIRG[L10 ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para encerramento da dis-
cussão .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY.................. 03896

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para adiamento, por duas ses-
sões, da votação da matéria .

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados ALO[ZIO SANTOS,
JOSÉ CHAVES, MATTOS NASCIMENTO, RONALDO
CAIADO, IGOR AVELlNO, SR. JUQUINHA. .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MILTON TEMER. 03901

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, BISPO RODRIGUES, PEDRO EUG~NIO,
LUIZA ERUNDIWI, FERWINDO CORUJA, FERNANDO
GONÇALVES, OOELMO LEÃO, IJIIIJ..TER PINHEIRO,
GEODEL VIEIRA LIMA, AÉCIO NEVES, INOCt:NCIO
OLIVEIRA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento .

03884

03884

03884

03884

03884

03884

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem.) 
Questionamento sobre a decisão da Presidên
cia acerca de questão de ordem suscitada pelo
orador quanto ao prazo para orientação, pelas
Lideranças, das respectivas bancadas partidá-
rias ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Alexandre Cardoso ..

MILTON TEMER - Questão de ordem so
bre tramitação de recurso apresentado no âmbito
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação para apreciação, pelo Plenário, de propo
situra concessiva de prioridade aos processos ju-
diciais de idosos acima de 65 anos ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Milton Temer ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ODELMO LEÃO .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JOÃO
HERRMANN NETO ..
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WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Ori- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
entaçáo da respectiva bancada. Justificativa da tro de voto, os Srs. Deputados MARCOS LIMA,
ausência do Deputado Marcelo Déda à sessão. '" 03883 DR. BENEDITO DIAS, JOÃO TOTA, JOSÉ ROCHA,

. WALDIR PIRES, PHILEMON RODRIGUES, NILO
Usou da palavra para onentação da res- COELHO PEDRO CANEDO EXPEDITO JÚNIOR

pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO JOSÉ MII:'ITÃO, DR. HELENO, OSCAR ANDRADE:
LEÃO..................................................................... 03883 B SÁ SR MEDEIROS 03896

• t· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JNOC~NCJO OLIVEIRA (Pela ordem.) 
Importância do empenho dos deputados inte
grantes do Partido da Frente Liberal para o térmi
no da votação da matéria relativa à Desvincula
ção de Receitas da União - DRU. Orientação da
respectiva bancada. 03883

ODELMO LEÃO (Pela ordem.) - Importân
cia do empenho dos deputados integrantes do
Partido Progressista Brasileiro para o término da
votação da matéria referente à Desvinculação de
Receitas da União - DRU. Orientação da res-
pectiva bancada. 03883

SILVIO TORRES (Pela ordem.) - Convoca-
ção dos deputados integrantes do Partido da So-
cial Democracia Brasileira ao plenário. 03883

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 03884

Rejeição do requerimento........ 03884

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados BABA, ELlSEU
RESENDE, GONZAGA PATRIOTA, JOSÉ CARLOS
COUTINHO, JOÃO HERRMANN NETO... 03895

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado MILTON TEMER. 03895

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO. ...... 03902

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA
E~PEIro~, fER\W\IX) C30'ÇAJ..\ffi,
Fml'Wro CORUJA, FERNANDO GONÇALVES,
FERNl'NX>~ BISPO RODRIGUES, 0DEl.M0
LEÃO, PROFESSOR WIZINHO, GEDDEL Vl8RA UMA,
SlLVlO TORRES, INOCOCIO OU\IBRA, ARNALDO
MADEIRA '<0"" " , 0~903



03922

03919

03921

03921

03923

03925

03925

03925

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados AGNELO
QUEIROZ, HICARDO BARROS ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 8S-C, de 1999, ressalvados os
destaques .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada LAURA CARNEIRO......

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA
ERUNDINA, POMPEO DE MATTOS, FERNANDO
GONÇALVES, ODELMO LEÃO, HENRIQUE FONTANA,
PEDRO EUGt=NIO, NELSON PROENÇA, AÉCIO
NEVES, BISPO R<::UOOUES, INOCI:NcIo OUVE/RA,
ARNALDO MAOORA, ~ULO JOSÉ GOl.J\.ItA. .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EDUARDO PAES,
NILTON CAPIXABA, GERVASIO SILVA, JOSÉ
CARlOS MARTINEZ, GERAI..OO MAGElA, GERALDO
SIMCES, GIOVANNI QUEIROZ, FRANCISTONIO
PINTO, MARCONDES GADELHA, DILCEU
SPERAFICO, ALCIONE ATHAVDE, JOÃO
RIBEIRO, MANOEL SALVlANO, FLÁVIO ARNS,
EURlpEDES MIRANDA, HUGO BIEHL, SÉRGIO
GUERRA, SERAFIM VENZON .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO

OLIVEIRA. 03924

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de votei, os Srs. Deputados SÉRGIO REIS,
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO......................... 03924

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado DR. HÉLIO .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS BATATA .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RICARDO BARROS, MIRIAM REID .

Usar.am da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BARBOSA NETO,
ANA CATARINA..................................................... 03925

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva banc:ada o Sr. Deputado RICARDO BARROS. 03926

03906

03906

03907

03906

03907

03907

03907

03917

03917

03907

03907
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição MEURER, CELSO RUSSOMANNO, MURILO
do requerimento. 03906 DOMINGOS, PAULO MARINHO. 03918

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) - Usou da palavra para encaminhamento da
Pedido de verificação de votação.......................... 03906 votação a Sra. Deputada VEDA CRUSIUS. 03918

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
mento do pedido de verificação de votação. 03906 tro de voto, C)S Srs. Deputados JOÃO GRANDÃO,

. MARCUS VICENTE, ANTONIO FEIJÃO,
U.saram da palavra para orientação das OSMÂNIO PEREIRA, ODiuo BALBINOTTI.......... 03919

respectIvas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, GEDDEL VIEIRA UMA. 03906

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RENILDO LEAL,
EURICO MIRANDA, MOCIO sA. .

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Razão
da ausência do Deputado José Dirceu do plenário..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RONALDO
VASCONCELLOS, VITTORIO MEDIOU, SÉRGIO
NOVAIS; q,SMAR SERRAGLlO, JOÃO MENDES,
DUllIO PISANESCHI, PAULO MOURÃO, NAIR
XAVIER LOBO, MAX ROSENMANN, ANTONIO
GERALDO; WILSON BRAGA .

PINHEIRO LANDIM (Pela ordem.) - Ne
cessidade de comparecimento dos deputados in
tegrantes do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro ao plenário .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARIA ELVIRA,
BONIFÁCIO DE ANDRADA .

ROBSON TUMA (Pela ordem.) - Registro
de voto. Conclusão da votação, no âmbito das
Comissões, do relatório sobre lei complementar
referente à reforma da previdência complementar.

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FRANCISCO RODRIGUES.

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

Rejeição do requerimento ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MATTOS NASCIMENTO .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CIRO NOGUEIRA,
CEZAR SCHIRMER, ANTONIO PALOCCI, SEBASTIÃO
MADEIRA, INÁCIO ARRUDA, S/iRPNA FEUPE,
MARCOS CINTRA. .

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado ALOIZIO
MERCADANTE..................................................... 03917

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JORGE COSTA,
EULER MORAIS, DARClslO PERONDI, NELSON



03952

03952

03953

03953

03951

03953

03955

03955

03952

03955

03954

03954

03955

03955

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALBÉRICO CORDEIRO. 03951

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado PROFESSOR LUIZINHO.

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados HENRIQUE
EDUARDO ALVES, ANA CATARINA ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da expressa0 destacada ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, LUIZA ERUNDINA, PEDRO
EUGt=NIO, FERNANDO CORUJA, ROBERTO
JÉFFERSON, GERSON PÉRES, NELSON
PROENÇA. M:CIO NEVES, INOCt=NeIO OLIVEIRA,
RICARDO BARROS .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DINO FERNANDES........

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO

OLIVEIRA .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO PAULO,
AIRTON DlPP, RENILDO LEAL. ..

TELMA DE SOUZA (Pela ordem.) - Trans
curso do 454° aniversário do Município de San-
tos, Estado de São Paulo ..

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado INÁCIO ARRUDA. .......

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO FEIJÃO ..

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem.) 
Transcurso do 454° aniversário do Município de
Santos, Estado de São Paulo .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PÉRES ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado RICARDO
BARROS .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MORONI TORGAN .

03937

03937

03937

03937

03939

03939

03938 --

03940

03939

03939

03939

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para votação em separado da expressão "ór_
gão, fundo·, constante do caput do art. 76 da
Proposta de Emenda à Constituição n° 8S-C, de
1999 .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado PEDRO EUGt=NIO ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROLAND LAVIGNE .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do dispositivo destacado ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados SÉRGIO
MIRANDA, DR. HÉLIO, ROBERTO JÉFFERSON,
BISPO RODRIGUES, GERSON PÉRES, WALTER
PINHEIRO, GEDDEL VIEIRA LIMA, AÉCIO NEVES,
INOC~NCIO OLIVEIRA, ARNALDO MADEIRA,
INOC~NCIO OLIVEIRA, A~CIO NEVES ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MORONI TORGAN .
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
AÉCIO NEVES. 03926 menta da votação. Manutenção da expressão

PROFESSOR LU1ZINHO (Pela ordem.) _ destacada. 03940

Justificativa da ausência dos Deputados José PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
Dirceu e Marcelo Déda no plenário. 03926 da bancada do Partido dos Trabalhadores para

AÉCIO NEVES (Pela ordem.) _ Justificati- votação e.m. s.eparado da expressão "e contribui-
va da ausência do Deputado Chiquinho Feitosa çôes sOCIais, constante do art. 76, proposto
no plenário. 03926 pelo art. 1° da redação para o segundo turno da

Proposta de Emenda à Constituição n° 85, de
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- 1999....................................................................... 03951

menta da votação. 03926

Aprovação da proposta de emenda consti-
tucional. 03926

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado RICARDO
BARROS. 03939

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CORRt:A. .

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCt=NCIO
OLIVEIRA.._ ,., _..,..".~_.~ .

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados GLYCON
TERRA PINTO, CLEUBER CARNEIRO, GIVALOO
CARIMBÃO .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES.. 03939

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RICARDO
BARROS ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO ..
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOC~NCfO OLIVEIRA. 03983

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE. 03983

03983

03981

03982

03982

03982

03983

03983

03982

03983

03981

03981

03981

03983

03981

PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumpri
mento aos deputados pelo alto quorum registra-
do nas sessões do dia ..

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) 
Agradeciffil:mto à Presidência pela manifestação
elogiosa aos deputados .

RENijLDO LEAL (Pela ordem.) - Oportuni
dade do registro, pela imprensa, da presença
maciça do!; parlamentares nas sessões do Con-
gresso Nac;ional .

INÁCIO ARRUDA (PeJa ordem.) - Desis·
tência do LISO da palavra para discussão e enca·
minhamento da votação da proposta de emenda
à Constituição sobre direito à moradia, com vista
à celeridade na sua apreciação ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Realização,
dia 27 de janeiro, de sessão extraordinária matuti
na. Anúncio da pauta da sessão ordinária e extra·
ordinária prevista para o dia 1° de fevereiro ..

ODELMO LEÃO (Pela ordem.) - Convoca
ção dos deputados para comparecimento às
sessões da Casa previstas para o dia 1° de fe-
vereiro .

03969

03968

03968

03969

03969

03969

03970

03969

03970

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados AGNELO
QLEROZ, FER\LANX) CCR\.lll\, Ra3ERTD.ÉFFERS:X'J,
GERSON PÉRES, NELSON PROENÇA, SILVIO
TORRES, INOC~NCIO OLIVEIRA, RICARDO
BARROS .

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

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indagação
aos Srs. Líderes sobre existência de unanimida
de para votação, em segundo turno, da proposta
de emenda à Constituição sobre garantia do
direito à moradia .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados PAUDERNEY AVELlNO, ODELMO
LEÃO, WALTER PINHEI~O ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MILTON MONTI. ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados GERSON P~RES, AÉCIO NEVES...

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados GUSTAVO
FRUET, PEDRO CANEDO .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PÉRES ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra
mento da votação. Manutenção da expressão
destacada ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
menta da votação. Manutenção da expressão para votação em separado da expressão "ou que
destacada. Declaração de prejudicialidade do vierem a ser criados no referido período" .
Destaque nO 4, de sentido análogo........................ 03956 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque de voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA. .....
para votação em separado da expressão "ou que Usou da palavra para encaminhamento da
vierem a ser criados no referido período, seus votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO ..
adicionais e respectivos acréscimos legais",
constante do art. 76, proposto pelo art. 1° da re- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
dação para o segundo turno da Proposta de da matéria destacada ..
Emenda à Constituição nO 85, de 1999. 03967 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem, para retifica- respectivas bancadas os 8rs. Deputados FERNANDO
ção de voto, o Sr. Deputado BARBOSA NETO..... 03967 GABEIRA, PEDRO EUG~NIO, BISPO RODRIGUES,

ROBERTO .JÉFFERSON, GERSON PÉRES, LUIZA
Usou da palavra para encaminhamento da ERUNDINA, NELSON PROENÇA, AÉCIO NEVES,

votação o Sr. Deputado NELSON PELLEGRINO. 03967 INOC~NCIO OLIVEIRA, RICARDO BARROS ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação Usaram da palavra pela ordem, para re-
da matéria destacada. 03967 gislro de voto, os Srs. Deputados AUGUSTO

Usaram da palavra para orientação das NARDES, \,I\ll\GNER SALUSTIANO, LA.URA
respectivas bancadas os Srs. Deputados CARNEIRO ..
FERNANDO GABEIRA, PEDRO EUG~NIO, BISPO AÉCIO NEVES (Pela ordem.) - Existência
RODRIGUES................. 03967 de acordo 'entre as lideranças para imediata vo-

Usou da palavra pela ordem, para regis- tação da proposta de emenda constitucional so-
tI'O de voto, o Sr. Deputado DARClslO bre direito il moradia : ..
PERONDI. 03967



04036

04036

04036

04039

04041

04065

VI - Encerramento

3 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Tais Kellen Dutra .

b) Nomeaçlo: Cairo Alberto de Freitas, Si-
mone Machado da Silveira Fr6es Fialho .

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO,
n'!&1.618, 1.627 a 1.631 de 2000, com pareceres e
despachos .

COMISSCES

5 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, 31 Reuníão (Ordinária), em 26-1-00 ..

b} Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao PL nO 1.615/99 (Agência Nacional de
Transportes),* 151 Reunião (Audiência Pública),
em 26-1-99 .

6 _ DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

a) Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, nO 1, em 26-1-99 .

*Ata com notas taquigráficas.

7-MESA

8 - LíDERES E VICE-LíDERES

9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

10 - COMISSÕES

04015

04015

04015

04015

04016

04016

04016

04016

04016

04016
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumpri-
mento da votação. Manutenção da expressão mento à Deputada Teima de Souza pelo empe-
destacada. Dispensa da redação final. Encami- nho para a aprovação da matéria. 04017
nhamento da matéria ao Senado Federal. 03983 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- ramento da votação. Aprovação, em segundo
tro de voto, os Srs. Deputados VIRGIUO turno, da Proposta de Emenda à Constituição
GUIMARÃES, JOÃO MAGNO............................... 03995 n° 601-B, de 1998. Dispensa da redação final.

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Discussão, Encaminhamento da matéria à promulgação........ 04017

em segundo turno, da Proposta de Emenda à Apresentação de proposições: ALEX
Constituição nO 601-B, de 1998, que altera a re- CANZIANI E OUTROS; LUIZ S~RGIO; RITA
dação do art. 6° da Constituição Federal, confor- CAMATA; S~RGIO CARVALHO E OUTROS;
me a redação do vencido, elaborada pela Comis- PAULO FEIJÓ; MÁRCIO MATOS; AVENZOAR
são Especial. 04015 ARRUDA; JOVAIR ARANTES; NELSON

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerra- PROENÇA; FERNANDO MARRONI E JOS~
GENOINO; OLlMPIO PIRES; IBERI:. FERREIRA;mento da discussão............................................... 04015
PAULO PAIM; ALDIR CABRAL; WALTER
PINHEIRO E VALDECI OLIVEIRA; JOSé
CARLOS COUTINHO; ALCEU COLLARES E
OUTROS; FREIRE JÚNIOR; ALMEIDA DE
JESUS E OUTROS; CLEMENTINO COELHO;
WERNER WANDERER; AUGUSTO FRANCO;
WELlNTON FAGUNDES; AVENZOAR ARRUDA;
TELMA DE SOUZA. 04027

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 601-C, de 1998 ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOC~NCIO OLIVEIRA. .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MUSSA DEMES .

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Cumpri
mento às lideranças pela concordância com a
inclusão da proposta de emenda à Constituição
nO 601-B, de 1998, na pauta da convocação ex-
traordinária do Congresso Nacional. .

MARIA ELVIRA (Pela ordem.) - Elogio ao
Senador Mauro Miranda pela iniciativa da apre-
sentação da propositura .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SéRGIO REIS .

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) 
Louvor ao Senador Mauro Miranda pela iniciati
va da apresentação da propositura. Confiança
no avanço da política habitacional em defesa da
população menos privilegiada da sociedade bra-
sileira ..

PAULO DELGADO (Pela ordem.) - Asso
ciação do Partido dos Trabalhadores às manifes
tações dos deputados sobre a importância do
avanço da política habitacional brasileira .

RICARDO IZAR (Pela ordem.) - Avanço da
polltica habitacional brasileira com a aprovação
da propositura .

TELMA DE SOUZA (Pela ordem.) - Avan
ço da política habitacional brasileira com a apro-
vação da propositura .
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Ata da 17! Sessão, da Câmara dos Deputados,
solene, matutina, da 21 Sessão Legislativa Extraordinária,

da 51! Legislatura, em 26 de janeiro de 2000

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente; Arnaldo Faria de Sá,
Paulo Paim, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas e 37 minutos)

O SR. PRSIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Declaro aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. UBIRATAN AGUIAR, 1Q Secretário, ser
vindo como 2º Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

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

O SR. LUIZ BITTENCOURT, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

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

OF.lGAB.lI/Nº 27

Brasília, 20 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Darcísio Perondi passa a integrar, na qualidade de ti
tular, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar os reajustes de preços e a falsificação de
medicamentos, materiais hospitalares e insumos de
laboratórios, em substituição ao Deputado Flávio

Derzi, que passará à condição de suplente em substi
tuição ao Deputado Eunício Oliveira.

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

Defiro. Publique-se.
Em 26-1-00. - Michel Temer, Presidente.

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

OFíCIO Nº 1.197-P/99 - CCJR

Brasília, 10 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. !la do Regimento Interno, a apreciação por
este órgão técnico, em ade dezembro do corrente, do
Projeto de Lei nº 390-A/99.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dds referidos projetos e pareceres a eles oferecidos.

Cordialmente, - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

Publique-se.
Em 26-1-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 1.201-P/99 - CCJR

Brasília, 10 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este órgão técnico, em ade dezembro do corrente, do
Projeto de Lei nº 590-B/99.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos referidos projetos e pareceres a eles oferecidos.

Cordialmente, Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.
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Publique-se.
Em 26-1-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 1.232-P/99 - CCJR

Brasília, 15 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição nº 308/96, apreciada por este órgão
técnico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

Publique-se.
Em 26-1-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Inaldo Leitio, Presidente
em exercício da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 1.216-P/99 - CCJR

Brasília, 15 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este órgão técnico, em 14 de dezembro do corrente,
dos Projetos de Lei n!!! 4.072-A/98 e 4.129/98 e
4.135/98, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e pareceres a eles ofereci
dos.

Cordialmente, Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente em exercício.

Publique-se.
Em 26-1-00. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 1.217 - P/99 - CCJR

Brasília, 15 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este órgão técnico, em 14 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n2 391/99.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e pareceres a eles ofereci
dos.

Cordialmente, - Deputado lnaldo Leitão, Presi
dente em exercício.

Publlque-se.
Em 26-1-00. - Michel Tenw, Presidente.

Janeiro de 2000

Brasília, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExI, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, que esta Comis
são concluiu, unanimemente, 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 rejeição do Projeto de Lei nº 208-A/99, do
Sr. Alberto Fraga, e do PL nº 366/99, apensado.

Cordiais Saudações. - Deputado Max Rosen
mann, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 26-1-00. - Michel Temer, Presiden

te.

Do Sr. Deputado José Múcio Monteiro,
Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, nos seguin
tes termos:

OFíCIO N2 219/99

Brasília, 30 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este órgão técnico, do Projeto de Lei
nº 611, de 1999.

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

Atenciosamente, - Deputado José Múcio
Monteiro, Presidente.



Submeta-se ao Plenário.
Em 26-1-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

Justificação

É com profunda tristeza, respeito e saudade,
que requeiro a esta Casa seja consignado um voto de
pesar pelo passamento do Monsenhor Expedito So
bral de Medeiros, ocorrido na noite do último domin
go, dia 16 de janeiro de 1999, no Hospital Papi, em
Natal, capital do meu Estado, Rio Grande do Norte.

O "Monsenhor das Águas" ou o "Profeta das
Águas", como era carinhosamente chamado pelo seu
povo, foi um incansável batalhador na luta contra as
secas e seus efeitos cruéis, a favor do uso racional
dos escassos e minguados recursos hídricos do Nor
deste brasileiro, especialmente os do Rio Grande do
Norte.

Aos 83 anos, encontrava-se hospitalizado, com
breves intervalos, desde agosto do ano passado,
quando foi detectado, em estado já bastante avança
do em seu frágil corpo, a doença de Hodgkin, enfermi
dade que ceifou sua preciosa vida.

Nascido em 13 de dezembro de 1916, no Sítio
Serra Branca, no Município de São Rafael/RN, foi or
denado padre por Dom Marcolino Esmeraldo de Sou
za Dantas, -em-'l-939, -com 23 anos de idade.

logo em seguida, foi designado capelão do Co
légio Santa Teresinha, em Caicó/RN, época em que
trabalhou, também, como coadjuvante do Monsenhor
Walfredo Gurgel, que além de sacerdote foi um dos
mais notáveis políticos do Rio Grande do Norte, tendo
sido, inclusive, seu governador.

Monsenhor Expedito foi, ainda, vigário de Taipú
e Touros (1940), e de Jardim do Seridó e São Rafael
(1941 e 1942), antes de ser removido, em 1943, para
o que ele chamava de seu "posto definitivo", a Paró
quia de São Paulo do Potengi, que ele amou com to
das as forças do seu coração à qual dedicou toda sua
profícua existência.

Concomitantemente com os seus múltiplos afa
zeres em São Paulo do Potengi, Monsenhor Expedito
ocupou na Arquidiocese de Natal as importantes fun
ções de Pró-Vigário Geral (1965), Vigário Geral
(1970) e Vigário Episcopal para o Clero (1994), tendo

Publique-se.
Em 26-1-00. - Michel Temer, Presiden-

te.

Janeiro de 2000

Brasília, 1Q de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei
nº 1.088/99 - do Sr. Augusto Nardes - que "altera a
legislação referente aos serviços públicos regis
trais. e dá outrasprovidências".

Atenciosamente, - Deputado Marcelo Tei
xeira, Presidente.

Publique-se.
Em 26-1-00. - Michel Temer, Presiden-

REQUERIMENTO
(Do Sr. Iberê Ferreira)

Requer voto de pesar pelo faleci
mento do Monsenhor Expedito Sobral de
Medeiros

Senhor Presidente,
Requeiro a V. E~, nos termos do art. 117, inciso

XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Iberê Ferreira, nos seguin
tes termos:

OFíCIO NQ 258/99

Brasília, 10 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
. Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este órgão técnico, do Projeto de Lei
nQ 4.687, de 1998.

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

Atenciosamente, - Deputado José Mucio
Monteiro, Presidente.

Publique-se.
Em 26-1-00. - Michel Temer, Presiden

te.

Do Sr. Deputado Marcelo Teixeira, Presi
dente da Comissão de Viação e Transportes, nos
seg~jntes termos:

OF.P -191/99
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registrado nos Anais da Casa voto de pesar pelo fa-
lecimento do Monsenhor Expedito Sobral de Medei
ros, sendo esta iniciativa comunicada à família
enlutada.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. 
Deputado Iberê Ferreira, PPB/RN.
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recusado a indicação do seu nome para ser Bis- Agreste Trairí, que foi, com toda justiça, batizada com
po-Auxiliar, por não querer abandonar seu amado o seu honrado nome e que, quando concluída, estará
povo de São Paulo do Potengi. levando água salvadora para 22 cidades e 28 comu-

Em São Paulo do Potengi ele permaneceu por nidades que não tinham água, nem para beber.
56 anos dos seus 60 anos de sacerdócio, sendo seu A chegada da água a São Paulo do Potengi, foi o
trabalho voltado inteiramente para os pobres, os de- corolário de uma das suas grandes lutas. Mas, o
samparados e os humildes, no meio dos quais se sen- nome de Monsenhor Expedito já se tornara interna-
tia feliz, por ser útil e poder ajudar. cionalmente conhecido em razão das Comunidades

Seu Ministério foi voltado para ações sociais de Eclesiais de Base, que ele, no início da década de 60,
profundo significado, para a luta pela extinção da infa- ajudou a fundar.
me indústria da seca, para formação da consciência Naquela época difícil, por iniciativa própria, co-
polrtica das comunidades rurais e para a defesa de meçou a organizar as populações urbanas e rurais
projetos que se destinavam a erradicar ou, pelo me- em seu município para estudar os ensinamentos da
nos, minorar os efeitos devastadores da estiagem, so- Igreja, aproveitando as reuniões, também, para orien-
frida mais agudamente pelos mais fracos, os humil- tar politicamente os fiéis, incentivando discussões de
des, os idosos e as crianças. cunho social entre os seus paroquianos. Assim, fun-

Foi o idealizador do movimento Água Para Todos dou o primeiro Sindicato dos Trabalhadores da Agri-
e um apoiador entusiástico do Projeto de Transposição cultura no Rio Grande do Norte.
das Águas do Rio São Francisco, desde os seus pri- Durante os anos de secas mais severas, Monse-
mórdios. Em 1993 coordenou, no âmbito da arquidio- nhor Expedito assumia o comando das ações sociais
cese de Natal, uma campanha contra as secas que na sua região, visando impedir que aproveitadores se
procurava sensibilizar todas as classes, especialmente locupletassem com a miséria alheia. Nessas oca-
a classe política, para enfrentar a problemática das as- siões, oferecia aos flagelados alimentos de boa quali-
tiagens. Deste seu hercúleo trabalho, resultou um sig· dade a baixíssímo custo. Suas ações moralizadoras
nificativo estudo demonstrando a indispensabilidade se espalharam portado o estado, diminuído, em mui-
de um Programa de Recursos Hídricos para o Rio to, a exploração das vítimas das secas.
Grande do Norte e para o Nordeste brasileiro. Ficou Com o auxílio de Dom Eugênio de Araújo Sales
encarregado de fazer sua divulgação pelo Brasil intei- trouxe para o Rio Grande do Norte, também na déca·
ro. Para isso, inteligentemente, utilizou-se de todos os da de 60, para as áreas rurais mais pobres de sua
meios de comunicação então existentes, desde a lite- região, a educação de base, por meio de escolas ra·
ratura de cordel até a fita de vídeo. Dessa sua verdade- diofônicas da Emissora de Educação Rural, inaugu-
ira Cruzada, originou-se o Movimento Água Para To- rando, assim a Educação a Distância. Esses progra-
dos, em São Paulo do Potengi, sua paróquia, e em al- mas, além do trabalho de alfabetização, conscientiza·
guns municípios vizinhos, como São Pedro e Santa vam o povo para sua condição de vida e discutiam os
Cruz, na região do Trairí. No Ceará, inspirou e fez bro- meios de melhorá-Ias, difundindo a idéia de que, com
ter na messiânica cidade de São Francisco de Canindé trabalho e participação política nas decisões, seria
o Programa Água Perene, que mitigou a sede de mi- possível promover mudanças para melhorar a vida de
Ihares de pessoas naquele estado. todos.

Assim, quando surgiram os programas de cons- Onde os governos não se faziam presentes para
trução de adutoras para levar água da lagoa de Bon· suprir as necessidades da população, lá estava o
fim e da represa Armando Ribeiro Gonçalves para as Monsenhor Expedito. Criou o Centro Social São
cidades e comunidades que sofriam com a falta Paulo, construiu quadras esportivas, fundou escolas,
d'água, ele imeditamente incorporou-se à luta como sendo a mais importante delas a Escola Técnica de
um campeão da causa. A mesma atitude tomou em Comércio na sede do município, para a qual conse-
relação ao Projeto de Transposição das Águas do Rio guiu que jovens universitários funcionassem como
do São Francisco, para a perenização de alguns rios professores, gratuitamente.
- chaves nos Estados da Paraíba, Ceará e Rio Gran· O Monsenhor Expedito foi um gigante das cau-
de do Norte. sas sociais da Igreja. Jamais se afastou dos humildes,

Batalhador intimorato, Monsenhor Expedito viu, a quem dedicou toda sua benfazeja existência. Era o
no ano passado, a realização de um dos seus gran- servo de Deus, humilde de coração, que escolheu vi-
des sonhos: a chegada das águas da lagoa do Bonfim ver entre os mais desvalidos de seus paroquianos,
a São Paulo do Potengi, trazidas pela Adutora Litoral para servi-los. Em sua casa, mantinha sempre um fil-
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tro de barro com água limpa e fria para oferecer a to- do povo ao seu pastorde todas as horas. Foi, sem dú-
dos que nela entravam para visitá-lo. vidas, a mais comovente manifestação prestada pelo

Foi, também, grande amigo de figuras destaca- povo de São Paulo do Potengi e da região a um ho-
das do clero brasileiro, como Dom Marcolino Esme- mem que não pertencia somente a eles, mas que
raldo de Souza Dantas, Monsenhor Walfredo Gurgel, agora pertence à eternidade, e que estará sempre
Dom Helder Câmara, Dom Nilvaldo Monte e Dom Eu- presente em suas vidas pela obra indestrutível que
gênio de Araújo Sales, para citar apenas algumas. realizou em sua passagem pela vida terrena.

Assim, Monsenhor Expedito, ao deixar esta Por tudo isso, requeiro a esta Casa, Senhor Pre-
vida, o fez com a certeza do dever cumprido. O seu sidente, Senhoras e Senhores Deputados, seja con-
sepultamento, ocorrido no dia seguinte ao do seu fa- signado um voto de pesar pelo falecimento do Monse-
lecimento, na Igreja matriz da qual fora vigário por nhor Expedito, sendo registrado nos Anais da Casa e
mais de meio século, se constituiu numa verdadeira comunicado essa atitude à família enlutada. - Depu-
apoteose, com múltiplas manifestações de gratidão tado Iberê Ferreira, PPB/RN.

PROJETO DE LEI N° 2.356. DE 2000
(DO SR. PAULO FEIJO)

Dá nova redação ao art. ao da Lei nO 7 990. de 28 de dezembro de 1989.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 663. DE 1999)

o Congresso NacIOnaL nos tennos dos arts. 48. 61 e 66 da

Consntulçuo FederaL decreta.

Art. 10 Esta LeI altera a redação do ano 8" da Lei n" 7.990. de 28 de

dezembro de 1989.

Art. 20 O ano 8" da Lei n- 7.990. de 28 de dezembro de 1989. passa

a vigorar com a segumte redação.

.• Art. 8" O pagamento das compensações financeIras preVIStas nesta

Lei. Inclusive o da indemzação pela exploração do petroleo. do XIS10 betummoso e do gás

natural. sem etetuado mensalmente. dIretamente aos Est'ldos. ao DistrIto Federal. aos

Municípios e aos orgãos da adminIstração direta da Umão. ate o ultImo dia útll do segundo

mês subseqüente ao do fato gerador. dev1(lamente comgIdo pela vanação da Umdade

Fiscal de ReferênCia IUFIR). admltlda a aphcação dos recursos mclusIVe em pagamento de

dívidas e do quadro pennanente de pessoaL"

.\rt. 3' Esta leI entra em vigor SC:5sema diaS apos a data de sua

pur.licação.

JUSTIFICAÇÃO

As alterações promOVidas pela Lei n" 9478. de 6 de agosTO de

1997, nos percentuais da compensação financeira deVIda pela exploração de petroleo e gás

natural. bem como os expressIvos aumentos ocomdos na produção desses recursos

energéncos tIveram. para os Estados e !V!.umCIplOS produtores, Impactos fortemente

positivos em relação aos montantes de recursos arrecadados.
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Tal mudança, en~o, n40 se tez ncompanbar de novas
posSIbilidades de aphcação desses adlClOllAlS JlOS reeutS<lS tinancelros arn:cadados, que
eonnn"""" no coso c1llulo, hmltadas à pnVImClltoção de rodo\'lDS, abooliecunento c
tratmnento de agua, ,aIle1lmento bastco ,rnguç5n,. eneril'o. c proteção ao meto amhtente,
sendo '.dado o seu USO para a qWlllÇilo de dl'fldn< ou para o pagamento de folhas de
pessoal

Contudo, wn exemplo contrnno .s prescnçõcs legllls antenormCllte
mencIOnadas fOI recentemente dado pela acenação, por p3rtc do governo fedeml, da

utlhzação do adJantamento das parcelas de compellSllÇilo financeira pela produção de
perroleo e gas natural no Bncla de Campos, o setem recebidas pelo EslAóo do Rio de

Janello, pelo prnzo de VInte anos, pora o qwlllÇáo e reescalonarnento das dl\'ldas dessa \
umdade da Feder""ão para com o propno goyerno federat

XlII - maténa financeIra cambml e monetana mstltulções financeIras e
suas operações

XIV - moeda seus hmltes de emIssão. e montante da dIVida mobilIárIa
federal

XV - fixação do subsídio dos Mmlstros do Supremo Tnbunal Federal, por
leI de mlClallva conjunta dos PreSIdentes da Repubhca da Câmara dos Deputados
do Senado Federal e do Supremo Tnbunal FederaL observado n que dIspõem l\S arts
39. § 4°.150. IL 153.11L e 153 ~ 2°, I

* /ncl'io XV' acrew:tdo pala tmenda ('on..w/ucu:mal n" 19 de IJ-/ fJ!5 199R

Seçio vm
Do Processo Legislativo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CoDI

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Longe de ~starmos n tecer cnncas, aplaud1mos tal lrucmt1va.. que

esta porem a carecer de uma base legal mllls SUbstJmtIVa,. ai,. de sua aphcação bastanre
restnllt. poiS as mesmas posSlblhdades não foram estenili'f" a outros Estados ou aos
MW1IClplOS produtores, que tmnhem fazem JUS ao receblm,nto da mesma compensação
tlnancetra.

ArL 61 A ImClaIlVa das leIS cnmplememares e ordmanas cabe a qualquer
membro ou ComIssão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do
Congresso NaCIonal. ao PreSidente da Repubhca ao Supremo Tnbunal Federal aos
TribunaiS SuperIores, ao Procurador-Geral da República e aos culadãos. na Ibrma e
nos casos pre\ ISloS nesta ConstItuIção

li I" São de ImCtatlva pnvativa do PreSIdente da Repubhca as leiS que
I· fixem ou modifiquem os efelIvos das Forças Armadas
11 - dIsponham sobre
aI cnação de cargos, funções ou empregos pubhcos na admmlstração d,reta

e autarqutca ou aumemo de sua remuneração
b) organIZação admmIstrallva e judlclana matena lnbutana e

orçamentana. serviços publtcos e pessoal da admmlsrração dos Temtonos.
c) servidores pubhcos da Umão e Temtonos. ,eu regIme jundlco,

provimento de cargos, establhdade e aposentadona.
• Alínea Hc"com redação Jadapela Emenda nmstltuClOnal nO IR dI! 05 O] 1998
d) orgamzaçâo do Mmlsteno Publtco e da Defensona Pubhca da L:mão,

bem corno normas geraIs para a organIzação do Mlmsteno Púbhco e da Oefensona
Púbhca dos Estados, do Dlstrllo Federal e dos Temtonos,

e) cnação, estruturação e atnbUlções dos MlnIstenos e órgãos da
admlmstração pubhca.

f) mIlitares das Forças Armadas. seU regime Jundlco, provImento de
cargos promoções estabilIdade. remuneração r,lorma e transferênCIa para a
reserva

• 4/ínea "r ,JcrefctJt1 pelú I m~ndu ( On\wudOll<11 n- ,'< d•.: 05 ()] /')9}o:
li 2° A mlcratIva popular pode ser e,erclda pela apresemação a Câmara dos

Deputados de projeto de lei subscnto por. no mImmo um por cento do elel:orado
naCional dlstnbUldo pelo menos por cmco Estados com nJo meno, de t"'s declmos
por cemo dos eleItores de cada um deles

Subseçilo JIl
Das Leis

de 2000de

~~
Depul1ldo PAULO FEIJü

Sala das Sessões. em

ASSim sendo. \-lmos apresentar a presente proposição. com o mtwto
de pemlltlr que os Estados e MunlClplOS que recebam compensação financell"3. pela

exploração de potroleo e gas natural lancem mão de tais r<cursos para fazer frente a outtas
despesas ahVIando Slgmfical1yamente a v<nfade.m SItuação de calamIdade financeIra
viVida por mUitos deles e, por ser uma questão d4 mlUs absoluta Jusnça, esperamos contar

com o dCClSl\o apoto dos nobres pares desta casa para a l'lIpida transfonna<;:io deste prOjeto
~mLel

CAPÍTULO I
Do Poder LegIslatiVO

Seção"
Das Atribuiçóes do Congresso Nacional

-\r\ 48 Cabe ao Congresso ~aclonal. com a sanção do PreSIdente da
Republtca não eXigida esta para o espeCIficado nos amgos 49, 51 e 51. dispor sobre
lodas as rna\enas de competênCIa da Umão. espeCialmente sobre'

I - slslema tnbutano, arrecadação e dlstnbUIÇão de rendas.
II - plano plunanual. dlretnzes orçamentánas, orçamento anuaL operações

de credtto. dIVIda pubhca e emlssóes de curso forçado,
[JJ - fixação e modificação do efetIVO das Forças Armadas.
IV - planos e programas naclOnaIS. reglOnals e setonals de

desenvolvImento,
V - hmIles do temtono naclOnaL espaço aereo e marítImo e bens do

domlOlO da Umão.
VI - Incorporação. SUbdlYlsão ou desmembramento de áreas de TemtÓflos

ou Estados, ouvIdas as respecllvas Assembléias LegIslatiVas,
VII -transferênCia temporana da sede do Governo Federal,
VIII - concessão de anlSlla,
IX - orgamzação adrmmsrrallva, judiclána, do Mimsteno Púbhco e da

Defensona Púbhca da Umão e dos Temtónos e organIZação JUdICIária. do MmlS1eno
Púbhco e da Defensona Pubhca do OIStrIlo Federal,

X - mação. transformação e extmção de cargos, empregos e funções
pubhcas.

Xl - cnação. estruturação e atrIbUIções dos MmIsténos e órgãos da
adrrumsrração pubhca,

'{li -telecomumcações e radlodlfi.lSão.

Art 66 A Casa na qual lenha SIdo concluída a votaçào enviara o projeto
de leI ao PreSidente da Repubhca que. aqUIescendo, o sancIOnara

~ '0 Se o PreSIdente da Repubhca conSiderar n projeto, no todo ou em
pane. mconstltuclonal OU comrano ao mteresse publico veta-Io-a total ou
parCIalmente. no prazo de qumze dIas utels, contados da data do recebimento, e
comunicara, denrro de quarenta e OllO IInras, ao PreSidente dn Senado Federal ns
motIvos do Veto

li 2° O veIO parCIal ,omeme abrangera texto mlegral de amgo, de
paragrato de mClso ou de ahnea

§ 3° Decomdo o prazo de qumze d13S. <) stlêncll\ do PreSIdente da
República Importara sanção

§ 4° O veto sera apreCIado em sessão COnjunta. dentro de Innta dIas a
contar de seu recebtmento. só podendo ser reJettado pelo voto da matOrta absoluta
dos Deputados e Senadores, em escrutmto secreto

&5° Se o velO não for manudo sera o projeto em ,ado para promulgação
ao PreSIdente da República

~ 6° Esgotado sem dehberação <) prazo estabeleCido no ~ 4° o veto será
colocado na ordem do dia da sessão Imediata. sobrestadas as demal> propo>lções. Jte
sua votação tinal. ressalvadas as mmenas de que traIa o art 62 paragrafo unico

§ 7" Se a leI não for promulgada dentro de quarenta e OIto horas pelo
PreSIdente da Repuhhca, nos casos dos paragrafos 3° e 5°, o PreSidente do Senado a
promulgara. e. se este não o fizer em Igual prazo. cabera an Vlce·rresldeme do
Senado fazê-lo
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LEI N° 7.990. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989.

INSTITUI. PARA OS ESTADOS. DISTRITO
FEDERAL E t-.1UNIClPIOS. COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELO RESULTADO DA
EXPLORAÇÃO DE PETROLEO OU GÁS
NATURAL. DE RECURSOS HÍDRICOS PARA
FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRlCA, DE
RECURSOS MINERAIS EM SEUS RESPECTIVOS
TERRlTORIOS. PLATAFORMAS CONTINENTAL,
MAR TERRITORIAL OU ZONA ECONÓMICA
EXCLUSIVA. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
(ART 21. XIX DA CF)

o PRESIDENTE DA REPUBLlCA. faço saber que o Congresso NaCIOnal
decreta e eu sancIono a segumte LeI

Art 8° O pagamento das compensações tinancerras previstas nesta LeI,
mcluslve o da indemzação pela exploração do petróleo. do Xisto bemmmoso e do gas
natural sera efetuado. mensalmente. diretamente aos Estados. ao Distrito Federal. aos
MumciplOs e aos órgãos da Admmlstração Direta da Umão. até o último dia utd do
mês subseqüente ao do fato gerador. vedada aplicação dos recursos em pagamento de
díVida e no quadro permanente de pessoal

Parágrafo ÚniCO O não cumpnmento do prazo estabeleCido no caput deste
amgo lmpltcará correção do débito pela vanação dlána do Bônus do Tesouro
NaCIonal - BTN. ou outro parãmetro de correção monetana que venha a substituí-lo.
Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) aphcavel
sobre o montante fmal apurado

Art 9° Os Estado transfenrão aos MUntClplOS 25% (vmte e cmco por cento)
da parcela da compensação financeIra que lhes e atnbUlda pelos arts. 2°. ~ )0. 6°. § 3"
e 7" desta Let. medIante observânCIa dos mesmos cnténos de dlstnbUlÇão de
recursos. estabeleCIdos em decorrêncIa do dIsposto no art 158. mClso IV e respectivo
paragrafo úmco da ConstituIção. e dos mesmos prazos fixados para a entrega desses
recursos. contados a partir do recebimento da compensação.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.977-11. DE 11 DE JANEIRO DE 2000.

INSTITUI MEDIDAS ADICIONAIS DE ESTIMULO
E APOIO A REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE
FISCAL DOS ESTADOS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atnbuição que lhe confere o
art 62 da ConstitUição. adota a segumte Medida Provtsóna, com força de \el

Art I" Ficam os Estados autonzados a, anualmente e até 28 de feveretro.
alterar a opção pelo fator de amplIação a Que se referem os Itens 5.4 e 6 do Anexo a
Let Complementar nO 87. de 13 de setembro de 1996. com efeitos a partrr do mês de
competênCIa janeIrO do mesmo exerClClO

Art. 2" A opção a que se refere o artigo antenor relatIva ao ano de 1998.
podera ser exercl(la relroatlvamente. com efenos hmnados aquele eXerCICIO. devendo
as dIferenças dai decorrentes ser valonzadas para cada mês de competênCIa e
utthzadas pnontarlamente em encontro de contas com obngações não tnburanas para
com a Umão ou com obngações para com o InstItuto NaCional do Seguro SOCIal 
lNSS

§ 12 Ate que se realizem os encontros de contas ou a entrega dos recursos. a
dIferença. observados os meses de competênCIa. sera atuahzada pela vanação mensal
do lndlce Geral de Preços • Dlspombihdade Interna (IGP-DI). dIvulgado pela
Fundação Getuho Vargas. ou outro que vIer a substlmi-Io. acreSCIda de juros de seIs
por cento ao ano. pro rata temporis

§ 22 Na hipótese de encontro de contas com obngações para com o INSS, o
valor respectivo será utlllzado pela autarqUIa para amortIzar sua dIvida para com o
Tesouro NaCIOnal. decorrente da aplIcação do dIsposto na Let n" 9 639. de 25 de mala
de 1998. e na Medida PrOV1SOna nQ f.868-20, desta data

§ 32 O ratClo da quota parte muniCipal dos reCursos preVIstos no caput
observará o indlce de dlstnbUlção do Imposto sobre Operações RelatiVas a Crrculação
de Mercadonas e sobre Prestações de Serviços ou Transporte Interestadual e
IntermuniCIpal e de Comumcações - ICMS de 1998. e sera entregue a partIr de JUUIO
de 1999

§ 42 Qumze por cento dos recursos preVIstos no caput serão destmados
para compOSição do Fundo de Manutenção e Desen\oolvlmenlO do Ensmo

Fundamental e de Valonzação do Maglsténo (FUNDEF), aphcando-se os mesmos
cntenos de atualização prevIstos no § 2" ate a data da efetiva entrega destes recursos.

Art 3" Fica a Umão autonzada a celebrar com os Estados e com o Dlstnto
Federal operações d~ crédito, até o hmlte global de R$ 800000000.00 (OItocentos
milhões de reaIs I. observadas as dlspomblhdades orçamentànas. para a anteCipação
das transferênctas prevtstas no Anexo a LeI Complementar n2 87. de 1996

§ I" O litmte para cada uma daquelas umdades da federação será
proporcional aos valores de entrega, efetIvamente pagos pela Umão até 31 de outubro
de 1999. referenles aos penodos de competênCIa de JaneIro a agosto de 1999. em
cumpnmento ao Anexo a Lei Complementar nO 87. de 1996

§ 2° Os cr~dltos a que Se refere esle artigo serão utthzados. exclUSIVamente.
na IIqutdação de obngações fmancerras para com a Umão

§ 32 Nas operações de que trata este artIgo. mc.dlrão atualIzação monerana
mensal com base na vanação do IGP-D1 e Juros de ,eiS por cento ao ano. pro rata
temporis

§ 4Q O saldo devedor de cada operaçào sera amortizado a partll do mês de
Julho de 2000. com as cotas-partes destmadas a umdade da federação, conforme
prevIsto no Anexo a Lei Complementar n" 87. de 1996. observadas as deduções
legals.

§ 52 Eventual saldo devedor eXIstente em 31 de dezembro de 2000 devera
ser amomzado em seIS parcelas mensais. a partir de Janetro de 200 I. com os
acresclmos previstos no § 3"

Art. .(2 Fica a Umão autonzada a. ate 31 de março de 2000. dedUZIr do
valor da prestação mensal estabeleCIdo para os contratos de retinanclamento
celebrados ao amparo da Lei n2 9 496. de II de setembro de 1997. o valor de
deposllos etetuados até o mês antenor na Conta Umca do Tesouro NaCIOnal. com o
fim espCl:1Íico de custear mdemzações de demIssões de servIdores da Admlmstração
dileta e de entidades da Admmlstração mdrreta em processo de hqUldação. extmção,
pnvauzação e fusão.

§ I. O valor da dedução de que trata o caput Sera aphcad~ nos meses
subseqúentes, limItado, em cada mês. a quatro por cento da ReceIta LiqUida Real 
RLRmensal

~ 2" Os depÓSitos de que trata o caput serão regulamentados pelo Mimstro
de Estado da Fazenda, no prazo de tnnta dIas.

§ 3" Os valores deduzidos serão mcorporados ao saldo devedor do contrato
de retinanclamenw celebrado ao amparo da LeI nO 9496. de 1997. mCldmdo sobre
eles os encargos financeiros pactuados

Art 5" Para os fins prevIstos nas LeiS nº" 9 496. de 1997. e 8 727. de 5 de
novembro de 1993. na MedIda Provlsona nº I 891-9. de 21 de outubro de 1999. e no
antgo antenor. o calculo da RLR exclutra da recena realIzada as deduções de que
trata a LeI n2 9 424. de 24 de dezembro de 1996

Parágrato umco Os calculos de que trata o caput poderão retroagll a
março de 1998. devendo eventuaIS diferenças. relauvas aos Estados e ao Dlsmto
Federal. ser compensadas no serviço da dIVIda refmanclada ao amparo das

respectivas LeIS

Art 6· FICa autonzada a alteração. por urna umca vez. e dentro do mesmo
mês. da data do vencunento das prestações dos contratos celebrados ao amparo das
LeiS nos 8 727. de 1993. e 9 496. de 1997. e da MedIda Provlsona n· I 900-43. desta
data

Art 7' As referênCIas feitas aos Estados nesta Medida Provlsona
entendem-se feltns tambem ao Dlsmto Federal.

Art 8" O art 82 da LeI nº 7990. de 28 de dezembro de 1989, passa a
vigorar com a segumte redação'

"Art 8'

§ Iº Não se aphca a vedação conslante do caput no pagamento de
diVidas para com a Umão e suas enudades.

§ 2· Os recursos ongmanos das compensações financeIras a que se
refere este amgo poderão ser uuhzados tambêm para capitalIZação de
fundos de preVIdênCIa." (NR]
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Art. rj' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medula
ProvIsórIa n2 1977-10, de 10 de dezembro de 1999.

Art. 10. Esta Medula ProVlsóna entra em vIgor na data de sua publíClIÇiIo

Brasília. Ii de Janeiro de 2000. 179" da Inl1epend!ncl8 e 112~da
República

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

LEI N° 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997.

DISPÓE SOBRE A POLlTlCA ENERGETICA
NACIONAL. AS ATIVIDADES RELATIVÁS AO
MONOPOLlO DO PETRÓLEO, lNSTI11.Jl O
CONSELHO NACIONAL DE POLlTICA
ENERGETlCA E A AGENCIA NACIONAL DO
PETRÓLEO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPin.;LOI
Dos Pnnclplos e Objetivos da Política Energetica Nacional

Art. I° As polltlcas naCionaiS para o aproveltamemo raCIOnal das fontes de
energia Visarão aos segumtes obJetivos.

[ - preservar o Interesse nacional:
11 - promover o desenvolVimento. ampliar o mercado de traba1bo e

valonzar os recursos energéticos.
1II - proteger os mteresscs do consumidor quanto a preço. qualidade e

oterra dos produtos.
IV • proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia,
V _ garantlr o forneCimento de denvados de petroleo em todo o temtóno

nacIOnal. nos termos do § 2° do lIIt 177 da Constlrulçilo Federal.
VI - mcrementar. em bllSes econômicas. a utilização do gás naruraJ.
VII _ Identificar as soluções mBls adequadas para o supnmento de energia

elétrica nas diversllS regiões do País:
VIII • utilizar fontes alternatiVas de energia. mediante o aproveitamento

econômico dos msumos dlspomvels e das tecnologias apllcavels.
IX - promover a livre concorrêncIa.
X - atrair mvestlmentos na produção de energia.
XI - ampliar a competltlvldade do Pais no mercado mternaclOnal

CAPI1l.JLOII
Do Conselho Nacional de Política Energética

Art 2° Fica cnado o Conselho NaCIOnal de Política Energetlca - CNPE.
VInculado à Presldéncia da Republica e presidido pelo Ministro de Estado de Mmas e
Energia com a atribUIção de propor ao PreSidente da Republlca polítiCas nacIOnaiS e
medidas específicas destmadllS a.

PROJETO DE LEI NO 2 357 DE 2000
(DO SR MARCIO MATOS)

Exbngue o seguro Obngat6no de Danos PessoaiS CausadOs por Veículos Automotores de
Terrestres, ou por 5ua Carga. a PSSl108S Transpoltadas ou Não, cna Conlnbulçiio ao FNS.
INSS e OENATRAN e dá OUtrl!S provIdênCIas

(APENSE·SE AO PROJETO DE LEI N° 505, DE 1991 )

o CONGRESSO NACIONAl. decma:
Art. 1· Fica extinto o SegIltO Obngatóno de danos peSS081S callSlldos por
veículos automotores terrestres, ou por sua carga. a pessoas transportadas
ou não (DPVAT), preVIsto no decreto lei 73/66 e pela leI 6 174/64.

Art. 20 fica cnada a CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES TERRESTRES - CAVAT, deStInada ao financUIIIlento
do atendtmento às vitunas do trânSito e suas COIllleqüênclas, as5nn, como à
educação do trânsIto
§Io Será vedada, IsenÇões ao pagamento do CAVAT a qualquer veiculo
automotor terrestre, exceto os OfiCIBlS
§2° Os valores básiCOS dos prênuos, deverão representar a
prOporclOnaltdade de passageirOS em cada veu:ulo automotor terrestre

§3° Os prêIDJOS deverão ter como base, os valores arrecadados por veiculo
básICO, Isto é de 04 passageiros transportando em valores tndiVldll8lS,
denommado valor básiCO passageIro, calculando-se os prêlDlos dos demais,
pela multípltcação do valor baslco pa5sagelfo pelo numero de assento de
pauagctr05
§-to Os prêtmos do CAVAT, deverão ser arrecadados anualmente, não se
pcmuttndo ltcencJamento sem o deVIdo recollumento
§So A cobrança do COVAI, dar-se-a, a todos os vetculos de transporte
terrestre de passagelfos, carga, coletivos ou não, de acordo com o explíCIto
no § 3°

Art. 3" Os valores arrecadados dessa oontrlbUlção, diretamente pelas
agêncllIS bancanas, serão repassados ao Fundo NaCional de Saúde - FNS,
ao InstItuto NacIOnal de Seguro Social - INSS e ao Departamento NaCIOnal
de TrânsIto - DENATRAN, nas seguIntes proporções.

1- 70% (setenta por cento), ao Fundo NaCIOnal de Saude - FNS;

II - 27% (vmte e sete por cento), ao Instltuto NacIonal de Seguro Socrnl 
INSS,

m - 3% Itrês por cento), ao Departamento NaCIonal do TrânsIto 
DENATRAN

§I· O Fundo NaCIOnal de Saúde, devera destmar 25% de sua arrecadação,
para um Fundo de Desenvolvimento de HospItais do TraUlDa
§ 2° Os Hospitais do trauma, deverão ser mstlltúdos, melborados ou
amplIados, se eXIstentes, nas respectIvas sedes das RegIOnaIs de Saúde.

Art.4° Cabe ao Sistema Úmco de Saúde - SUS ao atendimento hospItalar e
ambulatonal. e ao INSS, o benefiCIO as vlhmas do aCIdente de trânSItO por
mone. Invalidez permanente parcml ou total e ao beneficIO temporano ás
vitunas que não possuem proteção preVldenclána

§ 1° As guutS de atendimento (ambulatonal e hospitalar) realizados pelo
SUS deverão ser Identificadas corno caso de actdente do trânSitO, afim de
futuras estatísticas

§ 2° As AIH's elDltldllS para tratamento de aCIdentados de trânsito, não
comporão as cotas de AlH's eXIstentes

§ 3° Os benefiCIOS do caput deste artIgo, serão exclUSIVOS aos acidentados
que não possuem proteção preVldenC13rIa. publIca elou pnvada

Art.5" As vitimas de aCIdente do trânsito que não possuem a proteção do
INSS, passarão a receber, durante o tempo necessàno a sua recuperação,
beoeficto não Infenor a um saláno mínimo, sendo pencmdos
penodicamente pelo INSS

Art.6° No caso de mone ou Invalidez pennanentes, não sendo a vitima
segurada pelo INSS ou poSSUidora de seguro pnvado, ela ou sua família
terá direito a um beneficIO mensal não Inferior a um salàrio mínImo.

Art.7" Fica cnada uma Comissão EspeCIal para proceder o Inventáno e
aoollona tecmca, recomendações e a dIstribUIção dos recursos eXIstentes do
segllfO obngatono

§lo A Comissão tera o prazo de Ol(um) ano para efetuar o disposto no
caput deste artIgo

§ 2° A ComIssão, após OS levantamentos e auditonas, no sIstema de
arrecadação e distribUIção dos recursos do segllfo (DPVAT), poderá propor
medidas para solução de possíveiS problemas detectados.

Art.8" Esta Lei entrará em vigor no ano segmnte ao da sua publicação

Art.9" Revogam·se as diSpoSIÇões em contrano
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JUSTlFICACÃO

o fato do Seguro Obngatóno (DPVAT), ser obngat6no e pnvado,
seus prêmios serem distnbuídos de forma aleatória através de portanas e ou
resoluções. se encontram eIvadas de lITegulandades

Pelo fato do pagamento desta "taxa - tnbuto" estar já consolidado na
consciêncIa dos propnetános de veículos, também pelo atendunento
medico hospItalar as víttmas serem quase que na sua totalIdade realizados
pelo SUS, e tambêm a cobertnra expressa em lei aos casos de óbitos e
IncapacIdades permanentes nem sempre ou quase raramente chegarem à
quem de drrelto, concordarmos com a sua extinção como seguro.

Constantemente, estamos à procura Incessante de finanCIamentos
prmCIpalmente vmculados, à Saude e a Previdência SOCial, julgamos
oportnno transformarmos este seguro obngatóno, em contrIbUlçâo ao FNS,
INSS e DENATRAN.

Com esta alteração. não estaremos cnando um novo tnbuto ou taxa.
sunplesmente transformando em contribuição

JustIfica-se tal fato.

a) - o DPVAT nào satisfaz às necessIdades do cidadão aCidentado, quanto
ao tratamento medico hospitalar, pOIS a grande mmona deste tratatnento
Já é forneCIdo pelo SUS

b) - DeVido á baIxa cobertnra para o tratatnento medico hospitalar, os
"poucos" leslOuados, quando são atendidos pelo DPVAT, além de um
super faturamento. da dtficuldade do ressarCimento, incorre atnda em
uma Injustiça SOCIal, pOIS os "grandes leslOnados" nâo despertam o
mesmo IDteresse pelos médicos e mstltulções de saúde, remetendo-os
dtretatnente aos SUS deVido ao baiXO valor da cobertnra,

c) - Com relação as mdemzações por mone ou invahdez. os poucos qne
conseguem este beneficio, gerahnente são lesados por interrnedtános
"mescrupulosos", que constantemente frequentam os M.,'s, funeránas
e pronto socorros, em couluio com órgãos do própno governo e mUitas
vezes "fabncando" laudos para o fim Ilicito;

d) - As víttmas que nâo possuem uma cobertura preVIdenCiária pública ou
privada, que, eventualmente, ficam sem seqüelas más que permanecem
algum tempo para se recuperar de suas lesões, não encontram qualquer
proteção tempornna,

e) - O fato de constltumnos esta contnbUlção. a aSSIstênCia mêdlca
hospItalar contmuara a ser prestada pelo SUS. com AlH's fora da COta
estabeleCIda a cada hospital (esta medIda não mvíabJlizará outros
atendImentos como pedlátnco, genátnco ou obstetnco, comum nos
dias de hOje, pOIS os hospitaIS dão preferênCia em elDltlr AlH's aos
acidentados em decorrênCIa de ser tratamento mais oneroso);

f) - O INSS assume a obngatonedade de cobertura, mensalmente, ao (s)
dependente (s),. das VitImas fataIs ou incapacidade defiuitiva. que por
ventura não tenham comprovadamente estes dueltos: asslUl como a
mcapacldade temporaria e os semços de pentagem médica:

g) - Os recursos, ao DENATRAN, se Jusuficmn pela necesstdade de
campanhas educatIvas de trânSitO

hl - Neste projeto, estamos isentando somente os veícnlos oficiaiS e
amphando a arrecadação do COVAT: a todos os veiculas automotores
terrestres, o que atualmente não acontece, por deterrmnação do CNSP,
mumeras categonas ficam Isentas.

I) - Fica cnado o Valor BásiCO Passagerro, para o cálculo dos respectIvos
prêmIOS baseado em usa capaCidade de transpone.

j) - O calculo do PrêlDlo por veículo.

VEP x nO de Passageiros (CapaCidade)

VEP aproximadamente valor arrecadado, por veículo, como do
DPVAT, de capaCIdade par 04 passagerros diVIdIdo por 04.

K) - A mclusão na Lei, quanto à formação do fundo para investImento aos
HOSpitaIS do Trauma, é decorrente da falta constante destes HospitaiS
especlab.zados pelo !Dtenor do Brasil.

LEGISLAÇÁO CITADA ANEX.\DA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUIlOS LEGISLAnvOS., C.DI

DECRETO-LEI N° 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE
SEGUROS PRIVADOS. REGULA AS OPERAÇÕES
DE SEGUROS E RESSEGUROS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

CAPITULO I
Introdução.

An. I° Todas as operações de seguros pnvados realIZados no Pais ficarão
subordmadas as diSpOSIções do presente Decreto-lei

An 2° () controle do Estado se exercera pelos argilas mSlItuldos neste
Decreto-leI. no mtelesse dos segurados e beneticlanos dos contratos de seguro

Art. 3° ConSIderam-se operações de seguros pnvados os seguros de COISas.
pessoas. bens, responsabilidades. obngações. dlrellos e garanllas

Parágrato umco Ficam excluídos das diSpOSições deste Decreto-lei os
seguros do âmbllo da PreVIdênCIa SOCIal, regidos pela legIslação especial pertmente

Art 4° Integra-se nas operações de seguros pnvados o sistema de
cosseguro. resseguro e retrocessào. por forma a pulvenzar os nscos e fortalecer as
relações econômIcas do mercado

LEI N° 6.174, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974.

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 12. ALlNEA A. E 339 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. NOS CASOS DE
ALIDENTE DE TRÂNSITO. E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS

Art l° O disposto nos artIgos 12. ahnea a. ~ 339. do COdlgO de Processo
Penal Mlhtar, no, casos de aCIdente de trànSltO não Impede que a autondade Ou
agente pobelal pm.sa autonzar. rndependente de e'{:une local. a Imediata remoção das
VitImas. como dos velculos envolVidos nele. ,e eSl1verem no leito da vIa pública e
com prej UIZO de trânSIto

Paragraío umco. A aulondade ou agente poliCIal que aUlonzar a remoção
facultada nesre artIgo lavrara boletim. no qual regIstrara a ocorrênCIa com todas as
CirCunstânCias necessanas a apuração de responsablhdades. e arrolara as testemunhas
que a presencIaram. se as houver

Art. 2° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as
dISpOSições em cc.nnáno.

PROJETO DE LEI N' 2 358. DE 2000
(DO SR NELSON PROENÇA)

Altera a Lei nO 9 504. de 30 de setembro de 1997 dispondo sobre a propaganda eleitoral
por meio de SelVlço de Valor AdiCionado. inclUSive Internet. e dá outras prOVidênCias

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24. 11>

O Congresso NaCional decreta

Art. 1° São acreSCidos os segUintes dispositivos à Lei nO
9 504, de 30 de setembro de 1997.



03762 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

agl'lll7llaçlo, entidade de classe, postulante, potencial,
candidato, príl-c8ltdtdato ou candidato a cargo e/etMl a
mtenção de candidatura, açoo ou Imha de açlo, proposta
ou poslClOna_nto poIllico, programa, plano ou metas de
governo, alolÇÕBS, pedido de votos, m/mto ou qualtficlJÇÕlJs
poIll1Cas ou admimstratNas •

Art 2" Após o art. 57 do lei n" 9 504/97, silo acresCIdos os
seguintes dlsposrtivos.

'DA PROPAGANDA ELEITORAL POR MEIO DE
SERViÇOS DE VALOR ADICIONADO

"Art 57-A A propaganda eleltorat por meIO de serviços
de valor adiCionado, ,ncluSNe Internet, que utilizem a rede
pública de telecomunlCaÇóes, melusNB os roletivos à
conaxão e à prestaçoo de mfonnaçI5es pela Intemet,
SUjeita-se aos prsceltos dests lei"

'Art. 57-S Na propaganda eletlDral, é vedado ao
prestador de servIÇo de valor adiCionado'

a) transmitir, 81nda qua sob a fonna de entreVista
jomal/sllca, Imagens, laxto ou som sobro reallZaçoo de
pesqUisa ou qualquer outro tipo de consulta popular da
naturoza eleitoral em que seje posslvel IdtmtrfictJr o
entreVistado ou em que haja mempuleção de dedos;

b) usar trucsgem, montagem ou outro mcurso de
àudlO ou v/deD que, de qualquer fonna, degmd,,", ou
ndicu/anzem candidato, partido ou coligação, ou prodUZir ou
veICular propagande com esse efeito,

c) dar fratamanto pnVlleglado a candidato, partido ou
coltgaçiio,

d) cobrar preço supenor ao cobrado nonnalmente para
a publiCidade cOfT/SfClal."

"Art 57-c O rosponsável pela ediÇOO e dJVU!gaçoo da
propaganda e!tJdonll refllizads por mBlO de lJ8MÇO de valor
adlClOnedo será quem dela se benaficJar ou, se este,
comprovedamente noo tiver conhecimento da mlOJlllNa,
aquele que a contretou ou prodUZIU.'

'Art 57-D No caso de vlo/açllo das nonnas legais
pertinentes, o provedor de serVIço de mfonnaçi5es
hospedeiro do sistema de computaçlIo que suporta a
dNulgsçoo da propaganda também ficará sUjeito às
penalidades aplícáV91S a conduta vaclads por lei, 88, em
vmte e quatro horas após sau conh8CImanlo, n40 tomar
proV/(j(mClas pera SUB C8SsaÇtfo "

"Art. 57·E ApJica-se o dIsposto no artigo anterior ao
provedor de serviço de COIlIt)(tfo à Internet que, na mesmo
prazo, ntfo tome as proVldlncias para a cesuçtfo da
diVUlgaçlfo da propegllllda vededa porlei. "

"Art 57-F J: facultada a velCulaçilo, pelos serviços de
valor adlClOfllldo, de debates sobrrt eleições mB{Of1lárlll ou
proporclonlll, utili%ando grupos eletrOniccs e discustlÕ8s
eJetrOmcas am grupo, asaeguradl! a p8J1icipaçtfo de
candIdatos dos psr/KJos com representaçifo na Clrnal'll dos
Deputados a facultada a dos demais, observado o seguinirl:

I _ nas 81e1Çi5es mBfOl1lánas, os c/eblllffs poderiJo sar
fetIDs·

a) em conjunto, com a partiCipação de todos os
candidatos a um mesmo cargo eletIVO,

b) am grupos, com a partiCipação de, no mlmmo, três
candidatos,

/I - nas e/elÇiJas proporcionaIs, os deblltes deverflo
ser organIZados de modo que assegurrtm a prrtsança de
número BqUlvalante di! candK1atos de todos os partidos e
collgaÇóes a um mesmo cargo eletIVO, podendo desdobrar·
se em mlllS de um dia;

lfI - os debates deverllo ser parte de progtmnaç40
praV/amenfe estBbeloo1da e diVulgeda pela ptBSiadonJ de
S8rVJÇO de valor adICionado, fazando-se medl8llfe sOl1etO a
escolha do dIa e da oreJem de fala de cada candidato, salvo
se calebrado acordo em outro sentido entra Os psr/ldoS e
COllgaçÕ8S mteressados.

§ 10 Senl admtlJda a reallza'ião de debate sem a
parllClpaçilo de cllndidato de algum partido, deseJe que o
pmstador de sBrVlÇO de valor adiCionado responsllvel
comprove havfl-lo convidado com a an/8CfJdlncJa mlnima
de setenta ti dUBS horas dII rrtaJização do clebale

§ 2" J: vedBdfl a fJlDsençtJ de um mesmo candidllto a
eleição proporclOflBI em m8JII de um debate da mesma
pras/lIdora de serviço de valor adicIOnado.

§ 3" O descumpnmento do disposto naste artigo
sujeltll a empreSB Infratora às penalidades previstlls no art.
56

Perágrafo únICO Enfende-se como discussão
elatrMlCa em grupo, também refenda pela exprasslio em
Inglês cha~ ou eqUiValente, o processo que penml:e a vános
usuários de sal\llÇDs de conexão à Intamet trocar
mensagens eletrOnicas concomItantes e compartilhadlls "

'Art. 57-G Em mensagens e/etr6nicas noo soJlCtledl!s
que contenham propaganda eletlora/, deVlm'io constar, de
fonna clam, Instruções sobra o modo como o usuáno de
sarv/ços de mfotmlJÇÕlJs pode solICitar sua excluslio da lista
de destmatános da referida mensagem

§ l' Pera os afeitos deste arIJgo, consKiera-se uma
mensagem eJetrOnica como noo sollClteda, se partir de um
endereço etetronicc que não tenha reltlclonarnento právlo,
pessoal ou comerCiai, com o destmatáno

§ 2" A nllo-observància do disposto no caput sujeita o
rrtmatente a multa de cmco mIl a dez mil UFIR, aplICada
pela Jusuça Eleitoral, dobrando-se o valor a cada rrtltera'ilJo
de conduta

§ 3'~ vedado o envIo de mensagem eletr6mca a partir
de setenta e duas horas do pedIdo de excluslIo rofendo no
capu~ sUjeltando-se o remetente a multa proVista no
panlgrafo antenar, sem prejulzo do disposto no artigo
sagumte, dobrando-se o valor da multa a cada ocolTêncla. "

'Art. 57-H A rrtquenmento de parttdo, colIgação ou
candidato. a JustIça E/eiloral poderá deterrmnar a
suspenslo, por vmte e quatro horas, da prestaçllo de
servIÇOs de valor adiCionado pelo provedor qua deixar da
cumpnr as dlspoSJÇ6es desta Lei.

§ 1" A cada reiteração de conduta, será duplICado o
parlodo de suspensllo

§ 2" No per/ado de suspensão a que se refere este
artl(JO, a emprrtsa mfonnara, a todos os usuános que
tenterem ter acesso a seus serviços, que se encontra
temporanamente inoperante por ter desob9dacido à
IBglSlação aleltoml •

'Art 57-lOs provedores da serviços de valor
adICIonado deverflo manter. pelo prazo m/mmo de setenta e
duas horas, em arqUIvos e/etr6mcos leglvels por
computador, os dados necassár/os à reproduçifo, de fonna
clara, das transações eletrOnlCas relabvas a propagande
eleitoral.

Psrágrafo úmco A inobservânCia do dIsposto no
c.put SUjei/a o responsável a multa entre CinCO mil a dez
mtl UFIR, aplicada pela Justl'ia Eleitoral, sem proJuízo do
dlS{JOsto no art 57-H "

'Art. 58

§3".

IV - em propaganda eleitoral por meIO de serVIÇo de
valor adlelDnado.

a) o pedido deverá ser mstnJldo com m/dia f1síca,
legível por computedor, que demonstre a ofensa,
acompanhado do texto elUCldllltvo onde conste a
tdenl1ficaçllo de quem se pretenda ofendido:

b) defendo o pedido, a dlvulgaçllo da respostll dar-se
ti no mesmo veiculo, espaço, local, págma, tamanho,
caracterrts e outros elemahtos de realce usedos na ofensa.
em IIté quarentll e oito horas apos a entrega da mldla f1slca
com a rrtsposta do ofendido,

c) a resposta ficará dlsponlvel para acasso pelos
mesmos usuanos de servIço da valor adlC>lonado por tempo
não mfenor ao dobro em que estave dlspomvel a
mensagem conSiderada ofenSiva.

d) os custos de velCule'ilIo da rosposta correrifo por
conta do responsavel pela propaganda onginal."

Art. 3" Os dlsposrtlVos adiante relacionados da Lei nO

9 504/97 passam a vigorar com a seguinte redação

"Art 26

xv- despesas com elaboraçlo, cnaçllo, manutençiio,
dNutgaçlJo, diSSBmmaçoo, velCulaçtlo ou qua/quar outra
atNidllde ligada ou necesstlna II prestação de seMços da
valor adicionado utilIZados para propaganda eleitoral, (NR)
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"Art 36 • . ... .. .. .. .•.. ...•.•.•.... ...•... ..•

§ 1° Ao postulante a candidatura a cargo eletivo e
permItida a realização. na qumzena antenor a escolha de
candidatos pelo partido. de propaganda mtraparlidána com
vistas a mdlcação de sau nome. vedado o uso do rádio.
teleVisão e outodoor e parrmüda. nos serviços de valor
adiCionado. apenas a propaganda feita em grupo eletrômco
const/tuldo exclUSIVamente de fiI/ados ao partido pollüro do
postulante à candidatura " (NR

DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL

Ar! 36. A propaganda eleitoral somente é permillda apos o dia 5 de
Julho do ano da eleição

§ 10 Ao postulante a candidatura a cargo elellvo é permItida a
reahzação. na qumzena antenor a escolha pelo partido. de propaganda
mtrapartldána com vista a mdicação de seu nome. vedado o uso de rádiO.
teleVisão e "outdoor"

Art 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 5° Fica revogado o § 3°. do art 45, da LeI nO 9.504, de

30 de setembro de 1997.

JUSTIFICAÇÃO

Ar! 37 Nos bens cUJo uso dependa de cessão ou permissão do
Poder Púbhco. ou qu~ a ele pertençam, e nos de uso comum, é vedada a
pichação. inscnção a ttnta e a veiculação de propaganda ressalvad~ a ~lXação
de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes de Ilummação
públíca, Viadutos. passarelas e pontes. desde que não lhes cause dano,
dIficulte ou unpeça o seu uso e o bom andamento do tráfego

"O Direito Eleitoral moderno baseia-se, fundamentalmente,
nos pnnclplos da universalidade e Igualdade. reconhecendo a todos os Indivfduos
a mesma capaCidade de partiCipação', conforme resume RUDOLF SMEND. apud

PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS, m "Dlrertos PolllIcos: CondIções de
Elegibilidade e Inelegibilidades'. São Paulo: SaraIva, 1994, p 4

Essa Igualdade, conqUista do sistema democrático. é

aplicável em relação a todos os candidatos. tomando Imperativa a preocupação
do legislador com a propaganda eleitoral. para eVitar, pnnclpalmente, que o
abuso do poder econômico seja fator de deSigualdade entre os postulantes a
cargos eletiVOS

Entre os veiculas utilizados para a propaganda eleitoral,
não podem ser Ignorados os serviços de valor adiCionado que utilizam a rede
pública de telecomUnicações, em especial a Internet.

A regulação desse tema constitUi, sem dúvida, uma lacuna
em nossa legislação. mormente quando se constata o crescente e Incontrolável
avanço da Internet em todo o mundo,

Com a presente IniCiativa, pretendemos diSCIplinar a
propaganda eleitoral por meio dos serviços de valor adicionado, buscando
estabelecer regras asseguradoras da legitimidade dos pleitos.

Com essa meDIda, cremos estar cont~bUlndo para o
aperfeiçoamento da democracia em nosso PaIs, evllando que se desvirtue a
vontade do eleitor, fonte da soberama

DA PROPÀGANDA ELEITORAL NO RADIO E NA TELEVISÃO

Art 45. A partIr de 10 de Julho do ano da eleIção. é vedado as
emissoras de radlO e teleVisão. em sua programação nonnal e nOIlClano:

I - transmlttr. amda que sob a fonna de entrevista Jornalística
Imagens de realização de pesqUisa ou qualquer outro tlpO de consulta popular
de natureza eleitoral em que seja posslvel Identificar o entrevistado ou em
que haja mampulação de dados.

§ 30 As dispOSições deste artigo aplicam-se aos sitias mantidos
pelas empresas de cornuRlcação SOCIal na Internet e demaIS redes destrnadas
a prestação de serviços de telecomumcações de valor adiCionado.

Art. 57 As dIspOSIções desta Lei aplicam-se as emissoras de
teleVisão que operam em VHF e UHF e os canaiS de teleVisão por assmatura
sob a responsabilidade do Senado Federal. da Câmara dos Deputados. das
Assembléias LegislatiVas. da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das
Câmaras MuniCIpaiS

DO DIREITO DE RESPOSTA

Sala das Sessões, em - de - .. • -- de 2000.
..-----,

J\J \2-~

Deputado NELSON PROENÇA

Art 58 A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o dtrelto de resposta a candidato. partido ou coligação atlllgldos.
amda que de forma mdlreta, por conceito. imagem ou afirmação caluniosa,
dlfamatona. mjunosa ou sabidamente mvendica. difunaldos por qualquer
veiculo de comumcação socIal.

§ 3° übservnr-se-do. amda as segumtes regras no caso de pedido de
resposta relativo a ofensa veiculada'

LEGISLA,;,O ClTAOA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTLDOS LEGISL~T1\OS - CeDI

LEI N° 9.504. DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
III - no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa,

nunca mfenor, porém, a um minuto;

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

xv -custos com a cnação e inclusão de sitios na Internet:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais. sujeitos a registro e aos
limites tixados nesta Lei. dentre outros:

DÂ ARRECADAÇÀÓ ÚJA·APLÍCAÇ'XÕ·õii·RECÜRSOS·NAS·..·....
CAMPANHAS ELEITORAIS

t) se o ofendido for candidato. partido ou coligação que tenha usado
o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá
subtraído tempo Idêntico do respecllvo programa eleitoral: tratando-se de

terceIros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos
pedidos de resposta e 11 multa no valor de duas mtl a CinCO mIl UFIR

R 4" Se a (Ilensa ocorrer em dia e hora que mVlabtlizem sua
reparação dentro dos prazos estabelecidos nos paragrafos antenores. a
resposta sera divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral detennmar. ainda
que nas quarenta e oito horas antenores ao pleito. em tennos e fonna
previamente aprovado" de modo a não ensejar treplica

PARA AS\JORMASESTABELECE
ELEiÇÕES.
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PROJETO DE LEI N° 2 359. DE 2000
,DO SR OLIMPIO PIRES)

InstituI o ano de 2002 como "Ano Nacional Carlos Orummond de Andrade" e da outras
prov,dênClas

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART 54). E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54)·
ART 24.11)

o Congresso Nacional decreta'

Art. 1° Fica instituído o ano de 2002 como "Ano
Nacional Carlos Drummond de Andrade', em comemoração ao
centenáno de seu nascimento

Art. 2° A Coordenação das ativlda'7Bs relaCIonadas
às comemorações fica a cargo do Ministério da C,/,tura- Mine.

Art. 3° É a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos- ECT autorizada a emitir selo comemorativo em
homenagem ao centenáno de nascimento de Carlos Drummond de
Andrade

Art 4° Esta lei entra em vJgor na data de sua
publicação

JUSTIFICAÇÃO

Nascido na cidade de Itablra, Minas Gerais, em 1902, Carlos

Drummond de Andrade é um dos mais Importantes nomes da literatura

brasileira e uma das mais altas expressões da poesia mundial neste

século. Nada mais Justo, portanto, do que Instituir 2002, oficialmente,

como o "Ano Nacional Carlos Orummond de Andrad.", quando

celebraremos, no Brasil Inteiro, o centenário de nascimento do nosso

Poeta Maior. Assim aconteceu em 1999, com a comemoração do

sesquicentenário do nascimento de Rui Barbosa e de Joaquim Nabuco,

e agora, em 2000, quando festejaremos o centenária de nascimento do

sociólogo Gilberto Freyre. São atos com que, por iniciativa dos seus

representantes, o povo busca homenagear os brasileiros que. com o

brilho da sua inteligência e a grandeza da sua obra, honram e i\U6tram a
história do BraSIl.

Consagrado pela crítica e admirado pelo público, Carlos

Drummond de Andrade é presença cada vez maIOr e mais relevante na

literatura brasileira. Versos como "Tinha uma pedra no meio do

camtnho" , "E agora, José?", "Mundo mundo vasto mundo. se eu n!o

me chamasse Raimundo... " ocorrem diariamente a milhões de

brasileiros. Poeta de grandeza incomum, Drummond se fez respeitado e

festejado pelo povo justamente por lhe oferecer uma obra magnlflca: A

rosa do povo, BrejO das almas, Claro emgma e As Impurezas do branco

são livros que nos emoCionam pela sensibilidade r- ~ética, pela maestria

da forma e pela riqueza da expressão.

Se Jamais ocultou suas raízes mineiraS, Drummond tinha o

sentimento do mundo. a percepção do universo, a expenénCla da

condição humana. Significativamente, seus versos foram traduzidos

para o Inglês, francês. Italiano. espanhol, alemão, holandês, búlgaro - e

hoje comovem milhões de leitores em dezenas de países. A ele

devemos algumas das mais belas páginas de toda a literatura brasileira.

Poemas que seguirão, através dos tempos, a traduzir as alegrias e as

tristezas, as esperanças e as desilusões, os sofrimentos e os sonhos

dos leitores de Drummond. A isso se chama imortalidade.

Essas, as razões que nos fazem submeter aos nobres Colegas

este Projeto de Lei. Anima-nos o sentimento de que a instituição do

"Ano Nacional Carlos Orommond de Andrade" tradUZirá a admiração

e o respeito de que o poeta é merecedor, pelos versos com que fez

mais bela e mais feliz a vida do povo brasileiro.

Sala das Sessões, em ~~ de janeiro de 2000

PROJETO DE LEI N" 2 360 DE 2000
(DO SR PAULO PAIM)

Acrescenta disposItivo na Consolidação das LEllS do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei nO
5452. de 1° de maIO de 1943 e na Lei nO 8 213. de 24 de Julho de 1991. para estender o
direito â lICença e ao sahlno-matemldade por mobvo de adoção de menor

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 2 291. DE 2000 )

O Congresso Nacional decreta

Art 1° A Consolidação das LeiS do Trabalho • C L T •

aprovada pelo Decreto-Jel n° 5452. de 1° de maio de 1 943. passa a vigorar

aClBSClda do segUinte dlsposllivo

"Ar! 392·A À trabalhadora que adotar ou obliVer guarda

JudiCial de menor. serão concedidos 120 (cento e vmte) dias

de Iicança, remunerada nos termos do Art 393

Art. 2" Acrescente-se o segUinte artigo â Lei n° 8 213. de

2-4 de Julho de 1991

"Art 73-A As seguradas refendas no caput do art 71 desta

lei que adotarem ou obtiverem guarda JudiCial de menor têm

dll1lno ao saláno-matemldade durante o prazo de 120

(cento e vmte) dias

Art. 3° Esta la< entra em v'90r na data de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

A ConstnUlção federal Inscreve. entre os direitos SOCIaiS, a

proteção à matemldade e à mfênCIB (ar! 6°), determina a proteção da

PrevKil§ooa SOCIal â matemldade (ar! 201. 111) e proíbe dlsllnçóes relativas a

fillllÇAo onunda ou nAo do casamento. ou da adoção (art 227, § 6°)

Trata-se. portanto. de medida que objetiva comglr a lacuna

que ainda pet'Slste na legislação ordmána braSileira. apesar dos antigos e Justos
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reclamos sociais Conslderando-se que ~ concepção das normas tutelares sobre
tal pertinência têm em mira a proteção (maior) à matemldade. à cnança (e não
pura e simplesmente à saude da mulher), com mUito mais razão se justrfica a
concessão da licença e do saláno-matemIdade a mãe não biOlógica, a fim de que
possa oferecer ao menor adotando todos os CUidados eXlgivels a uma melhor
adaptação ao seu novo lar.

Por outro lado. a proposta sob apreço acaba por fomentar a
pratica da adoção. cUJo alcance é de Inestimável valor social

Esperamos, POIS. contar com o apOIo dos Ilustres
Congressistas.

Sala das Sessões, em 26 de janBira

/'

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEl; AÇÃO DE Esn.;nos LEGISLATIVOS· C.01

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO lt
DOS DIREITOS E GARAt-.'TlAS FU1\'DAMENTAIS

CAPITIlLO 11
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art bO São dlrellos sociais a educação a saude. o trabalho. o lazer.
a segurança. a previdênCIa socIal. a proteção a maternIdade e a mfàncla. a
asslsténcm aos desamparados. na forma desta Constltuiçào

nTIlLOVIIl
DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO II
DA SEGliRIDADE SOCIAL

Seção
Da Previdência Social

Art 201 A previdênCIa social ~era organizada sob a forma de
regtme geral. de carater contnbutlvo é de filiação obngatona. observados
Cntenos que preservem o eqUllíbno financeIro e atuanal. e atendera. nos
tennos da leI. a.

I - cobertura dos eventos de doença. Invalidez, morte e Idade
avançada.

11 - proteção à maternIdade. especmlmente a gestante,

l1I - proteção ao trabalhador em Situação de desemprego
mvoluntano.

CAPITIlLü VII
DA FAMILIA. DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO

Ar! 227 E dever da farmlia. da SOCiedade e do Estado assegurar a
cnança e ao adolescente. com absoluta pnondade. o duello a VIda, a saude. a
alunentação. a educação. ao lazer. a profisslOnahzação. a cultura. a

dlgmdade, ao respeito, á liberdade e á conVIVênCia famtliar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda fonna de negligênCIa. discnmmação,
exploração. VIOlênCIa. crueldade e opressão

~ 6° Os filhos. havidos ou não da relação do casamento. ou por
adoção. terão os mesmos direllos e qualificações. prOibidas qU3Jsquer
deslgoações discriminatórias relativas a filiação

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

TÍTULom
DAS NORMAS ESPECIAIS DE TUTELA DO TRABALHO

CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER

Seção V
Da Proteção à Maternidade

Ar! 392 Ê proibido o trabalho da mulher grávida no periodo de 4
(quatro) semanas antes e 8 (OitO) semanas depOIS do pano

... Ar! 39: com redação dada pelo Decrelo./el nt.l 229 de 28021967

§ I°Pala os fms previstos neste artIgo. o ImClO do afastamento da
empregada de seu trabalho seradeterminado por atestado mediCO nos tennos
do an.375. o qual devera ser ViSadO pela empresa

• § /0 CO," redaça" dada pelo Decreto-lei n°229. de 28 02 /967.
§ 2" Em casos excepcIOnaiS. os penodos de repouso antes e depOIS

do parto poderão ser aumentados de maIs 2 (duas) semanas cada um,
medIante atestado medICO. na forma do § 1°

... § 2°co'7t redação dadape/o Decreto-ler nO 229. de 28 021967

§ 3" Em caso de parto antectpado. a mulher tera sempre direito ás
12 (doze) semanas preVIstas neste artIgo

... § 30com redação dada pelo Decreto-Itu nO ~19. de 28 02 J967
§ 4° É garantido à empregada. durante a graVidez, sem preJulZo do

saláno e demaIS dlrettos:
• ~. 4" c<lm redação dada pela I et n" 9 799. de 26 (/j 1999.

[ • tr'cl1sferêncla de função. quando as condições de saude o
eXIgirem. assegurada a retomada da função antenonnente exerCIda. logo
apos o retomo ao trabalho,

• InClfo I ucr"cldo pela Lei n" 9 799. de 26 115 1999
II • diEpensa do horano de trabalho pelo tempo necessáno para a

realização de. no mmlmo, seis consultas médlc~ e d~mals exames
complementares.

• Inc:So II acre'icldo pela Lei nO 9 799. de 26 05 1999

Art. 393 Durante o periodo a que se refere o art 392, a mulher tem
direIto ao salário mtegral e, quando vanavel. calcuIado de acordo com a
media dos 6 (seis) últimos meses de trabalho, bem como aos direitos e
vantagens adquU1dos, sendo-lhe alOda facultado reverter a função que
anterionnente ocupava.

• Ar! 393 com redação dada pelo Decreto·lel n" 229. de 28 02 1967

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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TITIJLOIII
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CAPiTIJLO II
DAS PRESTAÇÓES EM GERAL

Seçio
Dos Brnefirios

Sulwoçio
Do Salário-Maternidadr

Ar! 71 o saláno-matenudade e deVIdo a segurada empregada: a
trabalhadora avulsa. a empregada domestica e a segurada especIal obselVado
o dIsposto no paragrafo úmco do art 39 desta leI. durante 120 (cento e vmte)
dias. com Imclo no penodo entre 28 (vmte e 01lo) dIas antes do parto e a data
de ocorrêncIa deste, observadas as SItuações e condIções prevIstas na
legIslação no que conceme a proteção a maternIdade

:to 4rtlgu, "t..apu/ 'I
• l•.'om redaçãodadape/a /.el n"ff 861. de 250319901

Paragrafo umco Revogado pela LeI n" 9 528. de 1011211997

Art 73 O salano-matemldade sera pago dIretamente pela
PreVIdênCIa SOCIal à empregada domestica, em valor correspondente ao do
seu ultImo salano-de-contnbUlção. e a segurada especlllI. no valor de I (um)
saláno mmlmo, observado o dIsposto no regulamento desta LeI

.. 4r/lf.{o (..om redação Juda pela Lt!1 n" ~ X61. de 25 (Jj /f}f)-I

Subseeto
Da Penslo por Morte

Art '4 A pensão por morte sera deVIda ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer. aposentado ou não. a contar da data

• 4rlH!O com r'l!dar,:ào dada peja Lei n~ 9528, de /0 12 1997

I - do obllo. quando requenda ate trmta dIas depOIS deste.

PROJETO DE LEI NO 2 361 DE 2000
(DO SR JOSE CARLOS COUTINHO)

Veda a cnação reproducão. Importação e comerCIo e detennlOa a castração de cães da
raça Plt Buli e RotwelUer Ja eXistente no temt6no naCional

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N°' 79B DE 1999)

O Congresso NaCIOnal decreta

Art OI" E vedado em todo o temtono nactOnal a cnação,

reprodução. unportação e comerCIO de cães das raças Pltt Buli e Rotwetller

puros ou mestiços

Art. 02" Todos os cães das raças Pitt BulI e Rotwetller

deverão ser castrados. no prazo de 30 (trinta) dtas da publicação desta leI

Art. 03" Todo cão da raça Pltt BuJ! e RotweJller deverá ser

regtstrado perante o orgão compe1ente da sua 10calldade.

Ar!. 04" Todo propnetáno ou posswdor deverá promover

o regIstro do cão em 30 (trmta) mas da pubhcação desta leI

Ar! 05" FIcam prOIbIdo a circulação de cães de raça Pitt Buli

e Rotwelller em VIas pubhcas sem o uso de focmheJIa e gula

Art 06° E vedada a real1zação de lutas em todo o

temtóno nacIOnal de cães das raças Pitt Buli e Rotwetller em nnhas ou fora

delas.

Art. 07" Os cães que se encontrarem fora das disposIções

da presente LeI, serão apreendtdos e sacrtficados pela autondade competente.

Art. 08" FIca SUjeito a punIções preVIstas no Decreto leI

n° 2848/40 do Código Penal e Decreto LeI n" 3 688/41 da LeI de

Contravenções Peruus, para a VIolação da presente Lei

Art 09" Esta leI entra em VIgor na data de sua publicação.

JUSTIFICACÃO

A cnação de cães da raça PIU BulI e Rotwetller sem um

acompllllltamento dos órgãos competente no temtóno nacIonal, tem ocomdo

dtversos lIC1dente, com vánas VItimas fatais com as refendas raças

Como a dtvulgação na midia de reportagens de ataques de

cb das raças atll11ll CItadas, em praias, VIas publicas e até mesmo em ClISllS

jllIrtJcuJares. As reportagens mais recente mostram a crueldade perpetrada

contra os cães em rinha, locahz8da em uma cidade satelite de Bmsilia

Mostrando a popuJação que são cães de bnga e de alta

penculostdade. expondo toda a população ao pengo de um ataque

A apresentação do refendo projeto_ tem por obJettvo proibir

procnação de cães das raças supra ciladas, e com o passar do tempo, a

exttnção das raças em temtóno nacIonal. os cães que estão e temtáno

braslletro serão regtstrados e castrados, como o objeuvo da não proliferação

das raças.

Os propnetários que tiverem cães fora das detenrunações

legaIS. Terão seus cães apreendIdos eventualmente sacnficados. e seus donos

sUjeItos ao Código Penal e a LeI de Contravenção

Diante do exposto, sollclto apoIO dos nobres pares para a

aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 26 de JaneIrO de 2000

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTL'DOS LEGISLATlVOS -C.DI

DECRETO-LEI N' 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PARTE GERAL

TITULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Anterioridade da lei
Art I" Não há cnrne sem leI antenor que o defma Não ha pena sem

previa commaçào legal
• 4r11~D cum ",Jaçào determmada pela Lél n" , 209. de Ii deJlJlho de 198.
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Lei penal no tempo
Art 2' Nmguem pode ser pumdo por fato que leI postenor deIxa de

consIderar come cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da
sentença condenatona.

• Artlgo com redação determmada pela LeI nO 7 209, de II de julho
de 1984

Paragrato úmco A lei postenor, que de qualquer modo favorecer o
Jgeme. aplica-se aos làtos antenores. amda que decIdidos por sentença
condenatona transItada em Julgado

• ParagraJo cum redação determmada pela Lei 11" .. ~09. de II dI! Julho de
198-1

DECRETO-LEI N° 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

PARTE GERAL

Aplicação das regras gerais do Código Penal
Art I° Aplicam-se as contravenções as regras geraIs do CódIgo

Penal, sempre que a presente Lei não dIsponha de modo dIverso

Territorialidade
Art 2° A lei brastleira so é aplicavel a contravenção praUcada no

temtono nacIOnal

PROJETO DE LEI N° 2 362. DE 2000
(DO SR JOSE CARLOS COUTINHO)

Dispõe sobre a utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do
trabalhador. para a qUitação de prestaÇÕes atrasadas no ámbito do Sistema Fmancelro de
Habitação

(AS COMISSÕES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO. DE
FINANÇAS .E TRIBUTAÇÃO (MERITO E ART 54). E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E
DE REDAÇAO (ART 54) - ART 24 11)

o Congresso NaCIOnal decreta'

Ar! 01° O mClso V do art 20 da Lei nO 8.036, de 11 de
mmo de 1990. que trata da polllIca nacional de habItação, passa a Vigorar com
a segumte redação

Art. 20 .

V - O pagamento das prestações, vencidas referente ao
financwmento habitacional concedido no dentro do Sistema Financerro de
Habltação

Art. 2° Esta maténa será regulamentada no prazo de
sessenta dias, contando da sua publicação.

Art. 3° Esta LeI entra em Vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Em VJrtude ao alto índice de madtmplêncla no âmbito do

SIStema Financerro de Habitação, há dados pubhcados que apontam um

indice de mms de 35% de inadrmplêncla, o que prejudica o Sistema

Financerro de HabItação.

Tal medida oferece ao mutuário, qwtar suas prestações já

vencidas com parte do seu FGTS, o FGTS já possuí instrumentos que

penrntem aos trabaJltadores a aquisição de unóvels e pagamento Õ..

prestações e liquidação do saldo devedor.

Entretanto encontra-se em aberto. na Lel que rege o Fundo,

o pagamento de prestações em atraso. que se transtormou em um pesadelo

para os mutuáno que tem prestações em atraso.

A ausência da necessária fleXibilidade na utJhzação dos

recursos do FGTS para pagamento das prestações e~ atraso prejudica não só

o mutuáno, quanto o Sistema HabitaCIOnal.

À VISta do exposto conto como o apOlO dos meus nobres

pares para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 26 de Janerro de 2000

~
-I 'l:~'t~t"~/

utlldo José Cllrlos Coutinho
I PFL-RJ

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PEtA
COORDE1I<AÇÃO DE ESTt:DOS LEGISLATI' OS - CeDI"

LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERViÇO. E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

..........................................................................................................................
Art 20. A conta vmculada do trabalhador no FGTS podera ser movimentada

nas segUintes situações

V - pagantento de parte das prestações decorrentes de finanCiamento
habItaCIonal concedIdo no ãmblto do SIstema Fmancerro da Hab,taçào - SFH, desde
que

a) o mutuario conte com o mmlmo de 3 (três) anos de trabalho sob o regune
do FGTS. na mesma empresa ou em empresas diferentes.

b) o valor bloqueado seja uuhzado. no mlUlmO. durante o prazo de 12 (doze)
meses.

c) o valor do abatImento atinJa, no má:<tmo, 80% (Oitenta por cento) do
montante da prestação
....................................................................................................................... 0.0

.................. ~~~~~~~ ~.. ~~ ~. ~ ~ ~. ~.~ ~~ ~~~~ .. ~.~~~ ~.~ ~ '" ~~~ ~~.

PROJETO DE LEI NO 2365 DE 2000
(DO SR AUGUSTO FRANCO)

Dá nova redação ao art 3° e paragrafos da Lei nO 9294 de 15 de Julho de 1996 que
"dispõe sobre restnçõEls ao uso e a propaganda de produtos fumlgeros. bebidas alcoollcas.
medIcamentos. terapias e defenSIVOs agncolas nos termos do art 220 da ConstitUição
Federal

(APENSE-SEAO PROJETO DE LEI N°4 846. DE 1994)

o Congresso NaCIOnal decreta

Ar! I° O parágrafo 2° do amgo 3° da Le. n' 9 294 de 15 de Julho de 1996
passa a vigorar com a seguInte redação

"Ar! 3° A propaganda comercIal dos produtos refendos no amgo anlenor
somente sera pellmnda nas e1Tl1ssoras de rádIO e teleVisão no horano compreendtdo
entre as Vinte e uma e as seis horas

§ 2° Apropaganda conJerá, no. meios de comunicação e em função de suas
cametenslu:as, r<dvertêncl3. "'..pre que pOIIlvel flllda e escrill. lobre o.
malefieios do fumo, bebidas alcoólicas. medicamentos., terapial e defenlivos
agrícoll" legUlldo rram estabeIecidaJ pelo Mim.tério da Saúde, usada.
.eqilencialmenle, de forma .imultioel ou rotativa.
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I - fumar pode causar doenças do coraçilo e derrame cerebral.

li - fumar pode causar cânc.r do pulmilo, bronqwte crônica. enfisema pulmonar:

III - fumar durante a graVIdez pode pr.Judlcar o bebi!.

IV - quem fuma adoece maIs de úlcera do estômago,

V - evue fumar na presença de cnanças.

VI - fumar provoca wV.1'505 males a sua saúde "

Art. 2' Acrescentem-se 05 paragrafos $' • 7" ao art. 3' da leI n' 9 294 de 15
d. Julho d. 1996. transfonnando-se o atual paragrafo 5'.m paragrafO 6'

"An. 3' Apropaganda com.rclal dos produtos ref.ndos no artigo antenor
somente sera permItIda nas eml550ras de radlO c televlsio no horano compreendIdo
entre as VlOte e uma c as seis horas

§ 5' Deverio .... de12ollltradOl vllulmente OI malellclM cauudoa pelo
fumo, atravis de fotOllra...imJl~na ra.., anterior das emb.lal.... exceto
oe dntiud.. li expol1llçlO, relletiado ao eljlllulu d••dv.rtbclaa co.ltaJltea
n" f 2' dut. artlgo.

I 7' A Aaftocia Nacio.al d. Vigillacla Sanitária, para impedir a
veicul~ de proJlllpada enpn"",, d. prodatOl • servIÇOS lubmetidOl aO~
cOlllro'" poderá .Jiglr aprnstaçlo prévia d. cóplao d..~ pabli<itánu
rd'erenlOla ..... produ..... IOrv_ coar"..... rquiamento aprovado pela
lU Diretoria Coqlada. "

JUSTIFICATIVA

r.mos wlmdo 001 ulhm.. ao.. o r.crudesclmento do habIto de fumar.
pnnclpalmente .otre 05 ma,. Jov.n., refletindo a polítIca pubhcltana agresSIva adotada pela
,ndulma de CIgarro, voltada pnnclpalmente para esse pubhco alvo

1'1.... momento, a SOCledadc deve se voltar cootra eosa .stratellla de foona t10 ou
maIS allI""51Ya que a adoWla pel. retrornenclonada mdúsnna.

Nesse senhdo, allllllll países têm dlwlgado como e!lrategIa nilo apenas advertll
verbalment. ou pela hnguagem escnla, mu wnbem adoIando o IIlstrwnento pnnclpal
UlIh:rado pelos pubhCl!anos' a Imagem

E... projeto de L.I tem por obJehvo demonstrar vl5ualm.nte o. mal.ficlO. causado!t
pelo fumo a.. fumantes no momento mais delicado do consumo quando ht a mampulaçlo
da embalagem VIsando oato de fumar

Nesse momento. ao detennlOar a Impre!ÜD de fologramas mOltrando os
retrocltados mal.ficlos. como por .xemplo um pulmio ou outros orllios carcomIdos pelo
cânc.r, ou corações fibnlados • necroYdos, b.m como cnanças observando mies c p&l5

fumanl.s tendendo a r.penr o habito. ou representações subhmlnar.s da Impolêncla ..xual.
sem dUVida bavera um maior Impacto sobre .sses consumIdores, bem como aumentando o
custo de produçio das .mbalagens. t.remos um aum.nto nos preços medlos dos CIgarroS OU

que d. p<r " lambem co",""te em um desmc.ohvo ao habIto de fumar

Flnalment....nova redaçio dada" .sse artIgo absorve as alt.rações IOtrodUZldas no
peragrafo 2' ecna o paragrafo 7". Impostos pela Medlda Prov.sona n' MPI 912199, alllda
njo coav.nlda em leI

Sala das Sessões, em 26 de JlU1elro de 2000

~

~--~-7'~
AUQ(fSTOFRANCO

PSDBlSE

"LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvos - C.DI"

LEI N" 9.294, DE 15 DE JULHO DE 19%.

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO E Á
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS.
BEBIDAS ALCOÓLICAS. MEDICAMENTOS.
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. NOS
TERMOS DO § 4' DO ART. 220 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Art 3° A propaganda comerciai dos produtos refendos no artlgo antenor
somente sem penm1tda nas emIssoras de radto e teleVISão no horário compreendido
entre as VIOle Cuma e as seIs horas

q 2" A propaganda conlera. nos meIos de comunicação e em função de suas
caractensllcas. advcnênc.a. sempre que posslvel falada e escnta. sobre os maleficlOs
do fumo. bebIdas a1coohcas, medicamentos. terapias e defenSIVOs agncolas. segundo
frases estabeleCidas pelo MmlSteno da Saúde. usadas seqtlenclalmente. de fonua
Simultânea ou rotallV8.

• f 2" com redaçilo dadapt!la Medida Provnórta nQ 2000-12, de 13 OI 2000.
• O /lx1. lIlflerlt1r tlitIa'
\\ 2" A propaganda conterá. no., meIOs de comUnicação e em funçãu de fUQ.f

t.cJraC{(!f/fllca,. cJdvtrttnclO i!\crl1a e (lU falada 'Obre u\ ma/efíClo.\ do fumo. útravéf da.. teguznte\
/rtueí, U\'tJda:J teqútncld/mtnll!. dI! forma \lmullân~a ou mlallVa. nl!.\la úlllma hlpóit..fl! dewndo
wrlar no nUUlmt) " cada <.mco mete\. IOdos precedlda.\ du aflrmação "O .\1ml\larlO da Saúdt!
1.~rte"

I - fumar pode caUIJor doe1fÇQj do coraçdo f! derrame cerebral.
1/ - fUmar poát! C/JWJQf câncer do pulmão. hronqulle crÔnica e enfuemll pulmonar.
li! -ju~ durante a I{rtlVlde= pode prejudIcar a hebi.
IV· qwm fuma rJeitHt.'e lMl$ de úlcera do estômago.
~. ~ eVII~fumtzrnapn:J~nça de cr,ançm,
f '/ - ft1ltQ1' prowxQ dIVerso! males à sua faúde. "

§ 3· As cmbalagcns, exceto se destinadas à exportação. os põsteres, paméis
ou cartazes. JOI'IIlllS e r.vlstas que façam difusão ou propaganda dos produtos refendos
no Art 2° conter40 a advert!ncía mencIOnada no parágrafo antenor

§ 4' Nas cmbal88ens. as cláusulas de advertênCIa a que se refere o § 2" deste
arugo serão seqllenClalmente usadas. de fonua Simultânea ou rotattva. nesta últlma
hipótese devendo vBnar no maxlmo a cada CIOCO meses. lO!lCI1das. de forma legivel e
ostensivamente destacada. em urna das lateraIS dos maços. carteIras ou pacotes que
sejam habllualmente comercmltzados diretamente ao consumIdor

"LEGISLM;:ÃO errADA ,\NEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Ct9f"

§ S" Nos PÔStel'eS, paméis. cartazes. JOrnaIS e reVIStas, as clâusulas de
advertênCia a que se refere o § 2° deste arugo serão seqüenCIalmente usadas. de forma
sunultânea ou rotal!va. nesta ultuna hIpótese vanando no rnaxtmo a cada cmco meses,
devendo ser escrill\S de forma legível e ostensiva.

§ 6· A Agb1cia NaclOIla! de VIgilânCIa Sanitária. para unpedtr a veIculação
de propaganda enganosa de produtos e serVIços submeudos ao seu controle, podem
eXIgtr apresentação prévia de CópIas das peças pubhcitárlas referentes a esses produtos
e SCl'VIÇOS, conforme regullllIlento aprovado pela sua Diretoria Colegtada.

• § ó'acr"cldopt!la Medida Provnórla n' 2000-12. d. 13 OI 2000

An. 4° - Somente será permItida a propaganda comercIai de bebIdas
alcooltcas nas emIssoras de rádiO e teleVIsão entre as vinte e uma e as seIS horas

§ 1° A propaganda de que trata este artlgo não poderá assocIar o produto ao
espone olunplco ou de competição, 30 desempenho saudável de qualquer ativIdade. à
coodução de vClculos e a IIIUIl!tns ou idéIas de maIOr êXito ou sexualtdade das pessoas.

§ 2° Os rontlos das embalagens de bebidas alcoóhcas conterão advcrtêncla
nos segumtes termos "Evite o Consumo ExcesSIVO de Álcool".

PROJETO DE LEI NO 2 3511, DE 2000
(DO SR WELlNTON FAGUNDES)

Dispõe lIObre o Dia N8C1OnlI1 do Idoso

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2 288, DE 1W9 1

o Congl'lll1lO NlIClonal decreta.

Art. 1°. Fica mstrtuído o Dia NIlClOlIlIl do Idoao, a ser
celebrado no dla 1·~ outubro de cada ano
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Paragrafo ÚniCO Os órgãos públicos responsáveis pela

coordenação e Implementação da Política NaCional do Idoso ficam incumbidos de

promover a realização e divulgação de eventos que valonzem a pessoa do Idoso

Junto a SOCIedade

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

de corte. Os InvesliOlp.ntos ali realizados foram, no penodo do censo da ordem de
7660 mil reais

NAo é demaiS lembrar a relevânCia que a educação téclOlca

poderá assumir para o desenvolvimento da região e o papel que as escolas

agrotécnlcss prlK!llchem em nosso País

JUSTIFICAÇÃO

ConSIderando, portanto, o potenCIal econõmlco deste

mUnicípiO, sua posição geografica pnvlleglada no estado de Goiás, e a vocação

agrícola do estado e do Centro-Qeste, sugiro a cnação de uma escola

agrotécnlca em Mozartilndla

Tomamos a InICiativa deste Projeto de lei em Virtude des

controvérsias que se estabelecem anualmente quanto à data certa das

comemorações do Dia do Idoso

Ocorre que no BraSil se vem comemorando.

extraoficlalmente, o dia 27 de outubro como o Dia do Idoso, por ser esse o dlB de

São Vicente de Paula, que e conSiderado pela Igreja Católica o "Pai da

Candade"

Entretanto, Intemaclonalmente e sob os ausp'CloS da

Organização das Nações Unidas - ONU, o dia oficial do Idoso é o 1° de outubro,

conforme Indicado pela Secretana de Estado da ASSistência SOCial

Neste ano de 1999, a SEAS coordenou o engajamento das

entidades representativas dos Idosos nas comemorações IntemaClonalS que

culminaram com o "Abraço ao Mundo', pela adesão dos Idosos na grande

malona das Nações

sala das Ses s, em -;Lf, de ~1I-Ode199

,.;;;iQ9
91404700 145

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jovair Arantes)

Entendemos, aSSim, que se deva oficializar a efeméríde no

Brasil na data a01ma rndlcada, de modo a unrrmos os esforços para transformar o

evento cada vez mais representalivo da conSCIentização da sociedade quanto á

Importância da valonzação de sua população Idosa

Essas as razões pelas quais contamos com o apoio dos

nobres Pares a este Projeto de Lei

Requer o envIo de Indicação ao Poder

ExecutiVO, relatlVB á cnação da Escola

Agrotécmca Federal de Mozarlãndla. Estado

de GOiás.

Senhor Presidente.

Nos termos do art 113, inCISO I e § 1°, do Regimento

Interno da CAnlara dos Deputados. requeiro a V Ex" seja encaminhada ao

Poder ExecUtIVO a IndJC8ção em anexo, sugenndo a cnação da Escola Técnica

Federal de MozarlAndla

, ~?

.~ ,-
Deput~ / INTON FAGUNDES.----

.21X7éJ
Sala das Sessões, em .)6 de ~.~ de 1a-

---,

INDICAÇÃO N° 728, DE 2000
(DO SR JOVAIR ARANTES)

Sugere ao Poder ExecutiVo. por IntermédiO do Mínlsténo da Educação, a cnação da Escola
Federal Agrotecnrca de Mozarlândla no Estado de Galas

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE·SE.)

Excelenlísslmo Senhor Ministro da Educação

Sala das Ses - s. em ~de /'d."wliM de 199

~.l.~

A vocação agrícola do Centro-Oeste braSileiro e do Estado
de GOiás, está transformando a região em um dos mais Importantes polos de

desenvolvImento nacional, de forma que tem Ignorado as cnses econõmJC8s que

o Pais tem atravessado

"LEGISLAC.\O (11 ADA ANE'\ADA PELA
COORDENACÃO DE ESTllDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
O mUnicípIO de Mozarlândla, em GOiás, pOSSUi uma

produção agropecuana expressiva e situa-se em local estratégico na regl60 de

São Miguel do Araguaia O úllimo censo agropecuáno do IBGE, de 1995 a 1996,

retrata um quadro de 4 056 mil litros de leite, além de 14 000 mrl dúzias de ovos

Possuía, na ocaSião do censo uma população boVina de 139.867 cabeças, além

de 1901 suínos e 17,000 gallnaceos

A produção agropecuána total do munrcíplo era, na época
do censo, de 9 729 mil reaiS, dos quais 8888 mil resultantes da Pecuária leiteira e

RESOLlJÇÁO N°]7 DE ]989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TITULO IV
DAS PROPOSIÇÕES
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Ao longo dos últimos meses, Senhor Mmlstro, temos juntamente com
um grupo de tecmcos hgados ao BNDES e a CODEVASF, real1Zado diversas
reumões buscando soluções cnatlva8 à engenhanas financelrnS e projetos
especIaIS para deslanchar os projetos de Imgação tão prometIdos a nossa
Região Temos a conVIcção que o BNDES tera bastante Interesse em conceber
um programa lustreado nas ações da CEMIG lltularizadas pela CODEVASF.

Face a ImportânCIa do assunto, soliCIto a V Exa., o exame dessa
proposta co[ocando-nos li dISPOSIçãO para contribuir no que for preciso à
matenaltzação dessa propostll

Sala das S"§§Õ,llS"; em .- de 2~ janeíro de 2000

/- {~ ç--. ~--- ----

\ ~eP\itlltlu-êteiííentmo Coelho

CAPÍTULO III
DAS [ND[CAÇÕES

Art [[ 3 [ndlcação e a proposIção atra,;:es da qual o Deputado
• Arugo «lIera"" pela ItewlW;àl1ll' /O. de ~91.

I - sugere a outro Poder a adoção de provIdêncIa, a realização de ato
admmlstrallvo ou de gestão, ou o envIo de projeto sobre a matena de sua InlCtallva
exclUSIva;

11 - sugere a mamfestação de uma ou mBls ComIssões acerca de determmado
assunto, vIsando a elaboração de projeto sobre maténa de mlClallva da Câmara

§ I°Na IlIpotese do mClso I a indicação sera objeto de requerimento escnto.
despachado pelo Presidente e publicado no DiárIO do Congreçso NaCIOnal

* DuílltJ do ( olll{rt'wJ AI.1(.uJ1Iu/ a/ll!rudv para Diario da Câmara dos LUpulados, !'W
~1O do\ j'rt!Md,ww,\ dl.l.t/f!\u.\ tia" dUil\ ( (.J\W do ('ongrt!\\o "',u.lOnal de! 2 dI! oUluhro de /995 '

§ 2° Na hipótese do inCISO [L serão observadas as segumtes normas
I - as mdlcações recebidas pela Mesa serão lidas em sumula. mandadas a

pubhcação no DiáriO do Congresso IVaclonal"' e encamInhadas as COUllssões
competentes; /

* DuírlO du C'cmgrt!s.to NuclOnul a/t{!rudv para D/4rio la Cânlllta dos DquttUios. I)uI
AIV do,\ j'reMuelllt\ ria Me\a\ da\ duu\ ('UM')\ do ('ollgri!uo ,\'UCWlltJ/ de! 2 de outuhro de J995

11 - Oparecer reterente a indicação será protendo no prazo de vmte sessões.
prorrogave[ a cnteno da Presld!ncla da Comissão.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO N°
(Do Sr C[ementmo Coelho)

DE 2000

INDICAÇÃO N° 729 DE 2000
(DO aR CLEMENTINO COELHO)

SUQflre ao Poder ExecullvO. por Inlermtldlo do MlmstMo da Integração N8CIOf1al, que a
Barragem de Três Manas e o seu Rllserva1óno, allvos de propnedade da CODEVASF.
sllf8m alienados para alavancar recursos aos projelos de Imgação

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

Requer o enVIo de Indicação ao Senhor Mtmstro da
Integração NacIOnal sugenndo que a Barragem de
Três Manas e o seu Reservatóno, alJvos de
propnedade da CODEVASF, sejam ahenados para
a1avancar recursos aos projetos de IITIgação

Senhor PresIdente

Nos termos do ar! 113, mClso I, e .5 1°. do Regunento Interno da
Câmara dos Deputados, requerro a V Exa seja encamInhada ao Poder
Executivo a indicação em anexo, sugenndo que a Barragem de Três Manas e
o seu Reservatono, allVos de propnedade da CODEVASF, sejam alIenados
para a1avancar recursos aos projetos de Iffigação

Excelentisslmo Senhor Mmistro da Integração NaCIOnal,

Dirijo-me a VExa, para trazer-lhe algumas consIderações acerca da
Barragem de Três Manas e o seu respecuvo Reservatório, auvos pertencentes
a Companhia de Desenvolvunento do Vale do São Franclsco-CODEVASF,
empresa subordmada ao Mlmsteno da Integração NacIOnal

Sala das Sessões. em 2f; de Janerro de 2000.

Como deve ser do vosso conhecImento, tanto a Barragem quanto o
Reservatóno estAo tntegrados ao complexo energético de FURNAS, gerando
energia elétnca para Centrais Elétricas de MInas Gems - CEMIG
Informações obtIdas extra-oficlll!mente esc1arecem que os recursos financerros
recebIdos pela CODEVASF pagos pela CEMIG, onundo do uso desses auvos,
são Iffisónos, msuficlentes sequer para pagar os custos da CODEVASF com a
manutenção do transporte da balsa no lago, ônus asslllllldo apos a foI1l1llÇão da
Barra~m. '

Face a conjuntura atual e, sobretudo, ao delieado momento que VIve a
Federação brasllerra com o BCltmllCnto das disputas inter-regioDals e a
ausênCIa de uma articulações de projetos reaionais, é mjusto que aUvos dessa
magnitude, com slgnúicatlvO valor de reposição, permaneçam estéreis sem
gerar beneficios pera finalidade principal da CODEVASF que é a irrigação.

Dai tennas a c_ que o caminho certo é denunciar o contrato de
arrendalnento, celebJado 11 prlIÇOS irrilÓnol, li promover a altenação Imedtatll
da Barragem e do Reservatório' CEMIG ou ao Governo de Minas Gel1l1s.~

Sena financeIramente maIS adequado realtzar gestões a venda desses
allvos, c11Jos resultados poderiam ser revcrt1dos nos projetos de Imgação
concebidos pela CODEVASF, que estio a passos lentos deVIdo a carêncIa de
recursos financerros

Alternativamente, poderia haveT uma permuta dos allvos da
CODEVASF (Barragem e Reservatorio) por ações da CEMIG, posslbJlJt1lndo
serem caucionadas ou custodladas ao BNDES, promovendo uma engenhana
financerra saudável, a1avancando projetos de Imgaçào em curso, ao mesmo
tempo poSsIbIlItando o InICiO da obra Canal do Sertão Pernambuco.

'LEGISLA( ,\0 (11 ADA ANEXAUA PELA
COORUE~ACÁO UE ESTCUOS LEGISLATI~OS- c,m'

REGIMENTO INTERNO
OA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇ\O N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO [NTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TITULO [V
DAS PROPOSiÇÕES

CAPITULO 11I
DAS [:-.lDICAÇÕES

"rt J 13 Indlcaçdo e J propOSIção atraves da qual o Deputado
* 1J(1~U ullf!raJcJ th!lú Ntl~(JllIyti(J Il lO. Jr1191J!

J - sugere a OUlro Poder a adoção de provldêllcm a reahzação de alo
JdmlnlSlrntlvo ou de gestão. ou o em la d~ proJelo sobre a matena de sua ImCJalI~a
e\clUSlva.

li - sugere a manltestação de uma ou mais ComIssões acerca de detennlllado
assunto "Isando a elaboração de projeto sobre matena de IniCiativa da Câmara

~ [O Na [upotese do mClso [ a mdlcação sera objeto de requenmento escnto
deb[laLhado [ldo Prc"d~nle c publJ~ado no IJWI/O do Congresw /'vaclOnal

, • /)ltIlltJ do ( (}llg1~"\(I \m./onul aÍlt.'rudu pura Diário da Câmara dos DqJlI.tlldos. pflr

1/0 dm I T<'!\1de1ltc!\ JI1.\k ,a, dú\ dllú\ { uH" do ( Olllm!\\o AíU:llJlllll dt..' 2 Ja oU/uhro til! /Y95
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§ 2° Na hipótese do inCiSO lI, s~rão observadas as seguintes normas'

I - as mdicações recebidas pela Mesa serão lidas em sumula. mandadas a
publicação no DiárIO do Congres~o "'aclOnaf'" e encaminhadas as Conllssões
competentes,

* J),úrlO da '-'ongre~ fll NucIOnJJI ulterudu puru Diário da CálHtUlJ dos Deputados. pur
AIlJ uo,\ Prt!'lúemes da A/I1\u.\ du\ duu\ (U\t1\ do (ollgr(!.\MJ NaclOlJul de 2 de oUlUhm tie 1995.

11 • O parecer relerente a indicação será pro tendo no prazo de vmte sessões,
prorrogavel a cnteno da Presidência da Comissão.

INDICAÇAO N° 730. DE 2000
(DO SR. WELINTON FAGUNDES)

Sugere 80 Poder Execubvo. por Intennédto do Insbtuto Nacional da Colonização e Reforma
Agrána • INCRA. seJam fornecidas coplllS dos convênios celebrados enlre esse órgão e o
MunteiptO de Rondon6pohs. Estado do Mato Grosso. nos anos de 1997. 1998 e 1999. com
lIlllla ret.pectivas planilhas e prestaÇÕes de contas

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

OUlttíl5lmO Senhor Presidente do lNeRA.

Como Integrante da Bancada Federal de Mato Grosso na
Câmara dos Deputados, dInJo-me a Vossa Senhona para reIVindicar que me
sejam forneCidas cópIas dos convêmos celebrados entre o !NCRA e o
Município de RondonópolisIMT, nos anos de 1997, 1998 e 1999, com suas
respectivas planilhas e prestações de contas

Tal Indicação deve-se a neceSSidade de me manter
informado quanto ao destino dado às verbas recebIdas pelas prefeituras
mumcIpals de nosso estado.

~<ó .:2~O
Sala das Sessões, em-% de dio!em9fo de~.

1 , ..-; -,,7~
) 7

Deputado Wehnton Fagundes

"LEGISLAC.\O CnADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO OE ESTtOOS LEGISLA TI\tos - Ct!D1'"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TiTULO IV
DAS PROPOSiÇÕES

CAPiTULO III
DAS INDICAÇÕES

Art 113 Indicação e a propOSição atraves da qual o Deputado
* Arllgu alterado pelu Rf!~u{ltçiiu n<1 /0. de /99/.

I - sugel e a outro Poder a adoção de provJdêncJa. a realização de ato
admInlstrallvo ou de gestão, ou o envIo de projeto sobre a materla de sua ImClaUva
exclusl~a,

II .. sugere a manltestação de uma ou maIS Comissões acerca de determinado
assumo, Visando a elaboração de projeto sobre materia de IniCiatiVa da Câmara.

§ 1° Na hIpótese do inCISO I a indicação será objeto de requerimento escnto.
dc"paclMdo pelo Prc"ldcnle e publicado no DlállO do Congresso NaclOnctl

• D/ullo c/o ( rmgl e\\o ,\-tu.uma{ ulll!rlldu paru Diário da Câmara dos Deputados, por
ilO dl)\ }'rl!\ldelJtt:\ úU ,\/l!\U\ dLl\ dWJ\ ( l.ha\ do (OIlj!IC!\W ;\UCItJllil/ ti",] de ulJluhro de J995

~ 2° Na hipótese do mClso 11, serão observadas as seguIntes normas:

I .. as U1dlcações recebidas pela Mesa serão lidas em sumula. mandadas a
publicação no DiárIO do Congresso ,\'aclonar'" e encarmnhadas ás Conllssões
competentes,

* D,úrlO du L'ulJgrl!l\o NUCUJIlrJ/ U!teJlIÚU pai U DIário da Câmara dos Depurados. pur
Ato do\ !Jre\ldeme\ da Afe\u.\ du\ duu\ ('U\tJ.\ do ('u1Jgra\srI Nr.u:umul de 2 de (}utuhro de 1995

II • O parecer retereme a Indicação sera protendo no prazo de vmte sessões,
prorrogável a cntério da PreSidênCia da Conussào.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.2 367-C, DE 1996

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Mensagem n2 8/95

Aprova o texto do Acordo sobre Promoção e Proteção de Investimentos. celebrado entre
o Governo da Repúbhca Federativa do BraSil e o Governo do ReinO Unido da Grã
Bretanha e Irtanda do Norte. em Londres. em 19 de tulho de 1994. tendo pareceres da
Comissão de Economia. Indústna e ComercIo. pela aprovação (relator Dep RUBEM
MEDINA); e da ComiSsão de Constituição e JUStiça e de Redação. pela
constituCIOnalidade. Jundlcldade e técmca legislatIVa (relator Dep NILSON GIBSON)
PARECERES A EMENDA DE PLENARIO' da ComiSsão de Economia. Indúslna e
Comeroo. pela aprovação. com subemenda (relator Dep JOÃO FASSARELLA). e da
ComlSSllo de Constituição e JustIÇa e de Redação. pela constitucIOnalidade. Jundlcldade e
tecllIca legislativa (relator. Dep MARCOS ROLlM)

(ÀS COMISSOES DE ECONOMIA. INDUSTRIA E COMERCIO; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART 54))

SUMÁRIO

I- Prlljeto inICIai

1\ - Na Comissão de Economia. Induslna e ComércIO
.. parecer do relator
- parecer da ComiSsão

11I - Na CClmlssiio de ConstrtulÇÍÍO e Jusbça e de Redeção
- parecer do relator
- parecer da ComiSsão

IV - EMENDA DE PLENARIO

v- Na Comissão de Economia. Industna e ComérCIO
parecer do relator

- subemenda oferecida pelo relator
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parecer da Comissão
subemenda adotada pela Comissão

VI - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
parecer do relator
parecer da ComIssão
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ACORDo

UTRI: O GOVEIUIO DA Rl:PÚBLICA FEDERATIVA DO ltltA81L

I:

O GOVl:IUI\l DO RI:II'IO UNIDO DA ORÁ·BRETAIlHA E IRLAIlDA

DO NORTE

pc.sa vir a ser deSignada futuramente, nô ãmblto da legtslação

naCional do Reino Umdo e de acordo com o dIreIto internacIonal. uma

:U~. sobre a qual o Remo Umdo possa exerct!r dIreitos em relação ao
fundo do mar. subsolo e recursos naturaIS e qualquer terrltono ao

qual se estenda. o presente Acordo. em confonnldade com o disposto

no Anl~o 11.

lIOBO PROIIOçAO I: PROTEÇAO DI: JIlVEBTtIlI:HTOII

o Governo da Repuouca Feder.lava do Bra.11 e o Governo do Remo

lJmdo da Crã-Sretanna e Irlanda do Norte.

(111 no que se refere ao BraSil o terntono do Bnunl, mclulndo o mar

te"ltonal. bem como arcas manllmas sobre as qUais o BraSil detenha

direitos ~oberanos ou Junsdlção de acordo com o direito tnternaClonal

AKrlG02

~RJOSOS de crzar ccndlcoes Javoravel,. a maJores Invesumento,. oe

naclonall e empresas ae um Estado no terntorlo do outro Estado,

Promoção e Proteção de Inveatlmeatoa

(l) Cada Parte Contratante estimulara e cnara condições favorave1:'

para que naCionaiS ou empresas da olltra Parte Contratante mVlstam

oUITlO03

TraClmento NaCional e Cl'",.u.a de Hacão M.t. F.vorectd.

.aplt31 Ctn :'('...1 (~rr' ' • .J ~ I~OS termos ao fJlrello ac: e'l:ercer c.:s oooer....

..:on(euoas ,.. .... f '" loJ 'l!lS13(,ao. aamllua e35e capataJ

-QultaU"o dOS Hl .. t'~'m'e:'tO!l oe o.eJOnaJ$: OU empre.sas oc caca r'1T

~OnlTaH::nt(' pe ~:;:.HJ.) ,H~ olena urO((!C30 e se~ranca no terntor

aa oulta .'Jrt,. .. ,.·r.I:.IlU~ "'nhup',J aas P3rces ,~OnCra(3n{"~

"'f('JUt.1:'.lf3 .'~ -3 t lZ'UIlHI. por me10 ~e nl'edldas Inlusuiicaaas

dlscnrnln.1.(t.)r"I" .:mml.$(rac:ao manutencao uuhzac;ao i~t)lO

Ulsposlçao oe 1O\~~t i.entos ne naCionaiS ou emDresa~ da outra r~' :
Contrat.nnte ""l seu teorntono ,"'ada Parte Contratante observara

lUatSQuer '')rl2a\ce~ 3.ssurnlda!l ~m r~llIt:io "l mve'Stlm~ntos

HLClonal~ ')U "mDre'!~s Od. outra fart~ '-onlra.tante

.m riUamen11')

Pu. oa fina do presente Acordo,

(ai o (ermo -tnve.tlmento~ ~1!f\lfica todos os tipo. de haveres

InclUI. em partleular linda oue nio excluatvamente. oa 8e«,unte.'

Acordaram o se~..llnt('

ARTIGO 1

DeRnlç6••

11) ben. móvel. e Imovela, bem como qualllquer OUtr'O. direito•

..... corno hipoteca., ~nhoresou cauçóea.

Reconhecendo que o esumulo e proteçao reciproca desses

tnYeaumentos por m~lO rl.e um dcordo lnt~rn"\clon.1 romentarao

IntetaUva. empresarJólls Inl:1Wlduals c favorecerao a prosp.:naade em

amboa oa estados,

'til açõe~ Quota~ de parUclpaçáo e debêntures de uma empresa e

qualquer outra (onna de partlclpaçao socaetana

Im) direitos a credItas ou a qualquer t:"tecução de obngaçõcs

previstas em contrato que tenha valor financeiro,

(lvl dlreltos de propnedade Intelectual. fundo de comercIo.

processos teCPlcos e know-how,

Ivl concessoes c"omerCla1s confendas por leI ou por contrato.

Inclumdo cancessoes para. pesquisa culuvo extraçao ou exploração

de recuno~ naturaIS

nve5t1menlos 11 r"'""J3S l1e naCionaIS ou emDreS!l.5 an. outra r:.r·~

Contratante 1 .Im ~3tamento menos :avoravel dI) ll..le .loQue.e

concedido a 111-/t'S'If';"enlOS ou rendas de ~eus proonos naCionaiS C...

.:mpre~ns ou a 11llt'estlmentos ou n:naas aI: naClon1US ou empre~as Q,~

qualquer terceiro Estado

121 Observado t. dl!lPOSIO no puagrafo 13) do presente "tUBO.

nenhuma das P.utes Contratantes sUJeuar.. em :seu terrlt0f10

naCionaiS ou empresas da outra. Parte Contratante a um tratamento

menos lavoravel do Que aquele concedido a seus propnos n:lelon.,. ou

empres.as ou a mvestlmento. ou rendas de naClon.la ou e:mprcs-a. ae

qualquer terceiro Estado no que se refere a. admml.traçao

rtllUlutençao. utlhzac;ao gozo ou dlsposu;:ao de"seus investimento...

A!teraçoes ocomdas na forma peja qual os haveres tenham Sido

Invesndo:!!: nâo afetario sua Quahficação como 1nVestJmento.

(bl o [enno renda- slK"ltíca as quantias geradas por um

:nvt=Sllmtnto e mcluI particularmente, embora nao exclUSivamente.

lucros Juros ganho:!l de capital. diVidendos. r.Q.Y.!.hll~s e honoranos.

13) As dl.poS1ÇOC"S (10 presente ACDrdo sobre ::: concenaQ t;:

tratam~nlo nao menos lavoravet do que aquele concedido a nac,onal.

ou empresas de QUalQUeT da. Partea- Contr...t.I:ntea ou ao.. ae qualquer

rererlra Eslado "ao serao mterpretadas de modo a obncar uma.- Parle

Contrat~nle .. conCtoeC" a naclon•• ou empresa.. da outra o beneliclo

de qualquer tralamC'nto, prefel'énaa ou pnvl1eSlo resultante de

lc) o tenno ~naCIOn3.l::5· Significa, em relação a cada Parte

Contratante as pessoas fi'lcas c:uJa condição de na.ClonalS dessa Parte

Contratante decorTe da It:glslaçao em vigor no terntono dessa Parte

Contratante,

(a) qualquer unIão aduane..a ou acorda Intem'l",anal oemelhante.

eXJltente ou (uturo do qu.1 qu.lquer da. P.I'td Contratantes, seJa ou

po." vir a ser parte

(dJ O termo ~empresas $Igrufica

('I no que Se' refere ao ReinO Umdo socll:dadt"s finna:!l ou

aU,OClaçõcs constltuldas ou estabelectdas no ambuo da legl51açao em

vl!or em qualquer parte do Remo Unido ou em qualquer terntono ao

qual se estenda o presente Acordo. em conformidade com o disposto

no Artigo lI.
(ui no que se referr ao BraSil soc,e<!ades linnas t: associações

c~nstJtuldas ou estabelecIdas no ambt.to dil leglslaçao em vigor em

qualquer parte do terrl1ono do Brasil.

(elo termo ~ternlono !Olgmfica'

(l) no que se refere ao Remo Umdo' a Grà~Bretanha e a Irlanda do

Norte. inclUindo o mar terntonal e quaJquer 3.!ea manuma Situada

alem doa IImlles·do mar terntorlal do Remo Umdo que tenha Sido ou'

(bt <Iua.quer acordo ou ajuste internaCional total ou preclpuamenle

relacl0n.do a tnburação ou qualquer 1~~I.lação Interna total ou

precipuamente relaCionada a tribUlação.

(cl 'lualql.ler dl,poslção con.tltuclOnal rolaClonadl " aqulllçio do

ben. e serviÇOS pejo Poder PúbliCO

ARTIGO 4

h'de"'"ç" ..r ,.. r....

(l) Os naCionais" ou rmpreaa.... um.'· Parte" Contratant., cUJo.

lRveatl1nento.. no- lerrltorlo dat outra Parte (:antratante sofrerem

perd... em razjo d~ ruerra ou outro ClJnrüto armado. revolução. eat<1.do

de CIIlt:~lAnacional. revolta. Insurreição ou. d.sturb105 no terrUQno

d.... úl-. receberio, par paruo da meama. um.tr"tament.. nic>

rnenM" r.....vel- do que esla" Parte Contratan.. conc:ed. a. seu.
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prôpnoa,neeienm. C*l emprnaa GIl·" nac.."... 0\& empre... d.

qUIlIqua' twaona EMlldOo_~.. refere LI'IISlItUIÇÕe•• mdenlZ&çõe•• ,
......~ OU< autra de:" ret.lowçk· O. _ ......

.....--~......._.l\ ...-..-
121 e-_...... u.~ ~.l.Il do ~...,Ia, A(1I",

___a em_. de m "-te Contratante que. em qualquer

daa ..tu.ç6n men<:lonad.. n~ .,..,....,... solrerem perd... no

temt6rio da outra Parto ContratalU'''''''''_ da:

laI flqUI8IÇ1ÍO de oeu. _.__rwç.._ond.de•• ou

l1lt dHl!nftçià ... _lIftl.. jjiIII'IIltoiIo~tItJ .UI.......1IlIf!Il nil.o

...tal'tlhttW;"·r:ilti..w."''dI!"c:olflh1:e_per~
da oIIUaIçad;'I", concõdlflir Tn\ItIIiil5> e&m<hm~.cIoquada!'

DI_F' ' .,.

111 Oa m_.menloa...Pe.__..........,....-d. qUlliqlJn du.

_. Conlntan.... nio """"~. deupropnado. ou

submetidoc a I'I'ledMla. de efeito e-.u..,alente i naCIOnalização ou

dnapropnaçioo (donvante dmomUlada "deupropn.çAo"' no lernlório

da oulra Parte Contratante. exceto por motIVO de utilidade publica

r1llacôon.... com nccessldllCln Inlem•• de... Parle. em b.... nAo

d•..,nmina\ÓrUl. e medwtte ",de,"zaçio Imediata. adequada e efetiva.

~ .nden.IDÇ" corresponder. ao yaJor pnumo- do mY~SUm.nro

d_"""",ado em d.ta .medlatamentc· .ntenor a deupropn~çi.. ou

antea de a deaapropnaçâo Immente ter sJ.do tornada de domlnto

püblico. O'oque OCOlTer pnmelnY, ser_ calculada em moeda livremente

convenlftl. ,ncluiri JUIIlC a taxa LI80R a partir- da. Lial" da

deaapropnaçio ala a data do~..: ..... pap sem demora.

ef'etl....._ reaIláwl e livremente tranaferlvel O nacIOnal- ou

empn:_ afetada· teri dlraKo. no imbllD da lell's1açio d. Par.",

Contratante que elletuou • deaapro"""",,..... pronlD ree_ de ..u

c.... por uma autondade JudICIal ou Independenle de••a Parte c ~ tM
o HU: InftabmenlO avahado de conlornudade: c&m oa pnoc.,.,.

~no...._te parálfaio

12t Quando uma Parte Contratanle de.._ o••llvoa do um.

etlIJINM conatlluKia ou a1abolectcla no 'mllilo d. "1Ia1açAo em ......
em qualquer parlo de .... temtáno. n. qua1 n_&Ia ou em1We_. d.

outra Parte Contratante poawam açõea. ela ............. apbcaçlÍO do

d....... no parip'alo (lI do ,.-te Acordo na mecIlda nace.......

... .......rar uma IndanIoaçio pronta, adequada e afatlya dN

In...-..loe da nacionaJ. ou em....... da outra Parte Contratante
proprialirioa __ açtcl.

........... _ •• cf ...................

Cada'~e-__\lá" _reIaçiIIoo. in_.

.......... ou ......... d. ....... Pwte CoatratanCe. a- I...

lrans/erincl" de SC'U. InVCMtmmlOlt c rena... Aa lran....nclII• ...,....

.retu.li,. lICM' LI_.. na rnoec.. con_Sl"" na quat- o cape'" fOI
I.ltll1n••m..ur mv...uoo. uU em QUlUOUefl QUlr._ moede'o hwMftC'MC"

cOI1ver••vet< acordacia .nlf'e' o IOftstldol!' 1r ar- Parte' Con......t. nn
queM6ot- A _ que ICOtCla3 d,__-, 1MI\II_1lI01". aa

'r....dare- oc'" cle..-.. ,.,... da _....,....111&-.. ..
lran.oerinc:oa. do conforrmdado c_ oa _...--_~. IM'

"1Of. N. ""':Kia em que formaildado. d__ CUftI1I'I'laa para •
dotU&lfio. tran.lcNnc.... ·prle•••••• _ ..........

~?-

~.C__..t.. _i_... a .....

.....-=...... ' .... ,.
111 O...,.,...·Q.d....... no ~~ ~ ..

<on&U~ n .lIIt.._~.., ~......

um n~·_f_''''GO;.t''''''~I~~.''~
C<lnttatallta em re••çao a ~ma ODrI_ d_~ no .......... ""
pr.....te Acorda quanto a um In..,~to etatuarle por ua _

~roe lMI'ie autMactldu • arbltrallm lptemKaon... :apoa UIft

prue da 3 Itr~ _..,. d. notlflcaçlÍO por eoc:nto da roe~...

......0 ,,"-on~ ouem1W-_~'

(2) Se a controverala (or lubmeuda a .rbttraaem mtemaaonal, o

naaenal ou empresa e a Part! Contratante em htillo poderiD aeordar

em MJbmctli la:

ta. ao Centro Internac1Ol1aJ para a SoluçA0 de Conuoyé:rataa

ReIauYlla a /n..,aumenloallcYando 011l' conalderaçio, quando .pldvel,

o dulpoMo na Con_ oobre a SoIgç"'. COntro_. Rela_ a

In-.tuneruoa entre Estados e NKton&l& de outros Estado., aberta.

a_tura em W....mc_ [) C. em ,.- de m.~o de 196~. e o

M~ Ame- par•• a AdmonlllUaÇáo. da~ de

Concdiaçia. Arbltrapm e Venlic:açao de Fatoat; ou

1bI ao Tribunal de Arbl\raeem da C.imara InlernoclOn.1 de

~rCIO;OU

(el a um arbllro InternoclOnal ou • um tnb1Jnal d. arbitraeetn III
!IlI'o a _ dc..cn~ por meIO de. um acordo eapecI•• ou eatabeleacIA.

no i.bolo d.a Norma. d. Arbllracem da COIIIIuio d•• N.çóe. Unida.

pua ... Direito Comerr.a1lnternac.ona/IUtlCrrRALl.

Se. apoa um praaa de 3 (lris) me.... da. nourlCaçao por eKnto da

rKtamaçào. "to se chepr iI. um acordo em relação a um do.

proeadimcnloa .llem.u.... pTCVlalO8 .Clm... a conlrover... .m.
IDIdIante aobataÇio por escnto do naaonai ou empresa em que.tio.

aulonoetlda a arllilralo'" no imbllO du Normu de Arbllral"m d.

c--. daa N8Ç6n UnKiu para o D\reilio ComerCIai Jn\ernaclClnal.

na for.- 11ft vip na 0CUli0. A. partc. cnvalVlClM n. controYirsa·
pacIarIe "",,",.r. por ncnlO. em mocbllcar e_ Norma..

13l Uma conlroWr... n...., _ ~u_IIda. II arbI~

IfttemeciDnal. n.... lermo' C!o prelonlc ArIÍJlI. te o nacIOnal ou
....... em blill" Ji • houvor lU_lido aoa tnbun... n&CIon... da

ParIe Cantratante em cuja ternhk10 o IRveaurnento Coi eCc:tuacio I'

.... ulbun••• hoUYCTem cnutidO".ntenç...re~lloda conlroveraaa.

~ATlGOB

CoaUovers..a eaua •• hn•• CoatrataDtea

(1) Aa C'orurDYft's..s ~ntre :la Parte. ~ntralante. quanto ;1

ln~et&Cao ou apbcacao co prl.enrc Aeordo devl:rao. oU: ooUlYei.
___&d.. pela _ dlplorMtíca.

121 pt.';'... for pa 1 ro""__ lôrma uma CORtr.,...... enuea. lWtaa CooItra _ c1. _ ,..~. d...q~ cIa.

l'Iwlaa Contralante., IUDmellda. UM Inbunal de arDl\rlllllB.

13) Eaae Jnounal d. IltDlll'll/lf,lll.__ c.>nlUlulCio. par. =cta 

,........uaI. da .......nte manelrIl: ...~~ 214",", me... a parIU' do
~_IÕ do ped_ d. uIIiIrqaM. ..... "- cnnCNCante

duopaIa um lUboIro !'VIl O' tnituDM.~ doia arWtrr>- par - -.
I~'- _ de um _·E....... '" qual; ...-te "

~ - d" ........... P...t.. Contra_I"••era· d....-.
1'rnIIIm~e do' Inbu,,"' " !'r d""- de~_ de UtII

pnM dlt ::z ldodl "'""" • <_ oi e.ta .....~ 11M ouu.
cI-.__.

(4) ~ .. dolll'\&CÓC. n""..... n_ (oram foitM danlrll d.

~ nper:,r>eaào& 1\0 par..... (3\ d. pr_..~ '1"""'
"-te ContratarItC poder•• na .UOÕllCl& de: OUll'D -.lo. lIllIocitM' ..

Pruldenta do Tnbunal Internacional de Jueliça que po'flC*fa ..
daeiInaç6c. n~a. Se o Prnodente f« nacional da _ cIaa
fIlIuu. Conll'atanl.ca ou M por outrD mouvo achar". iIapedido de

deMmpenhar _ lunc;ao, ~ Vico-PruícIema-' aelic:itade • pI'IlaIMr
i ••~. neceuan••. So o Vice-I'raidenta ,.n..-I • _

daa. Parta, Coauatamu ou ..................~ •

dnempalhar a nfaricI. funçio. o MeInbnt do Tribunal In........;.....

da J .... que ............._n.. na ....... pc dlRCia e ..
Ria ..,.~ de u_ d.. Pu1aa CacI__-' 1IOlicltIllIa,a

ra....a de"'lJ'llÇÕCS_
ISI O tn....nal de arbitrapm dacKiiri por nWoria do _ SIIM

d""'. -'" obnpl«1&. ,ara amba....Parta Cacltrataft\ft. CaoIa
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Parte Contratante areara cem Ot cu&!Oe c1e leU própno itb1b'r'I\o
lnbunal e de 0Wl repreoenl&cáD no proceuo arbiltalõ aa c1 do

Prnuiente e dem&1' custo. ""rio lauaJmentt reparUcloa pela. Puto.
Contratantto. O tnbunal pod.... no enlanlO. de<:>cllr que uma ,.ala
nw. elevada doe cualO. ...,. pqa por \lIÍIa du dllM PIrtà
Contratant"•• e e_ dtcto4o ..... obnplbna para ....bu aa ..-.

Contratante•. O tribun.' deunnlnari .uo~ Jlf'OClOd--,

AaTIGO 12

.l.••g lia "pU......

.J ;1lU:r-:~ .::.CQ. ~Ucl:.r 'ie-J, _ ul"t.umr:lIto. o:'cluaaoa no
!mlOnO _... ,18 ._:e L...nualu•. :e üe confonruoade cem :"u•

• Iacafr e -ul:;:mUitaCce.~ fiof 'iaCh..na,h' ....u empreuI d& ouU"a

~tt t:mur· lanl.!. ""llle. oU' e2~oci~ a.' entrada I!:.T VI~or ao oreacnte

~..eotao:-r~ilo ..eo IChl,...r., 1.0' iflntantd. '... (".Jnuoverl..u .UfCSOa. Ante. a.
UII entralJl tom ',!t;,or

ll., .....\ • Jj,~
""lo doyemo do Remo
UnIdo da OrA·Bretanh••

Irlanaa do Ncrte:

"-u".Hur~

Secrelano de E.ladO doa

......untol Eatranse.roe e áa

Commonweatth

~ ----"-.. --.-

CoIM L. H. ÀIIlornu
MinSàUc~ae EIlado 0..1

~IJ Ex.tencrel

":ada ~';,):te ' . .:;ntrltante l~...r!t v~tr•• _,x t.acnto. all

_~~lu"Dâ.' u::om..bdaciea ccnatllUClon&18 ~d.1 em tIC\l ta"I1lÓna

par&' a Orltraol em YI~or do ,_ta /I«.>rao. ... pro_nte ACOfdO

..nttari 1tM- \'õ5ar t.~ dl&& &',»&" ~u...~ dUMa éal a...u8

::4_/..A'I""~~.'!at·\')
"'~ ·.j..J.~Z~..l4-",a", ......

- ........M~'"
.) preNnlc '\l.,'-I.JO t eormancccra em ""!l0r QUe arae ~.1. JJoenOQo QC

.0 Id"l a:n~a I':anocorntio e_ p_O. conun".,. em "p ... a

........ de um penado d. 12 (tIoael m••" apc•• datll't\ft1'1'*_'

....Pan.. ':"ntrolanttl o don_por .......,c~0I1UWltlie..-

.. que .. rtfue • ln'-'Illm_ feito. enquanto o Acordo eeu__ .

VIIII'. Iuall dlapol.çóe. continuare a VlI(uar para. 1..". lnveatuftefttM
duraAlc um p~nodo de 15 (qu......'1 ".0••pó•• data da apuaç60D a

_ pr.,.."" da apbcaçio pc.unor du norma. p .... do du-o

iDlanacic,nal

toa fe -do " ..... os .1>....., a••maoo., de.,d&Jll"nt" autonzadoo ......

tinto por "UI re.pecuvoa uovemo•• firmaram o prc lente Acordo.

Paio em J ..nare•.•m I ~ de )ulho de I~. em dOI. eump"'"

~•• na. hn(Ua. cenulUe.. e Inlle... Icndo ambo. oa tatol!

~'" aultnUco•.

rJ 11

"'2l~:?r:
PeJJOov~mo oa Ke1'LlDllca

!Pederaltva do Sra.d·

m A Dnmeua "arte ':ontr.l.ntt lera alreito. em ou.lqUft'

ClfCunsranCla. AO meamo tralamenlO. no que se refere D,'

\at dlrenOI e reWlndlca(:oes aaaulncioa em Ytrtuae da l&ub·ro~aç"

(1It qu.oouee ...._ ••_e...... _dacornncoade_. a..

e r..vlndlCaç....

(3) Se a le".slaçoQ da se~naa Pane ContrAtante não permitir :'\

sub.r_'o prlOVl_ no. o.ra.r.fo. 111 " (21 do IJreHntC /lrtl. em

dire.to. re.'1 sobre ben. 1InOVell. i\ pnmcu. Pa.rte Contratante lera
a

dU't1to Il Hr Inden,ada por qualqutr perda r~aultantedelta " ..nçAo,

(<tI Quatoquer pa&a,nonlow recebldoa em moeda n60 <onyer.l1Iel

pela prunelra Parte Contratante pem. direltol e rClvlndicaç6es

adqUIrido. ficarão n livre dl~po1'Ç'O tia pt'Inte1ra Parte Contratante

para cobrir quaiSQuer despesa. em (Iue tenha incorrido nu lemtório
da Hsunda Parte Contratante.

'b) que a pnmelra Parte COnlrAllnte po... exercer tOl11 direito. e

ruer CURll'nr tol'. relVlnOIC.I2COeS em virtude da JUD·ro~io. roa

meama medida em que. Dane indeniza0.

(oi a atnbuU;60 • pnmolra Pano Contralanlt. por 101 ....... "-aI. d.
todM-....dl...._ • mvindteac61. da puta jndoQl-.da. •

que a parte ,Ma1lzaa. teria dimto.... receNr, ao alll""'o do

?I'CMntc A'corao. oeio InVl!lumento em qucltio c •• renda. a eu.

:tlaClonaQ••

(I) Se uma Pan.ContralanU ou uma q6ftcia por ........... ra
primalra Parte Contratante') ef.llIar \I1lI peeameftlO _ d-.rtncia ...

u.... mdenll&ÇioO concKtd. a UIII In"--IO etetuado no territ*io
da outra Parte Contratant. l"a ""llInd. Parto Contralanla1..........

Parta-Conttatanta reeonhecert:

/lRTIGO 10

Aplle.c'. li•••ln.lI.,.,a.

Se as dISPOSiÇões le~.I. de Qualquer rinl Partel Contrlltantea ou

obrlgaçoes perante o dlreuo internacional eXlllentel ou que venham a

aer eltabeleclda. futuramente entre ai Partes Contratante. ademala

do pr~.,.te Acordo conuve-r~m rtorm... cer••• ou eapeclfica.. que
coru:.edana &De Inveaumento. de naclÓnaaa ou empre.a da outra~
CoolJ'atanto um tralamento mOI. favará"'" do quo aquela previalO_
presente Acordo, e-. norma. prevalecere .obre o preaenle AcordD

na medida em que forem mlll r.vori"'•.

• .....0 di I'",

~11l&O • CI&& Secmana Meaaat:.. ao EacoIc.Uuu••~_ ............

~ac--* Clt IÕI~'" de Motl_ dai SClllIofes Mlftlall'Cll CIC ÚladO'" IlallcOr:a
E..- e lia F..-. n:lIU•• ao AconIO~ ~.., C l'rotoçw ec ......._

~lr:=ndo er.·.J'C o -";(,\'C1'M .1.: úoubhca a-:.cdenuYI OD Sr&sJJ Co: t.:ioY't'nJO.ao ac'M U."", ... t,,;r.;.
,_C1,1...as dO foI<w1:. ~r.t .--.e. I. da~. I'»'

ARTIGO 11

Eld.lIu. T.nlgrial

No momento Oat. entrada em Y1lOr do preae"tl Acordo, ou a

qualquer tempo apo••UI entrad. em VllOI'. o diapoeco no pre..nte
Acordo podera ..r <..endldo aoa t.ml4lno. <\I).. relaç6o.
inltmac,on.,. ~.loJ.m IDIr- ........ponaabilidacl. do Oowmo do ReIno

Unido, por meIO de acordo entre •• PartI. Contratant•• a ..,. objete d.

Troca d. Nota•.
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bilhlo. que aCllf'retarlO' es:pnlIIiva;trlRlfeRticia! tle tecaololia e
eria~o de pestos de trallalH ela ~eIIlDCÍllisdIi "aGmia
ucíoDaL

Ness...arco. a aprovaçio do Al:ordo
~ -"''''olllOqJo' e- Pr~o dw· lIIVesdllMntCII entr~1Of dois
plIiIIII ..tiaiir-seo-í.... i.,.rtlIIl~leldMllto:' ......ador: de
~ cem vittast iragi~....procasos.-dt!·tr'ulf••nda
dos: .ellriílbs· capitais:: brithicos panP'OI' .....i1. em< .-*ita
.......... QHIl OJ Plaao- ..1IriluI....de1JID~'"(J"J'Â),.

plI.... o períôdo- dê' 1996-99. aprovado-- recntemellter pelo
COJIII'CIM 'bruileirOi e em si1ltDllW estnita· cem: a.~
iMutriaI, TftIIOI6giclt e de €.trdo Exterior, divu..... pelo
Gov.....'do- Pres••n" FeÍ-natrdo Hcari4f--~rdeIJeI' ..·fJuf:de
J.99!~ '.

Tendo present~ as perspedivu de

planejamento projetadas para a el:onomia brasileira. a médio >e

lollglt prazos, é notória a relevância, nesse contexto. dos capitais
prindos'. inclusive estrangeiros ., que pusario lt usumir. cada
vez mais. papel centrai-em projet~ de investimento; notadamente
em determinadas áreas de infra-estrutura. de cujo êxito
dependem o EsflIdo e- li população, brasileir. eor 'seu conjlibto.
Tais aportes permitirlo ao Govenm • entendida em seUl"diversos
niveis de atuação: federal. estadual'e mnnicipal.-ê:oncentrarseus
recursos nos setores sociais mais carentes e essenciais para o
desenvolvimento sustentável da Nação.

Assim. é contra o pano de fundo do
esforço governamental em curso de-conformaçlo de um ambiente
favorável ao investimento e. eor especial, daquele originário do
setor privado: de busca da ampliação de umll"iÍlserção global
competitiva: de aceleração do ritmo do processo Ife capacitaçio
tecnológica: e de crescente participação do Brasil nos chamados
circuitos industriais mundiais, que deve ser entendido o Acordo
de Promoção e Proteção de Investimentos ora sob análise.

Trata-se. em essência. neste Acordo de
os dois. Governos concederem. de Parte à Parte. a proteção legal
contra riSCOS não-comerciais - e é importante ressa!tar o
significado da bilateralídadeJreciprocidade do Ato e!'l,9ue~tão.

pnis. as enormce\. transforma~s ~radas .l1e~ &l~baliWp ,das
el:onomias ta~ém favorecem países emergC;Jltes como..l? B"1Isil.
Com~ nio pod~rja.deuar de ser,. essas. pantiu prodtJzem,. por
seUl turno. incenUl'os à alllpliaçãe dos investimentos. reciprocas.
gerando. como. a uperiêftcia: comprova. um. drculo virtu~.de
crescimento e de prosperidade econômica.

SlIiMrose. hoje. segundo estudos das
Naqões. Unidll.e c!e,numerolOS ou'r. orgllnilMa i.ter••i~~is,

'. 1 ',.
que;. aJia40s'.,.~·. tradicienaia fatores. ddarnli"'~!l_ifo

di.tICi.II...eAl~ ,dos. investimtJIto.. globus. tais ClINIIO" a

eltabilict.de enllômiU1 do - pIÍIl Iaeptor'.i as .. fÜ'IIIê'Põea~"d~
'-"udD. iAtCllBt(~U'ailMla _ bl8c0> ecO.ÔlnÍClhi:~lít", 'hque
~rten~,Q pan.recipj,ndárío, CetJlOle. MERC;;QSUl.,' ~ C8M'd.o

-"""");. a·p1egillati&:deMéltica receptív~ i~~ ,~~a
.....0.' ttilHltálÍaJ doméstica d.. , r oe. ôs
1'IIbIlüYaa...•.....osr dias. fMGres :lkr1I'fMI"-( e
mJo-de-obra): e a disponibilidade-loal de capacitação e-~I
e tecnológica: os Acordos sobre Investimentos rep,:,~enta.~-na

prática, um diferencial importante, nO' processo de definição da
loaliza~o dos investimentos por parte dos principais
investidores, que pensam sobretudo no' retorno sobre- os seus
aportes no longo prazo.

A bilateralidadelreciprociCÚlde deste
Tratado, ao incentivar invatilllentos nH dois mercados, antecipa
u.. potencial de parcerias inéditas, descortinando perspectivas de
coopera~o econômica que ultrapassam a rigidez- de visões

• pré-concebidu e estanques do passado sobre li inexorabílidade
das tend!ncia dos fluxos internacionais de capitais e. nesse
sentido, de um presumido "destino .manifesto" de determinados
países servirr!m unicamente de importadores de capital. ao invés
de participarem (como vem sendo o caso do Brasil. em anos
reeentes) de forma mais competitiva e criativa das grandes
correntes financeiras, além du trocas de bens e serviços globais.
Depreende-s~ das estatísticas amplamente divulgadas. que hoje o
Bnsíl já nio é mais mero recipiendário de investimentos
estrangeiros. como o era há dez anos atrás, mas. sim. aportador
de recursos (não apenas capital. mas tecnologia e serviços) nos
mais remoto:> mercados do mundo.

Por sua vez, I) Reino Unido é, o
principal Estado hospedeiro de investimen~os externos na
Europa. tendo o estoque desses capitais mais que triplicado na
últim. década (passando de USS 70 bilhões, em 1985, pa... USS
240 bilhões. em 1995). Esse- resultadO' é emblemático.- d. nova
dialll'lica do. fluxos financeiros iDtemacilJD1lis.

É preciso levar em consideraçio que o
Brasil, que no Seguado P6s-Guerra coostituiu-se
tradfcieulatente- no IMler entre os EstadoI'receptores"chII: IhIsos

de invettiml!fttos estrangeiros no mundo em desenyolvinremv, em
.-. •••Ul Mtftu poI~ atriI da ala
e.........; CbIpplIra. ArpiltIa.· Ihq- KOIII' •
T........ EIIe q.adro nflete, • rulklacfe; ••• co.petIçIo.................................". ...,...'.......
priIIcaI ••~ d. 11IVeIÜHIl.... Cabe ".brar, a~
....~ Mbn Pr•••~· • PrOCeçlo Reeípreca ..

l ••••• ,.

............... _hta. d. "'111' importAneia ...... q.......

..........petftiYo. .

Att· 'lJ9!f" ft'. lhiit ..
......,_.... p~ilIeiNi'·,dW MorcIiIIt· ....

""'-'1'" d "-i. i-lu dai. tadIMíaI-"",

• ••ciollldu, v.m buac:ando a'enuar as difer.nÇlS exlstcllt.
a .... domínio, com relaçlo aOI principais países receptora. d(I
iDvestlmento. internacionais.

Exiltem hoje mais de 900 Acordol
deua natureza subscri'os pelo. paises de origem e de destino do.
fIIt.. nuacairot. inter.acionais, 'eauado OI reai.troa do B.aco
M.adIaL A tihlo d. í1ustraçlo, a Rep~blica Popular da elalaa,
..... receptor d. i.vatimeltos den.re os palsa ..
~""to, por eumplo,. ji usiDOU cerca de 10 .....
tntadoI, lMdo. aprondo, ...adD .. diYulJou reu li
IIÜ projetoe de IDV utol estranleiros ao eonu" ....
~1NIo vllor total do de USS 35 bilh6a. A ...
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~ _MERCOSUL, a Arpatilll, dilp6e.a pr-ta, de
.................. i.v....tOl ctJebrad-.

t ..... CO.telto /f.' deve. _
....iPdOI .. Acordos sobre I.vati.e.tos, como o cellbraU
pelo Bruil Cftl o R.illo Uaido da Grl-Bretaaha e lrl..da do
Nert.. T........ de .m tipo de ialtrumeato de Direto
IItterudouI q.. VIIII i.trocluzbtdo, desde o flui da dkada de
1950.~ laovadora - lIoje, eatreta.to. jA co....,..... •
... lIMaI .......tórÍOl lal·, aacio••1 do. Iatadot

................ v.- flrallH por ti"""

....... de ........ No alie do Brasil, o Aeordo Cftl ....

U...., lia Grl-1IreDMa e Iria.. do N.n. .,.......
............a- j.ridieo ..doMl ....
lItenIU do rail e, sto,. Cftl ,.,.

..li celllwMol.

o t'lto.'" •••tn_to idII:
......:linl" caÍOl'_ tIeIinada ....K....iltl ,""'
...... • !aI!~' lk- 1l1~'~r.tC sa.a."...•.1I:w

~'l\Pfer~c~.Go capital in~~ltido;,.•'~!KIW'~.l;a~de
"C~7"(~ ou des.aPJ'0priq,i,p... lllém.~.~s.do.!MI~e

CM;lIr"PS. atre ... Parvs Co••r.... e .....dllt,,'1IMf"I-o

"'lMi4er e°Estado rel:epw;~ iIlYeljÍmea&oJr. ,"fl~k~ 13tr

Natr últi~o .:~"s.Jl!f!.o'r'l..e.\,.~e!i0
Kc.paDha a teDdéDCia internacional de c,I1,DfS{ir~p~~~iI\IA
• rbkl'llJem i.tarn.c.onal como inttrumento de soluçA0 de litfSlRs_laa.- dall.l~l ec!ookJHo.,q.nuiras globais, ir•• WI
..... i to. esll'a••illMrllleWu.taA04& P~IA'."'"

'J!rI!j18ol ".a lKol'Ó"'1~!!.O"'d""'•

••teud.nte jurldico no quadro da renegociaçlo do divida
e:ltenta br.lileir. (o chamado Acordo 11, celebrado em 1m),

coa.ubltanciado n. permwlo, determinada pelo Deereto-Lei n
11.312174 (art. 11), invocada para autorizar o Governo brllilelro
a IDcorpor.r cláulula atinente a arbitrament(l para contratol
celebr.dos pelo Tesoaro Nacional.

Ainda no que tange a esSft qftStlo,
cMlleria recordar a aprovaçlO' pelo Congresso Naeional,
rapectivalMllte, pelos D«retos ul/islativot n' 90195 e n' 93195,
do ConvençAo Interamericanll sobre Arbitragem Comerciai
(l"an.má, 1973, e da Convençio sobre s Efieaels Extraterritorial
ó.s Sentenças e Laudos Arbitral~ Estran~elro,; (Montevldéll,
1979). bem como ao i'rotOf:olo de braslhll. 00 MERCOSUL
r,ua.ment= enáossaoc ~I(' lelZlSI.uVl nrasileln... I' aliai
contempla mecanilmo ae nrbitra!!em inreronclOnlll DllrlJ dirimir
controvérsias na âmbito 00 l'H=rclIáo ( emU'l1 clt' Su!

Janeiro de 2000

OI lndleadores acima aludidos
e. e: q.. _ aardol 5" pro__ e proteçle de

la IDI COla Itojeo-eanjllllte demedlduc:ondae...-
•• 111 1.1 _Rtal.,.". • atnçlo e .mplllt4l ..
.,... nanos'.ten1DI;n.t.e~iI.l..lobr ...
_ oIYllllnto -. DO plano global. Esse quadnrfellll......
ti-. pII' objedTo tra...ltir 10 inestidor estrangeiro atitude
rKepdft •• uteprar-the I~r.~ntias mfnirllls de establIW~:

tnaIpP'hela e eq.ldade n~ tr.tamento conferido .0 capital

"i!.'~
,..,~ PIa,..... eaDe' lu qW .o.
...........h.,· Mlllldlal, 1IIIiII·
'."••drl _ ....11' vem" a.-..,
........... ,.,. • eatn .. pafMI elA deN1WOhi _
.........cn. ~.BrutL AI6Ia '
_.aI:W ..... C'.P"I••• q_ perta "MUI •• -
............. priIldpaI foMe de apitai ntenl. pua _

~ .Itra,..... CID laTI. escala OI 1II~ ..

tnMfIrIaciaa declrrcata. de cridltol oftciail <_ partIc.car __

......~'dI.....AJ.d. para o Dae1mJ1vttan....

Em vista. do aelllla exposto, D........

, pela apro,açh cio Acordo sobre Promoçlo e Proteçl6 •

I.~ celebracio eaue o- Goverao da IUp*bIica
,...... do Bruil e o Gcwento, do ReJae. U.w. ..
~1Ireta.u• IrIaIlda do NIN1e'; em coalOdacia c.- Il'Pre_ .
• Decreto fAPlath'o _ a"lo.

Sala dI' C01llllAio, aol' Ci.fJ I'" /."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' • DE 19M.

( MENSAGEM rr 8, de 1995 )

Apnra o Aeono lObre ~o t h'II'" ..
lanItl..a. alebrado _are o GoYeno lia .
J'elIerattY. lIIo ....... • o c.v....o do .... '.u.w. ..
GrI- e lrIa.da do NOI1et em LNdnI, _. I' •
...... 1 ·

o CONGRESSO NACIONAL ciecreta:
NIiQ rest!' dúviór" ponanto. de '!ue

con,unto ae .lo~ internlclonltis ~ mediol!5 em ouestllo legltiman!, Art. t· É.pnwado O Atordo sobre Pro.,,'" _.
:. DOJleio do Estado Drllsil:mn (lA eelenrr' .\cnrdo~ oue fuerr: I-~ celelll'ado eatre Opera0 ca
recurso. i: arbitra,em internaclOnzo, com mel!· par. J~ ',•••ntiYa Iio 8rufI .' O CeY.rao do. a.iMo) u-... ..
sotuclonarem Iitigio:, qu!' Dâo l\ICnIlW" ••• :'l'~':~";nell/)" r.i!1: ,~""lI•• lriaJIdacto Norte. ...LotIcirtao,_lt........
via di~om'tic:a e1011 de mllneirr r::n:iS"~"'c' ~.
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......Ir•••Ico. Strio- ••jtttot l- Ipn," •
(: _ ••••aqullq.........e ••pI ........
... I Acude, __ co_ q r .....
................, •• do ÚIdIO I do 4f, da

'C••"'." , .....1, .carretelll ncara" o. COIII .................,o ••do..L

'!POOIo • Adlli8.lo:

O utiVÓ 2- do Ift.Uwleftto m !!!!!!n
-'00&> a que.tlo da- pnllOQlo • adIU.••lo do

iDftatiMllto, .. auiba12 ai..... P2iodclada

paza o wau-.nto .....tat1YO, uan~te •

juto a ..z ocmt.~1do 110.' lftYe.Udon.

Ar.. ~ loIte detn'lto tep'l'ltiVI) entrft em Ylfor lU'.,.... ,..,..~o.

do.

'f&'.~nt,;) ••tend1d.o ao. I~t:ba;....

O 'l'ratado det.raina que a. P.zte8

~t..,., "'&'60 oon~r" ua~llto aoa

1 ~••"r.....il:O.... qwe ..-;. '.'DIo-

.aoz~o, .",...• ..:.• ~i"-'" ~

l~"""....""Cl'J!lil.l:19fW::>iAleftulot....a.da

:~.·.ar~7~aean~'.'1)8 ~""''óàII a

.zw.c"'~.C!t:i.on.l· dOW••gn1l!a '1\0" IiiIIJ5lAtb do

~ Ger.»'·4W-'I.zit..~W' ~ioo: (GAftIClH:),

o ill.trua.ntoV 8Obr.ap~~.~ ••hbeJ'~'" ..

~~ :,p'ar~. ,90nt~~t~'~,\,~ ~,,,.lta&'Ao a

.~P!Jtf ~'t6! cI.t."$ .4Id'~
.Cc:.er) II que .000ente poderio ••tendeI:

YaIltapn. • inv••tido&' de - ~*~,..t:Idlt;
____o '""ú~..... ::..;;0....1 fl!lr r .'1',..,

_. ba......x089io àqu.~.. d1apoaitiyo. Cc:.ll'),

para c••o. .~ioo. deoozz&nte. de

"Proce••c. de ln~Z.Qlo, unl10 aduan.1za e

aoozdo. de bitributaQlow •

Iftdenhaça.. por Pezda., Haolonal1upa.

oe·aeroprias:a.. o ;" •

lobr. • ••~ 'Jo~ftto, o .,_Tratado - apft90
detenin. a obr.iq.tod.... ele o ••tado

< I -t.... ~ ..~ _

nceptor do iny••~t~~ reaUsar indani.aQIo

qumKIo. haja daaçroprUo9,io J'OZI lI&QeaNda_ ou

intera... público;, r~apei.t.udo & JA9bla9Jo
inte&'ll& _ vigor. b d1.po.ic;:6a. ln.crite. no.

RUgo. relativo. à da.apropriaQlo e

i~nç'.lo do oonfilJUr_ nenh_ d1f.~

de uatul.nto .ntr. o illv••t:idor ••trallgeizo e

o DaCional, u.a Ya. que o. lnYe.~to•

••trangeí.ro. .ão amaitido. _ ooft80ftlncia _

o ]ll:illc11110 do 'fra~nto Nacional. 81l00nu_

.., portanto, plen-.nte r.apeit.da. ..

d11lPO.i~. oonÚda~'rl~& artivolI 182 • 184 da
:..,~ 1.

Conat:i.tw.cã~ 1'00000l8ral.

I - a&LA'I'ÓaIo.

'I'zau.-.., D08 ~t:oa~ ela,-, 10 da

,......... a- 00", '••. 1.115, _...... •

aon.ider'NIIlo do C~e.o MNRo--'u ...-.","~

~~ ••"~,_~"'.IItHI,
._1... eDtQ- A .. . ~~:.,.!'- ..~!...~u.aa
~éLY••,.~,;."'l .•()_.6'~ .,,-ino

..... dar ~-"'tanN- 1Itt<ld...."" ....... _

~. -hU ...~i~~,UM:..

c'8:til. H."I.~· .'... ...-. -.ultilJ
fol

~,.~~e:-clflii.paz.'4_~ _

~oaU.dac»- coa o cI1l1PO.to no _t. 32, 1~

X, leu. "iN, do ~~to IatezDG.

O aaoftlc> .Gb .aoeai~1l9Ao oaa-=-, _

fia...., o. aavaiftu. diapo.iUw». priaoipai.:

DefiDiohe :
O 'f2atado adota, _ ~OGI1dade _ a

P2'" 1Dtanaoional, nona. ~lDic1oz..'t c1uaa

......te. (l.....ttdo&' • ~toz), do Ob~.to

(1muU-to) • do Q.-po de ap11O&91o do

a.audo (tenitódo).
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" oalebrado. pelo GoWid'80

CUlpO da. nl.ç6a. eooD6Iri..

, ..... -.La ~titi••• CI&'i.ti•• CÜ. FMdN

~ZlIIM:ea fi.llDCleb•• , .1.. cio.. pdneipai a

11.... da t:Hau ....~ • ..,..;ÇlO' fl".í.a .
....1* ,_ <.. _tati.tia- 1IlIPl--t:e

..'ftll , .....~. o -..:••11 :ti DIo • 1Iai..

__ NOlpl..s6n. ~. iraftat1aeDtoe

-t" ~, ~.,. e&'a há de. aaoe ....,

_,,' -.oz~ ... .ur.n&a'80' (nlo apGJIUU!'

OIIPital, t:eanologi•• MlM'ifilOe) ftOO ..15

~ .-cacIo. do 1lUIldCl.

IO~ eu. "., o ReinQ Unido , o

prineipal .atado boapedeiro de inYe.tillentolJ

dintoa uteft'Oa na IUJ.'OPA, t:eDcIo o ..toque

de._. oapitais ..t. que tdplicado na 61tiaa

'd6oada (pa.HDdo de UI' 70 bilh6e., _ UIS,

~. OI' 240 bilb6ea, .. 1••5). Z••• n.u1t.do
, .-b1"'Uoo da DOY~ clinAaic. aoa fluxo•

'ti.nancei~a inttlnaciClnai••

j F.ci21o, aew.a.o\s, oono:if1e&.r qao (l

ar..il, CI'M no legundo P6.~QMlrrl\ aon.Ut.utu

.. tndic.ionalJlODte D(I lide&' '1Ji.nt o. I.t:adoe
.-oApt:oJ:.. do. ~1_. de i_~t:o.

~2.ro. no~ fIII! dA.DII...r•.:!.·.i".....nf:tJ r fM

IM!, OfItsntO\' "111' "Qdlal:lta- "...·1 :b"J ;~, ".

.... da ~, ~, MIIltai... , ~o,;j,U.,

....Kono • 'l'aillnd.llt. I .....adro ntleta, na
areali..., ~ ~t1QAo.~ ,- "

1•••*-*l_t:e. ~ ...... 1-...L. - ~ .......

pE"Ucaa de atrac;lÃo de ~t:illeAtoII. c-.
1 : C8Z' qaeo Oll' AooaIoa ..-ce ~. •
••••~ a.ci~ ~.IIrI'e.t:~__" --

~. ,f ~.I.ar ~.Ol!:"" -'do.

~ "".n" '" cada ...~. ,ae r I..H,. ~.

n.a 40 ~, ;.. _" ..."" ..:.. .:.~ :~ ....~ .t'l. .\."

AtivO a~' 1"~ '0 ia-ad1 _llé... _
~_itrr--~' 'I ~ lIi.-'i;!~ •
"~ .. ·i.fti.rnàt\ioriü.,.a.i·,·aooftIaj lIObn

., illHiÚJleirat:.o., -'ad''''::'~~~- .~'l1Ii- ...19f......... !!!!I!ll} ..~J~ a~ oe

..;V......~~• .....'••.)1. .

.~~~' iI11W1h~:.J-~~ _
CIOA~UIlto do. Finaipa1.. pai... ~.t1dDlNa •

~ton. de inv••tiMatoa iftteftee:l..i.••

..~. .. oba que o 6nu. .111 ..

lziet:all ..ia de 900 aCIOno. ....
_tua.... ~it:o. pelo. pai... de oz~ •

• "Uno doe ~l_o. ~ie i....

iatenaaionai.. eequndo o. regi.tro. de ....

1IIIIlrcIia1. A titulo da ilu.traQ&o, • 1I••6bli..

....lu da China, .aior ~~. da

~~t:oa dentre o. pai... _

.... I'01.,~to, já a••inou oes:O& de 10 4ee..

uaUClu, t-.:Io ap~ovado, .8fJUftCIo _ di".,....

.....u.anta, 11 aU p~j.toa da imree~toII

_uADlJei.~. - COEr_ta 1lftO, ...~

alaanoeE ...a1~ total. ••u.aeIo da .. JI

1ti11t&•• A _.a naçAot-i.rai. no MIJ1COCJIó, a

kll••tiJMl" di.apea. a ........e- da. .u.a .. 40

..... 1ClIMe~·-.-....

i .... ooatexto qDe .... eu
.............ao~'" ~ inveatt_to.,

_ o Cllfl1i1b1:__ pelo -.:.ai.l oca o.. aaiDO au..
ela Ck"'.t.:t t -. x...... du< lkort:a:. wz.M-..

... _ tipo inatnaento de Din..

~ZI\tzepaioaa1~ .- iAUodu&1Qdo, O

~~..~~ ., U50, aoDOaito. J.aoqd ...

:;. ~ .. _tnua~ .. ~' ..~~acIN - ..
~~~~.~~ ......-.1 ...

I~~ "i...~~...,. 0StS fo Pp!U, '""

..,..... 13 1s!Hdo!, ~ del.. " •

..sr ~ CZZS$Slib O. ~.t:ado. oca o ....

unido da gJ:i-Br.tanh~ e Irlanda do ~

~...nta aonfonidad&

jU&'idiao nacional I &B..i.. ., ...ia, ex.

int:eZ'ftaClicm.ais

b&'a.iluro DO

o texto do Instrum.nto abrange ~

~ di.apo.itivo., confo~. clAalineado no

Re~atório aciaa, sobre as definições; a

acIai••&o do in.....tiaanto estrang.iro; a J,ivr.

t:ran.:fer6ncia do capital inv.stido ; a

OOIIpenaaçi.o _ casos de nacionalização ou

de.apropriaçlo; al" de _-1.0S de so~uçlo •
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controvéraias entr. as Partes Contrantea e

.inda enua o inv4Iatidor • o Zatado rec:ep~r.

Sobre eate a~Q1w, cabe fria.r qu.

Acordo acc.panh•• e.n~nci. intern.cional" ele

conferir içort:ânci. à arbitragea

internacional COla0 instrullento de solução cI8

lit:igios resultantes daa r.laç:õea econa.ico

financeir.. globais, área _ qu. O.

inve.t:iaento. e.trang.iros c18sfrut:ua de perfil

acentuado. IIIporta l.-brar, a propólli~, que

•••• po.tura encontra anteceden~ juridico no

quadr~. da reneIloci.c;ão do ãivicla _terna

braldJ.aiu (o ch_ac:k?.~QJ:dq_II ~ calebrado ~

1lM2.) r., conaubstanciada. na ~__ão concedida

pel.o ~~t:o.-I.ei. nO. 11.3~~,74~:~t.•. 11) . aara
qaa~p,-~ braaiJ,.iJio ~.autor~~ •

incoqlQr&:- c:Uu.u1a .,p~,!"" ubi~~

.~~ ÇQD~at:o~:"f'~do~~~...:Ea.ow::o Na~

.pcot:eo'o de ilweitJ.-en~. coçae. lia:)8 " •

._:i_to de -elicla. aonduc:ente. à confoDlllI'
• ... ~J:t:aÍlg-:1io!dw:a'J:' jÜJ:idica pa~s~:,:

~ -. -P1'i'~ do.. aporte. cII tecu~.';:\';r;

....na nu-~.. - .ot>re1:OCSO" ·1IoIJ·'pa~""~

• .~~. • ...- cpaclro' ·'ft91Il.-t6Hii'

t.- . por ab;.UYO·, . _ úItüia~ inataiêiw,

"~t1i' ao' 'liWAa1Sor~'.itrin9'àit~:-fti6i:tíl

.zeaept.i"a •••••evus.'u-lbe garanti•• ainiaa.

...~..t:IIII,UJ:....,·~••Ie -aa!dMle no

~ataaento con~erido ao capital internacional,

poatur. con••ntin.a com a tracüçio brasileixd.

"inal••nte, cabe ••ainalar quo ov

.atudoa di.poniveis do Banco Mundial, apOIa'.I<J"

para WI. e.n~nei. "'lo. próx~.os ~rlo,; d~l

oreaoi_nto dos fluxos de inv.8t~mentos pa.r.<. "•

entr••• naçõe. _ da.envolvi.••nto, cOlll·êutltil{'

AiAda . no qIMII. ~. à .... ~..Uo,

caberia recordar a aprovação pelo Conqre••o

.apeeial p.r. ..rcao",.

Ne:c:i.onal, respectivamente', pelos Decretos

Leq:slativos n Q 90/95 e nO ~3/95, da ConvaoQio

Inter_ricana sobre Arbi.tragem CoaerCJ.al

(»aaaaá, 1975)- e da Conv.nção sobre, a Eficáci.a

btraterr:Ltor:Lal das S.ntenças 8 Laudo.

Arbí.t::ai. Estrang.í.roa .(Montevi.déu, 197!?)., bea

COlllO do Protocolo da Brasili.a, do MJ:RCotur.. ..
igualmente .ndossado pelo Legislativo

bras.:i.lllli.ro, o qual cont_pla _cani8lll0 de

arbítraq.. internacional para dir.:i.m.:i.r

controVÍtrsi.as no âmbito do Mercado CoaUlll do

Sul.

Nio r ••ta dúvida, portanto, da que

aonjunto da ato. internacionais e medidas 

questio, já davidamente incorporadas no

orden_ento jurídico naeíonaJ., leg:LtiJua a

posição do Z.tado bra• .:i.le.:i.ro da celebrar

Acordos que fas_ recurso à ubit::~~~

internacional QClIIO _io par. a. aolucionar...

11t:ig1o., que 060 álcancea ••r equ.acionad, .

pala via dipJ.OIIática ./ou de aan.ir. aa.:i.gáv...i..

&1.. di••o, o. indicador.. li<

.00000iKlUa ... oa acordo. aobra pro.-oc;iiu

.. vi.t. do aei.a e~o.to, no.ao voto,

41 pela .prov.ção do Acordo .obre PrOlloção •

hoteQjo ele Inve.ti.ento., celebrado entre o

ao.erno da -.públic. Federat~va do 8ra• .:i.l e o

Governo do Reino Unido da Gri-BretanhE e
lJ:landa do Nort., .. con.onineia COll o Proj~tc

de Decr.to Legialativo .. anexo, frutu_t:ead.i_t:o. alcançado. no curso da.

diaau••a.. na COIlia.io, II partir de auo••t13••

~o~ada. pelo. Sanhor.. Deputadoa Aroldo

~... Luis GU.hiken,

181• .::a CoaiL••ão, _ 20 <ta I~C/l'ldJ/lt'da 1996.

/ /'./ / ../ C-,
~( .' ~__------C:.~~~

DeP.u~'L<lur LOlIIanto
",' ~ ...

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnvo NO • DE
i ••

(MENSAGEM Uo a, de 1996 )

ApnMI o texto do Acordo sobre Promoçlo e
proteçlo de InvHtJmento., celebrado entre o
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Governo da RepúbllcJl l"ede~t1va do B,..\I e o
Governo do Reino unido àa GrI-Bretanha e
I....nda do Norte, em Londres, em 19 de julho de
11M.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· É aprondo o texto do Acordo sobre
PromoçIo e PfOt*;lo de Invntlmentos. cel.b~do

....... o Governo da Repl1b1lca Fede~tlva do B~all e
O Governo do Reino Unido da Orl-Bretanh. 8 IrI.nd.
do Norte. em Lond..... em 19 de julho de 1994.

Parigrafo linlco. Serto aaq.tto. li aprovaçJo
do Cong.....o Nacional qualsqlMr atos que
lmpIfquIIm revlslo do referido ÀCordo, ...Im como
r,uelsquer a)us" complementa.... cpM, no- tennos
do inciso I do artigo 41. da COnstttulçlo Federal,
acarretem enceraDa ou compl'Ol11lQ&os gtllvoaos ao
pmlm6nlo nacional.

Art. Z' Na aplicação, pelo Governo do Bmll.
do Item (i), do artigo 5 do referido Acordo, tIeam
......Iv.dos os caSOI previstos n. Conatltulçlo
F.ral, ..pecl.lmente OI seguintes dlapoeltlvM:
Inclaos I, 11 e 11I do partgrafo 4°, do .rtlgo 112 e o
artigo 114.

Art. 3· Eate decreto legislativo e~ em
vigor na data de sua publlcaçlo.

Sala da Coml.slo, 8m2N:I~.d~~\

Deputado Leur Lomanto
Relator

m ·PAIlICII DIl COMISÚO

A ComIssõo de RelaÇões ExI8tIOI8I. em rtlI.nOo rdJada hcIjI.
~ l.fla'lÍ'Il8f1'. pela QplO'>'OÇóo da MHHI{IMfI ti'"~ c:Jo!'oda'~
llOI teomoI do PrcjeIo de Doctelo 19Q1*l1lYo que 0Pfft*lta. acatando o~
llIlar1'Uodo do 1leIalor. Depu!odo l8l.l' LClI"I1alfO

~~
EXPOSIÇÃO DO DEP. LUIZ GUSHIKEN

_ Mil t OI dali P""CUOS Inllrumcnlos c.lIdos eJlCO<lllam-se no mesma pIlIlI ....

--. t -1fJfCIt*MIdo _ em ..... pera cade um doia. uul_ OI
_ ........,..,. pon fundomcnw llOIII poslÇI.o. deslacando. em cade IeXlO
~O",,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,rlCO

A....u- llndI que os rcllç>6es "*UiIrts" do ..... do

~......, o 0-1 c ....lqUCr um doo 1>1'''' COIII OI q.... o Pala.-_
'-__...txpl~por Jl ......... lftlCllUVU • I JlIIllr'lCalIVI "'" pode Itr~

_ _ odoçAcI b11olerols VI"" que li•• lIC:OrIiM pmIIlPOenl uni modoIo I tcf

..... I"""",, pIlCI.roo. cl'llllonnt revelou o pnlflI'lO "llnlll'" de EsllCitl dosRt~

ex.-"'"-. txpClIlÇ6el de_IVO>

Sqtlndo • eXflOllÇio de moIl\'''' do E.mo Sr. "linealro dia
.....E-. que lICClInI'Iftho. Me............ tpI..r.......IIlI... do Acwdo ....
......__!lO ·iIIlbtlo de ulI\l poill'" de auaçIo de 11I\'ttI_tIUIIIIIIIIll

""". ~IIIIIIIpooIlft ....pnva.IStIS'''''IIUtl'lt_

Se • lIMWodc apclIIlOdo _ roc.. pela .....
....... __ ......... probInu que _ roIItxIo _

...... por ... do c...- "*'-I. AI&a do • __ ..

.-.. levaMadoL doiI ..... lSflICl~Jll'OI- aor diKWidaI: o... 5•

.. _ ........,.. • _'.''''01.•'0'" 7.... _ • ooloo;Io •______.oilllldorKOjllOrclo~

.WIClO5.1TI!M(1)·O_(I)cIo ....5~.....
....... _ .11..... "" lIIIdIdo .qUtV..... _ por macM • MIilItWI

r*ica. '.. ..... .. I!II•• modoaolIc incialoDçlo lI'I1IIdiIIa, .

...... O~ 1IIdcnlDçio ClOI.8IJOi1doó ao "* .
iM Ji_ -.MI, "lnoh1iri.J11lOlj-

L.aIt do dolIlIIo.....-:.._-........-""""",~.-'riwI.~_~
A liIlllI do iadoftial\110 tIIIIaicII no _ JlI'IIlII ........

_ ..... doo~ vi..- _do ...........,... __

...... t nntS tt. _loftóWlI C_~FedonI ..

.... C_ pela iIçIo flIII- (ar\.
112, 13" Ih CF). No_.pnIslriIe-Map lIIIllIIocc 1lIOOÇIo. _ CoM
.... faniIHc l'tIlIioo t.lIIlliapai O pIII1'llC1llO do _~ ..

.....~ IO.-.na~.......... (ar\.

112, IlI,CF). I!doletri_.~.~_~

S- podIlIotlilpor1llIq_1li_. A UIliIo...pocia 1bcIiclIr. por__•
_ do _ l"lM:lIWI* que llIo lhI pcntnet. MlÓ pcNI do iabçlo ao _

I' ·p.I.----'lIlCMivaclM11la,*,""do 1'tdmI''-(1Il. 60. 14'.1)
r,. ...... do dooapropnaçIo de .moYCI nn1•• La Maoo<

....... 4 11 .10111 que • lIdlo1IDçio lItÍ l'ciV. .... ma do diYido ..-.

......-__ 20 _. Ao-.o dos_. um.- em que e fIcu/llcloao Podcc

..... "'0.....- .......... 0'1_' 1 ......
jIIIIIdIcoaIl .... 0ClIlIld0 lO cilopoonivo que aIinna 'Arl, I' Ao , ..

...." rormedo peJa UIlIio IndllIClkwcl doi EIlIdoo • MUlllClp10l t cio DitlriIo FadaI._-te .. EIlIdo cIeoDoc<aboo de dorono t __ ....._ •• I .•

..--.::
/IIIIIUido ptioI~ do 1911_ • _que .

_ C, 11" 1'0111, • é: pIOClIIlIÇIo pMltin ...... dt .....

Í*n.. llal I poao,.......,. pa'ápna ..-xicIIde de~~ =ial.' ~
......... bruolctro

E o qtle _nsma o~~isla CeIJo e-: "Na....
_ ai que li -'idou o poder dclIlIlI cio EIIado. SWJIu lIIIIbI!m a ldN de ..
__ de ... poder soiIcnIIo De làlO, podwe di2er que lio -....

........ UJu. a do Eudo. I&l _ uido IloIIéclllos XV • xvm. I dt
-.Iadt .--ionIl. COlI1pClIII do e.do& ncIoI por .,.... Ela ! 'h'
!li g ... ll!R O l!III! • m'ÍM O !WI!'I'jqwI. F • Tr..a .....
l_pwetMdo.lIOÇIode EIlI.lClllIllllllna • ...-. .....
.... do llClIIM _ e JIlI liIo de. per.- • ClIdcnI-. JÓ _ e.dIIdt
.... poder' ( _I' ...... _ ....que. acoIltI de ,.

__ 10 eoIca .. 1lIUaÇio de~ per.- .............

-.JIOI'-.desipus: oEIlIdo b!auIemI t II1I1I1Wttl1dor tIllIIlIIÍftI.
O~ do JuritdIçio única llOI do~ de

JIII1SOdtçIo .... _ lIlI piIIlO _1lIC1OMI1OIIIbI!ro no IIftlJO do Cf que~ ..

Ig ••Wwg '" pscladp dg Ppdcr JydoçwJg !calo ll!! l!I!GIli! • ddjJp" (.. V.
_XXXVI.JI'If'oo_

E pneIIO "Lai • ~.

c",- CÍ\;I".' _ b1lIllIr do onIeM al~ JUridice lInIIilIioD, ......

....... que lI8btIIct "É~. -.dedo judlciMia~ lIIr.
_ ........bado JIlII!aIII ou 11M Jmr de .............. (11I. 121-"-
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ARTIGO 7, ITEM (3) • PcIo li.... (3), do _ lIlIP "
,mf"",.", que uma contro,,",.,a alo sera lIIbmeucIa a ar\llInpln~ 'H o
naclOll&l ou empresa .m hlll'" la hoovcT llIbmelIdo ... lrilIuMII _ da ...
COOIllW"C .m cuJO lemlOnO o In_,_ fOI efea-do • _ 1n.....1 loOlIwcem

eml1ldo semença a rapellO dos COlIttovCtsia', ou ICJ&, ...............-......

ka... a .""aaça d. loro por pln. lia ..-WW. Lembramos que com

Poruq;aI • L'"1c a fomlldaçlo c dof_. a 0flÇI0 par ..... daa VIM .. 4IllMw. l!IIl
\1nudc da clausula da naçAo maIS ra\'lllCCida INMF), COIIIldI CllI1OdoI_--. 111
&qlCCIo do IeXlOcom o Retno Urudo lC1lderia a pIC\'IIaca" labia"' .......

Causa c:sttanlwnenlo q.... alem da 0flÇI0 dada 110 ílMIIidar .....
eocoIher " roro clClmlO. haja a paeubllidode de que cu. 1Ia..so GflIado pelaj~
IMeI'lI3. 1'0'5& mudar lIl& escolhi. _ COII\ o~ Clll~ EMa faculdada
_fenda ao investidor CSllaIIJCIlO m- o pnllClpoo ~ no diftiIo m.lelro da
f"T""w;Ut' "u )111:0. med'lnlC o qual te ClIIIlIde que, _ ~da .. _ •
....lccoda a com",,1Oocta do lu..... CIlIl te _ ~, cabendo _ a •

docodlra que=sl4o
Cabe amda I ~stôL Comlssio de Rclaçóc:s E"tenores rerletlr sobre

uma outra questio decorrente do presente Acordo A IOgJca d.:J. opçio pelo toro c'ucmo $O

pode..estár anc:ofi1da n:t. noçio de: que «:ste c melho( do qu..: o n:lClonaJ. por sua sUPOSta

lsençlo. Igllldade ou mllor ccnvcnLêncla D~ua o Ih\ocsudor C:lSO verdadeua a premissa. c:
qucsuOftl,vcl ser .:ll "\antagem conccOl(1:1 somente p3t':1 f.k:tenlllnados investidores. os
nacIOnaiS de EltaOos com os qUóllS o Brasll possa tinnar acordo semelhante. sendo nepda
10 ptOIlno .mprcsano brasileirO Ou seja. ocorrc um. mvers:\o do probl.ma que IlCrou a

assinatura de acordos desse l1po. ao se contigurar um.. dtstorçjo nu reeru de

tHcorr~nc:ia em ddrtmentO do I"vendor nacional
O rWldamenu.l parI garanur que o mvesudor estrangearo nlo ser.

dlscnmmado e que lera õlS mesmas lJponunldat1cs que umõl 1J'.'SSC13 fiSIC::l Ou JundlCi1
bnwleara e • dlspostç1o refereme ôlO trôllaJnemo nacional Ao ,"vesudor eSUWlgcuo

InlCr'CSsa S@Cf que ndo ha\ er3 mudanças de cunho protecionista na. Icglslaçio brasdeu'3

qM cne c!eslpaldadcs ou dlsl-Orçócs nôl concorrenclôl em relação lO mvesuÓOf nacional
ContuGo. di. tarml como eslól redigido. o texto do Acordo ncilba. introduzando. sob a Côlp&
di tratamento nIo dlscnmmatono pua o investidor esuangc:lro. uma dlscnmmaçIG do

empmano bWtlellO que aqw lnVc.ll. c nia dISpõe d. medidos d. prote<;io semelhanlCS a
de _ c:oncorremes CSttIJIllCllOS.

NIo podemos d..... de louvar a ""rsl"'C"va OllmlSta aptCSeOtada
paio nolxw llllalar da lIWCna quanto a bllaterahdadclreclproc,dade do Acordo emq_

dIIIIIe da.flOII'bdidldc de ,ogrcsso de capItal brasll.llo oos palSCS com os quaIS o Brutl
_ 111. __ Mas nio SOlIIOI nos a afirmar, • o propno MINsttO dIs Relaf;1les

EJdenDml em JlI& "poslçio de lllO/wos quem ass,nol. o 00)"'\'0 de alralr o IlIVCSlJOICtllO

-""0 pua o 8lulL SeguIlóo o MIni....,. o Acordo com o R.mo Urudo "repn:oenca

um .mponante l'UIO no ...."do da " ..h""do que o Govl:rno !?rJsrlcIlº vem ÇfOSlUllndo
I!IIII!DIDr • !jO!Dwvdoc!o !!!Iq!lIÇIOIII1 de sua postura r=!,,,vI ao IOIIC>lIlllelllO

........,lP. uma vez que OS In'lCS\llftCOlOS bnlÂntCOS correopondem a~ de 5.46 por
cemo do lOlaI de I......mentos estrangellOS d'ngldos ao Btasll. o que coloca a
Orl-Bretanha na. qWfnA postçio entre os palieS dI: onde se ongmam IIIS InvcstJmentos lO

(111(0$ _) Aclemat.. ,,'m como a .n.xlSl.oc.a de acordos tomo eSles lte o momentO
J- InIbiu a Vinda de cap1tal ..trang.lfo para o BrasIl.• eolocaçio do PIIS corno
apanador 11IlelIlIC-' de...,unos wnbem niD depende d. taiS acOldos

Cenamente há claro Interesse brasileiro em tomar o pus ItI'Itlvo

ao .nvesttdar .lIIelI*lOllII. comudo. cenas ImJllOllllCdades contIdos no Acordo ~I$&IlI

...-.pora que OCOftII'CUO Nacional possa dar sua lnul!OCla a.sse ato Intemaelonal
• _daMt»Cllllli H __ no LeC'slállvo para a~'açIo

É pIICtIo escllJ'C<:er alOda outro aSI"'C10 I.vantado pelo Ilustre

relator da matlnaao araurntncar ,a eXistir "anlect!dl!nt~ lurJdlCfJ" do recW'SO a Irbltra~m

lntemlClonat por pane do Brall. Citando os segulnles acordos Ja aprovados pelo
C...-· CortWllÇIo Ill!Imn\ClI..... sobre Arbitragem COmercIai (Penam&. 19751.

COIMIlÇIo Ioln a ERcicla EXtlIlelT\lOn11 dos Semern;n e Laudos Arbltra.s EstrlngellllS
(MOlltcvt<I6u. 1979),. o Protocolo de Brasd.... do Men:osul

Todoa os _ cn&dol. além de IllIrat de m"""a de naNn:za

diJama daquela connda 110 Acordo .m relI, rer.lIIIl-ae • (OIIll'ad'IÓllos em que u Putes
h"pntes sJo Estados N.ob•• 11..- r.."", ..leea mOI• • frea....... rri.....1
lrkllralilleroac_al o Ealado b.a..l.iro • um parn.ul.o. (pIIIOa IItIea .. J.ridlell~

seja por decido unllal.ral da pessoa. seJI por acordo enllllllS /lInes. No _ do P_1o
de Braslh.. a.nda que "Ja ptIVIS1a a poSSibilIdade de IccllmlÇlo de 11m !*ltCular _
um Estado. o mesmo .stabelece uma lonoa .sl"'ClOl de processam.nto desta ""lamaçJo,

a qual sera tolalm.nl. mediada ""lo Estado no qual "Slde ou lCm ne~.o ,"".ado o
pottltular. podendo sua pr...nsio ser recusada c barrada ""lo 0f!I0 naclOllal•• alo ter
~1ICf levada a aprecllÇio de um mbunal de atbllllgem

Tam~ fOI cluldo torno anteccderllc IU"dlcO da acelt&çJo da
arbltragem pelo Brasil o atordo 11 da diVida .".ma. c.lebndo .m 1912•• a ponnlsslo

"... iOCOlJlllnÇlo de clausula allnente I arbnramento para eomralOl c.lebrados ""lo
T_ NoclOll&1 cIadn pclo am.. I1 do Deera.Lei D- 1.311174 (. alo 11312 como

c.uIdo 110 pam:er do ..Ialor\ DiDcll de••ar de comentar qllC o 'a"'......,.. tevanuldo t
11ft dectelo-Icl, que mo passou pcll aprovaçio Icglsl.llva sequer de um Coopaso cUJII
capoctdadc ostaval,muada n&q1lC1. momenlo h'stÓlleo E prec.so dlfen:nr:tar bem os doIl
casos a conlllÇio da diVIda ••Iema c r.,ta Junto a bancos estrangeIros. fora do lem16no

nacIOnal • o credor nlo lem geraolla d. receber o que lhe • devido O areumemo
levantado consllNI uma .xe.pc,onahdade • a conlt\çio da diVIda ext.ma .10 wn tontellto

de pavo m .. financetra naclooa1. mternaclonal A ••ceçf.o aio pode ser c:onsIInur·.. em

r.... e ser trazida COI1IO argwnento para definir lodo o ..glme do .nvestl_ estra\l&C'lO
no Brutl. corno 'lI\C1ltam f.... os acordos ...,_ Fundamentalmente. devemos

"tllllar que a SlI\IlIÇIIo apresentada. bastant. d'stmta, posto qllC o aconIo sobre proteçio

de 'lIWSl.melllOl em apreço r.f...•.. a bns • obrlpçta _lnWu .. lerrit6r1o
.....Id... sal> u Ido do rall. S1l11aÇio para a qual a CF. no 'oc.so XXXV do IItlJO S'

detcnnloa "alo. nio exclulra da aprecllÇlo do JudteMo lesio ou ameaça a dJreito.'
Como COI1l1ss1o de R.\açl5es Extenores COftIItIIUt o CIpIÇO

pmn\ellado flIlll dl!ICutlf acordos Im.maclonalS assInado< pelo Pal.. no _ da
.1aborac;1o do prolClo de decr.to Icltlsla',vo devem ser sanados os eventuaIS problemu
Iderot.flCados

Em v.... do ..posto. nosso voto. pcla aprovaçlo do. t.X\O do
Acordo sobre • Promoçlo • PrOleçio de Inveslllnenlos. celebrado .ntre o Governo da
Rcpubhc. Federall" do Brasil. o Governo do R.IOO Unido da Grt.BreIaIIha. Irlanda do

Non. .10 Londros em 19 de Julho d. 1994 com r.ssalvas nos '.rmos do proJ.'o d.
decreto leglslau\o em ant'(o

saJada~com"'ão.•mlS d. ~.:.1996

Dcpulado IGUSHIKEN

I
._.~

COMISSÃo D" RELAcõQ.lE1C11;RJORES

rROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" .I>E 1996

(MENSAGEM N' 8, DE 1995)

Aprova o teXto do Acordo sobre a
Promoçio e Proteçio de Investimentos. celebrado
en!rC o Gov.rno da R.pubhca Fcderallva do Brasil
c o Governo do Remo Unido da Grl-8retanha. e
Itlondt do Non•••m Londr.s. em 19 de Julho de
1994

o Coogresso NaCIonal d.c....

Art. I' E aprovado o I.X1O do Acordo sobre a Prom(lÇio e

Profeç.to de JnYe'JtJmentos. celebrado entre o Governo da Rcpubhca Federativa do Brastl e

o Governo do R.:tno UOIdo da Gri·BretaM•• Irlanda do Nort. em Londres. em 19 d•

Julho de 1994. ressalvado o lI1.go 7
Paragraio umco Serlo SUJC1tOS a aprovlçio do Congresso

Nacional qlWsq'.ICr aIos que possam resulw em rcvtsilo do r.ffndo Acordo. bem como
quaisquer ilJuste,; complementares que, nos termos do Inlgo 49 inCISO I. da Constltulçio

Federal. acarretem encargos ou compromissos gna.vosos ao p&01mõmo nacional
Art. 2' NI aphcaçio. pelo Gov.rno do Brast!. do Item (1 l, do

artigo 5 do ..relido Acordo. ficam ressalvados os casos prcVlstOs na Conslltwçilo F.d.ral.
especialmente os seguintes dlSlXJSIUVOS U1CISOS 1.11 c: lU do §4·, do anlgo 182 e o artigo

114

RA~T(}S C.lso Rlbo:lln 1'\110 "" Ou.no \'MlmuclOnal 16' cd.. am", • atual.. SP:
......,\... 1994 p. 17
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M 3' Em decmo \tJImllYO tt1Irl em V'P na dIIa de .ua

sala da ComlSdo. em'3 de~,...Á..tde 1996

S-..•. nos l<mlOS ....lMtlW•• ao <>Wne desta ComlSdo o
projeto de deaeto l""sIlbYO em opIpare. elaborado pela o.,.,pa ComlSdo de Relaç6es

Extmora desta c-. obJeGVIllcIo alfl'llYllÇio. pdo Contrcsoo NacIonal. em obodImcla
ao dI.pooIO DO lIt 49. I da e- MaJIlI, do acordo de~ o pn>IeÇlo do

,nw:IlImentoa emenuodo. cclc\ndo ewe O ilrMIl oo Remo Unido

Na EM que cmbua a Mensaeem n' VIS, que oncamln!lou o
atllCWado ao olCM\e do Parllllll<lllO. os elftll.enta MIDlstroo de EItado da fazenda o das

Relaçõe. Exten onfallJalll O< ..fOlÇos empreendidos pelo governo brasllono no
"'nlldo de ai o modelo de acordo. da espeote, de lIlOdo a ma" no",bll..lo<.
faellnando. com ISSO. o InI"'SSO de "PllalS de lonlO prazo om nosso paIS

Rorendo aoonIo. quo !ma do rolJOlll<n1o rolall''O • adm,sslo de

Inves1lmonlO ostranIO'rD ao npotnatlllllllO do ca",lal Invosndo. a .ndenJzaçio ro.ulWl10
de ...... de dcsapropna.;iolnoc.-l~._ mecarusmos do IoOluçlo do conlTOversl .

10 O'ltamonto naaonal dos 1lIVOSItm_ 0stranee,ros O I clausula do naçlo m .
ravotOCllla, .....1010 a OIIIl'OS,Ja assInados ellll'o o Brasil o 01Jlr05 pa."". como PoiTllpn
Chllo. e bIIJca ro/lenr llIIlI nova poht... de ItraÇio do investimentOS eX1ett1ll!

EorelllOrJo

Estes $lo, em essêncIa., os mottvQS. pelos. qUl.1s reeoa.I"." •
Ip""'a~ 40 P",)CIo d. Decreto lAplaliYo D' 367. d. 1996

Sal. da Com.Sdo. om /':'do ",.....:I. 1997

//-:71:
Deputado RUllE'If MEDINA

-- RelllOr

11I - PARECER DA COMISSÃO

A CormssAo de Economl. Industn. e CCliMrCIO. em reutIIIo

ocdlnan. rdllZ8d. hOJe. OpinOU un.mmemente pel••prov.çio do PrOJelo di

Decr8to LegIslatiVo n' 367196. nos t.nnos do parecer do Relator.

EstIv.rem present.s os Senhores Deputldos

Rubem Medln. - PreSidente. HugO Rodngues da Cunhl e

Jos' CII101 Lacerda - Vice-presidentes,. Emv.ldo Ribeiro. Freoclseo Horta.

HercuIIl'lO AnglUnettl. Israel Pinheiro. Joio Faslarella. Lamanlne PoseU. LIma

Netto. ~Iu Guimarbs. OdllClr KleIn. Paulo Rrtzel. Raimundo ColombO

Renato Johnuon. Ricardo Hericho. Barbosa Neto. Fernando Zuppo Gonzagl
Mota. JulIO RIdeCl\e1 e Mirclo Reinaldo Moreira

S.'a da com~sAO_:,2[rçel de ' ~97

-....--- / ~ ~ ,
,/

'-: Deputado RU MEDINA

Presidente

rAlICIjIDA COMISsAO DE CONSTlTUIÇÁQ E JUSTIÇA E DE REDAÇÁQ

1- RELATORla

A CorJllssio de Relações Exter1.ores,:'.I far

raa do re:I,J,ll.ento elaborou o presente ProJeto de Decreto l.egl!

lauvo n. 367. de :996. para

bn ProllOçio e Proteção de

aprovar o texto do Acordo s~

lnvestl••ntofi. celebrado entl'a'

D - VOTO DO RELATOR

A Imponinc," e O alcance do acordo sob comento J' fOlMl
brilhante o OXl\lll'_ - como de _o - ....hsadc>s poli douta ComlSsIo de

Rolações EltIenoru. a qIIOm cabe a .-na do prl>JClO de decreto 10,..llnvo ora em
anillse

/UI 1'ICOIIlClldorm. com as ressalvas levantadas por aquele
COIeIlIdo••ua 1prll\-.çIo. nIo dom... onf_ "" ••fOlÇos que nos.o paIS YIJIJ

empreendendo para ttansfonnar , de OCOIlOIIIIallllárqwca • hoInl ao capllal oxterno, em
naçJo adIpcacIIl __ ordom 1foboI. GIldo 1& r1J1du , _cu posrum xenofobu, 111*&'

dos paiteS do ToroelID Mundo. 0Id0ram I...... ao JDIIIlaIIlIIlO e *foror eoncorrOoc'" na
busea de _ tll1mlOCronU. para.-projeto< do doaonvolVllnolllo no< campos
ocon6mlCO o _Ia!

Embora 001II manto. porooIlotI OBrull quo tnlhava wn camInho
dnps1ado e OUJO ,..., coIl1ll. __ a IIIlpla __ da.~ Inlomat:loaal iemos

....,..,•• IIOM> ..~ ... """" ........... pela _ ........trVOStIdora. nIo e por
0IIlt0 IIlOl1VO que _ pus é ClOIIllCIcNdo. ho}t. uma das llPQÕe$ lIIt,! anl.VII de

IlWCSIlmtlllO extrlooin>Nt'Ta Prooa dota0 .. os ...... de UM 12 bllhC>e, recebIdos em
ClflIIIIs do IonIO pruo ao IonJO do 1996. e llOII'OIIIe de .......,.,. de l1O\'O! investimentos
a J01'OlI1 rmI.zadoo por osnprIW JI aqw >IlIlai&dN 011 por-.-.w. que n&o querem

ficar de foca de \Im dos malllam1IIaCIIlIIlo.....-.da lIbal"
Há lll&~, ..lida, q.... a bllalerallllade I=ente ao acordo

1aIhI>I!m IlaIlqCIhaa O 1..-s4llr IlfCIlIllIl.J* q...~ brNlIelros. nu Inlhas da f1oballzaçlo.
_bem se tornam. • poueo o poueo. IldqUltellles de~ em empreendlmentol
l_Iludas no oxtenor

O Governo da Repúbl1ça Fed.rativa do Brasil e o Governo do

Reino Unido da Gri-Iretanha e Irlanda do Norte, Cri Londres,

I. 19 d. Julho do 1994.

A propo.ição fOl rnea.,nhada esta C"'i!

.io para .ua ••nU.naçio no que 'o refere co. o u.irio no

1n.ciso 111, do art. 32 do R«IUtento Interno

ücorre, que em fevereiro de 1993, o

GoveTno brasll.lro deu InícIo" tratativas com vistas

conclUSÃO de Acordol s8bra Prolltoção ~. Proteção Reciproca

d. Invesu.entos :010 os GovernaI dos países que tE. dali l

do •• lores fluxos da "nvest1••ntos la 'rasi1. dos p.i•••

launo.unieano., no i.bito do u.a· poHtic-a de nraçlo uI

-invesu.ento. estranleiro. dir.tos. sobretudo invlStiuntos I

produtivoa

III.xist... _ndlS

I! o reladrio,

11- VOTO DO JELATOI

ApóS cUllladosa anilil., na enCOntraMS.

no Projeto de Deernu Leai.I.Uvo nr 367. de 1916. que .....~
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deçe it dispouções CroRStltUC10nai. Vla.nU', Por consid••

rer o proposta .'" ducussio. respel to o boa técnica lelUl!

tiva • cont••pla os ...õnciai. d. Juridicldade e

constitucl0nsl1dade,

50

1II - PARECER DA COMISSAO

A Comlsslo de Constituiçlo e Justiça e de

Redaçlo. em reunião ordin'ria realizada. hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridici~de- e técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n" 367196, nos

termos do parecer do relator, Deputado Nilson Gibson.

Estlveram presentes os Senhores Deputados:

Unido da Gri·BretNlba e Irlanda do None. em Londres. em 19 de Julho de 1994,
rcasalvado O SCIIItUJO 6.

Parágrafo Únieo. Sede SUjeitos a aprovlÇlo do Conpeuo Nacional qlWlqucr atol que
poIIII1I resullU em nmdO do referillo Accnlo. bem como qUllsqUet aJuateI
complentaltares que, nos lermo. do arnSO 49. iocilO \. da CODltltU1Çlo FedaIJ,
acmetem CIlCIIJOIc eompromiAoI pavoIIlI ao pauim6nio l\ICionat.

Art. 2" Na aplicaçlo. pelo Governo do Brasil do Item (\) do ama0 5 do referid,! Acordo
ficam teIU1vlldos OI _ JlRVis* na COIIIIJtuiçIo Fedel'al. especialmcnte 01 seJllÜDtel
diIposltivos: i_I. fi e mdo §.." do amgo 182. e o aniJO 18...

Art. 3· A exJII'C"io "mcdlllltc solicitaçio". contida 1\0 liltuno parágrafo do uem(2) do
amgo 7 do AccnIo. é mterpretada 110 senúdo de que o l'eCUnO a arbítTIBem mtertllCional
depende. neccssarwnente. da anuência do Governo bl'llllleiro.

Art. 4" Os comDromlSlOl _Idos 1IeIl. Acotdo leito de se submeter li reguJ3IIlentJÇlo
prevista no ImJO 172 da COnstIW'"'~ F~l"":ll.

•~ S,. Esled_lqís~vo entra em viJOl' na data de sua publiCllÇio.

WSIJElCACÀO

A ressalva" as e1iuJulu imaprelIIivu COIIlÍdas na pmente emenda lubstlmuva global
dalmam..... a adlplUOI díJpoIiIivos do MonIo em paula à nova realidade da circuJaçlo
inlernacionai de capitlis. bem como à _ oaIemjuridica incema.

A e\iminlçlo dasu ambiva/tDc:iu deYaâ propiciar um quadro mais preeilO p_ o
inveetrdor imel1lllCioaa1 e maior squnaça juridica para o Bl'UIl no que tanp: ao
neceairio c01I1IlOlc do rIJÍDIC ele inveswnemos.

De.taque... qoo a aprovaçIo do pmcnte.aro ÍIlteIIIlICÍOII sem as modificaçõQ aqui
propoms, cnar'ia 1lllbivaJeac:iui~ entre a1sumu de lUIS disposiçllel e
ccrtal normas consntueJonals c nUn-consàtueionais. Tais amblValbH:1U senam de todo
neplIvu para o Pais e para a. m-idora, na medida em que JCDIlam IIIIbicnre de
iDcerteza quanto ulqrIIeltci_lplicáveil_ invesltrtIentot esttangeitos•

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente. Nestor
Duarte e Vicente Arruda - Vice-presidentes, Adhemar de Barros
Filho, Adylson Motta, Aldo Arantes, Ary Kara, Coriolano Sales,
Danilo de Castro. Darci Coelho, Edson Silva. Enio Bacci,
.Jarbas Lima, Joio Thomé Mestrinho, José Genol.no. Marcelo D6da,

Marconi PertUo, Milton Temer. Paes Landim, Prisco Viana,
Udson 9andelra, Vlcente Arruda, Vl1mar Rocha, Welson

Gaspan.n:., :alr Bolsonaro, Ja~r Soares, Luis Eiarbo.!a, Magno

Bacelar, ~llson Gibson, Rober~o ValadAo e Salvador Z1mbaldi.
Sala das SCIIl'les, em de 1999

Sala da Comls540. em 1S de janelro de 1991.

Deputado
I?resldente

EMENDA

DE

PLENÁRIO

Emenda Sub.titutiva Global

mo... aD presente PDL a seguinte redação:

Art. \" É aprovado o texto do AcoIdo sobre Promoção e Proteção de InvesumentOl,
celebrado entn: o Governo da Republtca Federanva do Brasli e o Governo do Reino

jr IiL /07

, ."""j-l/VI.A/) - rJ~JJ'C v" ~

I~r-e--e-"b -?f'S'

COJDIMIt ele lsotowiL 1Id...... ' eow.
I-RELATÓIUO

8ubmete-ae, riOS tennoI reai...... 10 CXIDIt delta Comissio, o projeto de
decreto leaiJlativo em epípfe, tJlIbondo pela Comi.. de ReIaç6es

Exteriores e de Defaa NIlCiIlllll deIIa Casa, objetivando a aprovaçlo, pelo
Coogresso Nacional, em obediência ao diIposto no inciso I do art. 49 da Carta
Magna, do ?\COI'do lObre Promoçio e Proteçio Recíproca de Investimentos,
celebrado enlre o Governo da R.epúbIica federativa do Brasil e o Governo do

"Reino Unido da Grl-Bretar1ba e Irlanda do Norte, em Londres, em 19 de julho
de 1994.

o ato intemllciooal em comento preIeIIIie, assim como os demais acordoa
bilaterais de pI'ODlOÇIo e prcKeÇIo recíproca de investimentos, introduzir, no
ordenamento jurídico interno dos J*ÍIeS signatários, novas regru relativa à
admisslo, proteçlo e promoçio de investimentos estrangeiros. De um modo
geral, essas llOVIS resru visam libmr ao máximo a intrOduçlo e
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movimentação de investimentos externos no pti.s, inclUlive no que • refere a
transferência para o exterior de capitais apec:ulatiVOlL

É o Relatório.

II- VOTO DO RELATOR

Antes de procedermos à análise propriamente dita dos diplomas em J*II8,
julgamos conveniente e oportunO teeeI11ll!S cOllSÍdenIções sobre a oripm doi
acordos bilaterais de investimento e _ da c:oIIIIlIllmciaI que a adaIo a
tais atos internacionais teria, no que cocx:eme i CIIlIiem jurldic:a ilMilnlL

Desse modo, as nossas reflex~ relativlI _ pretemeI acordoI poderio ..
inseridas dentro do COfltexto maior da~ da dinirniea que pre a
formação de direitos econ6micos no plano illlerMCional.

a) Breyes Consideracões Hjstórjeu

Os acordos bilaterais de prornoçlo e JllOleÇio m:iproca de invadmencol
(APPIs) têm a sua origem. em grande pene, no prosrIIIIA de pranda de
investimentos admin.istr.oo pela av.r._J_~ CorporalÚ1lf (OPIC).
Tal programa foi concebido pelo governo ckII EUA J*A estabeklccr...-
de seguro que visavam à~ doi inveICidon:s amcric:-. DO CIOIDIltXIO cio
Plano Marshall.

Na época, considerav..se que os inYelÔl1'lGDlOl amaÍClOOl JlClder'-~
sujeitos aos riscos de expropriaçlo e llIlCiooaIiDçio bem como a JlftjuboI
causados por conflitos armadoa e ÍJJlpoIIl'bi1id.se de nsnes-. de1_<lU de
Jl'''IZ~.capjtais.

o sistema de gsrantias gerido pelo citado prapma acabou por.. a
criaçio da Agência MultiWera1 de o..ma •~ ( MIGA),
orpnismo vinculado ao sistema do Banco MundIal. e deu o acopo juridico
para a elaboraçio do primeiro lICOrlIo b11a1er11 deIdDado especifkaaMate a

proteger investunentos externai, o qual fui fIrmIdo lIlU'e a A!emIab& FedInI
e o Paqui$tio, em 19S9.

Cootudo, durante a década de 60, nIo ocomu·. ceIcbaçio de 11III m'iala'o
siil1Ífi~vo desse tipo de acordo.

A si!Uaçio começou a mudar a pII1ir de JDaIdoI da cWc:ada de 70 e,
principalmente, deIde o inicio dos 1I1ClI.80, qumdo a ceIebraçio doi APPIs
tomou grande impulso em virtude do Jlw:xIe~ dos ......
deHaYOlvIdOll em detenvoh'Cl' uma poIitica mais tInDe de~..RUI
investimentos.

Esse interesse tinha aido despcttado por lIpaa pl'OQIIIOI de lIIl:ioMIlIIÇio
ocorridos em países em delenvolvimento, nas décadIs de 60 e 70, e
especialmente por aquilo que fui COllIiderado, pdoI pandes inYeltidores,
como a "erodo dos princípios do Direito~"l.

Eua "erolio" estaria !CDdo c(JDcllI'ddl,~ a ÍlMIqnIlIÇIO ..
investidores, por Resoluções da ONU, &Iis COI1ICI a "e.u dos DiI'Ii&oI e
Deveres Económicos Sociais dos Estados~ (Kaoluçlo NO 3.211).

De fato, por meio dCIIe e de lJUCRlI~~ aIIIe llIIIIOI,
o direito dos EstadoI de 118CÍ0000000,lIXpRIpIiIr e a-&rir a~ doi
investimentos emanpiros, !IeIDpR que .. lIIedidIa __ J.....
neeeaáriu para pror.epr o~ póbIico.

Ainda no âmbito das NII9llea Unida, cbejoIHe • criar llBkWeI
especlaIiDdu J*& • eIabonçIo de um "C6di&o de Conduta dai~
!~", o~ pRtaldia ditIr \lIDa .. de repII JlIII o~
~ no lâdD de adequar a lllUIÇIo daqueIaa ....- _
IDl«eI8eII dos países em daenvoIvimIaIo.

.Infelizmente, o pIIpeJ da ONU como f6rum de dlICIIIIIo e JMIOCÍIIÇIo ele
temas econômicos acabou sendo esvaziado devido i~ poUIba

Lentre pIlÍses ricos e pobres e à presIio das podercJ..- lIIIÇêleI~

qJJe acabaram levando o debate dessas questões para outras esferas. Como
ficou bem destacado no Relatório sobre Desenvolvimento Humano de 1992:

o ,isr.ma das NaçiJu Unidas até agora tl!Ve um papel apenl1l periférico na
ngulaçlSo da economza global. No qUB tonge a temas econômicos, ar
ptJderosas naçães indwJtrializadas tém sido relutantes em usar o fórum da
ONU ihvido a que nele cada membro tem direito a um voto. Elas preferem
UlaT as organizaçõe.r de Bretton TVoods, nos quais os países industrializados
tm _ lItl1ItDpm de votos muito maior. 2'

Houve, entIo, nos últimos anos, um deslocamento dessas discussões, do fónun
inicial da ONU para entidades tais como a OCOE e a OMe. Ao IA_O

teIllpo, o r.1cro dos debates cimo. de ler a J'CIIllamentaçlo do capital
iataraadaaal, sob • ótla doa direitoa dOI ElItadOl e dOI povos, e~. a
• eoaCMtrar u. Ii.itaçio da eapacidade dOI Eatados de repla_tal'
Iavatt.e.tOlI estraapírw, sob o plÚma dOI direitOll dos investidores.
NIo por acuo, aumentou sobremaneira o número de APPls celebrados.

Allilll, o p~ de uai.at1lra de ta. .COrdOl bilateral. _a
....d.lIl..taJ_te _ uma reaçlo dOll graades investidores C' doi
lO"el'llOl doi paíIes d_JlvolvidOl à poaIbilidade dOI EstadOl nadou..
CGIIUIJ'llda - i1lltnl_toa mRltilatenll. ftl'llladOll DO imbUo da NlIf6eI
U.ida, de dilelpUur, de acordo com o iate~ plÍblic», 0lI

i ....esd...tOlI~

Mais recentemente, com o que o que foi caracterizado, equivocadamente, de o
"novo Jll:IXlNIO de g1obalizaçio", houve uma "explosão" de celebral;:io de
acordos de }XtIDlIlÇiG e proteção de investimenloll em todo o mundo. Cem
efeito, COl1fonne SI estatlsticas disponíveis, já há cerca de 900 aconIoa deIIe
tipo em vipia, a maior parte dos quais assinados na presente década.

No JlOIIO encaxIimento, cabe indagIr, em primeira instância, quaiI OI
~ que levmm à celebraçio de tantos acordos num pBiCldo
reIaliVlllDClDle curto de tempo. Há alguns autores, especialistas na matéria, que
t6n casa mesma preoclIJ*;io. Para Mahammoud Salem:

..... a elaboroção tU uma Itlultitude Ih acordos bilaterais, num período
/WlOrlco nJatiIlamente curto, é algo interessante de ser e.!Itudado. P0d.8e,
COIfI efeito, se perguntar se tal celeridaGk COl'T'Uponde à illiciatiwu
'l'fI1'datkzramente bilateraIS, sem ligação entre SI, ou se trata sobretudo de um
/ft011lmen/O que procede de uma ou de algumas referênclOs comuns1

•

Uma pista para responder tal indagação reside no fato de que a imensa maioria
dos acordos bilaterais de promoção e proteção recíproca de investimentos são
firmados .atre um país deseavolvido e um PIÚ em desenvolvimento.

As&im sendo, parece-nos que houve e há uma certa pressão coordenada dos
governos das nações industrializadas, no sentido de condicionarem a
realizaçio de invesllmentos em países em desenvolvimento 11 adesão desses
países às cláusulas constantes em tais acordos. '

Por outro lado, multos governos de países em desenvolvimento consideram,
atualmente, que li atração de investimentos externos deva ter priondade sobre
COllIiderações de ordem Jurídica e, inclusive, sobre a submissão do regime de
investimentos estrangeiros aos ditames de sua ordem legal interna. Daí que a
adesIo desses países aos APPIs freqüentemente se faça a toque-de-caixa e sem
maioces di!ICussõcs. Concomitantemente, observa-se que há uma cena
renIÍlICia, por parte dessas nações, ao uso das Resoluções da ONU que dia
~ li um controle maior dos investimentos estrllngeiros.

Cc:mo, nos últimos anos, tem-se acirrado sobremaneira a concorrência entre os
paíIes em desenvolvimento, em relação aos investimentos externos, e como o
chamado "terceiro mundo" recebe apenas uma pequena fração dos capitais
investidos em todo o planeta, compreende-se a ansiedade dos governos de tais
paíIes em aderir ce1eremente e sem maiores cuidados jurídicos aos APPIs.

I ........MoMés.. CJáIdiL "DireJlO ao DtMnYOJvnnenro e Inwstm1cnfOS~". Ed. OUWlD ........
1991,Jlp 21. T_dc~~ .. faculd&de de D"""" da USP.1Ol> orí<nUçIodo"'
CtIoo LIIor•

•e-~,-" 1992,p. 76.

'-._, "lA~'del&_""C""'IeIl1lllI101l<dooln_~',
JowIttIi. DroIt__D"4, PI'5~6. 1916
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Entende-se, também. as prementes razões de cunho econômico que levam os
peíses em desenvolvimento a renunciar a discutir mais profundamente, em
fÓlUlll multilaterais ou em seu âmbito interno, a aecelÁria coacillaçlo enft
a VOIItad. de atrair capitais exte..- e a a...... de nbmetê-lo& ...
iate..-doEa~NaçlD..,

Como bem afirmou Dominique-Cm:reau:

.....chegou o tempo em que as nações são mais seMiveú aos movimmtrM dois
capitai8 dv que aos' incídentu di! fronteira. l!to re&ulta em' dIItU
comeqilhlcias: a primeira é uma paralisia dos mecanismos tradicionaitr do

direito internacional; e a segunda é uma tendência geral.a colocar as
considerações sobre oportul'lidode acima das exigências da lega/idode4

•

Contudo, a necessidade de se atrair investimentos externos não pode, do nosso
ponto de vista, obstaculizar a imprescindivel discuss!o sob'» as conseqüências
jurídicas, econômicas e pollticas que adviriIo, necessarianÍente, da adesão do
Pala aos acordos de promoçlo e proteçIo recíproca de investimentos.

b) Os APPIs e a Ordem Jurídica Interna

Antes que tudo, é preciso indagar acerca das implicações jurídicas que o
grande e crescente número de APPIs em vigência teria sobre o Direito
Intemacionai, particularmente no que diz respeito às regras que regem os
investimentos.

Segundo aJauns autores, as cláuJulu contidas DOI APPIs não poderiam ser
COII5ideradas como formadoras de costume inten1lCional. Esta é a opiniio de
Oscar Schuter, para quem:

.....coma rwgra gtmIi, a rYp«IçfJo ,.clálmlJal_ .", Ácordos Bilateais
não dão~ Q il'ljfrfrtcia ,. que taU cl4llnlku expr'U!anJ lei
consuetudJnárla. S

Porém , há elIt1JlIia-, corno CharleI do VillCher, pua quem u dispoaiç&s
convencioMil, incluilldo-se li relativÍI' a trIlIdoI de jnveltimentol, 10 se
gemnl~ -.o nucimento a um resime internacional e sub.tituirlo
gradualrneme li pmtiaa do Direito 1ntemlIci0M! ClIIliJmeiro.

A 0U1ra paI6Dica envoIYIlIIdo OI APPb, e quo nos interessa maia na
apnciIpIo dai ACllIIdo Bmi1IReIDo Uaido, BraIiVPortugal, Brasil/Chile e
BIUII Suiça, é. nIIdva.~ que. adedo do País aos acordos
bilatna de iDveItimmlOl tida sobre. ordIaJarfdlca iDtenaa.

No BnI11, • iDtIIpnlIIÇIo ofidal ck» JICClIdc» de promoçIo e· proteçio
reeípIoca di iIIwtd..... é a de que a ldeIIo do Pala aos APPIs nIo
modiIcIria em lIIIIa • lIQIllIU juridicu iDtemM relativas 101 investimentos
_qeiroI e à lIlividIde ecoa&DIca de um modo lera!. NIo haveria, pois,
~ COIlU1ldic;Io catre as çláuluiu dos acordos bilaterais de
·iJlfIIIiDieõto. c as. c1etenJIinaç&s CODJtitucitlllaia e infra-eonstitucionais
rcIlmJteI ao 1IIAIIItD.

TU .....etaçIo) eIlIria lIIIpll1'Ilda pelos próprios textos dos APPIs, os quais,
de um modo pnJ. atipullm que os inYeltimaltos serão admitidos conforme
a~ interna clu Partes ContraWltel. Se tomannos como exemplo o
MonIo BraaillReino Un1do, verifi_ que o seu artigo 2 (1) detennína
que:

CCIda PDite CorItmtmtte athmllarti., criará condiçõu [avoráveú para que
lIIICioftaiI • MtpIWaf da oatra Parte Coturruante invlStom capital em 8eu
*t7'iI6rlo " 11M le"I1W do dbYiio ,. exD'CIIT (M poderes conferido! por 8ua .

~,adMitirá _capila/.

PodHD depreender, pc1a redIçIo acima, que as "disposições" do Acordo se
~~ em tese, à legislaçao da Parte Contratante que
recebe OS investimeatol. hra o diplomata Paulo Roberto de Almeida, grande
~ da matéria no Ambito do ltamaraty, o investimento realizado em
virtude dac:eIebraçIo deum acm:Io deste tipo:

........"... ICIVÍ jato _ condiçiJa """'inadas pela legi8lação nacional de
c:Gda pais ,iRftQtdrlo do acordo, porta1Ito em perfeüa cOMo1lÔ1lCia, na caso e

na hiP6tese ae que " Brasil decida atkrir. com rutrições constitllcionail ou
legais exútentu na matéria.6

Obviamente, a idéia subjacente a essa interpretaç!o oficial é de que haveria
uma coincicJancia neceuária de interesses entre os peíleS exportadores de
capital e os países que recebem investimentos.

Entretanto, há estudiosos do tema que discordam veementemente dessa
intelJliclI'fIo oficial doi acorcIçs bilatetm de p1'OIJlOÇIo e proteçIo reciproca
de investimentos. Qmforme nos ensina Cláudia Perrone-Moisá~

Foram os pallu dct!l'lVOlvido.f que inicialmente tkram implÚ80 a utu
\tratDtJOç, com o obJ/ftivo defornl!Ct1r~iJo a 8_ invutimmto.r nOl ptlÚU
em dnt!l'lV01vi1MrlJf1 e tentrlr miuzito, ao' mtíximo; os rUcos pol/tit:ol
ílWmltU, /IIlIÍtQI w!z"', a06 invatiment06 na,u paíJu. Em linhas gII'tJII; o
tratado bilateral ulipula regras de proteção ao hJvutilrtt!l'lto estrangeiro que

serão aplicadas após a admúsão do investimento e qlle 1110 colUttml dtI
legislaç/lo intemll tio pllis hospeikiro (grifo nosso).7

Do nosso ponto de vista, a tese acima mencionada é a única que faz sentido.
Com efeito, se as preocupações dos palaes exportadores. de capital,
consubstanciadas nas principais cláusulas dos APPls, estivessem, de alguma
fonna, contempladas na legislação interna do país hospedeiro dos
investimentos, qual seria o sentido da adesão de tais países aos acordoll em
discuss!o? '

Se os investimentos são admitidos confonne a legislação do pais importador
de capital e se os dispositivos dos APPIs não mudam a ordem jurídica interna
de tal país, segundo o que apregoa a tese oficial sobre o tema, a celebração
dos acordos de promoção e proteção recíproca de investimentos seria
inteiramente desnecessária. De fato, caso essa tese estivesse correta, a
celebração dos APPls não traria, para as nações exportadDms de
investimentos, nenhuma segurança jurídica adicional, além das que já
existiriam na ordem jurídica interna dos países hospedeiros.

Na realidade, os II.PPls foram con~bidos com o intuito de sobrepor-se às
legislações internas dos países em desenvolvimento, de fonna a fornecer
segurança aos investidores estrangeiros. Portanto, subjaz, nessa concepçio, a
tese de que as legislações dessas nações seriam ou poderiam ser, de alguma
fonna, "hostis" ou "prejudiciais" aos investidores estrangeiros.

.Acontece que boa parte das legislações internas referentes aos investimentos
estrangeiros prt:tende, de um modo geral, disciplinar e regulamentar a
afluência de capitais, de acordo com o interesse público. Pode haver, em
conseqüência, um conflito entre certos dispositivos das legislaçOes internas
dos paises hospedeiros de investimentos e os interesses dos investidores
estrangeiros. Dai a necessidade, para os palaes exportadores de capital, de que
os APPls sejam <:elebrados, pois. eles, 10 contrário das legislações internas de
mUito paises, procuram desregulamentar ao máximo o fluxo de investimentos.

Pode-se dizer que, enquanto as legislaç6el nacionais pretendem. via de
regra, disciplinar a internalização de capitais, os APPIs procuram
rqll1amentar, Iimitaado-a, a capacidade dOI Estados de e:ter.c:erem
eieDvlQl1eate tal disciplinameato.

Assim sendo, eldstiria uma contradição básica entre os objetivos últimos de
muitas legislações Internas e a finalidade precípua dos APPls.

Cabe agora perguntar se, no caso especifico do Brasil, observa-se
discrepâncias ou disparidades entre a ordem jurídica imema e as cláusulas dos
APPls, de um modo geral, e, mais especialmente, dos Acordos em pauta.
Ademais, cumpre fazer uma análise das conseqüências econômicas e pollticas
que a adesão ao acordo em pauta, bem como aos outros APPIs, provocaria.

I

• c.n-Ilomlniqt;o, DroItI~. PIriI, Podoole, 1994. •""11f""'iorI4l Law WIIÜIIIIII'I'>
'SIIuUr,OJ<ot,"C~/ilr~",~J-.. '
1914, p. J26•

•~ do Almeido. Paulo ·0 ~cordode lnvcsum<mos da OCDE. o 8lUlI-. mun<o. 1991•

, Penoqe·Molse•• CláudIa. Ib,d, p. 24.
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c) Análise do Acordo sobre Pro!bocio e Protecio de InvC#imentol!
Bl'lllll1JReino Unido.

Na exposição de motivos encaminhada pelo Sr. Ministro das Relações
Exteriores referente ao Acmdo Brasil! França de investimentos ( o qual tem
cláusulas idêntlcas aos acordos em discussio), afirma-se que o acordo foi
celebrado "com VIStas a garantlr a Í1ftroll~ M~ jwúlJco
Mciona/ (grifo nosso) de regras compatíveis com a polltica 1fIIC1ona/ de
atração de investimentos estrangeiros diretos.

Reconhece-se explicitamente, dessa forma, que. adeIio ao diploma em peu1a,
ao contráno do que apregoa interpmaçio ofu:ial sobre o tema, diInri
modificar a ordem jllridiea illtem relativa IID repme de iDVestt.atol.

Justifica-se tal modificação com a tese. de que a celebração de tal acordo,
como de resto a celebração dos APPIs de um modo geral, deveri IlDDtribuir
decisivamente para aumentar o fluxo de investimentos externos JllIl'll o Bosil.

Pois bem, quais seriam as principais cláusulas do lICOfdo em dísclJllio que
senam introduzulas na ordem jurídica interna do País e que reaul1ariam,
segundo a justificativa do governo, num aumento do IIpOrte de capitais?

o prÍllleiro dispositivo som o qual gostaríamos de chamar a atençio refere..
se à definição de "investimento". Com efeito, a definiçlo contida no leU artigo
I. inclui:

i) os bens móveis e imóveis, bem como todos o.!I dmtoú direitm 1WJÜl, como
hipotecas, penhores ou cauções;

ii) as ações. quotas de partiCipação e debêntures de II/IIQ empresa fi CJfI'IÚI'Iér
outraforma de participação societária;

lii)direltos a créditos ou a qualqlU!T exf!ClIÇão • obrigaçiSa pI'WViI#lU em
contrato que tenha valorfinanceiro;

Iv) direitos de propriedade mtelectual, funda de com~rcio proce.JsO& tknicos
e de know-how.

v) concessões comerciais conftrúJas por lei e contrtlto. incluindoc~
para pesqUIsa. cultivo, extração ou exploração de r«UnOl nalIlrais:

Como se vê, trata-se de uma definição extremamente abrangente e eclética do
tenno "investimento". Considere-se que eue tipo de definiçio encooR'IHe
também nos outros acordos em pauta.

Deve-se assinalar que a definição excessIVamente abrangente do conceito de
investimento adotada por este acordo ( e que consta dos vários atos
internacionais semelhantes já assinados pelo Executivo com outros péMI)
impediria ou dificultaria que o Bruil selecionasse os investimentos externos
conforme ás conveniências de eventuais polltiCllll de desenvolvimento
econômico e, mais especificamente, de politicas industriais e de
desenvolvimento tecnológico.

Como qualquer tipo de investimento, independentemente de sua natureza e
mecanismo de implfmlentação, fica, por Me acordo, protegido lIIS _

condições que os demais, toma-se obviamente difícil o fav~ à
aqueles que seriam de maior interesse pB1'l\ o desenvolvimento da Naçio.

Seria muito complicado, no caso da adesão do Bruil ao presente acordo,
implementar incentivos ao investimento direto, fml detrimento do capital
especulativo de cUlto prazo (hot money).

o segundo ponto do presente ato internacional que rneteee dilCUllllo diz
respeito ao que consta no artigo 3, o qual dispõe sobre o "Tratamento" dos
invesúmentos. De fato, tal artigo deternúna que:

..........mm/ruma das Partes COPUT<Jtalltn &JgeitaTá, _ seu tft71tório, M

ilfWl8timento.r ou 1WIdtu de 1IOCionaú ou empraar da otItra Pi11tt Cotlt1't1ltllft~

a um tratam4!rlto não menos favorávlll do quc! aqucie COf'ICMiIdo a
itrlW8tím4!rltos ou rendas de seus [1t'ÓJ:Jt'im naclonai.r ou f!1IfPI"Ul1I. 011 a
inwstim.elftos ou rendas de nacionais ou emprmas de qua/qullr terctliro
&Iado.

Ou ".ia, atravéI do disposto no citado artigo, bem como nos artigos
ClOI'I'aIpODdeI doi demais acordos em pauta, cada Parte COIltratame lIe

compromete 11. dar aos mvestidores da outra Parte o tratamento naeio.aI e o
de naçlo mais favorecida. Dessa maneira, os investidores britAnicos,
receberiam o mesmo tratamento dado aos investidores brasileiros ou aos
investidores de uma terceira nação que porventura tenham um tratamento mais
favorável.

Do nosso ponto de vista, embora 11. ConstItUIção Federal não faça maia uma
distinçio entre empresa de capital nacional e 11. empresa estranseúal este
dispositivo dificultaria a eventual implementaçio de politicas diferencilldas de
investimentos ou de desenvolvimento tecnológico em setores econórniCOl que,
de acordo com o interesse nacional, poderiam ser considerados como
esttatégiCOl.

Com efeito, uma coisa é não fazer uma distinção constitucional entre empresa
de capital nacional e empresa de capital estrangeiro, e outra, muito diferente, é
o País abrir mio da possibilidade de, llOberanamente, através de lei ordinária
ou na e1abonlçio de suas pollticu, estabelecer prioridades de investimentos,
proteger temponriamente setores estratégicos e dar tratamentos privilegiado
às fmlprell8ll nacionms em áreas tecnologicamente relevantes.

Ademais, é preciso colocar em relevo que tanto a cláusula de tnIl:ammto
nacional quanto a cláusula de naçio mais favorecida, ao serem implementadas
sem exceções, tal como prevêem OI APP1& de um modo geral e.. o ato
internacional oca em debate, colidem com o princípio, COIIIlIgt'ado em
convenções e resoluções da ONU e até mesmo nos tratados da OMe, do
tratalllellto difereaNI aa. plIÍHS em daeavolvimeato.

Segundo tal princípio, as nações. de menor nível de delellvolvimento
econômico e tecnológico tam o direito de serem eximidas de algumas das
obrigações prevista em certos tratado8 e de contar com períodos de traIIIiçlo
nws longos para implementarem os cOlIlpl'lllnisso acordados.

Por isto, certos autores recomendam cautela quaIJW à implementaçio das
referidas cláusulas. Para Schwarzenberger, o dispositivo de tratamento
nacional só seria apropriad() "/'lO COM) de paisu de utnltura si",üar e
i1ltlra68 COIIIpI__ ".8 Já segundo CellO-Lafer, "o princípio igJMllit4rio
da cláusula de nação mois ft1V01'f!Çida só colfVém realmente a ectJIIOlffÍQ8

suficknteMlmle dumvo/vidas para l!1!frentarem e sustentanm a competição
intmtaeiOlflÚ ".'

Contudo, O llCOI'do em comento nio estabelece exceções e prazos de tranliçlo
referentes à implementação das cláusulas de tratamento nacional e de naçllo
mais favorecida.

Parece-nos que os dois pontos já analisados neste voto estabeleceriam.
combinados, a impossibilidade virtual do Bruil implementar politicas de
regulaçlo de investimentos estrangeiros e de desenvolvimento tecnológico
autOnomo, já que o primeiro define investimento estrangeiro de fonna
extremamente genérica, llCIIl distinções de lllltUrcZa, prazos, fonnas de
implementação etc.... e o eegundo, complemenlllndo-o, tende a impedir,
attavéll de uma proibiçio ÍlI totJim, qualquer tratamento diferenciado para a
empresa nacional, mesmo que seja fml determinados setores e par um período
de tempo limitado.

o tereeiro ponto para o qual gllltatiamos de chamar a atenção dos nobres
pares relaciona-se ao que oomta do artigo 5 do Acordo BrasillReino Unido, o
qual dispõe lIObre as ladnizaç6es em euo de desaproprlaçlo.

Assinale-se, de inicio, que as desapropriações são vedadas, exceto "por razões
de utilidade pública", o que é condizente com as determinações da
COIlIIÍtuiçlo Federal sobre o tema. Porém, o referido artigo estabelece
também que, no Cl1IO de desapropiaçio, o pagamento da indenização deve se
dar de maneira "adequeda e efetiva". Determina-se, da mesma fonna, que a
indenizaçAo deverá __ "efetivamente realizável e livremente uansferivel". '

·G.~.TMF_~I__L4w.I..oalloa,SIIm<".. I962,p.l2O.
'LatIor.CcIoo.·OGATT"C_~_F.\'onc.d"'AnHncaLw--._"'§.DinikJ
-.SIo PaoIo, .. J. _ X. 1971. p..S5. •
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As duríssimas lições aprendidas com a crise do MéxICO, do Leste da Ásia, da
Rússia, e' mais recentemente, com o ataque especulativo contra a nossa moeda,
que culminou com a destruição parcial dos mecanismos que asseguravam a
estabilidade monetária e econômica no Brasil, não podem ser olvidadas.

Se há um ensinamento a ser tirado desses tristes episódios é o de que o livre
funcionamento do mercado não resolve por si mesmo a instabilidade gerada
pelo movimento intenso dos capitais especulativos em nível internacional.

Por isto, cresce, no mundo todo, a discussão relativa à implementação de
mecanismos internacionais para di~iplinar a movimentação do capital
financeIrO e coibir a repetição de ataques especulativos contra as frágeis
economias emergentes. Um desses mecanismos seria a Taxa Tobin, n<?Dle
dado em homenagem aos seu propositor, o prêmio Nobel de economia, James
Tobin. Pela proposta, seriam taxados os capitais especulativos cada vez que
eles se movimentassem de um país para outro. Com isto, se reduziria a
extrema mobilidade que os fluxos financeiros internacionais hoje apresentam.

Em muitos paises, o debate relativo a mecanismos desse tipo está bastante
adiantado. Na Finlândia, por exemplo, o governo já incluiu a implementação
da Taxa Tobin como uma de suas diretrizes de política externa.

No caso especifico do BrasJl, todos devem se lembrar que o Governo propôs
oficialmente, em 1995, que a comunidade internacional adotasse medidas para
disciplinar os capitais especulativos de curto prazo.

Assim sendo, perguntamos: como conciliar esta saudável preocupação
mundial, compartIlhada pelo Executivo brasileiro, relativa à limítaçio dos
movimentos do capital financeiro, com a livre transferência prevista no
acordo em debate e nos demais APPIs ?

É preciso levar em consideração que tais acordos não mencionam nenhuma
exceção à cláusula de livre transferência. Por conseguinte, a livre transferência
deverá se dar, caso os APPIs sejam aprovados sem modificações, metmo na
eventualidade de grave crise cambial e financeira.

Não haveria espaço para qualquer regulação dessas transferências que levasse
em consideração mtores como o equilíbrio da balança de pagamentos, o tipo
de investimentos e os prazos de carência. O País ficaria, portanto, impedido de
disciplinar remessas de lucro, royalties, etc., em função de seus interesses
maiores e de suas necessidades estruturais ou conjunturais.

A este'respeito, assinale-se que a Lei n· 4.390, de 29/08/64, que altera a Lei nl>
4.131, de 1962, detennina, em seu artigo 28, que:

Pois bem, no que tange a este assunto, concordamos inteiramente com a
argumentação apresentada pelo nobre Relator da Mensagem correspondente
ao acordo em discussio, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
NaciOllB!. De fato, o que COlISU1 do artigo 5 ato mternacional em epigrafe vai
de encontro à vária disposições constitucionais (inciso m, parágrafo 4, do
artigo 182, e artigo 184). Portanto, aplaudimos as cláusulas interpretativas que
o Relator houve por bem inserir em seu PDLs.

O quarto dispositivo que nos parece importante debater relaciona-se à livre
transferência prevista no artigo 6. Com efeito, taI artigo determina que:

Cada Parte Contratante garantirá, com relação a investimentos de nacionais
e empruas da outra Parte Contratante, a livre transferência de seus
investimentos e rendas. (Brasi1lReino Unido).

Trata-se, ao nosso ver, de cláusula de extrema gravidade. que poderia ter
efeitos sérios sobre a nossa capacidade de fazer frente a ataques especulativos,
uma vez que os "investimentos e rendas" incluem as aplicações financeiru de
qualquer espécie.

Sempre que ocorrer grave desequ/librio no balanço de pagamentos ou houver
sérias razões para prever emmência de tal situação poderá o Conselho da
Superintendência da Moeda e do Crédito impar restrições, par prazo limitado
à importação e às remusas de reinvestimentos dos capitais estrangeiros e,
para este fim, outorgar ao Banco do Brasil monopólio total ou parclOl das
operações de câmbio.

Observa-se, assim, uma clara contradição entre a cláusula da livre
transferência que consta do acordo em pauta e esta determinação inscrita na
nossa ordem jurídica interna.

Ademais, é necessário assinalar que a cláusula da livre transferência que
consta deste diploma fere frontalmente o Art. 172 da nossa Carta Magna, o
qual reza que:

A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os invutimentos de capital
t!8trangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros..

Como vimos, este diploma, se aprovado tal como está, tenderia a impedir
tanto o disciplinamento dos investimentos de capital estrangeiro, quanto a
regulação da remessa de lucros. A não ser que se considere. por redução ao
absurdo, a ausência de qualquer restrição como um disciplinamento adequado.

Ora, tendo em vis!ia o atual quadro do capitaI fmanceiro globalizado e a difícil
conjuntura da economia nacional parece-nos temerário, para dizer o mínimo,
que o Pais abra mão desses mecanismos de proteção, ou de outros que venham
a ser concebidos para prevenir ataques especulativos.

Portallto, nio v.,mos outra alternativa a nio ser propor ressalva. aOl
artililos 6 do Acordos BrasilIReino Unido.

Devemos sublinhar que não estamos sós, no que concerne a esta iniciativa.
Com efeito, na legislatura passada, o Deputado Augusto Viveiros, Relator, na
Comissão de Finanças e Tributação, do Acordo de Promoção e Proteção
Reciproca de Inv,estimentos Brasil/Suíça apresentou ressalva idênti~ à que
estamos ora propondo. O parecer do Deputado Augusto Viveiros, diga-se de
passagem, foi aprovado por unanimidade naquela Comissão.

A preocupação com a cláusula da livre transferência também está
contemplada, por incrível que pareça, no texto provisório do Multilateral
Agreement on lnvestment (MAl), que está sendo negOCIado no âmbito da
Orgmuzação para a Cooperação e o Desenvolvimento (OCDE). De fato, a
pressão exercida por inúmeras organizações não-governamentais e até mesmo

por mUltos governos (como o da França, por exemplo) fez com que a livre
transferência, prevista inicialmente sem exceções, ficasse consideravelmente
limitada.

O texto até aqUi negociado estabelece Salvaguarda Temporária, pela qual os
Estados Signatários tenam o direito de eximir-se de cumprir a cláusula da
livre transferência, sempre que houvesse desequilibrio grave no balanço
de pagamentos e crise financeira, ou mesmo na eveutualidade de que tais
fatos pudessem ocorrer.

Ressalte-se que esta não é a única salvaguarda prevista no MAl ( ou AMI) que
não consta dos APPIs.

No quadro comparativo abaIXO, listamos algumas exceções e salvaguardas
relevantes do Acordo Multilateral de Investimentos, as quaIs não estão
incluídas nos APPIs.

Quadro Comparativo ( MAl e APPIs)

....~,I~l~ ~~ \ \11 (~I~'~

1~\0...!..!1'" D.!.!:!ll}~'" I 'I 'li

o A.MI eontcra anexos com exceções que
os países signàlános elabonuio para excluir

Listas de exceções, setores, subsetores e atiVIdades econômicas
por país. NÃO SIM das cláusulas de tratamento nacional e de

nayilo 111415 favorecida, além de outms. A
J:rança, por exemplo. pretendia excluir a
sua mdústria cultural do AMI. Os APPIa
não prevêem exceelles.
O AMl prevê que as suas cláusulas não
poderiam unpedir que wn país signatário
possa tomar medidas que visem à proteçIo
de sua segurança, no caso de guerra, na
unplemen1llçilo de al:ordos relativos a nio-

Exceções germs proJiferaçilo de anuas de destnl.lção em
NÃO SIM massa e na produçAo ele anuas e muruçAo.

Além disso, o AMI não poderá obrigar uma
Parte Contratante a fornecer inforxnaç&s
que polIsam ser consideradas importantes
plIrll a SUA segurança, bem como lIIIpedI·la
de cwnprir as suas obrigações perante as
Nações Unidas, prin<:ipalmente no que

--- 'concerne à manutenção da.J?!lZ. --
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o ~xto do AMI estabelece que, 110 Ç&IO ele
sáia cri.., 110 balanço de pepmentoII, crioe

SalvasuanJas cambial, 011 mamo na evemuaIicMde ele
temporáriu NÃO SIM que Ws circllllltAucias "-111 -.. •

os ESIadoI sitlnrdrios tbn o diJloko de
ad<Kar mcdidu ternporirias que conuariem
a clÍll!lÜ& relativa à livre transfed:ncia do
capatal. Difetmça relevante enae 011 APPIs
leoAMI.
O AMI tnlta de nw>eira diferenciada o

Tratamenlo si_ fitllnCeiro. DcIItre -diferenciado do NÃO SIM ~tivoa, O leII texto COIICán lII'IÍJO qlle
limma financeiro CItabeIece que as Panes c-.-

podedo r.omar medidas ~vu
(pntdclltial ItIHnIrUI JlIl'I. -.unr a
intqridacIc e a CJtabilidadc doa ICUI

lÍIlaIIII rllMllCCiroc.
Cláululade Otexto do AMI deverá COlIler cláuMlla que

proteÇio ao meio impeça as PItlCS C~ de
ambiente.à NÃO SIM promomcm o tciaxamentAl da~
I~ que cfiaam respeito ao meio~ ••

~hilla(1IOt proteçIo do trabeIMdor, com o intuikI ele
IOWllrl1lg Iltair investimcntAll extemos. DetA fOmIa,

slll/ldmdsj IC evitaria a diminwçio dos stllffltitrds

lOCials c 1IIIlbicIlWJ. Traia·" de diIpoIiti\'O
de _ il1lpOfltncia que nio _ dos

APPIs. s-. ainda nIo CItá decidldo
:te tal cláuluIa NI'Ii ou nIo vincuI.aatr.

Tendo em vista esso exceções e salvaguardas previstas no texto provisório do
Acordo Multilateral de Investimentos e que nio constam do acordo em
discUSlio e dos demais APPIs, perguntamo-nos se nIo llCria conveniente pca
o País esperar o térmillD das negociações do referido tratado multilateral~
entio decidir sobre a conveni6neia e a oportunidade de aderir aos APPIs, E
mister ter em mente que o MAl, que destina-se, como os APPIs, a ditar repu
sobre a promoçio e a proreçIo de investimentos CSlJ'aIIgeiros, teria, ao entrar
em vigor, precedência jurldica sobre os acordos bilaterais.

De outro lado, se OI paÍIIlI d_.volvidOl qlle atavam negocla.do o MAl
tlvenlll a preoe.plIçio de cercar.... de salvapardas, por qu~ o BraáI
nio deveria fazer o __em reIaçio _ APPIs ?

o q.lato dispositivo polânico que temos que diIeutir taI\iC i lIOIaçio ele
COIItroVénias entre o invNtidor atnIIIpiro e o Eatado qllC reeebe OI
iawabaeJltoa, a qual consta do artigo 7 do Acordo BruiI/Reino Unido.

Conforme o texto do referido artigo 7 do Acordo Brasil/Reino Unido, wna
controvérsia nio solucionada amigavelmente no prazo de 3 meses deverá ter
submetida a pedido do i.validar a WIIlI arbítragI:m internacional ( no
Ambito das NornlIIS de Arbitragem da ComiuIo das NIç6es Unidas pera o
Direito Comercial Inten:.cional ou de um Tribunal ad hoc).

Em outtu palavras, o artigo 7 do Acordo BruiV Reino Unido permite que o
investidor estrangeiro, passando ao largo das leis e tribunais nacionais, poaa
solicitar uma arbitragem intemacional plIr& reIOIver qualquer controvérsia que
venha a se verificar em reJaçio aos lC1lI invatimentoL

Auim, por cate diJpolitivo, o invcsUdor cstrIDgCiro pode palrar ac\Ina do
Poder Judiciário nacional, só reconbecendo autoridade em arbItrajIIIlS
internacionais.

Ora, em primeiro lupr, o dispoato no diploma em comento COIItnIria o
princfpio jurídico, pedra qular do Direito Internacional, "do esgotameIUO

dos recW'SOS internos" que, em linhas gerais, determina que o Estado deve ter
a opottunidade de repGW IUpoIIO dano ou ato ilicito, !lO AmbjtD de ICII próprio
ti.. jurfdico interno lDtU que IC msp gunPqpr I lUA '!"'l'J!"biJidede
no p!Ino jntemacjopa!. Através date principio,pl~ COIlIOlid1do no
Direito Internacional j' no lIéculo XIX e lXII1IIISf1Ido pela DouIriDa Calvo, o
Pais pode salvaguardar a autonomia de _ juzUcIiçIo interna. Porán, ao lO

abrir mio dele, critHe um precedente periw»o que poderia reduDcIar na
gteraaeio••1IDçio do reaI.e jllridieo cb iJmItiIImttllL

Em segundo, a possibilidade do investidor estrangel10 recorrer a wna
arbitragem internacional contra o Estado receptor do investimento ookM:aria
- eoad",* de Ílualdllde dois sujeitoa _'-IBta_te dbtinro.: o Estado
brasileiro, pessoa com personalidade jurídica internacional, e uma entidade de
direito privado interno, coostituida no âmbito da ordem jurldica brasileira ( a
sucursal brasileira da empresa estrangeira).

Em terceiro, o que consta no artigo 7 do acordo em questão lança stllpeilllS
vexatórias e infundadas sobre o Poder Judiciário nacional, uma vez que
pamite que o investidor estrangerro, ao seu bel-prazer, ignore a sua existAncia
recorrendo à uma arbitragem internacional, supostamente mais neutra ou ágil.
Lamentamoll que o Executivo. ao assinar este ato internacional. tenha
endossado estas suspeitas •
Em quarto, tal dispositivo cna um privilégio para o investidor estrangeiro,
negando o l1ICl!mo para o investidor nacional, que devení, é claro, recom:r

.. sempre às instâncias jurídicas internas. Voltando à questão da cláusula de
tratamento nacional. cabe indagar se não estaria havendo uma distorção da
mesma em favor do investidor estrangeiro.

Em quinto, é necessário considerar que o recurso à arbitragem internacional,
na forma proposta pelo ato internacional em discussão e pelos demais APPIs,
fen:, ao nosso ver, o inciso I do artigo 1° da Constituição Federal, o qual
afuma a loberaaia como um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil. Embora o conceito de soberania seja complexo e multifacetado.
ninguém excluiria o exercício do poder jurisdicional sobre o território nacional
do seu escopo. Além disso, o mencionado recurso à arbitragem internacional
colide também com o inciso XXXV do artigo 5° da C.F., que determina que:

.. a lei niio excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.

Portanto, um acordo internacional, que no Brasil equivale a urna lei ordinária,
nio pode retirar do Poder Judiciário a apreciação de uma controvérsia surgida
em território brasileiro.

Em sexto, e este nos parece o ponto mais imporlBnte, a forma ullilateral com
que os APPPls prevêem o recurso à arbitragem internacional não se ca.duna
com OS princípios básicos que regem normalmente tal processo. Com efeito,
as arbitragens costumam se dar quando as partes em conflito wuord.. em
reali2á·la. Entretanto, OS APPIs determinam que, no caso de soluçlo de
controvérsias lIII1'gÍdas entre a empresa e o Estado, a realização de arbitragI:Ds
internacionais deverá se dar por "solicitaçio do investidor" ou a "pedido do
investidor". Em nenhum momento, os textos dos APPIs utilizam a expreuio
"ele comum acordo" ou "por acordo entre as Partes", como seria o adequado.

O que está por trás de tais redações é a idéia de que o investidor teria o direito
de impor uma arbitragem internacional ao Estado receptor dos investimentos.
~te-se que os textos dos APPIs deixam claro que, wna vez solicitllda pelo
investidor, a arbitrllgem "será" realizada. Assim, o Pais, ao assinar os APPIs
da maneira como eles estio redigidos, estaria se eomprometendo _ aeeitar,
• pn,n, arbltrapu i.te1'llacionais so1ieitadas ulIiJatenlmute pelOl
iaveatidoRS.

Esta llOII& interpretaçio dessa cláusula dos APPls é coerente com o fato de
que tais diplomas mtemacionais foram concebidos justamente para atenuar o
suposto "risco polltico" atinente aos investimentos externos. Daí a necessidade
de que arbitragan internacional se possa fazer pela vontade unilatenl do
investidor, poís, dessa fonna, ela se c;'nstituiria num recurSo contra eventUaIS

"aÇões de governos "hostis" ou "pouco cooperativos" para com o investimento
estrangeiro.

Deve-se levar em consideração que a empresa norte-americana Ethyl
C/;Rporatwn, bueando-se numa cláusula do NAFTA muito semelhante á dos
APPIs, conseguiu levar o governo canadense a uma arbitragem internacíonal.
Tal governo pretendia resolver a questão no seu âmbito interno, mas como
tinha assinado o acordo ( o que criou o NAFTA), viu-se forçado a aceitar a
arbitragem.

Tendo em vista tais considerações, decidimos elaborar cláusula
1.terpretatlva sobre a questão do recurso à arbitragem internacional.
Mediante tais cláusulas, o "pedido" de uma arbitragem por parte do investidor
internacional só poderá se realizar se contar com a anuência expressa do
EItado brasileiro. Cem isto, a implementaçio de tal arbitnllem será men
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eOlll!eSSio do Estado, e nio um direito do investidor estrallpiro 10 qui o
País tenba que se curvar.

Pareceu-nos também importante e procedente a elaboraçio de uma o••ra
cláusula interpretativa, desta vez relativa ao disposto no citado artip 1'72
da Constituição Fedeml. Com efeito, se levannos em consideração ijué o
presente acordo e os demais APPls determinam uma sme de impedimentos
para uma efetiva regulamentação dos investimentos estrangeiros, qual seria o
real sigrnficado desse dispositivo constitucional? Se as regl'BS já e~o ditadas
por esses acordos, qual a margem de ação que resta ao legislallOr btuil'círo
nesta matéria? Qual o significado da expressão "regulará a remessa de 100I0S",
se os APPls prevêem a livre transferência?

Do nosso ponto de vista. é preciso informar ao investidor estranaeiro., com
toda clareza, que esse dispositivo constitucional determillll que o lqislador
nacional deverá elaborar lei que discipline, com base no i/lteresse naci~, os
investimentos estrangeiros.

Elevamos à consiceração de todos que a ressalva e as cláuSulas inlnpf'ellllÍv"
que estamos propondo, somadas à cláusula interpretativa já proposta pelo
nobre Relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. se
constituem em salvaguardas mínima. para assegurar que a adesIo do,BlUil
ao presente acordo se faça com a imprescindível preservaçio da ordem
jurídica interna e do interesse nacional.

Entretanto, antes de prosseguirmos com a nossa, argumentaçio ,sobre os
Acordos de Investimentos em apreciação, acreditamos ser oponuno fazer um
pequeno parêntese acerca da questão das prerrogativas do Congressó Nacional
nuanto à apreciação de atos intemacionais.

Para alguns, o Congresso Nacional só pode aprovar ou rejeitar 'tn tOlJl'" os
acordos e tratados, não cabendo, na apreciação de atos internacionais, a
elaboração de emendas, ressalvas ou cláusulas interpretativas. Obviunente; tal
interpretação restrita dos poderes do Legislativo representa um entrave
significativo à pOSSibilidade do Congresso Nacional propor diretrizes,
parâmetros políticos e ações concretas que digam respeito à inserçlo do Pais
no cenário internacional.

Além disso, essa visão, ao nosso ver errônea, do papel do LcgislatiVo se
constitui em um claro constrangimento à própria aprecilÇio de atos
internacionais por parte do Congresso Nacional, pois ela fica limitada a priori
à rejeição ou aprovação total. Com isto, multas vezes aprova·se um tral*lo 'ou
acordo internacional que, em linhas gerais, é importante e positivo, màS quc
contém cláusulas que precisariam ser aperfeiçoadas ou ressalvadU.

Para outros, entretanto, a apreciação de atos internacionais pelo Conpso
Nacional não pode ser restrita à aprovação total ou rejeiçio total.

o insigne jurista Haroldo Valladão resumiu bem o argumento principal dos
que defendem tal idéia quando, na condição de Consultor Jurídico do
Ministério das Relações Exteriores, em 1961, foi inquirido à respeito da
Possibilidade do Congresso Nacional elaborar emenda ao Acordo de
Comércio e Pagamentos entre o Brasil e a República da Tcheco-Eslováquia.
Nas suas palavras:

Se ao Congresso compete. assim. deliberar. decidir. sobre aqlleles atos
internacionais. não há como limitar a sua deliberação. rutringir SIIQ dcc:isão
a pontos e:x:tremo~. aprovação total ou rejeição total, pois a aprovação de
emendas é. claramente. também. umaforma de ruo/ver, decidir, deliberor.

Esse entendimento foi seguido pelo nobre Deputado José Thomaz. NoDÕ, o
qual emitiu parecer à Consulta N" 07, de 1993. que solicitava. a pedido di
Presidência da Câmara, o pronunciamento da Comisslo de ConstÍluiçlo e
Ju,,,~a e de Redação "sobre a possibilidade de o Congresso Nacional. na sua
competência de referendar tratados internacionais celebrados pelo ~idente
da Republica, fazê-lo parcialmente".

o ilustre parlamentar argumentou que:

...... se ao Congresso Nacional compete, par fôrça do IIUl1tdamento
constituCIonal expresso no mClso I do art.. 49, "resolver definitivamente sobre
tratados, acordos ou atos mternaclonais que acarretem encargos o~

compromIssos gravosos ao palrlmônio nacion(ll". ou seja. se ao Congresso e

conferido o dIreito-dever de ap,.ovar ou rejeitar, in totllm . o lexlo
internaCIonal pacluado peio Executivo. torna-se perfeitamente aceitável a tese
de que ele . Congresso. detém o poder de aprová-los com restrlções. Qui
potest maius, potest minus.

A conclusão da Consulta acima Citada fOI de que:

.....sob nossa ôtica e com base nos fimdamentos Juríd,cos e nos antecedentes
legislatlvos menCIOnados. lUif!amos oue o Conf!Yesso XaclDnal. no exercício
de seu "poder-dever ", expresso no art. 49. mciso I. da Constllurção Federal.
pade,.á aprovar. aznda que parciaímente. tratado. acordo. convenção ou
qllQlquer outro compromisso mternaclonal. sobre o qual deva se pronunciar ".

Deve-se salientar que o Voto do Relator. Deputado José Thomás Nonê, sobre
a Consulta N° 07, de 1993. foi aprovado por unanimidade pela Comissão de
Conslltuição e Justiça e de Redação. O Parecer da ComIssão afirma que:

A ComIssão de Coml/tulção e Justiça e de Redação. em reunião ordinária
realIZada hoje, opmou unanimemente pela possibilidade de o Congresso
Nacional. na sua competênCia de referendar tratados internacionais
celebrados pelo Presidente da República. fazê-lo parCialmente, nos termos do
parecer do Relator

Essa visào moderna e democrática do papel do Congresso Nacional na
apreciação de atos internacionais. parece-nos, sem sombra de dúvida, a mais
adequada e a que melhor representa o pensamento desta Casa.

De mais a mais, gostaríamos de lembrar que. na legislatura passada,
todos os acordos de promoção e proteção recíproca de investimentos que
pauaram pela Comissio de Relações Exteriores e de Defesa NacioDaI
(BrasillSulça, BrasillChile. BrasillPortugal e Brasill Reino Unido) foram
aprovados com modificações ( cláusula interpretativa ou reserva).

-------
Para encerrar a nossa argumentação em tomo do Acordos em debate. devemos
questionar a noção de que a adesão do País a esse e aos outros APPIs

significará um aumento conSiderável do afluxo de investimentos estrangeiros.

Com efeito, a idéia de que os favoreCimentos contidos neste acordo e nos
APPIs de um modo geral poderão ser fundamentais para assegurnr um
incremento do fluxo de invesllmentos para o nosso País é assaz ingênua e
nlo condiz com a realidade das relações econômicas internacionais.

Palses do nosso continente e do mundo todo que já assinaram acordos
semelhantes continuam a não receber' investimentos diretos na escala
necessária à superação de suas dificuldades econômicas.

Na verdade. a atração de investimentos externos, principalmente os diretos.
que são os que mais interessam ao País, se dá muito mais pela existência de
vantagens comparativas importantes, tais como um grande e saudável mercado
interno, infra-estrutura adequada, disponibilidade de tecnologia avançada e
mão-de-obra qualificada, do que pela celebração de acordos desse tipo.

Nilo será, por certo, a simples adesão aos APPIs que nos permitirá ensejar uma
cooperação proticua com os exportadores de capital. Como bem observou
Perrone-Moisés:

Finalmente. cabe indagar se esse tipo de Tratado vem favorecendo a
cooperaçào entre os palses hospedeiros e países exportadores de capital no
que se refera ao allXllio ao deunvolvimento (grifo nosso). Quando um
Tratado Bi/attral é convencionado entre as partes, exIste a idéia d. que drv,
haver reciprOCidade de Interesses e vantagens para ambas as parres. Mas
ocorre que frequentemente se objeta que esta reciprocidade seria ap,nas
formal e que os direI/OS ali eSlabelecidos apenas benefiCIam os paises
exportadores. Tudo indica que estes Tratados. concebidos como uma etapa na
regulamentação dura cooperação, sejam influenCIados doravante pelas
rendincias internaCionaIS no sentido de diminUir ainda mais o poder dos
paúes imfX!rtadores de capital. tomando cada vez mais difícil a cooperação
alm.jada,l°

.. ' .......·Moi•••. Clilldl. -",.d.\> 36
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Acreditamos finnemente que as recentes e iflIves crises ocasionadas pela
movimentação intensa do capital especulativo provam incontestavelmemte
que uma verdadeira cooperação entre países importadores e exportadores de
capital passa ao largo das concessões estabelecidas pelos APPls.

AfinaL num momento em que até o FMI começa a questionar 05 aspectos
negativos da globalização. devemos estar atentos para avaIiannos criticamente
acordos que liberalIzam radicalmente os fluxos de investimentos. O
recentemente divulgado relatório da UNCTAD demonstra que, apelar do
aumento do fluxo de investimentos, os países em desenvolvimento esIIo, de
um modo geral, passando por sérias crises cambiais e recessão. Em grande
parte, tal situação negativa originou-se da excessiva liberdade de ciroulaçio
dos capitais especulativos, combinada com a queda na qualidade dos
investimentos ( baixo percentual de capitais novos e produtivos).

Apesar de todas, essas procedentes criticas, acreditamos que, com as
salvaguardas mínimas que estamos propondo, o llOOrdo em apreciaçio pode
ser aprovado. Com a extlrpação das SUIS c1âusulas abusivas, ele poderia dar
pequena contnbuição para aumentar os ingressos de capitais em nosso País.

Em vista do acima exposto, VOlamOS r.vorávelmeate ao texto do Acordo
sobre Promoção e Proteção de Investimentos, celebrado entre o· Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-BretlInha
e Irlanda do Norte, em Londres, com u I'fterva. e I. clã......
iDterpretativa. prevista. Da EmeDda Subatitlltiva ao PDL, em anexo.

Emuda Substitutiva Global

Dê-se ao presente PDL a seguinte redaçio:

Art. 10 É aprovado o texto do Acordo sobre Promoção e ProteçJo de
Investimentos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino Unido da Grã·Bretanha e Irlanda do Norte. em Londres,
em 19 de julho de 1994, ressalvado o seu artigo 6.

Paríarafo Único. Serào sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer ajustes que posum resultar em revisão do refendo Acordo. bem
como quaisquer ajustes complementares que, nos tennos do artigo 49. inciso
I, da Constituição Federal, aclllTetem encargos e compromissos iflIvoso. ao
patrimônio nacional.

Art. 2" Na aplicação, pelo Governo do BraSil. do parágrafo (L) da artigo 5 do
referido Acordo, ficam ressalvados os casos previstos na Constituição Federal,

especialmente os segwntes dispositivos: incisos l, II e III do § 4·, do artigo
182, e o artigo 184.

Art. 3" A expressão "mediante solicitação", contida no último parágrafo do
Item (2) do artigo 7 do Acordo, é interpretada no sentido de que o rectJl'IO à
arbitragem internacional depende, necessariamente, da anuência do Governo
brasileiro.

Ar!. 40 Os compromissos assumidos neste Acordo terio de se subme1er à
regulamentação prevista no artigo 172 da Constituição Federal.

Art. 5" Este decreto legislativo entra em vigor na data de SUl publicação.

JUSTIFICACÃO

A ressalva e as cláusulas interpretativas contidas na presente emenda
substitutiva globII deatinam-se a adaptar os dispositivos do Acordo em
pauta à nova realidade da circulação internacional de capitais. bem como à
nossa ordem juridica interna.

Destaque-se que a aprovação do presente ato internacional, sem as
modificações aqui propoItU, criaria ambivalências incontornáveis entre
algumas de sua& di8pOliç/lea e certas normas constitucionais e infra·
coomtucionai•• TaiI ambivaI~ciu seriam de todo negativas para o País e
para os investidorH, na medida em que criariam ambiente de incerteza quanto
às regras efetivamente aplicáveis aos investimentos estrangeiros.

A eliminaçio dessas ambivalências deverá propiciar um quadro mais lUtligâvel
para o investidor intemacional e maior segurança jurídica para o BhIil, no
que tange ao neceasârio controle do re!time de investimentos.

Sala da C0'(f;{. em Jj d-t- 1\00 (9(- 1Y' W

-r~

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comlssáo de Economia. Indústria e Comérclo, em

reumio ordrnána realIZada hOJe. OpInou unanrmemente pela APROVAÇÃO
da Emenda de Planaria ao Projeto de Decreto LegislatiVO n° 367-8196, com
Subemenda. nos termos do parecer do Relator, Deputado João Fauarella.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Aloizio Mereadarrte - Presidente, José Machado e

Emerson Kapaz - VIce-Presidentes; Antômo Cambraaa, Antômo do Valle,
ClementJno Coelho, Edison Andnno, Joio Fasurella, Joio PlzzoIattí,
JU'lIndil Juarez, Lídia Quinan, MárcIo Fortes, Múcío Sá, Paulo OCtávio,
Ricardo FIlIT8ÇO, Ronaldo Vasconcellos e Rubens Bueno

Sala da Comissão. em 4 lIe novembro de 1999.

. ;}(ê,L \ --' ~ 'v/__~\.....'
Deputado {ic,1ZI0 MERCJlDANTE

Presidente

SUJY:MENOA ADOTADA PELA COMISSÃO

I»-ae 1lO pntHnt8 PrtljIIto de Decreto Legislabvo a aeguinte redaçIo:

SaIa da Comissão, em

-F=1
de 1999

•Ar!.. 1" É aprovado o t8l<to do Acordo sobre PI'OITIOÇio e
ProtaçIo de Inveatllnentos, celebrado entre o Gov«no de RepúblICa
FedloliVa do llrMII e o Governo do RIlino U1'lIdo da Grl-Brelanha 8
IrWlda do Norte, em Loncres, em 19 de julho de 1994, rMIIIIvadO o MU
artigo 6.

"-'ágrafo ÚIllCO S8rão sujeitOS à aprovsçAo do Cor1gr'NlIo
NIIcionIII queISIqUIr apJI!elI ~ po-.n~ em l1lVlIAo do refendo
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Acon:Io, bem como quaisquer ajuIteS compl8lll8fllalft que, llOI tannoI
do 8rtJgO 49, incilO I, di! COnIlitUiçlo Federal, lICBITeIem encargos li

compromiuoa gravosos 80 patnm6nlo l1IIClllNII.

Art. 2" Na ap/icaçIo, pelo Governo,do Bruil, do;pwágra'o (1) do
lI1Igo 5 do refendo AcooJo, ficam reUllVados os caioI previstos na '
Constrtuiçlo FedlnI, MPlICIlIImente os sagtJll1teS dispositivos' iJ'lClIOS I, 11
.11I do S4·, do artigo 182. e o.-ligo 184.

M. 3" A expressA0 "mediante soIlCilaç1o", contida no útllmo
prigrBfo do ítem (2)-do 8rtJgO 7 do Acordo, é interpretada no senbdo de
que o lKl.QO .. artlI1ragem IntlllT1llClOf1lll depende. necessanamente, ela
anu6ncia do Governo brasileIro. .

Art 4· Os compromissos assumidos neste Acordo tlll'iio de se
SUllmeter à regti~ prevista no artIgO 172 eM COnItitUIÇIo
Federal.

Ar!. 5· Este decl8to legislativo entra em Vt~ na data de sua
publicllçlo:

SlIa ela Comupllo, em 4 de novembro de 1999

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

I • RELATÓRIO

O Deputado Virglllo GuimarAes é o primeiro autor da

Emenda de Plen6r1o oferecida 80 Projeto de Decreto L.atlw ri" 367. di! 1996.

de autoria da Cornlsdo de Relaç&ls exteriores e de DefHa Nacional, que viA
aprovar o texto do Acordo sobre Promoçllo e ProteçIo de 1IMlIlImentot,
CIlebrado lIlItnt os governe» da Repúbllc8 Federativa' do Brasil e do ReIno UnkIo
di! Grl-Bl'ItInM e Irlanda do Norte, na cldIIde de Londres. _ 19 de juJIIo de

1994, que fora envIado a esta Casa através cja Mensagem Presidencial nO 8. de

1995.

O texto de PDL foi examinado pela ComlssAo de Economia,
Indústna e Comél'ClO, que opmou por sua aprovação. e pela ComIssão de
Constrtuição e Justiça I) de Redaçâo. que se mamfestou pela sua

constitucIOnalidade, JUndicidade e pela boa técnica legislativa.

Indo a Plenáno, a proPOSiçãO recebeu emenda, razAo pela

qual retoma a esta ComiSSão.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

A matéria veio a esta ComlsaAo para que. nos termoa do
art. 32. 11I, !' do Regimento Intemo desta Calll. aeJam.apreciados os aspectoe de
constItUCIOnalidade. jurldlcidade e titcnlca leglelatlva da Emenda de Plen6rio .

oferta ao texto do PDl 367-BIll6. O texto do POl jã fel eXaminado. sendo. por
conseguinte, matéria vencida.

I
Nada encontramos, na propol!ç40 em exame ~

desobedeça às disposições constitucionais vigentes. A proposta raapeitl I bqI
titcnlca Ieglalatlva e contempla OI requisitoa essenclala de Jurldicidade.

Deaterte, noaso voto é pela constilueionalkllllle. jurldlcidade
e pela boa~Ica Ieglalativa da Emenda de Plenáno do PDl n° 367-8, de 1996.

'~de1999

PROJETO DE DECRETO'LEGISLATIVO
N2 313-A, DE 1999

(Da Comislio de Relaçlie1l ElIterlores e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N" 680199

Ap!oVlI o lIIxlo do Aoardo _ o GovMlo da Repúbla F_ do BIuII e do Governo
00. EaIadoa Unldoo MexJc:enoe de CoopenIç6o _ as i\cademilll Dlplomjticu de Amboa
OI Pal_. ceIell<IIdo em BruIl18, em 27 de abnl de 1999; tenda perecer da ComIuIo de
ConatHulçio e JIJltJça e de Redaç60 pela COOIbIucoonalKlade, JUnd1adade e téc:nlca Ieglllativ.
(_ Dep ME'NDES RIBEIRO FILHO)

(Á COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
ART. 54).

SUMÁRIO

I - ProjClO ID1cml

II - Na Comissio de COllSt1tUlçio c Iushça c de Redaçio
- parecer do Relator

parect.,. da ComISsão

(l ( (INCôlU .~~O N;\CIONAI. JLCtcta.

\rr 1" I aprc)\'lldo n tf."",t() cJo \cordu l.nrrc fi (ju..emo da
Repúbl,c.2 h"'ct:ul\':l Jn Bmu l. (J ('O\'ért1CJ c1o,,; I <itado" l nulu.. MeXIC:o..no~ de:
( t)opençà() "'fme a.....\caúcmlb Dtp&oma~de ambo.. o'> Pa~es. celebrado em
B~iha.l.m27 Jc :lbnl de 19')1:)

P2J'2W'Itn W1JCQ J',carão 'oUfC'W.lI .1 aprmxào do Congres5o
Nacaonal tlU21M.!Ucr ato.. que possam n:sultat (,.111 rc\ r.àn 00 refendo Acordo,
assim cumo ~t121"qucr 3IU",tC" cumplcmcncm... ~uc. no.. termo.. do inCISO I tio
amgo 49 u:a. ( un..t1rLlIC3U I cllcr.U. :lC:lrrelcm Lncaq~n... lIU cnmllrum""o'o p;r.l\o..n ...

ao patnrnonlu naclun:l1

\n ::' I ,'l[C Dccrctu ] cgl'ilill1\'u entrn em \ l~or na oat2 (.Jr..
'>UI pubhc:l.c:lu

...OU:l tJ.1 ( urnl ....afl. un :!II de outubtcl Jl. IIlC)I)

IIIKIAGIH KI 660, DE 1999
IDO PODER EXECUTIVO)

Sw.ete à conllderaçlo do Congresso NacJ.onal o texto do Acordo
entre o Governo da RepdbHca FederAtiva do Bras1l I! o Governo
dOI Eatadoa Un1.doB Mexicano_ de CooperllçAo entre as AcadU1as
Dtpla.At1l:•• de AIIboI 01 P.1••• , celebrado ell Brasilla, ea 27 de
~rll d. 1999.

(AS COHISIJOII' til ItILAÇOIS EX'rEItIPUS E DE DEFESA NACIONAL; E DE
COIISTl'rUt';AO E JUSTIÇA E DE IWI'1ÇAO IART. 54))

5."..,.. MeulilfOSdoCo~ NoclOnaL

De confhrmxildc: com o d1spoup no artl@.O &4. ancl50 vm. da ConsUlwçio Federal

JUllmoto' elrvoda eonsJdmçjo de Vo.... E.celêncw. acomponhldo de Expcmçio de MollVOS do
Scabor MintItro de Estado da keillções ~n:s. o lato do Acordo eme o Gowmo da
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Ropllllica Fodcauwlio_e.Cio_doo~ UNdoo__do~_.
Al:odoaIia~ de Ambo... PalIes. ceIebndo .... _ ... 27 do alrido I'".

~~l1.C n (iQVfltNO UA JU:PUHLI~tmMIJVA DO 8M51f E Q
Im:'UlfQD01.ULWPJJJMl,QD~EJ.:D:Q9MCÃO ENTAI:

AI ACAt)fAIIAS Q1W>MAIICAS DE AMBOS OS rAlSES

-. 26 do _ do J",.

')U_di RepclbIlCa fedo..""" do Brasil

"LEGlSUÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTL"DOS LEGISLATIVOS - C.DI"

CONSTlTUIÇ'\O
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1911

TITULO IV
Da Orpruzaçio doe Poderes

CAPln.1.0n
Do Poder h~u"vo

SECÃOII
Das Altlbulções do Prestdonte da Republu,a

An. 8~ - Compele pmall\ 3IIleme :lO Presuleme do Rçubhca
I• nomear e exonerar OS MmfSlrllS de EsllIdo.

VIII - celebrar tr'lados. convenções e lIlOS IntmlaCIOIWS. SUJCltos a rofomMlo do
Congre$~o NaCionaL

li Iiowma dos F.IIados llaldol MexICano,
ldorlt\'MIC denonuados 'Pw1es J

• lllWtnCtdM dAlnw;KMtancla de ::lp(uluOOIf o Conlu:cl1uenlo no âmbito
... tcl_itt'f, b.bttr:an e doa pohl1C3 e'(ltrtor de :unha!; jJan~s

1\1WfIlAdaI peJo «leIO .te cstDbeJ.ecer \ lRculo... reuulares onelluwios 110
~1 de- MtK'ItCCtícar 11 Coot~ÕO cmre as ac~lIlIA.'" lhplom:1IK:3S de amboll O!Ó

~. ;t li... _te cnMnbuw deste modo J*1I o fonaJecunellto e o destn\ohmumlo
f-...b< ..~.l<o ,........

Ikrtehr:llll ~lIbscrc\er ti se~ufl)le Acordo ~e <..'tlopemç-.icl entre (1
'_II'H'.' 1)1(' JtntftCO tkl MIlII'Umo d:I! Relllçóe...: F\lenOfCIIIj, l! .1 Academia
1~"'tt'1 tlll htclltltln ~Iltln Romero cb Seaetan3 de Relaçõe.. t"(leflOfes com
\ Mm :I Inrtl'tlfter tMUa Ihelhor C:lpaCltação do pessoal do SCO'IÇO c'tlenor de ambos
,K_

{. pl'oetIle "couto tem COIno obletl\'n"> ~er.:no;

11 h'JIA.Jer:« .1 l.nnpernçilo entre ,:]t; l h2ftCehana.e; de .:tntholi Oli fl21~~

10' IMftO depr~.. c.J- IIIlelC:OUllhm de mlDrmaçoes ~ pubhcaçoes
t'ntre :11 relpl!Cll\'u X" lIU dlplomauClS

hll."t1INtttl.'l.CI ,I I.llIIill:l.lIIlClllll IIl11ltlU I\oU IIICItI LI.I LIII'I\i!U t1~ l.lhtdl.l ..

IlaIõlC'''ll:'lllll

el. ~,,,.
\, ll;wtfllms• ..,,1tfAo U5 Hll11lnlU obJeuvos espcC:lnc:OS

:'en.-:: ~=::':'!i ~e ~evlr

exc.lf::::.:J. :: anc'l(,= ':~~:::; :b :"c::-::: ~~:'::'lt

"prec=.ac;lo de VaI..

o Governe da kÇ\1bl1e:&

ôlf pron1(WC'f U Intcrcimb+O tk prolessoR"; .;: alunos dentro das
paI.ucas \lltClI1f:J sobre I nwenl. e

h I esJabeleeer lJlec;ullsmo~ põU"it ('l lnlerc:imblO de pubhc:lçoes "l'bre
rr:laçõe~ IOtcmac:tonllS direito internacional pohllcn t!'(teflOl
l."Cononuo cmnerclO mternaclOnal e m:lIenali afiliO;

::::c::e::'-z,;l:: " .. ::'~ ~~ ~:2:~"'~aS : .. ;.;-,i';,.:.1S ..:1 A::''':CI ::. P.i......

;~.:.~=:::'3.::= ::;::- ~:~!~!::_ ~s~';,:::: ;::'~s;.a.r~e ~:::.••:c :.d1.1:'c

':08 :e!1"'::l!l :: ....:::::::::. .; :-:!;:~:_:: ~lO 3ranc::: e ::: :nltltuto
~ilt.::.!t.S ~~"M:':: A"':~:-=.: _-':~"!.!;C ~~.':.e~~,im.blo de _~f:r.Mç'a.••

:;uc_:.=3.!;~~~u!: ;:e s~u.s ::-O;:S-::'!'::':. '<bS ':::-=i=amas :::.e '.'!s';.'.:.ào••Qcr.tudo
'111 A:eas :~ ::~.:.;e:e! .:.t:~r"'.'I.:;':'';:-!,;'S, ;J,J"rt:.t; ..~t:.rn.c~OM1.

::o:~::.=:!. ':!:<.:~r:.::= eC;-::"":J.il ~ ::c:"'er=~: _nt:ern&c:.cnal. Aa Ctali

~~!J':.:.':.__ ;él!!; ::rc'"':=',e:!'!: : .~t.er=""l""'':::''': ::lI! pr:Jf•••Q~.' • aluno. I

~.:'ilr.~= ;:r~··~sta 3 .~:'ar.:3c;ic =a :lcedr,a "r.l:Of1l!O Gal:cta
~:)o.:.e!; -::: :"51:.':_:::: ·!:;!.a,s ~':'-~:'= -as q"..1AJ.S serio trQrIOYldol

sel"'::'::'l!.r:.::s :::::re :~"'a~ :.:et:::.s ;. ;:::.!.::'=3 >S'x~f:r:-l f: 11 :-elaç&a.

E.x~elêr:=_a. a. prese!":.~ !xpas.1.t;lo -::e fI1o:':,,~.ros. =~n~ament. cota a

'l\;L~.::a =e ·oler.sage'" 3.; :;r.g:-eS50 ::ac:';::1,a: e c6pus a,u:inc:,c.I. 40
Acc:::::

;:or =::::.••guJ.nt;e. •

"cl.1 IIllpl.IUI.x.J.1 nu In<;1I11111\ Rlll BnmLu .1 L.lledTa \lIon..o {,Jr.;:I.1

Rul'k·,,; 11111:' l'Cfllllllril a \1~1Ii1 Ulllô1 \e7 por ano ue 11111 prnleS"illt llIe«U::lllll tllle'
rt"lh7r' ~'U"I'1IU' cnbre ICllln odelo.:1 poltllcn e'\lenm t: M relnçnt: ... llI[ernnCIOllmo; d,·
MihtC(\ 'm ll:Clfuocl..tade u h\!UtlutC1 I\lillla.. R(ltl~ro UIlI,lnl1H1r;l ;l C.lIedrn RlIl

llfattell In .1IIip."un 11.1 (11131 lima \e7 por :u") um prole'i"nr hra"II~lro rCól!l;c
_t'lllI8:14)1I WMt Itm:t :11~tll:J pulule:l e'ttemn e or;; relaçoeo; IIlIClllilCIl1U:JI'"o di) lilil'lll

\5 h....11A"S Ilnt7.M I:! nKltllhdade, de linaucHlu)enlU p:trn no; all\ ld3tJc<

"''''''\'''i-'t't "'t'f1\l.. t\ettumll.-k", de 'C01'l\um nl.moo ~ntre :.e; lJ:me:.... para cada. LMO el'l

rtl"tellllll 1~·\~N'" rm C'f1MuJcrnç"n a nomm ~ernl ~C:l!Ul1lju n qual" l)ane que el1\UI
"'" rC'~D1~C' cnbre lt!r,; (..1I~U'l" ue lrau.c:pont: c .1 Pane que \1 lccehe <,~

~k~ I'ric' ak'1:11»e1l1o e :llllIleJllat;âo

\ .. I'.lllc... ll!.1I17.II.lU rCUl1I1I1:....1L.ld.1 ~ Idm... l.Ill11". .1ltclllnm'll .,......cl..!~ ..

IlulI ,k' .1\.111.11 .1 .14k."l11l.1d.I.lllhc.l\;.iu d.l~ 1l1"'IXI"lI..U~:" do Jlrc ... t!lIIc i\umlu

--.,
!~q> ,.
~ ,~- '-

_''::: ~:;:::';:;P-E :..nMPRE::'
v~~u'C~: :.~ Zs<;aoo o"s ?~_acõ@'!: ;:X1;~

_..~...
,~__tIfI'I.

.. li fll'ek1Ut '\cnrdn tulr.\r~ l'1II \lI!.ur 11.l L1JI:'l li,1 Ullll1l3 lltlIlIIC3(,.oIt1 em

IIU' M ranet ..I: cnnUtllllluelll por e<C'rnl' lerem l.oncltmln "eu'" re<pectWOo;
I'fMeIIlIfttetMnl MMnWM U Acotdn tll'll \I.encaa por ~ IClncOI :mo,; l) Acordo ~~m

rtt'IQ1.'JOn lueom.1Itellnteltte por IlIuaJ penodo. uIvo notlficaçào e'''(pressl de Ulna das
....... qtte tJewr.cCHIIINIICAr a outra pelo lnetto' b (seu:'lnr!lu ames d2 dlll de Stll

,·CftCtmlmln

\ ~4. do pftseftta Acordo rW> aletm :l conclus:1o de :lIIVlàdeS

"" pro)tlOA KCft:lÔOl duram. sua \'Ipt1CII
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relln em Brasdm em ':" ue nbnl Je IQQQ em dOIS e'Cemplarec;

f'f,cm:ll< 11M ulln1tl:1l;, pnntlt!"es c~ ~!ipanhCll. c;endo :nnholõ ,,~ te '105 l~llahnente

lulellllcn"

iiÊiõ'GO\ EÃ. ....O DA REPLJBLlr <\
F[DERATI\',\ 00 BftASIL

Lu1.Z F''!!!l1.pa Lampre1.a
\{lr\:l~tt'o o.as Rélal;ÕI!:$ Extll!r1.ores

Av&sorrl 701·C C1vd

~/ 1'ELõG\ERNOOOS ESTADOS
UMDOS ME"<IC'ANOS

/" Rosár:.o Green
secretána ce Relaçc••

Exten.ore5

Brasilt&::5 de IDIIO de 1999.

Coopcr;,çio entre as Academll5 Dlplomauclb ue ;unbos os Palses. celcbAdo em BlUdl&.
(t11 ~7 Jt ;001 dt IQQQ

P,ua!if.lIO unll:O flcario 'ou.eltOS a aprovaçio do COftIreSSO
~acJDn:Ji Llu:usqlH:r :UOJi q~ possam rnultu em re\1.~o do ~'éndoAcordo. aAm como

QUl.lSqUCt' 11ustes complementares que. nos h:nnos do InciSO I do An. -IQ da ConstrtUIÇio

Federal "C:UTc:tem ~nc'lrgos ou cnmpromlSS9S b'T3\IXO~ au patnmol'lIo nacKK\lI

-\0 ;.. Este decreto 1t:gISlll1\O ~nna t:m \ Igor n:a data de su

pubhcaç~~

-f
~3.ladal.utlnssào ~m ~t di: ~"y. ~ II.JQQ

\. I'- --..e. c~ ''1'-' '1-

o.,...do 'EI\·\)!01lEIRA•

•~..r

Senhor PnmeltO SecreUno.

Encammho a essa Secretana \1cnsagem do E:<ce~nll5strno 5mbor Pres1dente da

Repubba relativa ao ccxto do Acordo entre o Govmx> da Repubbca Federauva do Brastl c o

Govqno dos Estados LJrndos MexIC3J'lOs de Coopcrnção entre as Academ1&5 Dq>Ionwneu -de

Ambos OS PIIStS

'\'tenclOsamente

Cc:::::~,--
CLOVIS DE BARROS CARV ~LHO

Chefe da LasaCI'\d
da Prcn:ltncul da Repubhca

.\, Sua E"tCelêncl3 o ~enhor

Deputado liBIRAT\'01 ~GU1AR
PnmeltO SecretanO da Liimara dos Deputados
BMSILI"·OF.

('O"I~~,n \Ir Rt:1 \1 ÓF~ F\TFRIOR[q DF DHF" '\(10"'L

I· REL\TORIO

\ Men5agem n~ 680 d~ I~Q~ .:ncamlnhada a 3~Claçio do

Congresso Nacional ~m ~6 de mllO d~ IQqQ ~ reterente ao t~"tto do Acordo- entre o

wovemo 1.b R~pubilcQ rederntl"'3 do Brasil t: o tlll\CmO dos Estádos Umdos Me~ucanos

de Lllopc:racao t:n1re .1<; -\endemlas Dlplomatlcas Jt: nmbo"> ,IS P:lISCS ~eJebrado em
Brasum .com ~ .. Je abnll.it: 11}Qt)

, , Instrumento sob analtse comnoe-5~ de Sete ansgos e os autos de

tntmnacâo t:~lão mo;tn.lldos !>t:!PlnQO .15 nol'TTt:lS l'Ien1nenteS tJe pfoce!iSO It:glslatlvo

contendo It:'l:to do ato Jnrenl3C10nal devJdamenre .3u't:nllcndo ~Io Mmlstcna d.: Relações

E'l:tenores

\ Mensagem em tel:! ~ ncompanltada ocla E:'l:poslção de MotiVOS

do ,\lIm<;lello ú~ Rdaçõe<; t\tenores onde <,e emJ.tlza qu~ () t.ompfOml5SQ tirmado entre

os dOIS p,]r!>~ç I~m UlIO,CI1\<\ dr: ta.z:er com au~ o (OS!ltuto RIU Bmnco t: o lnstltuto M:U'8

Romem marnenham Imenso mterC3mOlO úe l'ltonnaçoes .. pubhcnçõcs de seus

reSpeCtl\nor; pro~am:15 de estudo sonrctudo nas .lreas 1Jc: relaçOt:s internacIOnaiS dIreito

Imem3CIOn3.l pOlI11Ca t:'lenor .1.000m13 lo: .:omerChllmerml.. l<ln.11 tO.. IU~l\c nromo..endu

mercamblo 1.1~ prote'>!;or~<; l: alunn..

'lo AOlgo I Jo 'LorDo ...no ,mallse: ,,' 0101<; p31!>e.. esubelec~m

seus oblem-a" gerais ~Ual5 st:"13m lortakct:'r 3 coaDet3cào r:ntre- 3'1 respecU\as chancelanao;

~ promO\er ULl.lOneClmemo mUlUu .. n:lndo c:ltedra ~SpeCIlIC3 P3Ta ~re 11m

.....0 Anlgo li ~ào esabelecldos \lOlS \\hll:lI\ ('1<; especllicos pua o

-\cordo • IOterc:lmblo de prolessore~ lo: alunos e mecanismo'.> n3fa II IOlcrc:unblO l.k

publicações nas m:netlas C'ipC'clllc3da5 no -\n1go I

'10 AnUlO JJl lomprome.ern-..e <:l cntlr Ih) Br.aSll no JnslJtuto RJO

Branco J c:lIedr:l -\ltonso \ IllrClil Rllbles e no InStt1Uto \1:11Ia.. Romero a catedra RIO

Brl1t1co

'I \nlgt1 1\ lrata JJ<; l.mnUl:> rrazo\ ~ mtll.1ilhJnd~s para as

atl\ldildt':5 JCClrcilda<> J '1t:'rem l1t:lenmnaca<; Jt: cl'mum a..ordo t:ntre :1'1 P;1rtl:S para ciIda

.. :1.<;0 e'ipt:LIIICll

....0 \mgo \ pre\t:em-,~ r~untlie'1 hU:nllh ..11m ",ltemlnclol de

~edes p3ra a J\allacàn da Implementaçào du -\l.orao

• ) -\nu]o \ I trat1l da entrada t.'m \I~tlr oJl' m<;trumenlo t.' 11 o\nayu

.11 dói hlpOlt,'(t.' <Jc lJCnunclll <la mesmo

11\ • PARECER DA COMISSÃO

A Como..... de Relllç6H ExIonores e de lltIfesa NllClCnllI
em r"""io ardl"'"a rllllllzada hoje. opmou unanmemente pela aprov~ da
.....8llgem n'_. do Podw E"..,utNo. no. I""",,,,·do PrDjlto de Decreto
LegtllatlYO QU8 aprennta acatando o parecer do relator Deputado NetVlI_a

EstIVeram pr_s os SenhOres DepUados AnIonoo
canos. pannunzto • Pr_e Amon 6ezIlmI Synval Guazzelh Paulo Delgado
• V""'.p.....tdont.. AIdlt cabral ClaudIO Ca,acIo JOI8 Louren<;o. Leur Lomanto.
_ Lupoon. L....., PIZZ8I\O. BondácIo de Andr8da. CIiMs Volpt. Lua
CI!lO<l HauIy PMJIo Kobaylllh1 NelIOll 0l0cll SilVIO Term. Zul.... Cotn.
_o F,.. Oanulo FellCl8l1O. Eclloon Andnno. EIaone BllIbaIIlO. Máno de
0IrMra. Jorge PII'lhe1ro Latre R_. zan Reande LuIZ MIon8rdf Virg>4to
GurnIIrIu WlIIdomIro FIOI8V8IlI•. Aldo _ Jalr BoIsonaro PMJIo MourIo.
Femando GonçaI.... .IM' CIIllOi Era. NeMa Morell'll LuIZ SaIOmio. Haroldo
IJmu' DeV_

5aI1 di COI'Illulo. em 20 de outubro de 1999

11- \ OTO DO REL'TOR

I) lRS1nJmerl1o mternnclOrnd l:m 1<:13 não Oferece "1ualQucr

,jlliculd~dc: .t ;lDfO\açAo • li" ilutO'i ~slAo ó1lÍcaWlcbmenle ItIstruldos .: II memo \ilI 'h)

:.:nconno da uaau:lnnal ó1mlzade e'I!llenle entre n... dU35 n3ç~ Io.uno-amenc::mas

r 'Iemnre InU\ll\el tl mtercllmblO I.ultural ~ I.:COlCO enm:: nações

o:olrmã~ LUIO f'Olencml c dlticuldóuks mUitos POntos ..nmuns apreSt:11I3m \ coopemção

c:ducoclllMl t: lecnsc~ entre 3... ~cnlas encnrregad:1s de IUpll:br as respe:cl1\as diplomacIas

sa rem li accesc:entlIr .lU procesSQ tle tonnaçdo de uma t:llnSCh~nCla launo-amencana
rcsponsa\el realiSta ~ !>uhdilTl3

VOTO poiS ~m restnçóc5 ::u::la aprO\açâo do texto do Acordo
entre o \3o~emo lla Repubhcól Fedcrall\ól do Brasil t: o 'lJmcmo dos Estados Umdos

Me,Uc;mo5 tk: Coopt:raçdo t:nue :l5 4.cademla5 DIPJomnucas 11: .::Imbos os PUles.

telebndo em Braslha c:m :'''' de :lOnl dc II.)OQ 'lOS t~rrnos do PrOletO de Decreto
LeglsJllU\O -em anexo

;.al& ela l.omrssdo ~m '>-fde -a.-- ~ oll:: l&Wl1
. ~

,/\~--..j""''i'r..:
Dop."do'E~EIRA•

Relator

PROJETO DE DECRETO lEGISLAm'o '" . DE 1'!'19

f\lENSAGE\I '" 6llll. DE 1999)

~f1fIl\U li Ic!tlO li '~'fW C/" 04I"Qrdo emrt fi

I mW!1'nU tilJ Ul!I1UMu.u J l.'dl.'I'urn'u ,lu Bras,l t! "
CfIIwrnll ./11\ I \,ado.\ I mdo.. \/t!.TICLJIMC Jl!
J INJf"TUeiN' t'J1I'~ lJ.\ ·h..m/l!JJJ/fL\ lJlpJvmoJJCU.f JI:
lJlfltHl\ Il\ /'UI"!!" c.!!Il!hrUlln l!m Hru\IIlU t!m 2- Jr!
lJh,tlJl! /')')4.)

() C"oacruto 'lclO••1decreta:

An I" E aprovlÓO l) te'l:to Jo Acordo entre o Governo da

Rt:publlC:3 h:dcr'lII\oOl do Brasil " o GQ"emo dos Estados Umdos MQICIIIOI de
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COMI...3ÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I· RELArlJ~IO

Trata-se de Projeto de Decreto LegislatIVO VisandO

IntemallzarnOOrelenamentoJurldlcootextodoAcoreloeplgrafado.calebrado aos

27 de abnJ p p entre os dOIS palll8S

O Acorelo chagou a esta Casa Laglslaliva acompanhado d..
Mensagem PresK:lenetsl nO 680/99 e de Exposição de MotiVOS do Sr Mlmstro das

Relações Extenores. Dlstnbulde à CREDN - Coml&llilo de RelaÇOes ExteriOtH e
de Defesa Naaonal. fOI a Mensagam aprovada nesta Comissão. nos termos do

Parecer do Relator. nobre Deputado NEIVA MOREIRA. a do Projeto de Dllcreto

Leglslalivo. ora em exame

Agora, vem o PI'OjeIO a análise desta douta CCJR 
ComiSsão de eanstrtUlção a Jusliça e de Redação. onde aguerela Pel1lC8r acerca
da sua constrtuCKK\stldade. jundlcK:1ade e técmca ~IBtBtlVa e no prazo previ&tO

para o regnne urgente de tramltoçao (ort 151, I, "t do RICO - Regimento ln1emo
da CAmara dos Deputados)

lôo relat6nO

I. VOTO DO RELATOR

A proposlçlo eptgrafada poIIUI ..lCJalNa villda, poiI ti O

Decreto LlIglSIalNo a ...pécie normativa própria para ontemaIizlIr o lv:lotliO
InlemaClOnllI tII1lr8 n60 (arl "9, I. clc o erl 59. VI, da CF) No ma", nHtam
obedecidoI os mandamentos conllltuclonels

No que re&peJla • jundlCldade, é Iouvéval o dilpoÁ) no
parigrafo úruco do arl l' da~, haja VI8la o diSposto no art. "9, I, a. CF.
Iô plena de JlmdlCldade a proposição, neete SMlldo

AsIll11, am razAo dos argumentos expostos, noaeo voIo ti
pela constrtuClOnlhdade, JUndlcidade e boa técmca legl&latlVa do PDL nO 313199,
da autons da Co_s'" da Relações Extenores a de Defesa Naaonal

Sala da CorOllSilo, em D9 de ::1.. de 1999

De~EIROFILHO
'J Relalor

11I- PARECER DA COMISSÃO

A Comlssio de Coolll1lUIçào c Jusuça c de Redaç*l, em
rcumilo ordlnana rcalWlda !laJe, 0l'lnllU unammemente pela
COOlll1lUcIonahdade, JundICIdade e tcemea leilslatlva do ProjCIo de Detnto
LegislatIVO n' 313199, nos termos do pareeer do Relator, Deputado Mendes
Ribetro Ftlho

EstIveram presentes os senhores Deputados.

José Carlos AlelUIa - Presidente, Geovan Fl'C1lU, Jose
Robcno BatOChlO e lnaldo LeItAo - VIce-PreSIdentes. Antonio Carlos KOIIder
ReIs, DateI Coelho, J..me MartIns, Moreua FerreIra, Paulo MapIhIes,
Robson Tuma, Vilmar Rocha, Fretre Jwuor, Iédlo Rosa, Júlio Delpdo, JOIé
Índio, Mendes Ríbeuo Ftlho, Renato VI8Illla. André BenuSI, Jutahy Jtinior.
Uo A1cintara, Vicente Arruda, Wellington Faguades, Zulalê Cobra, Anlilnio
Carlos BilCll8, Geraldo MaFIa, Marcelo Deda, Waldir PIres, AupltO F......
Edmar Moreira, Genon Peres, Luiz AntônIO Fleury, Mussa Oemes, Fernando
Conga, José Antônio, Sérwo Miranda, BIIpO Rodn~, José Ronaldo, Luís
Barbosa, GlJIlavo Fruet, Ant&uo do Valle c Bispo Wanderval". ...::;J;i~_ .."'"

f>·~Mm<A

RROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 49-A, DE 1999

(DI Mesa>

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART 54))

SUMÁRIO

I - PrajeIllIIllCl8l

.. 11 - PrcjllIo apenudo PRC 55199

111 - Na ComRIo de ConalrIuIçio • JUIbÇa e de Red8çio
perece'r do rIIiMor

- ~ de Comilaio

A CÃMARADOS DEPUTADOS molve

Ar!. I', OlllllJD'" daRaolU9ion'lS, ele 26 elenavanbro de 1971.~a ter

a lOI'lmIC recIaçIo:

"Ar!. r. CoasntuenHc _ do FUlldo R.olati." da Cimarados~:

I· cndilDl~ copcci&ammtc CCIlIipdoo;

n-taxaI de ocapoçIo de imáYlu c ele lIliIizaçio de llIÓftÍI;

m.~psIo_de"-;

IV - lIIDlXIÍIIÇ6II, jIllOI • muI!u~ sobro cporsç6cI procedidas pelo

P1DIo;

V • prodaID da alioaoçIa de bam • <lu <>pcnt;6eI ele 6!!1!!Cl",,",,0I do llJIÓVmS

.......1IlClIlIiw OI maIlIatu de lXlIIYimOI jám- CUIIll8doI cem~
daa.-;

VI - taUI da DaiçIo "" """""""" púhIicDI; ele em- de ...- do

~ dOI oonidonI • danais cncIaJc:iador, ele~ da odilaiI da licitaçlloI;

do.....-.-do.....da~

vn -mulw apbcadu a~ e ptaIadores d. RMços;

VIU • valores rt!Jli1lOl à vanaçlo mcnctarll e outros etlCIrJOS lpDI8doo na

d0v01uçlo do ........ i CimorI;

IX • valores apurados pela diferença de clmlno qlWldo de clevoluçlo do mDOda

-.ara;

X·1IIllliaIalloo do Iplicaçiles 1inm;mu ele IllIIltCOllU ptópnas;

XI • valores lOlouTOI à dm>luçio d4 sa1doI do lll1>voDções ele cxcrcicio_.

bom COIIIO duo~ an&ridoo lX1lD li aplicllç1lel 1lmDcoiras da _

XII - valores ClrnIIlIoo di VIIIIda do livros • publidlÇ60s • de pspeI recicIánI;

xm • vaIom dai inclImzaçõa à Cimara por preJDi:os calaodoo so ...

polriDI&lIo;

XIV· VIiora dai lIldoIlIDç6cs •~ a C1mm, rtlalivoo lid.,.o de

.-lcioI1IllaionI;
XV - da aIuptis do llJIÓVmS~ i UDiio sob •

~ deClalnduo Daputodoo;

XVII- _ ccmopoudaolas i iDc>urponçio do ....",..,

xvm •- llID i<Iootiftesdoo • nIo tICWnaóoo no pnzo da 110 l1íao

~ s dopóoiIDI o&cuoduo por tsa:cizoo ... C<Xltl di CJmo<a ou do l'uado !t.a<atm>."

M r, FIco a~ dOIlIkIoIllae:oirOI~ 11I

PIó-Io6dopona _ "-'riapópna do proparna.
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Ar!. 3°. Revopm... o ÜICIIO n do II\1IO 5.° da Reso1lll;lo n.° 18. de 1971, as

Resoluç6es n.Os 68. de 1978. 22, de 1979. 20, de 1992, 35. de 1993 e o 1tlI!D I.· da

Raoloçlo n.0 60. de 1994.

Sala de Retmiõa, em 20 de DUlUbro de 1999.

cada exerci=~o financ!iro. bem como ':5 de===::!I"\::es :~ :=-ulaç:ao

I! prescrições d~ resi~:Jcs paSS1VOS: • .:n (3)

'~I - cc procuto Das aceraçõas ::.e (: 'ii;"\Cl",mentos

de lmóveis re!ilOI!nc:'õ.S, lncluSlve cs r~suJ.ta.,tes =; ::onvenlOS

já eXlstentts e'ltre a Câmara dos Deputados e ::..,s .. ::.:. ...... ;025 fl

nlnceiras I CJsteados ::::llll recursos da Câmara. ':n

~
Relator

VII - OC produto ::Ia al1enaç~o :e be"'s ('- J

VII! - ':05 ~alDres OT1JnaOS 1;2 ':c::-r-a-:a ~e ta

xas de lnscrlçilc em CC"cufSOS oublicas :eall:üOos ::e12 :ámara

doS oeoutaClos. l")

Art.::; O saldo posltivD do ::'l~nao. 3Purado em

balar,ço BO término de cada exercício financelro, será transfe
rido para o I!xercic:.c segulnte. Oi credito do mesmo

20rovcu

JUSTIFICAÇÃo

O FllIIdo RowIvo foi ÍIlJlI1IIÍdO em 1971, pela Resoluçlo n° 18. com O
objenvo de, aoessorlameme 10 orçamento da C1nwa, ptDVer recunos adicJoum
-..rios 10 apareJhamalto da Caa, à IOIuçIo de problemas babitocicmais e
aasiItencWs e à melhoria de lrIbolho de depulodoI e limcIoain<lI.

No ato de sua cnaçIo, previ..... como fonte de receitas _ os mdillls
O1'ÇIIIIOOláríos a ele espccúicamalte consilJlldos, as IIXIS de ocupaçIo e de UlÍ!Í2IÇio
de lDlOVOIS, as unort!ZIÇÕeS, os Juros e u multas _ op<nç6es procedldas pelo
Fundo.

AtJ longo dos 28 SIIOI de sua eml!IIcla o Plenirio desta C.... ...,Iheado
supliO da Mesa da CJmaI2, aprovou ClJlCO RaoIuç6es, altmIlldo-lM o fimmon_
edeferiDdo.lM IlOVU m:enas. A 1lIlima rao1uçlo eculllda sobre O utUnlll 0CDmll1 em 5
de obrll de 1994

NOI últimos 5 IDOS • Clmua palIOu a amx:adar IIOVIS receitas, qlHl pcl< nIo
__ prevutas, tbn SIdo a-feridas duotamalto pua o T_ Nacional, qÍIIIldo

poderiam ÍDJIOSISI" 110 otÇSIDOIIlo do Fundo RolIl:ivo, auxiIiIDdo-o a CUDIp<ir •

linahdade pua. qual foI criado. Tm mareuos sIo orisinirioo basIcamente dll. variIçio
mouelinll e outros CllCUBos apUlll10s 11& eIevoluçio de re<:1IlIOS à Clmllra; da colmDçll
de fornecimento de cópllS de docmDCllllOS e proceaos; da devo1uçlo de uldos de
subveDÇ6es 6Danceuas de........,. ..._ollldos; da veoda de papel t1IC1Clivel, bvros
e publicaç6es; das iJldem2II;6es e resutuiç6es re1ativu a deapeass de exeroicios
_ora; de depoallll nIo identtlicados ou nIo rec1ImIdos efetuados por _ 11&

CODlll da Clmua e do Fundo; dos _ pcl< pn:jwrDI cauadoc 110 pIlrimllaio
da Clmara; PIpIllOIIUlI pelo uso de óreas; iDcotporllçIo de pm1llU; e dos a1ugueis de
unóveup=tes à Unilo e que se _101> ajurisdiçlo da C1mua.

PreteIlde o prnJelO de moluçio ora submetldo 10 Pleniono. llIItOIizllr a
lllCOIJIOfI\'IO~ lICCitas 10 Fundo RDlattvo da CImota dos Deputados, atUaIiDDdo
e c:oaoobdando num Já diploma alqislaçlo ooilno li. matéria.

Hà que se eteImcer • _ Casa, por oporlUOO. que O orçamento do Fundo
Ro!Ibvo lO submete às mesmas repu eà le;isiaçlo que regulamenwn os 0IÇllIIl0llI0S
pl!blicos, SUJOllSlldo-le as iIlspeç<5es periódIcas e à obnpronedade lepl de preslaçIo de
comas lIlIll1 0IlCSIIIIIl!)ad 10 TnôUlll1 de Coolas da UJUIo,i- com a da

Clmuados~
I.EGISLAÇ,l,Q elTADA ANEXADA PELA

eOORDEllAÇ"ÃO Dl' ESTUDOS LEGISLAnvos - etOl

RESOLUçAo N& 18, OE 15'71 (l)

Institui o 'unco Rotativo ca CllDa
:1 dos DeputadoS e determlnlil outras orõ
vidl:ncils. <:n -

=' .:ice S3~er cue a Clmar. cos Decut;:::s aprovou

e eu promuJ.go ü segr.::.-:e Resoluçlo.

~rt. _â tJ,C= lnstit.u!cc c Fundo ::otat ...... c da

Clmlra DOS DeOutados :estlnlda i crover recursos Ci:. o aClrl!

ln.mento da Casa. ii scluçlo do prOblema nabitiiclona.... progra..
mas ce asslstênC"!t s:::'âl, melho:,J.. das c:cncJiçOes:e t=abalhO
di Degutados e func:.:"'nlos, e re.lizaç~es outras ::~e se fize ...
rem necess4=is.5 a: :. ... :egrll cumprimente ::a funçlo _=glslativa,

I eritéri:l o. Gesto:! :::0 Fundo.

Ar:. :; Constituir .. se ..ã:: Funao R:::i:ivo'

~ - c;:s créditos orçament.ãrios a e:~ !$cecific!

ment!~ consitilnaoOS:

!! - c:s valores Cias taxas ee oculJaçlQ OI! 1",6

vlis e ellS ~! utilizaçlo de .óveis i

UI - cos v.lores OI' ••ortizlçCies I aos juros

e .uH.. inciOentes .c~re oanlçD.. proceOiOu ,,10 Fundo;

:,J - ce outros valores Que, ;::c: ~C:;'J Ce lei,v!
nh'lI .Iser in:C:POrlDOS lO Fundo;

v - cos saldos :-esultantes de econc-ia na execu
ÇID do orçlmentO CI Clmlrl dos Oeputados, agU:IQDS t.::; final d;

Art .. i O Fundo Rotativo da Câmara ~::s OeOlJta

Cios terá a Mesa como Gestora.

Art. S; ComDetirâ à Gestora ac run:JC

: _ r~ceDe= :s oe.,s e va.lores : e.:.e cest.nados.

v: - e... i!C=;ê.= : =elatôr~o anUã.!. ;::: ~,.m;::Cr. suam.=.

tenClC suas contas ü c:J::: .a:;~c c: clenano

Art. 6; :. Mesa r~g,Jlament<ir;; esta Resol'Jção oe.:2

::0 de sessenta aias c~n,;e::s ca CSt2 de sua C:Jbl1::açl;.o

Art. -; ::5:2. =~soluçãa en't=a e'll 11.;:::0 -: C;::::ê

ce s ... a Cl",t:llcaçl!o. =~vcçac;:;s ;5 ':.SpOSlcces ~'T1 C;J-:;=a;:.:.

Câlllara :05 :eoutaaos. . ~e 1'10 Jemoro je 571
Perelra Lopes, PreSldente.

(') ;:::.:bl ... caoa iO DCN (Se;ão :. ae ~,~2Ii

(2) Ver OeC~são aa Mesa ce 1t.J7178(Regulamento cio Funoo RotatlvoJ.

D) Os lnc:isos Ve VI o:: a:t 2: foram l,cluidcs pela. Res.65J"e.

(A) OS incisos "':1 e VI~I =0 a::. ::!º foram lnclLiaos pelaRes :2179.

(S) O art. Z!i! da Res. 68/79 esuoeleceu c seaulnte ·1I·-icam lncor
POrldO$ ao Fundo RotativD os saldos fJ.nranr-eJ.ros acumulados 
result.ntes dI! econoa13 orçamentâr~a e de anulações e pres
crl.ções de resíduos passivos, correspondentes aos exercícios
financeiros de 197") e anterl.ores".

RESOLUÇÃO NO 68, DE 1978 (:;

Altera d:.spos:!. tives Cc Pesolu:ão
... g 18, oe :26 de l"lovel'lloro ce !~il. ::lue
:.nst1.tul o ='uooo RotõtlVo ca Cârnare
oos OegutãcoS.

=-aço saber :::l.ue ~ C;mara ::::s Decutõdos
e eu o:'omUlgo a segUlnte Cl;esoluçio:

Art. 19 '::'0 Artigo 22 da Resolução n9 15. ce

26 de nVoelllbro ce 1971. s~o âCIes:idos Cl:: se:gu:'l"'tes _-::iscs.
(2)

:Jmf.U c:s O~OUt20CS. ~ :~ m;;.:.c =! _;:-:. - li!!.

:: \\I:~~•• =ru:.:::en:e ce C!mB:a ==s Oe:_:a::::::s.

:.:~i:la. :-= :.C.tIo (Se;lc:~ "'~ _;, :::e €.r5r~.

~:!;i!~~;~ÍL.~i~e~~i~~~;: ~c c~;t c:::~::;: ;e;~~!~:;:I~z;~o. ~e~

RESOLUÇJlO N& 22. OE 1979 (1:

~CreSC!fltl l,,:cisos ao a:t.. 2Q ca
A.soluçlO nl:l 1&, De 26 de novemoro de
1'71, altera0" oela RI!'501uçlo nf2 6S, rjt;
, de mllio de 1978.
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_ no DCN-l di 1).U3, p. /IlJtI

Faço saber que a Cimara dos Deputados aprovou e 1IU

promulgo a seguinte Resoluçlo:
Art. 1· AtJ alt. 2" de ResoIuçio n· 111. de 2e de

novembro de 11171. alterada pelas Resoluções n- !lll, de 5 de l1lIlO de

19711.22. de 211 cje junho de 1979, 20, de li da S8temblO de 1992. e 35. d.
11 de mlrço ae 1~3, silo aCCl!SCldos os segUintes inCISOS:

XIV - dos valores oriundos dos descontos
efetuados em folha de pagamento dos sarvidtKllS d.
ClImara dos Deputados a titulo da partiClpaçlO no CUlIto
dOi beneficios do Programa Pr6-Saúde;

XV - dos valonls onundos de mullas. mora a
IMlItwçOes recolhidas por. lISSOCIados do Progl1lmll
Pr6-saúde;

XVI - dOS valotas onundOs de dc.ç6ft e
II'llllferinc1as recebidas pelo Programa Pró-Saúde;

XVII - dos rendimentos de aplicações fillllllClinls
de suas recem própnas;

XVIII- dos valores oriundos de indenizaçlles põr
danos causados a veiculos e outros bens de propriedade
da CAmata dos Deputados.

Art. 2" Fica a admmlSlraçlo do Fundo Rotatlvo, noa
IIlll'lCll di Declsio n· 211. de 1m. do Tribunal de Contas di UnIIo,
utonzaàA a Ipllcar no mercado finam:'!IrD, em títulos federaIS e por
~IO do Banco do BraSil S.A. e da Caixa EconOmlca ~edaraJ, as
dllPOOiblildades financeiras do Fundo onundas de receitas dUMamente
IrreudldlS e Que. por ImposiçAo legll, nlo devam reverter ao T850IIm

NacIonal. Art. 3' Fica a admlnl51raçAo otlngada a aprBller:tar.
m.nsalmenle Prestaçilo de Contas analittca do Fundo R~vo. a aar

bOclda no i:wno O~;a UniIIo e no DiiI10 do COrIgreuo NIICtCMI.
pu Att. 4· esta RuoluçAo entra em v'!lor na dÚl de IWI

publk:açio. revogadas IS disposIÇÕeS em conlláno.

C&marI dos Deputados. ! d. abol de 1994. - Inoc6ncio
0Ivth. Pl1lIldanta.

lG;ííííííõõíiíino/5CNOíclo7-4-l14.p•.olll33

la H"RaATóRID I! VOTO DO R!l.ATDR

TIIIHe de pnlpOItI de Projcco de R.IIoÀIçIo, -.cio
diIpoIíttvclI da RaoIuçio n' I Br1I. r-lo por objIliYo l*1Iáúr llllllllllpCn
çio de -- fOl*S ele _ 10 F.-Io. RclaInoo da- c-.. ex.
DcpaIadoc..

"O FlIIldo ROII1lIVO fOI Inslllllido em 1971. p#/Q RuDlIl

çtJo n- 18. com" objftlv" M. OCU301'I01lf1t1Jl1t 00 O1'ÇQ1flltnro daC~
p1'01lltr recursos adic/fIIlQJS IIlCusánOS ao aparelhallllt1l10 da Casa. à sol...
çtJo <ú prt>blltlfJOS habl1aclOIlI1u It tlSSwnclau e â mltlhartf1 <ú lrabalho de
d/tplltDdos It jimclDlltÍ1'los.

No ala d!t 8IlG~. PITI/ll-. como fonllt d!t nalltU

0(JItII0S os críditos ol'ÇOllllt1lrános a ,1. upaCIjiC6MCnl1t conngnado$. tU rtl
XQ8 <ú tX:1IfX1Ç6D It d!t llllil:QÇdo d!t illlÓYltls. DS Qlllorr=zçlJcs. os JIl1'OS It as
trf1lÚ4~ .~ob" opeTQÇócs procedidas pelo F'lIIldo

Ao 1000flO dos 28 l1fIOS da SIlO UUlInclQ o Plentino dIIta
C~ Dt:DiJIfndo .!1lJf1l60 da Mua da Cdmora. aprr1W»l CInco RuoI»çiJu.
aka1lJlldo.lJt. o jíDtclOlfOlMlflo It dafat'/NJo-lha llOIW recltlUU. A ÚÜ/lIttI1'It
sohlçdo tdJIada sobre o ammro OCOf1'Cllltm j de abril da 199-1.

Nos "IIIIIIOS 5 l1ItOS a Cd/nara pauoII a al7'f!codar_
""lia. qJlC por 11"" M:ItIJl'Ul prnlSltU. IIIIl SIdo lratujindas(Ú~
paI'II o r_m NtJCKJfttll. qJGtdo podftf'lQtft 1IIf1WS'11' /lO 01'ÇGllN*O do
FlIItdo RO/mIVO. malilmJdo.o a Clllllpnr a finalltiode para a qlItlifOI C7IDdo.
Taú IIIgrfSSOS MJo ongmártos bas./C/J1II1t1Il1t da vaTlQÇt10 mOlfItUÚlO It 0fIlIW

eltCDJ'!OS apurados na dnoillÇlJo tiIt recursos à CdJrIara: fia cobraw;a da
fonlltclmlt/llo da CÓJIllU da docwIrC1ll0S eprocusos. da davolll;4O da »ldoI
•'" SlIIwe7tçócS f_Iras da I'ICW'SOS subvenCIonados: da \'f1Ida da papai
re=Iáwel. ltvros • pllbI"VJçl}fts: das máltnuaçlJcs • twnlllllÇiJU~ Q

<ÚSpItSIJS de eurcicio anrltnons: dIt dltpósllOS niJo idatJtijlcodM 0tl1llJo n·
c/atQdos «ftrllDdo:r par IIt_11'OS lia COIIrQ da CdMara • do FIlIldo: dw __
SllTCl1lII1lIOS dos prej1Jízos ccuuodos ao patnlll6ftIO da C4nttmz:~
pelo lISO de ána.r: /IIcorporrx;4D d!t garatlllDS: • dos alllffUa da n.tneu
paINJf«1IllS â UnuJo I qJlC SI~ sobQJIl~ dtz e.-r..

e::rcvouraça sacer olJe I Címlrl :::05 CI!Ou:aOC5

e eu c:-ollul'i!;1 li !.f!QuJ.nt.l! pescluçlo:

AorHc:etu inI:IaM 110 .n. 2* di
~ na 1a, t» 28 ele nowmbrO ele '111,
lIIrIIctII..RuoIut}ISH ". 1lI. eM 6 eM meIO
ae 197a, U. t» 2g t» junho eM 10~•• 20, dt
Ir de~ de 1SN12.

F~ llber que • etmara doa DepuIacIoI aprovou a ali
promulgo IIagIrinte RaIoIuçIo:

Att. 1· Ao 11I. :ze da RNoIuçIo li" 111. til %e da novambIO
da 1Q71. daradI peI8I RNOIuç6w n-lSI. da 5 da lIIIIlo de 1Q7I1. 22, da 29
da junIIo de 1m, a 20, ele 11 de HWmbrD da 1812. jlawcitlo o MgIIkIlt
1nt:iIo:

"XIII - dOI vllcnl orlIInclos dos tIetconloI
eflllUldos em folha d.~ dos SllVIdorM, da
CimIrI dOiO~a iIIuIO de patIk:lptçlo no Cl*O
elos btneflcios~ 1VIl'--transpoltlt e elo auxiho-allmenlJçlo."

Att. 2" Esta ResoIuçio entra am vigor na dlltll de SUl

Att. 3' Revogam-se as diIpoIIç6es .m contrário.

Art. 2" !lIlaRaoIIIÇIo ClIIra em VIIOC DI liade llII pubhc:açlo.
Art. 3" Revopn_ u diIpocÇÕCS em c:oaD*Io.

CImm doi DeplIIdoI. Ede lClC!IIbro ele 1m.-JbUIl PItJMiro. PteIicIalle.
PiiIiiiiidi ..DCN-I do IDoton P. _. •

CAmara dOi OIptUdos. 11 de março de 1~. -lnocInt:io
0IwirI, PIUldente.

RnOLUÇÃO N- 35. DE 1"3

RESOLUÇÃO!'.'" 20, DE 1992

Ar~. 211 ~st. AtlO':'J;ICI .",:rl em vi;or nl dita

:::e S.Ja putlliclçlo, !'eveçlCII 11 d.!.s:csi;~ts 'l'l CQr't.:"e,:io.

Cillarl OCl Oeput.lccs I 29 Cf junno OI 1979.

'Uvio Mlrc!lio. 'residlnte 01 CI..ra des D.outados.

Ar':. 1" ;'0 aI':.. :. ai Relcl.uçlo .,; ll!.:e 26

ae novembrO OI lS:il, i.,l.tIrICI çell Rtlc1l..;I: "'; ,a,::e ~ Clt:

lI'I10 OI 1978, !i'o Icr!sciocs as u;:.:lntls ~ncll~l: ' 2)

M:rlScmlll iJldIoIlIO arl. 2' da RlSoluf40 n'
18. d.26 M navltllfÍJro M 1971. ~rOJilJ TM/iu Ruo
/u;6a n" 68. M.5 de 1IlQI0 de 1978.• 22. d. 29 '"}li
nhoMI979.

Paço uber que 1 Cima cios Deputados tpmVOI1 e eu pIllmu110 1 lOpiDIe
RIIoluçlo:

Art. l' Ao an. Z' daRaolnçlo n'IE. de 26 de llOVO!IlbrD de 1971, a112nda
peIaa IltIobiçOelll" 68. de 5 de maio de 1978, e 22. de 29 de junho de 1979. 110
&aIIl:icIoI 0I1C1\IilUS ÍIICIIOI:

"IX -cios valores ommdoI da CobaIlçl de taxas pela COIIfecçlo de c:ar
t6II de ldemillcaçIo (craebú) dos ICrVIdores e ,JOrIlIÜItII c:n- .
daIclIdoa pel>.0lIlIla elos Depulldcc;

X - 00. valora apundoa pela difomlÇ;l de clmblo CjIWldo da devo
luçIo ele mooda eIlIIIlJCl%a;

XI - dai _ colndu DI aqDiIíçIo de ldiWs de 1ickIçlleIlS!l2IdII
pIia CImKa doi DepI1w1oa:

XIl- dia lIID1Ias aplicadas 1 tMlllCedcxa da C1mata doi~
per llIUO na ampde lIICtQdodII 011 pmaçIO de 1CrViçoI."

ftESOLUçAo NO lO, DE 11M

.4liIN ~& da ~1IOIuÇIo<
". 1a, de 1ert, qw lmIItui o' FIJlIdo RtJNtNo
de CMwa ao. 0tIputed0. " ~ 0Il6'U
pnwIdIclCia.

Pma1tda o projetO tiIt ruolllÇt1o Of'Q náHIlltt/do ao "..
Nino QJItDI'lZtlT a mcorporrx;4D du:ra:r reClllt1S ao FlUIdo Rof«lWI dtz C6
lfltI1't1 dos DIlptm1dos. atlIt1il::ando • COMOluiando lII<IIl :r6 dJplOllfD Q lqúJtI
çdo .fObn Q 1fIQlÍM.
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Há que se esclarecer a esta Casa. por opommo. qw o
orçamento do Fundo Rotattvo se submete às mesmas regras e à legrs/Qçilo
que regulamentam os orçamentos fJ!lbltcos. suJeltando-fe a tnspeç{h!s pel'lÓ
dtcas e à obrzgatorzedade legal de prestação de contas anual ellCll1ltmhada
ao Tnbwtal de Contas da Umão. jU1ltamente com a da Cdtrrara dos
Deputados"

Ante o exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exa
me e a dehberação da dõura Mesa, na forma da mmuta do prOjeto anexa.

Pnmetra-Secretana.d,o de e;t"'uJ.,lN de 1999.

Dep~'NAGUlAR
PrimeIfO-Secrerano

PAJlECER DA IlESA

A Mesa. na reunião de hOJe, presentes os Senhores D8jlIJtlIlIoI

MIChel Temer. PlllSldente Heracl~o Fortes, 1° Vice-Presidente. SIlV8I1nO
Cavalean1J. 2" VICe-PreSidente. Ubiratan Agutar. 1° Sectetano (RIlator),

Jaques Wagner. 3° Secretano e Efraim Monus. 4° Secretáno,~

apresentar o PrCjeto de Resolução n' 049, de 1999, que all8ra
dlsposlúVOS da Resolução no 18. de 26 de novlllllbro de 1971, e dã outru
provulenaas

Sala de Reuniões. 20 de outubto de 1999

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 55, DE 1999

( Do Sr. Nelson Pellegnno )

Acrescenta InCISO ao alt. 2" da Resolução nO 18, de 26 de novembro de 1971, que lIla1Iü o
Fundo Rotabvo da Câmara dos Deputados.

(APENSE-SE AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 49, DE 1999)

A Câmara dos Deputados resolve'

An. 1° AI> llIt. 2" da Resoluçio nO 18, de 26 de JIIMllIIllnI ele
1971, alterada pelas Resoluções o' 68, de S de 1DI10 de 1978, 0° 22, de 29 de jlllllMl ele

1979, n' 20, de g de setembro de 1992, n' 35, de 11 de março de 1993 e n° 60, de 5 de
abnl de 1994, e ac=ldo o segumte lI1ClSO

"XVIX • dos recursos onlllU!os da venda do pepel de explIlIiae
pua efeito de rectc1lgem."

Art 2° Os recursos orilllU!os da fonte de que trata o art. I" dala
Resolução serão demnados exclusiVllIIlcme a programas de assut6ncia SOCII1, llOI__

do lIt. 1° da Resoluçlo nO 18, de 26 de noVetllbro de 1971.

Parígrafo único_ Entre OS programas-de lSSlSl!ncia socia1 ele que
trila O C4pul deste artigo, a CiDwa dos Depullldos pnorizará a assistm:Ia a r.lIiII •
mstttIiiçães =tes, devulamente c:adastr'Idas

Art 3° Esta resoluçio entra em VIgor na dala de sua pubIicaçIo.

JUSTIFICAÇÃO

Em 1971, foi msnroido por meio da Resoluçio nO la o illKlo
Rotatlvo da Càmara dos Deputados, com o objenvo de prover, entre Olll1'O$. reeunoIJ*I
o apuelhunento da Casa, a soluçio do problema babllSclOnol e progmnas de UIIIIâcia
social.

oIn. 2' cIeua raoIllÇio bs1a uma séne de fontes de obte11çio dos
reemsos que«vedo_ OFIJIIdo:RcwJvo. Entre esses, porém, niD se faz nenhuma

tefmacIa10 Jlf.'Oduto oblIdo da.venda de papel de expediente psra a reciClagem.

CoIDo sabemaI, é vul_ • quantidade de papel de boa q1lIhdade

-madíln- nesta Cu&. Da venda'deste mmriaJ, destmado à n:ciclagem,

~ • familiu ÍIIIlIUU 110 BnsIL S6 que a estes compete uma venladeiIa "vIa

QtICÚ" peIoIliKbes do País,~. em '-.s msalubres, a bue puao 5eII=tetItD.

DiaaeI deaa talidade, lIIda mais JII5tO que a Ckwa dos

~~, COlII '- na ResoIuçIo 0° 18 de 1971, a aplicaçio dos recursos

obIIdoIa~ da venda de JlIlICI rectelavel a pIOII'ImI$ de lWlSlénOla SOCial a famtlias e

ÍlIIâlIIIÇ6eIcn-.dcWIDeIlle caduIndu.

e-.dInmos que, uma vez ldoW!a. a medida cOIIaibuiri nio sô
pua proporctI__ lIIIII melhor qualidade de VIda a mUItoS brasileiros, como também

-CIIIÍc:llnIIá pca~~ a imapm da Casa Junto à opmiio púb\ica. Por
_ IIIDIÍVUI. apao _ com o lIIlpio apoio dos Nobres PaIes \lII& a presente

JIlOIlO'Í';IO.

'--_o' ....;-, --,
~'Penegnno'

...

UOISLAÇÃO ClTAOA A~EXAOA PEL>.
COOkllEl- AÇÃO DE Esn:oos LEGISLATI\'OS - C.01

RESÓLUÇAD NR 18, DE 1971

!nst~tui c ~unco Rctatlvo da CIma
:8 dos oeoutaaos e Q~term~n2 out=as c;~

vldincias.

~.;o saber que _ Câmara cos-~eput2dos 2provou

e e~ gromulgo l seguinte Resoluçlo:

:rt. l; :ica instituído O ~undo ~otativo da
:a~lri c:s Deoutados destiroaoc a prover r~curscs ~ara c acar!
~hlmen:: ~a Casl ... !oluç:c :0 proble~a habitaclonal, progra
maS ce Issistt"c.:.a soclll, melhoria oas candiçaes de tral:lalh'o
ot Ceou:iOCS e ·~:1cicnirios, : realizações outras oue se fize
n" necudrias ae integral cumprimento oa funç~O legislativa,

a cr~t~:!o da Gestora do Funde.

! - C:s c~éél::!i c::a.mentá:rias os ele escecl"!c.!
menti ~:;sign":J:!:

!! - c::s valores C1!S :aXêS ce ccup;;;i!o De :.mé
va1s e eas ~I l..otil!zaç!o ce rróveis i

IIr - aos vale;!s cas amortizações e acs jures

IV - de =~trcs valc:es Que, por força de lei,v~

nnam I ser it"eorporados .0 F"undo;

v - 'des sal::os resu: :antes de eCOnO'i\lê na exec~

;10 dO arçl",ento OI ClmlII dos Oeot.tados, aourados ao final de

CIOI exerc!cio finlnceiro, cem come os decorrentes de anulaç~o

e preser lçees d~ :esíduos pass!vos;

VI - 00 groduto das operaçaes de financiamentos

OI !.~.Iis rls!d.nc!.is, inclus!ve os resultantes de convenios

Ji existtntes entre a CI~ara dos Oegutados e lnstltuiçaes fi

nlnClir." custl'dOS com recu:sos da Cãma=a:
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.!: - :: :::::1ut: :1 1':~e"lçlo :. ::!~$;

- ::5 ~;l::!! :::~~::5 Cl ::::i~;!

~;5 -a ~-!:=:;I= e- =:-:_:3:5 :;::~::t :!i:;:!::S :!l~

::5 :!e... :ac:s.

ce tl
:lmar. -.~ ~ ~~:a ~es=l~;~a ~~tra e~ viço! ~a O.tl

e! S~5 :_~~_:~:;o. ::v:;~:;S éS ::s~asi;~es e~ contrário.

':'!'t. ;; : !Il.eo ::S.l~~'.'O C: =",,:"'ce. li~u:ra:!O!'1I

:J:anç: I~ ~erm1~c CI :;:1 ex.r:~:io finln:e;::. se:i trlnsf~

:~:: pari: ex.::!:!: !e;~i~ttt • e~é~!~: cc m.lm~.

~r! .•; : ~u~cc ;~t.tivo di eialr! des Deauta
==1 :e:rí I ~••• ::mc ~tl::;I.

':'r:. !; ::m~lt!=i. Glstora cc ;":". ... oc:

! - :!ct:e: :5 ce~s _ Yllo:•• I I~e castinacos;

:: - .s:J~!:ll='r :, plAnOI e I::'cgramls anuais Oe
IDii:IÇlc ee recursos;

IV - orever-lhe I :,clit••• d.s~ls.;

.: - !:i::~I: : :I:J~::;: l-~i: ~ __ ~w. !~crn!

tenoc 5~11 contll i 1~::JIÇID e: ~:.náric.

:'rt.';. .:. MIS' reg.:l•••"tarí esta Resoluçlo ae,!!
:%'0 ce sessenta ::~II ::"':1:01 c:a ~Itl C. 5.,11 ;::utllicaçlo.

~rt. 7; ~Stl RIsoiuçlD Intrl I~ vigor n. data
di SUl çuoliclçlD, revc;ldas as aisPDsiçels e~ cDntrárie.

el••ra ::s i:loutadOs, •• oe novalllcro de '971 ...
;lereira 1..:011, l'rlsidln:l.

RESOLUçlo NS '8. DE 1978

~lt':1 ~~50csi:~vos C! ~~501uçlo

~g :a. c. 2~ ee ~Ovfmoro :! 1$71, qU!
;~st1:ui c ~~nco FctltivO :1 Ca••rl
jOJ C!,:ut.aecs.

:"IÇC slber :iue a Camata CCI O.outIOOS aprovou
! I~ :::~wlç: I st;uinte =«scluçlo:

:::.:; ~o Ar:!;o 2; d. R••cluçlo ~Q 18, ai
:6 ce ~.:e~::: :1 :~71, slo IC~.lci==s os seguintes :ncisos:

.:t. ~I 'lcI. incorporlaDs ID runee ~Dtltivo

os saldos f~nlnCli:os aou~ullaos rlsuitlntls 01 l:one.l1 erç!
~Intáril e di anu:sçels I prl.crlçels ai rl.!ducs olssivDl,
c=rrIICC~:ln~~1 lei Ixerc!:ios f1nanCl1:rcs di 1'77 e anteri~

:U.

;:~.;; €Ita R.soluçlD Int:a Im v.;:: "a diti
O. S~I ;w:~;:I;lc, :lvogacll " c1s=cSi;=IS ~r. ~:~::à=_:.

CI~lrl aO. O.pytldol. 5 di .liD ae :978. - MIL
co Mlciel, =rllidlntl ai ca.lrl do. CIPutldo••

Acr••••nc. 1"111.' lO Irt. 20 OI
~••o1y,l. n' 11. Gt a. d. nDvI.crD di
1"1. tlt.r'da p.la ~••oluçlo nO 68,dl
S 01 ••io ai i'7••

rlÇO slblr que I ca••rl dOS Debutldos aprovou
I lU pro.uiQD I .Ioyintl ~1••ly,I"

Art. la .: ar:. 2; di Re.oluçlo nO 18, ce 26
di ncv.mbr: :. 1'71, I~:I=I:I :.1. R.IO~~;lc ~, éô, de de
~Iio CI i"., lia .cr.s:!::s cs st;uintt5 ~·cilol:

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

RESOLUÇÃO N" 20, DE 1992

Acr~anra incisos 00 art. 2" da RtsoiMç4o n"
18. de 26 tk novembro de 1971. alterada ~Ias RI{D
luçõ~ n"" 68. tk 5 de maio de 1978. e 22, de 29 dt",.
nho tk 1979.

Faço saber que a amara dos Deputados aprovou e eu promulgo a scguínle
Resoluçio:

Art. 1" Ao art. 2° da Resolução nO 18. de 26 de nDvembro de 1971. a1Iemda
pelas Resoluções nco 68. de 5 de JDlI10 de 1978. e 22. de 29 de junho de 1979. do
acrescidos os lICgllllltcs 1lIC1SOS:

''IX - dos valores oriundos da cobrança dc talW pela confecçlo de CII'

tõcs dei~ (Cl'lICbás) dos servídoIes e jomaliIras cre
denciados pe1} Câmara dos Deputados;

x - dos valores apurados pela dif=ça de câmbio qulllldo da devo
luçlo de moeda estrangeira;

XI - das taXas colxadas na aquistção de editaIs de lIcitações IeIÜ2IdIS
pela CAmata dos Deputados;

xn - dlS multas aplicadas 11 fornecedores da Câmara dos Depmadoc,
por l!!!"..so Il2 cmrega de mercadot.a: cu F~S"~ç!o de s=v:iços."

Art. r EstaRcsoluçio CIltra em VIgor na d:lta de sua publicação.

Art. 3" Revoiam-se as disposições em contrário.
C1mara dos Deputados. 8 de setembro de 1m. -Ibsen Pinheiro. PIesideDte.

RESOLUÇÃO N° 35, DE 1993

Acrescenta IflClSOS ao art. 2" da
Resolução n° 18, de 26 de novembro de 1ri71,
alterada pelas Resoluç6es rf" 68, de 5 de I'MÍO
de 1978, 22, de 29 de Junho de 197rJ, e 20, de
8 dfI setembro de 1rJSl2.

Faço saber Que a Camara dos Deputados aprovou e eu
promulgo a seguinte Resolução:

Art.1" Ao art. 2" da Resolução n"18, de 26 de novembro
de 1971, alterada pelas Resoluções n" 68, de 5 de maio de 1978, 22, de 29
de junho de 1979. e 20, de 8 de setembro de 1992. é acrescido o segulnte
inCISO:

"XIII - dos valores onundos dos descontol
efetuados em folha de pagamento dos servidores da
CAmara dos Deputados a titulo de partlcipaçAo no CUlto
dos beneficios do vale-transporte e do auxílio-alimentaçio:

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
pclbllcaçio.

Art. 3" Revogam-se as disoosiçôes em contrário.

CAmara dos Deputados, 11 de março de 1993. - lnooIncio
OIveinl, Presidente.

RESOLUÇAO N° 60, DE 1994

Altera dispositivos da Re6OlUf;lo
nO 18, de 1971, que institUi o Fundo RotlItivo
da C~mara dos Deputados e dã outra.
proVldlncias.

Faço saber Que a Camara dos Deputados aProvou e eu
.Pt:o!nulgD 8 seguinte Resolulf!o:
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Art. 1° Ao art. 2° da Resolução n° 18, de 26 de
novembro de 1971, alterada pelas Resoluções nOs 68, de 5 de maio de
1978,22, de 29 de junho de 1979, 20, de 8 de setembro de 1992, e 35, de
11 de março de 1993, são acrescidos os seguintes incisos:

XIV - dos valores oriundos dos descontos
efetuados em folha de pagamento dos servidores da
Câmara dos Deputados a título de participação no custo
dos benefícios do Programa Pró-Saúde:

XV - dos valores oriundos de multas. mora e
restituições recolhidas por associados do Programa
Pró-Saúde;

XVI - dos valores oriundos de doações e
tíôns'ferências recebidas pelo Programa Pró-Saúde;

XVII - dos rendimentos de aplicações financeiras
de suas receitas próprias;

XVIII- dos valores oriundos de indenizações por
danos causados a veículos e outros bens de propriedade
da Câmara dos Deputados.

Art. 20 Fica a administração do F:undo Rotativo, nos
termos da Decisão n° 211, de 1993, do Tribunal de Contas da União,
autorizada a aplicar no mercado financeiro, em titulas federais e par
intermédio do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal, as
disponibilidades financeiras do Fundo oliundas de receitas diretament'e
arrecadadas e que, por imposição legal. não devam reverter ao Tesouro
Nacional.

Art. 3° Fica a administração obligada a apresentar,
mensalmente, Prestação de Contas analítica do Fundo Rotativo, a ser
publicada no Diário Oficial da União e no Diário do Congresso Nacional.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. '

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 1994, - Inocêncio
Oliveira. Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

Trata-se de projeto de resolução, de autona da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados,
que autonza aIncorporação ao Fundo Rotativo da Câmara dos Deoutados. criado pela Resolução nO
18, de 1971, de novas recerras. além de atualizar e consolidar num so diploma a legislação sobre a
maténa

ConSistem as novas receitas. basrcamente. da variação mOflelaría e outros encalgOS
aourados na devolução ae recursos a Câmara: da cobrança de fornecImento de copias de
documentos e processos; da devolução oe saldos de subvenções financeiras de recursos
subvenclonaoos; da venda de oapel reclclãvel. livros e publicações: aas indenizações e restituiçóes
relativas a despesas de exerclCIOS antenores; de depósitos não identificaoos ou nao recIérnados
efetuados por tercetros na conta da Câmara dos Deputados; dos re.'iSarcimentos por prejuÍZOS
causados ao patnmônio da Câmara; pagamentos pelo uso de áreas; incorporação de garantias; e
dos aluguéfs de imoveis pertencentes à Umão eque se encontram sob ajurisdição da Câmara.
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Em sua JUstificação, lembra a douta Mesa Diretora da Casa que '0 orçamento do Fundo
Rotativo se submete as mesmas regras e à legislação que regulamentam os orçamentos públicos,
suJertando-se as inspeções penódicas e a obrigatonedade legal de prestação de contas anual
encammhada ao Tribunal de Contas da Umão, juntamente com ada Cãmlla dos Deputados".

11- VOTO DO RELATOR

De acordo com o mandamento regImental desta Casa (art. 32. 11I. 'ai, cumpre que esta
Comissão de ConstitUição e Justiça e de Redação se pronuncie acerca da constituclonalidade.
Jundlcidade e técrnca legISlativa do Projeto de Resolução nO 49, de 1999. ja que o mérito de
proposições desta natureza cabe a Mesa Diretora aa Câmara dos Deputados.

Amaténa - economia interna da CO - ede competênCIa pnvatlva da Casa. sendo o projeto
ae resolução o Instrumento normativo adequado. de acordo com o que determina o art. 109, 111, '9",
ao Regimento Intemo.

Amiclativa aa Mesa Diretora da Casa e legitima, conforme dispõe o art. 15 da norma interna
da Câmara dos Deputados

,sto oosto nosso voto e cela ccnsntuclonalldaae. iunalCloaae e ooa tecmca legISlativa do
~roleto ae ReSOlução n°.19 de 1999.

Sala das ReUniões. em 06 de aezemoro de 1999.

~/: ..

~~~~
Deputado~M'AGALHAES .

Relator

IfI- PARECER DA COMISSÃO

.l,. ComIssão de ConstitUIção e Justiça e de Redação. em
reumão vrdmana realIzaaa hOJe. vpmou unammemente pela
.:onstltuclOnalIdade. Jundlcldade e tecmca legislativa do Projeto de Resolução
n' 49/99. nos termos do parecer do Relator, Deputado Paulo Magalhães

EstIveram oresentes os Senhores Deputados:

José Carlos AlelUia - PreSidente. Geovan freltas, José
Roberto BatochlO e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antômo Carlos Konder
ReiS, DarCI Coelho. Jatme Martms, Moreira Ferreira. Paulo Magalhães.
Robson Tuma. Vilmar Rocha, Freire Júnior, Iédio Rosa, Júlio Delgado, Jose
IndlO, Mendes Rlberro Filho, Renato Vianna., André Benassl, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Vicente Arruda, Wellington Fagundes. Zulalê Cobra.. Antôruo
Carlos Biscala, Geraldo Magela, Marcelo Déda, WaldU' Pires, Augusto Farias,
Edmar Moreira., Gerson Peres, Luiz Antômo Fleury. Mussa Demes, Fernando
CoruJa., José Antômo. SérgIO Miranda. Bispo Rodrigues, José Ronaldo, Luis
Barbosa, Gustavo Fruet. Antônio do Valle e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, em 26 de janeiro de 2000

., /tL'
JOSÉ CARLOS ALEUIA

Presidente



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 03805

ERRATAS

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N!l1.737, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS-440/99

Dispõe sobre a criação do Conselho
Federal e dos Regionais da Profissão de
Técnico Agrícola e dá outras providên
cias.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) -',art. 24, 11)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N!l1.737, DE 1999
(Do Senado Federal) •

PLS -440/99

Dispõe sobre a criação do Conselho
Federal e dos Regionais da Profissão de
Técnico Agrícola e dá outras providências.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI Nl! 2.005, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Izar)

Altera a redação do art. 22 da Lei
nl! 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzin
do a contribuição previdenciária a cargo
de clínicas e hospitais cadastrados no
Sistema Único de Saúde.

(Apense-se ao Projeto de Lei n!! 3.451,
de 1997)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N!l2.00S, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Izar)

Altera a redação do art. 22 da Lei
n2 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzin
do a contribuição previdenciária a cargo
de clínicas e hospitais cadastrados no
Sistema Único de Saúde.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O SR" PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Finda a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta sessão é em comemoração do Dia Nacional dos
Aposentados, por iniciativa dos Srs. Deputados Arnal
do Faria de Sá e Paulo Paim.

Convido para compor a Mesa a Sra. Zilda Guer
ra, Presidente da Associação de Professores
Aposentados do Magistério Público do Estado de
São Paulo. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Sr. Roberto
Leme, representante do MOSAP, Movimento dos Ser
vidores Aposentados e Pensionistas. (Palmas.)

Convido o Sr. João Resende de Lima, represen
tante da Cobap. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Convido o nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, autor
do requerimento, para fazer uso da palavra. (Palmas.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"~ e Srs.
Deputados, aposentados e pensionistas do Brasil, Zi!
da, Roberto, João, que compõem a Mesa represen
tando as várias entidades de aposentados e pensio
nistas, na verdade não temos nada a comemorar. A
triste situação de aposentados e pensionistas a cada
ano fica mais complicada~-

Esta própria sessão, que estava convocada
para quinta-feira à noite, com os convites já distribuí
dos, acabou sendo cancelada naquele momento por
que o Presidente do Congresso Nacional requisitou o
horário para fazer uma sessão extraordinária para
"votar medidas provisórias", entre aspas. Sabemos
que o objetivo não era esse; o objetivo era impedir que
aposentados e pensionistas aqui estivessem para
protestar Gontra tudo que está acontecendo. (Pal
mas.) E é para que isso vocês estão aqui: para protes
tar, para dizer um basta a tudo isso que está aconte
cendo (Palmas.).

O Supremo Tribunal Federal, no final do ano
passado, julgou inconstitucional uma lei que instituiu
a cobrança previdenciária dos aposentados. Hoje tra
mita nesta Casa uma PEC tentando instituir essa co
brança, embora no mérito a referida ação ainda se
quer tenha sido julgada.

Os aposentados contribuíram ao longo da sua
atividade laboral para a Previdência para ter a sua
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aposentadoria; se já estão aposentados, não têm de
contribuir mais. Chega!

Na verdade, as mudanças que pretendem fazer
na Previdência Social pública brasileira são determi
nadas por uma ordem internacional que quer inviabili
zar essa instituição para alimentar as grandes segu
radoras privadas multinacionais, que querem fazer da
aposentadoria e da pensão um negócio. Alguns dos
presentes lembram-se muito bem do tempo dos mon
tepios da família militar - Capemi, GBOEX. Quem pa
gou viu o quê? Nada. Será que estão querendo que
as pessoas sejam iogradas, lesadas?

Há nesta sessão aposentados e pensionistas
que outrora foram grandes Ifderes sindicais. Hoje, la
mentavelmente, os sindicatos dos trabalhadores da
ativa não lutam como vocês lutaram. Muitas das mu
danças aconteceram porque faltou luta por parte dos
sindicatos dos trabalhadores da ativa. A nossa Carta
Constitucional de 1988 certamente é o melhor exem
plo para o mundo de uma Carta social. Pouco mais de
dez anos se passaram e a Carta Constitucional de
1988, saudada por todo o mundo, está sendo retalha
da, cortada, mudada, alterada. Para quê? Para roubar
direitos sociais. Só para isso serve o conjunto de me
didas que estão sendo articuladas.

Sr. Presidente, Sr.!! e Srs. Deputados, não quero
alongar-me porque não é preciso dizer mais nada so
bre a situação de aposentados e pensionistas. Hoje,
quando as farmácias dão desconto para aposentados
e pensionistas, não é porque são boazinhas; dão
desconto porque conhecem a força dessa categoria.
Quando os bancos, que fechavam as portas para os
aposentados, abrem-lhes linhas de crédito, é porque
também sabem da sua força. E essa força tem que ser
respeitada.

Peço licença para ler o manifesto do Mosap, que
me pediu que o fizesse:

o Instituto Mosap, representando cer
ca de 700 entidades de servidores públicos
federais, estaduais e municipais e do Distri
to Federal, desde a década de 90 vem lu
tando pela manutenção dos direitos adquiri
dos dos aposentados e pensionistas junto
aos Srs. Congressistas, sempre mostrando
as dificuldades de vida desse segmento,
nem sempre lembrado.

Assim, aproveitando esta grande opor
tunidade, em que o Congresso Nacional
abre a sua mais alta Tribuna para homena
gear o Dia Nacional do Aposentado, o Insti
tuto Mosap saúda a todos os aposentados e

pensionistas, bem como os servidores públi
cos do Pafs, futuros aposentados.

Nesta data importante de comemora
ções, cumpre-nos externar, entretanto, a
preocupação quanto às novas medidas em
tramitação no Congresso, que atingem dire
tamente direitos legitimamente conquista
dos; entre essas, cabe destacar a PEC nQ

136, que tenta impor novamente a contribui
ção previdenciária aos inativos e pensionis
tas.

Dessa forma, o Instituto Mosap confia
na clarividência e consciência cfvica dos
Srs. Congressistas, na manutenção dos di
reitos já tantas vezes proclamados.

O documento é assinado por Domingos Ferdi
nando Travesso, ausente a esta sessão por motivo
de doença.

Tenho certeza de que todos os aposentados e
pensionistas querem apenas respeito e dignidade.
Hoje, lamentavelmente, estão abandonados, larga
dos à própria sorte pela sociedade, pela comunidade
e por quem efetivamente deveria respeitá-los e tra
tá-Ias com dignidade: o Governo.

Parabéns, aposentados e pensionistas. Este
Congresso é de vocês! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao outro subscritor da proposição,
o nobre Deputado Paulo Paim. (Palmas.)

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Deputado Severino Cavalcanti, Presidente
da sessão; companheiros da Mesa; Deputado Arnal
do Faria de Sá, que me deu a honra de ser co-autor
da iniciativa de realização desta homenagem, como
bem disse V. Ex!, a sessão de hoje deveria ser de ho
menagem aos aposentados e pensionistas. Infeliz
mente, esta não é a realidade. O Congresso Nacional
nada tem feito pelos aposentados e pensionistas, e o
que seria uma homenagem acaba por se tornar uma
sessão de protesto pela forma como este Congresso,
infelizmente, tem votado contra os interesses dos
aposentados e pensionistas. (Palmas.)

Deputado Arnaldo Faria de Sá e companheiros
do plenário, companheiros do Mosap e Cobap, o
grande líder Martin Luther King sonhava com outra
sociedade. Também sonhamos com outra sociedade;
sonhamos um dia ver aposentados e pensionistas
deslocarem-se dos seus Estados para serem verda
deiramente homenageados nesta Casa, para ouvi
rem de mim, do Deputado Arnaldo Faria de Sá e dos
demais Deputados presentes que o salário mfnimo foi
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reajustado para pelo menos 200 dólares, bem como
os proventos dos aposentados e as pensões. É isso
que vocês querem ouvir. (Palmas.)

Gostaríamos de poder dar-lhes a notícia de que
os projetos que nós, cerca de 100 parlamentares,
apresentamos para recompor as aposentadorias pelo
número de salários mínimos que vocês recebiam na
época em que se aposentaram foram aprovados, mas
essa não é a realidade. Gostaríamos de poder di
zer-lhes que o Congresso já derrubou a PEC que ins
titui a cobrança da contribuição previdenciária do ser
vidor inativo, que está há cinco anos sem reajuste e
ainda querem confiscar-lhe mais de 25% dos proven
tos, mas não podemos dizer isso também. (Palmas.)
Ainda bem que podemos dizer pelo menos que, com
o apoio do Cobap, do Mosap, da OAB e de Parlamen
tares aqui presentes, apelamos para o Supremo Tri
bunal Federal e felizmente essa maldita contribuição
foi derrubada. E se este Congresso chegar a apro
vá-Ia de novo, iremos em caravana novamente ao Su
premo Tribunal Federal e ele há de derrubá-Ia. É uma
contribuição injusta, e terá de ser derrubada. (Pal
mas.)

Quero ficar exatamente dentro dos meus cinco
minutos, por isso vou concluir dizendo: pode ser que
muitos pensem que a presença dos senhores neste
plenário não seja importante. É muito importante, sim,
senhores. Nós aqui dentro não somos nada se não
houver essa mobilização de fora para dentro! E os lí
deres dos aposentados e pensionistas da área públi
ca e privada de todo o País podem fazer essa mobili
zação, e devem fazer, quantas vezes for necessário.

Disseram para o Deputado Arnaldo Faria de Sá
- S. Ex!! comentou comigo - que esta sessão seria va
zia, não haveria ninguém aqui, que os aposentados
não compareceriam. Isso mostra que eles não conhe
cem os aposentados e pensionistas, não conhecem a
sua fibra, a sua raça, a sua história e o seu poder de
eleger um Presidente eaté de derrubá-lo, como acon
teceu com Collor de Mello e como aconteceu na luta
pelos 147%.

Concluo dizendo a todos que fico muito feliz no
dia de hoje. Fazia tempo que não via o povo circulan
do dentro desta Casa e presente neste plenário. Tal
vez eu saia daqui mais esperançoso que os senho
res, que nos mostram que estão de fato dispostos a ir
à luta. Basta que entidades, lideranças e partidos
comprometidos com a causa se mobilizem e mostrem
qual é o caminho, como é a pressão que temos de fa
zer.

Ea pressão é esta: os trabalhadores da área pri
vada têm de entender que, se aprovada, a contribui-

ção dos inativos da área pública será no outro dia es
tendida para a área privada também. (Palmas.) Eles
têm de entender isso. Essa luta do servidor público
tem de ser a mesma do trabalhador da área privada.

Termino, exatamente dentro do meu tempo, di
zendo: viva a classe trabalhadora! Vivam os aposen
tados e pensionistas das áreas pública e privada! Vi
vam todos os senhores que estão aqui!

Muito obrigado. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Antes de passar a palavra ao nobre Deputado Ubira
tan Aguiar, pelo PSDB, a Mesa, nesta homenagem
que é prestada a todos os aposentados, não poderia
deixar de convidar para assumir a Presidência dos
trabalhos esta figura extraordinária de Parlamentar
que é o Deputado Arnaldo Faria de Sá. (Palmas.)

O Sr. Severino Cavalcanti, 2Q Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da Presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo Faria
de Sá, § 2Q do artigo 18 do Regimento Inter
no.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Quero convidar para compor a Mesa o Dr. Antônio Ro
drigues de Sousa Neto, Presidente da Associação
Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciá
rias - ANFIP, que muito tem colaborado com o movi
mento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Agradeço ao Deputado Severino Cavalcanti por ter
dado início aos trabalhos.

O Deputado Severino Cavalcanti tem demons
trado grande respeito por todos os Parlamentares do
Congresso Nacional e gostaríamos de registrar a im
portância ele ter sido esta sessão aberta por S. Ex!!,
para quem peço uma salva de palmas. Obrigado,
Deputado Severino Cavalcanti. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra ao Deputado Ubiratan Aguiar, pelo
PSDB.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. dirigentes
de entidades que congregam aposentados, Srs. e S~
aposentados e pensionistas, autoridades presentes,
companheiros Parlamentares, quando a Liderança do
meu partido me convidou para falar em nome da banca
da, a primE~ira atitude que adotei foi a de informar que a
minha posição era muito clara em relação a matérias
que tramitam nesta Casa, de modo particular a Propos
ta de Emenda à Constituição nº 136.

Essa PEC é amplamente conhecida, porque foi
objeto de discurso que fiz chegar aos senhores, pro-
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ferido no dia 16 de novembro de 1999, fruto de um es
tudo em que mostro, a partir da história do processo
constituinte, por meio da doutrina que esta Casa
abraçou, ao consagrar, dentre o que se convencionou
chamar de cláusulas pétreas - aquelas que só podem
ser modificadas por uma nova Constituinte -, no inci
so XXXVI do art. Sº, o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada, que a aposentadoria é, no
dizer de vários doutrinadores, mais que direito adqui
rido; é direito consumado. E, mais que um direito con
sumado, é ato jurídico perfeito, que completou todo o
seu ciclo, desde a nomeação até a publicação, no
Diário Oficial da União, da aposentadoria.

Além disso, posso dizer que a aposentadoria é
praticamente coisa julgada, porque o Supremo Tribu
nal Federal, ao apreciar essa matéria, embora limi
narmente, mas por unanimidade, entendeu não ser
possível a cobrança de taxa para a Previdência a pen
sionistas e inativos.

Por essa razão, não pode prosperar o projeto de
emenda à Constituição encaminhado a esta Casa.
Não pode prosperar porque comete violência contra
um princípio constitucional que aqui aprovamos. Não
pode prosperar porque esta mesma Casa, dentro do
quadro de dificuldades que a Nação atravessa, em
determinado momento atendeu ao pleito de empresá
rios rurais; em outro atendeu aos bancos com recur
sos do Proer, criado para socorrê-los. Assim sendo, a
Câmara dos Deputados não pode, a título de ajuste
das contas públicas da Previdência, cobrar dos inati
vos e dessa forma, segundo se afirma, encontrar um
caminho para melhorar os déficits da Previdência.

Por essa razão, adotei a posição de votar contra
essa cobrança, que é inconstitucional. (Palmas.) E,
assim procedendo, faço-o em respeito à posição que
tomei como Constituinte, a mesma posição que to
mou o Presidente desta Casa, Deputado Michel Te
mer, a mesma posição que tomou o Ministro Nelson
Jobim, quando encaminhava a matéria durante a Co
missão de Sistematização, a mesma posição do Pre
sidente Fernando Henrique, a mesma de Mário Co
vas, a mesma de tantos outros líderes importantes
desta Casa e de diferentes partidos, que permitiram
fosse consagrado esse direito constitucional que so
mente é possível modificar mediante nova Assem
bléia Constituinte.

Mas o tempo escoa. Estou aqui para trazer a mi
nha palavra de solidariedade, a minha homenagem
aos aposentados (Palmas.) dizendo que nessa hora
em que a pessoa humana mais precisa de apoio não
seria o Governo, que deve praticar democracia social,
que retiraria o direito sociarfundamental: o direito à

vida, o direito dessa pessoa que já percorreu todos os
caminhos do trabalho de ter o seu medicamento, de
garantir a sua subsistência e de, com tranqüilidade,
poder usufruir o seu descanso depois de tantos anos
de trabalho.

Parabéns, aposentados; meu apoio a todos.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Registro a presença dos Srs. Heinrich Gerstner, Pre
sidente da Unafisco de Caxias do Sul; do Sr. Osmar
de Oliveira Marchese, Secretário-Geral do Sindicato
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior; do Sr. Benedito Marcílio, representante do
Cobap; da Sra. Lúcia Maria Bernardes de Freitas, Co
ordenadora-Executiva da Fenajufe; do Sr. Ayrton Pi
nheiro de Almeida, representante da Anprev do Distri
to Federal; do Sr. Wellington Mundunca de Alencar,
representante da União do Policial Rodoviário do
Brasil; do Sr. Horácio Leoni, representante da Unafis
co do Paraná; da Sra. Diva Eugênio de Souza, repre
sentante da Unafisco do Ceará, e do Sr. David Torres,
Presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Ren
da do Estado de São Paulo.

Registro ainda a honrosa presença do Sr.
Rostyslav Tromenko, Ministro-Conselheiro da Embai
xada da Ucrânia; do Sr. Yurii Diudin, Terceiro Secretá
rio da Embaixada da Ucrânia, e da Sra. Jurilza Maria
Barros de Mendonça, representando a Secretária de
Estado de Assistência Social, que muito luta em prol
do idoso e a quem convido a tomar assento à Mesa.

Registro também os meus cumprimentos a to
dos os demais presentes.

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Oliveira Filho.

O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
em exercício, Deputado Arnaldo Faria de Sá, grande
defensor das causas dos aposentados e pensionis
tas, Sr!! e Srs. Deputados, é com grande prazer que
venho a esta tribuna, desta vez para prestar minha
homenagem aos aposentados, que infelizmente hoje,
no seu dia, ainda sofrem todo tipo de discriminação.

Seria muito bom se pudéssemos falar do Dia
Nacional dos Aposentados sem ter de encarar a reali
dade de que, em nosso País, os aposentados não vi
vem, apenas sobrevivem, ou, como diz o dito popular,
vão "empurrando com a barriga".

Os aposentados não precisam de homenagens
nem de pronunciamentos, não precisam de matérias
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em jornais ou em revistas; eles precisam é de justiça,
precisam é de providências por parte das autoridades
competentes.

Ao invés de aparecerem na mídia as festivida
des em comemoração ao Dia Nacional dos Aposenta
dos, deveriam aparecer matérias do decorrer do ano
que mostram aposentados morrendo nas filas dos
hospitais à espera de atendimento, que mostram apo
sentados nas filas dos bancos esperando para retira
rem seus miseráveis vencimentos - e, quando che
gam ao caixa, descobrem que seu salário não foi de
positado! Isso, sim, é que deveria ser noticiado pelas
TV, pelos jornais, pelas rádios. Deveriam, sim, ser
mostrados os aposentados da terceira idade jogados
em clínicas e asilos clandestinos, apanhando, pas
sando fome, até mesmo em estado de coma, como já
denunciei em pronunciamento anterior. Deveriam
mostrar os idosos aposentados, ou os idosos que tra
balharam a vida inteira e nunca conseguiram aposen
tar-se7chorando, ao ficarem doentes, com o receituá
rio médico nas mãos, sem ter condições de comprar
os remédios.

Quase ninguém se preocupa ou se mobiliza
para evitar esses tristes fatos.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, neste dia
dos aposentados, nossa melhor homenagem para
esses cidadãos que tanto fizeram pelo nosso País se
ria olharmos com mais carinho para a causa desses
nossos irmãos tão injustiçados e humilhados.

Deixo meu carinho e minha solidariedade a to
dos os aposentados e também minha promessa de
continuar lutando pelos seus direitos.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Bittencourt, que
falará pela Liderança do PMDB. (Palmas.)

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
81'S. Deputados, Sr!!! e Srs. líderes dos diversos movi
mentos de aposentados e pensionistas do País, S~ e
Srs. aposentados do Brasil, reunimo-nos hoje em ses
são solene para comemorar o Dia Nacional do
Aposentado. No nosso entendimento, a questão pri~

mordial a ser levantada neste momento é a do signifi
cado preciso que emprestamos a esta celebração.
Este não é um momento para a simples reafirmação
do apreço e do carinho que temos por aqueles que,
funcionários públicos ou trabalhadores da iniciativa
privada, com o trabalho desenvolvido por trinta ou
quarenta anos, participaram ativamente da edificação
do presente da Nação brasileira. Esta homenagem
não poderá, de forma alguma, substituir uma ação

efetiva no interesse dos nossos aposentados e
pensionistas.

Decisões importantes, que vão afetar significati
vamente o universo dos aposentados, estão depen
dendo das deliberações deste Parlamento. A presen
te sessão, portanto, só terá real significado se repre
sentar um compromisso de ação efetiva do Congres
so Nacional na defesa dos legítimos interesses dos
aposentados e pensionistas do País. Temos de assu
mir o compromisso de que o tratamento a ser dado à
questão da reforma previdenciária será pautado pelo
respeito devido a todos aqueles que trabalharam, du
rante grande parte de suas vidas, e conquistaram um
descanso digno e tranqüilo.

Que uma reforma da Previdência Social se im
põe é inegável. Não podemos, no entanto, deixar que
continue a ue propagar a indecente tese defendida
pelos burocratas insensíveis do Governo de que são
os trabalhadores e servidores aposentados os gran
des responsáveis pelo propalado déficit da Previdên
cia. Não é verdade. O grande responsável pelo déficit
éa própria União. Submetido a uma estrutura arcaica,
inoperante e, sobretudo, corrupta, o Governo não
cumpre com suas obrigações no repasse de recursos
para o sistema previdenciário. (Palmas.)

Não podemos deixar de manifestar nossa in
dignação diante dos verdadeiros acintes aos direitos
dos aposentados e pensionistas que permeiam as
propostas que chegam a esta Casa. Respeito, S~ e
Srs. Deputados, é o que reclamam os nossos aposen
tados e pEmsionistas brasileiros. (Palmas.) E é por
considerarmos evidente o desrespeito a seus direitos
que nos opomos às mudanças absurdas já operadas
na Previdência para os trabalhadores de todos os se
tores deste País. Nossa oposição estende-se também
à nefasta pretensão do Governo de introduzir contri
buição a ser cobrada dos inativos e pensionistas 
que é, na verdade, um autêntico confisco, um assalto
aos direitos conquistados durante longos anos de tra
balho. (Palmas.) Quem se aposentou o fez seguindo
regras claras que não criou, mas nas quais acreditou,
cumprindo um contrato de trabalho que se encerrou
com a aplJsentadoria.

Definitivamente, não há como esta Casa aceitar
proposta~; que atropelem princípios que não podem
ser pisoteados. Não há como compactuar com medi~

das que, ditadas pela cartilha anti-social do Fundo
Monetário Internacional, atentem contra o ato jurídico
perfeito e o direito adquirido, garantias legais que não
podem ser suprimidas nem mesmo por uma emenda
à Constituição. (Palmas.) Não podemosaceitar altera~
ções que não levem em conta o fato de os proventos
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de aposentadorias e pensões derivarem do chamado
Seguro Social e corresponderem às indenizações
pactuadas nos seguros em geral, assim como repu
diamos as reformas que desconsideram não poder
uma contribuição previdenciária ser criada sem a
concessão, em contrapartida, de um novo benefício.

Defendemos, sim, acriação de um novo sistema
de previdência, uma solução ampla, adequada e defi
nitiva, sem violências à Constituição, que preserve os
direitos adquiridos e a expectativa dos direitos para
quem trabalhou e trabalha. (Palmas.) Uma previdên
cia única, que sujeite às mesmas regras os servido
res públicos, civis e militares e os trabalhadores da
iniciativa privada, com gestão pública não-estatal da
qual participem representantes do Governo, dos em
presários, dos trabalhadores e dos aposentados, com
mandato outorgado pelo Congresso.

Somos a favor do estabelecimento de um teto
para os proventos a serem garantidos por essa previ
dência pública, básica, geral. Para aqueles que pre
tendessem receber acima desse teto, haveria a possi
bilidade de recorrer a uma previdência complementar,
aberta à iniciativa privada, como hoje, à iniciativa pú
blica e aos fundos de pensão.

SI"! e Srs. Deputados, não podemos economizar
esforços na luta pela salvação da nossa Previdência
Social. Uma reforma impõe-se, sem qualquer dúvida,
mas não admitamos seja ela feita em detrimento dos
justos direitos de nossos aposentados. Que a sessão
que ora realizamos represente o nosso compromisso,
o compromisso da Câmara dos Deputados nesse
sentido.

Que Deus abençoe os nossos aposentados e
pensionistas brasileiros e ilumine os nossos dirigen
tes para que tomem decisões sábias e justas e respe
item os pensionistas deste País.

Vivam os aposentados e os pensionistas brasi
leiros! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Quero registrar a presença do Vice-Presidente da
Casa e Presidente em exercício do Congresso Nacio
nal, Deputado Heráclito Fortes. (Pausa.)

O Deputado Heráclito Fortes permitiu que a ses
são tivesse um prazo um pouco mais longo. Como te
remos sessão do Congresso Nacional daqui a pouco,
às 11 h, peço aos oradores que sejam respeitosos em
relação ao tempo regimental, pois hávários inscritos.

Registro a presença de Vaiando Alves, repre
sentante do Sindifisco de Santos; Fabiana Ferraz, do
Departamento de Direitos Humanos do Ministério da
Justiça; Hélio Bernardes, Presidente do Sindicato Na
cional dos Técnicos da Receita Federal; Carlos Alber-

to Agostini, Presidente da Fenafisco; Júlio Bonafonte,
da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça
e da Fenaj; José Gozze, Presidente da Federação
dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra ao Deputado Arlindo Chinaglia,
nosso companheiro do PT. (Palmas.)

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP Sem re
visão do oraclor.) - Sr. Presidente, Sr/!! e SI'S. Deputados,
Se!! e Srs. representantes e dirigentes dos aposenta
dos e pensionistas, demais presentes nesta data, pri
meiro cumprimento os Deputados Paulo Paim e
Arnaldo Faria de Sá pela bela iniciativa de homenage
armos os aposentados. É uma bela iniciativa, porque,
se nos detivermos no que podemos caracterizar
como a imagem do aposentado no Brasil - nós, que
estamos na Câmara dos Deputados -, a primeira ima
gem que nos ocorre é que são homens e mulheres
perseguidos pelo Governo Fernando Henrique Car
doso. (Palmas.) Contudo, isso diferencia-se, contrasta
profundamente, se pensarmos nos aposentados que
ridos de cada família, se pensarmos que, em um País
de pedintes, de homens e mulheres dignos que por
falta de emprego não têm o que comer, em milhares
de cidades brasileiras, o aposentado, com o mísero
vencimento ou com a mísera pensão que recebe, é
um ponto de alicerce, de esperança e de sustentação
da família. (Palmas.)

Vou mais além. A imagem que me ocorre tam
bém é que foram os aposentados brasileiros - quan
do o ex-Presidente Collor posava de todo-poderoso 
os que primeiro foram às ruas, na luta pelos 147%, e
ousaram afrontá-lo. (Palmas.) Todos sabem o destino
daquele ex-Presidente. Ainda não sabemos o destino
do atual, mas podemos prevê-lo. (Palmas.) S. Exª ga
nhou duas eleições no primeiro turno, cavalgando no
Plano Real.

E, para aprovarem restrições para destruir a Se
guridade Social, alguns Deputados da base governis
ta alegam, como argumento principal, a defesa da
modernidade, do desenvolvimento econômico, do
equilíbrio das contas públicas, enfim, da segurança
econômica que o País não tem e nunca teve com o
Plano Real. (Palmas.) Não houve, na História recente,
demagogia mais eficaz para eles e mais perniciosa
para o povo brasileiro do que o discurso neoliberal,
que faz da moeda forte o único objetivo - e, o que é
pior, não cumprido.

Hoje, a máscara caiu. Os tijolos desse castelo
criado no ar estão caindo na cabeça de cada homem
e mulher que vive do trabalho em nosso País. Aí está
a entrega das estatais - não foi venda, mas entrega.
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Aí está a entrega da soberania nacional. Agora mesmo
os homens que apóiam o Governo estão preocupados
com a entrega do sistema financeiro a bancos inter
nacionais. Contudo, qual é a novidade? Isso está
sendo feito há mais de cinco anos.

Para essa entrega aprovam - como ontem
aconteceu -legislações como a chamada Lei de Res
ponsabilidade Fiscal. É evidente que há nela elemen
tos positivos, como impedir que um prefeito irrespon
sável, no último ano de Governo, endivide o município
para ganhar novamente a eleição. Mas quem aprovou
a reeleição foi o Governo Federal. A Lei de Responsa
bilidade Fiscal impede que um prefeito pegue em
préstimo para construir uma creche, mas o obriga a
pegá-lo para pagar juros ao Sistema Financeiro!

Encerro homenageando mais uma vez os apo
sentados e dizendo que os consideramos cidadãos
que venceram na vida, porque a viveram de maneira
honrada pelo trabalho.

Estamos na luta para mudar o Brasil! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Peço desculpas ao Deputado Arlindo Chinaglia por
tê-lo alertado quanto ao tempo. Esta Presidência tem
sido rígida com os oradores em virtude de compro
misso assumido com a Mesa, porque haverá sessão
do Congresso em seguida, e seu Presidente, Deputado
Heráclito Fortes, já se encontra presente.

Com a palavra o Deputado Fernando Coruja,
pelo PDT. (Palmas.)

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Saúdo o Presidente da Mesa,
Deputado Arnalão Fa-ria-de Sá; o Depurado Paulo
Paim, propositor desta sessão solene; os demais
membros da Mesa, os Srs. e Sf!! Deputados, os re
presentantes dos aposentados e pensionistas e to
dos aqueles que compareceram a esta importante
sessão.

Começaria pelo final do discurso do nosso com
panheiro Deputado Arlindo Chinaglia. Ontem aprova
mos a Lei de Responsabilidade Fiscal, clamada pelo
País inteiro para dar mais responsabilidade aos pre
feitos, aos governadores, ao Presidente da Repúbli
ca, enfim, aos dirigentes públicos. Entretanto, quando
examinamos o contexto da lei, percebemos que em
butido nela está todo o espírito do que é o atual Go
verno e do que é o mundo de hoje: o absoluto privilé
gio do sistema financeiro, dos bancos e dos juros, em
detrimento das pessoas.

Por essa lei, a partir de agora, fica difícil dar au
mento aos aposentados. Entretanto, os juros estão
garantidos.

Vivemos num mundo em que as pessoas foram
esquecidas" A prática do Governo Fernando Henrique
é o modelo por excelência, em todo o mundo, da polí
tica neoliberal. As pessoas passaram a ter pouca im
portância. O dinheiro arrecadado com tributos serve
fundamentalmente para o pagamento de juros e da
dívida pública, que, no Governo Fernando Henrique,
saltou de 60 para quase 500 bilhões.

Essa política privilegia fundamentalmente o sis
tema financ:eiro. Precisamos inverter esse quadro.
Este País tem de voltar a olhar as pessoas, as crian
ças, a saúde e principalmente seus aposentados.
Esse é um princípio básico da condição humana. O
Poder Público, o Estado, o Governo, todos precisam
ter essa compreensão. E nós, legisladores, temos de
ter esse posicionamento.

Vários parlamentares estão fazendo discursos
nesse sentido, provavelmente aqueles mais sensíveis
a essa questão. Entretanto, inúmeras leis aprovadas
por esta Casa não seguem essa linha e prejudicam a
saúde, a educação e fundamentalmente os aposenta
dos. Este Governo está enviando a esta Casa o sexto
projeto que poderá prejudicar os aposentados. É um
atrás do outro! (Palmas.) Se, à tarde, o Supremo Tri
bunal Federal disser que a lei é inconstitucional, um
burocrata vai correr para fazer outra e no dia seguinte
pela manhã a enviará a esta Casa, mudando apenas
três palavras. Por isso, precisamos fundamentalmen
te votar propostas claras que demonstrem o nosso
posicionamento.

Queremos citar rapidamente quatro propostas
que temos na Casa e que precisam ser votadas para
melhorar asituação dos aposentados. Primeiramen
te, temos de dizer "não" a esse projeto iníquo e ignó
bil, que que'r descontar dos aposentados a contribui
ção previdElnciária. Pertencemos à Comissão e va
mos votar contra o projeto. Temos a convicção de que
iremos sensibilizar o Congresso Nacional para conse
guir dele um posicionamento forte no sentido de dizer
"não" a eSSl6 projeto.

Por intermédio do nosso Líder, Deputado Miro
Teixeira, apresentamos mais dois projetos, e pedimos
aos colegas apoio para que tramitem com celeridade
na Casa. O primeiro fixa uma data base para o reajus
te. A Emenda nº 19 estabeleceu que tem de haver re
ajuste, mas é preciso fixar uma data base. Estamos
propondo 1ºde janeiro. O segundo refere-se à irredu
tibilidade dos salários dos aposentados. (Palmas.)
Estamos propondo que o limite passe para 20 salá
rios mínimos e que não haja irredutibilidade.

Compreendemos - e todos sabem - que quan
do alguém se aposenta as necessidades aumentam,



o SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A Presi
dência lembra a importância de todos os oradores
obedecerem ao horário para que todos possam fazer
uso da palavra.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Caio Ri·
ela, que falará pelo PTB.

O SR. CAiO RIELA (PTB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
nobres autores do requerimento desta sessão de ho
menagem, Deputados Paulo Paim e Arnaldo Faria de
Sá, senhoras e senhores, é com grande honra que ve
nho a esta tribuna homenagear, em nome do Partido
Trabalhista Brasileiro, os aposentados, homens e mu
lheres que contribuíram durante décadas para a
construção do nosso País e que, na velhice, merecem
todo o nosso apoio, respeito e gratidão.

Infelizmente, não é isso que se tem verificado
por parte do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Ao invés de apoio, respeito e gratidão, os aposenta
dos brasileiros têm sido alvo preferencial dos ataques
do Planalto, quando o tema são desafios econômicos
complexos, como a redução dos déficits fiscal e previ
denciário.

Nesses momentos, é freqüente o Governo partir
para uma saída fácil e covarde, apontando os apo
sentados como os grandes vilões das contas que não
fecham, acusando-os de causadores de "prejuízos" e
tratando-os com termos extremamente desrespeito
sos, como "fardo inútil" e "vagabundos".

Surgem, então, as tentativas de conseguir es
ses reC\Jf~,U::', ::,upkô:memares espoliando os modestos
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OS remédios custam mais, e essa idéia de que se pre- direitos conquistados por nossos aposentados: pro-
cisa de menos dinheiro não é verdadeira. postas indecentes como a cobrança de desconto pra-

Sr. Presidente, além disso, temos uma proposta, videnciário dos servidores públicos inativos e a proibi-
juntamente com o Deputado Paulo Paim, de elabora- ção de acúmulo dos benefícios relativos à pensão e à
ção de um estatuto para os idosos do País. (Palmas.) aposentadoria.
Da mesma forma que temos o Estatuto da Criança e A última novidade desagradável para os apo-
do Adolescente, que melhorou a vida da criança e do sentados foi a ameaça de desvinculação do piso sala-
adolescente no País, precisamos de um regulamento rial dos trabalhadores da ativa e pensionistas, inten-
para o idoso, que estabeleça seus direitos, que traga ção anunciada intempestivamente pelo porta-voz da
as questões ao debate e que possibilite realmente a Presidência George Lamaziere, no final do ano
este País fazer aquilo que é seu dever, e talvez a coisa passado, e rapidamente desmentida pelo Presidente
mais importante que um Governo possa fazer: cuidar Fernando Henrique Cardoso - desmentido que, obvi-
bem dos seus aposentados. amente, não encerra o assunto, uma vez que a tese

Obrigado a todos. (Palmas.) continua suscitando entusiasmados apoios dos seto
res mais conservadores do País.

Durante o discurso do Sr. Fernando
Coruja, o Sr. Arnaldo Faria de Sá, § 2fl do Hoje, quando estamos aqui reunidos para pres-
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca- tar tão merecida homenagem aos aposentados do
deira da presidência, que é ocupada pelo Brasil, eu não poderia deixar de registrar o veemente
Sr. Paulo Paim, § 29 do artigo 18 do Regi- repúdio contra essa proposta imoral que compromete
mento Interno. o poder aquisitivo da parcela mais vulnerável de nos

sa população. (Palmas.)
Apesar de todas as suas graves deficiências, a

Previdência tem funcionado como um dos mais eficien
tes instrumentos de justiça social no nosso País. Pes
quisa realizada recentemente pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada -IPEA revelou que em '1970 cerca
de 17,2% dos homens idosos e 79% das mulheres ido
sas não tinham qualquer fonte de renda. Em 1997, es
ses percentuais caíram para 3,8%, no caso dos ho
mens, e para 20%, no caso das mulheres.

Outro dado interessante revelado pelo estudo é
que o rendimento per capita de famílias com idosos é
de 323 reais, superior aos 282 reais per capita auferi
dos por famílias em que não há idosos. A pesquisa
também mostra que a idade média dos chefes de fa
mília sem idosos é de 38 anos, enquanto a dos chefes
de família com idosos é de 66 anos, revelando que o
chefe é o próprio idoso.

Isso significa, nobres colegas, que os beneficios
pagos pela Previdência, embora magros, estão ser
vindo para revalorizar o papel do idoso no espaço fa
miliar, o que tem uma enorme significaç80 ~~0ci8L Mas
não é difícil prever que a desvinculaç8.0 du piso sal13,
rial dos trabalhadores ativos e pensionistas represen
ta seriíssima ameaça ao poder aquisitivo dos aposen
tados.

Sempre que vai estabelecer o valor do novo sa
lário mínimo, o Governo fica espremido entre a pres
são do movimento dos trabalhadores, a exigir a pre
servação do poder aquisitivo do salário mínimo, e a
necessidade de não agravar o déficit da PrE"f!dência.
É o somatório jfqc
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ba definindo o novo valor do mínimo. Com a desvin- res envolvidos em desvios de dinheiro. E nós não ve-
culação, o piso salarial dos aposentados tenderá a mos nada, absolutamente nada! (Palmas.)
perder aceleradamente o seu valor. Os aposentados Quero também dizer aos senhores que existe
não têm poder de mobilização, nem mesmo dispõem um projeto Emgavetado nesta Casa há quase dez
do principal instrumento de pressão dos trabalhado- anos, na gaveta não sei de qual parlamentar, porque
res da ativa, que é a greve. Cansados e freqüente- somos 513 Deputados e 81 Senadores. É um projeto
mente doentes, tornar-se-ão alvo fácil para a ação de de autoria do nobre Presidente desta sessão, Depu-
governos que insistem em enxergar nos parcos bene- tado Paulo Paim, para extinguir o Senado da Repúbli-
fícios dos aposentados a melhor saída para solucio- ca. Não há nE3cessidade! (Palmas prolongadas.) Aqui,
nar o déficit da Previdência. Sr. Presidente, é a Casa do Povo, aqui estão os repre-

Nosso continente está repleto de exemplos de sentantes do povo. Do outro lado não estão represen-
nações em que os aposentados, privados de instru- tantes do povo, não. Aqui construímos para o povo e
mentos eficazes para a manutenção de seu poder lá derrubam, porque estão contra o povo. Por isso, o
aquisitivo, foram lançados repentinamente em cruel e povo tem de se levantar e acabar com o sistema bica-
degradante miséria durante os períodos de instabili- meral, acabar com o Senado, porque só esta Casa re-
dade econômica. presenta o povo. (Palmas.)

No Brasil, felizmente, apesar das grandes difi- Sr. Presidente, não adianta querermos falar bo-
cuIdades financeiras enfrentadas por toda a socieda- nito e dizer que está tudo bem, porque está péssimo,
de nas últimas décadas, estamos conseguindo asse- está mal, é uma maracutaia atrás da outra neste País!
gurar um tratamento digno, embora modesto, aos E quem paga a conta é a sociedade brasileira! (Pal-
nossos idosos. Mas esta é uma batalha que jamais mas.) Todos os dias estamos vendo essa pouca ver-
poderemos considerar definitivamente ganha, e o gonha nestel nosso País que os senhores construí-
Partido Trabalhista Brasileiro aproveita a oportunida- ramo Temos orgulho dos senhores. São pessoas hon-
de para reafirmar a todos os aposentados do Brasil o radas. Temos avós e pais que também são aposenta-
pleno apoio e a irrestrita solidariedade na luta pela dos e pensionistas. Chega de pagar a conta dessa
preservação dos seus direitos. gente incompetente que se instalou no País. Não vejo

Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Deputados, nesta ho- a hora de o povo afastá-los por meio do voto. (Palmas
menagem, eu, como Deputado do Rio Grande do Sul, prolongadas.)
há um ano nesta Casa, quero dizer que vejo e sinto, a Era o que eu tinha a dizer. Obrigado.
cada dia que passa, que este Governo está construin- (TEXTO ESCOIMADO DE EXPRESSÕES
do, sim, uma verdadeira desgraça para a Nação brasi- ANTI-REGIMENTAIS, CONFORME O ART. 17,
leira, porque cada instrumento que utiliza e cada ação INCISO V, fllLíNEA B, DO REGIMENTO INTERNO.)
que faz é justamente para sucatear, desvalorizar, des- O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) -
prestigiar aqueles que construíram o País do qual Com a palavra o Deputado José Antonio, pelo PSB.
hoje os senhores são representantes. (Palmas.) O SR. ,JOSÉ ANTONIO (PSB - MA. Sem revisão
Aqueles que estão construindo e mantendo o País do orador.) _. Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Deputados, Srs.
para que a destruição não continue, há seis anos, Senadores Geraldo Cândido e Bernardo Cabral aqui
como prêmio, não recebem aumento ou qualquer rea- presentes, representantes de associações de aposen-
juste salarial. (Palmas.) tados, senhores aposentados e pensionistas; come-

Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Deputados, aqueles ço, Sr. Presidente, Deputado Arnaldo Faria de Sá, que
que roubam a Pátria, que vão aos cofres públicos, agora preside os trabalhos, cumprimentando V. Ex!! e
que praticam desvios e pagamentos irregulares à o Deputado Paulo Paim por esta homenagem justa e
frente de órgãos públicos da nossa Nação, estão aí merecida a()s aposentados e pensionistas brasileiros.
tranqüilos. E não temos uma resposta deste Governo. Sr. Presidente, ao contrário do que disse numa
E são ministérios e ministérios que estão na mídia e de suas frases eloqüentes o eminente Deputado Caio
nas páginas dos principais jornais, que apontam os Riela, que me antecedeu na tribuna, os aposentados
desvios e o gasto de dinheiro público com irregulari- e pensionistas brasileiros não são alvo fácil do Gover-
dades. no. Os aposentados e pensionistas brasileiros, ape-

Não precisamos ir longe, Sr. Presidente, Sr"~ e sar de não estarem na ativa, têm poder de mobiliza-
Srs. Deputados; aqui, do outro lado, na outra Casa, no ção. Prova disso é a realização desta sessão. Graças
Senado da República, isso acontece. Vimos manche- à mobilização dessa classe, este plenário está repleto
tes da imprensa, em letras garrafais, sobre Senado- de aposentados e pensionistas.
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E mais, Sr. Presidente, prova disso já foi dada
antes. Recordo-me de um programa antigo da Rede
Globo de Televisão, o Fantástico, que veiculava maté
ria acerca dos 147%. Dizia aquele Ministro - e todos
sabemos quem era - que para os aposentados e pen
sionistas o Governo não iria dar o que na lei estava
previsto, o reajuste de 147%. O programa focalizava a
manifestação das associações de aposentados. O
que mais me chocou, porém, Sr. Presidente, foi o fato
de aposentados e pensionistas acorrerem a escritórios
de advocacia em todo o Brasil - e eles não subiam
pelos elevadores, porque não havia elevadores
suficientes, mas pelas escadas - para assinarem
procurações e ingressarem com ações na Justiça
contra a decisão do Governo de não pagar os 147%.

Na ocasião, eu exercia o cargo de Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Secção do
Maranhão, meu Estado. No dia seguinte, na primeira'
hora, reuni o Conselho da OAB. Propus aos conselhe
iros uma representação ao Ministério Público Federal
do Maranhão, que ingressaria com uma única ação,
uma ação civil pública. Dessa maneira todos os apo
sentados e pensionistas do meu Estado seriam aten
didos. Fui criticado pelos advogados maranheses.
Disseram eles que estávamos interferindo no seu tra
balho, mas eu tinha convicção de que estava fazendo
o melhor. Com essa mobilização, tinha certeza, have
ria um posicionamento do Poder Judiciário, que leva
ria a uma mudança. E teve início essa mudança com
aquele ato.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aposentados e
pensionistas, estamos diante de fato da mesma natu
reza. Teremos de fazer outra mobilização. O Governo
foi vencido cinco vezes no Congresso Nacional ao
apresentar propostas que exigiam a contribuição de
aposentados e pensionistas. Na última sessão legis
lativa extraordinária, na Legislatura passada, o Go
verno conseguiu o seu intento: aprovou a cobrança
previdenciária. Todavia, o Supremo Tribunal Federal,
em decisão unânime, julgou inconstitucional essa
contribuição. O Governo não desiste e envia nova
mente uma proposta de emenda à Constituição pre
vendo essa contribuição, que é tão inconstitucional
quanto a lei. Ela viola, como disse o Deputado Ubira
tan Aguiar, cláusulas pétreas, o direito adquirido e o
ato jurídico perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Nobre Deputado José Antonio, vou conceder somen
te mais um minuto a V. ExA Aviso aos Parlamentares
que os microfones não estão abertos para apartes,
em razão de acordo feito com a Mesa. Em virtude da

sessão do Congresso Nacional, só usarão da palavra
os oradores inscritos.

O SR. JOSÉ ANTONIO - Concluo, Sr. Presiden-
te.

Essa proposta de emenda à Constituição, repi
to, é tão inconstitucional quanto a lei que foi derruba
da. Além de violar o direito adquirido, estabelece essa
contribuição como uma forma de confisco. Uma con
tribuição sem causa? (Palmas.) A contribuição previ
denciária tem de ter uma contrapartida. Ela tem de
ser cobrada para dar, no futuro, uma aposentadoria,
uma pensão. E essa contribuição previdenciária não
significará uma segunda aposentadoria, uma segun·
da pensão. Portanto, essa proposta viola o art. 150, §
311 da Constituição, que prevê que o tributo não pode
ser uma forma de confisco.

A sociedade precisa mobilizar-se e pressionar
esta Casa para que essa emenda não seja admitida.
Só assim essa contribuição previdenciária não será
cobrada no futuro. (Palmas.)

Além desta homenagem, é preciso que esta
Casa e todas as suas Lideranças assumam o com·
promisso de não aprovar essa proposta, na verdade
uma proposta inconstitucional. Se este Governo tives
se pelos sonegadores da Previdência e de tributos a
mesma obsessão que tem pelos aposentados e pen
sionistas, as contas públicas estariam equilibradas.

É preciso mudar isso, Sr. Presidente. É preciso
mudar isso, senhores. Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. José Anto
nio, o Sr. Paulo Paim, § 2º do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá, § 2º do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Quero, com satisfação, registrar a presença do Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família,
Deputado Alceu Collares. Muito obrigado pela sua
presença. (Palmas.)

Com a palavra o Deputado Aldo Rebelo, repre
sentando o PCdoB, pejo estrito tempo regimental de
cinco minutos.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Arnaldo Faria de Sá, Sr. Deputado Paulo Paim, autor,
juntamente com o Presidente, do requerimento de
convocação desta sessão, minhas companheiras e
companheiros aposentados de todo o Brasil, começo
lendo para as senhoras e senhores a manchete da
página de economia, de 24 de janeiro, do jornal O



Até novembro do ano passado, os gastos com
juros chegaram a 94,4 bilhões, correspondendo a
66 5% dos 142 bilhões de reais da arrecadação re
co~de obtida pela União com impostos e contribui
ções em todo ano de 1999.

Esta é uma das faces desse Governo e do nos
so País.

O jornal Folha de S.Paulo, edição do mesmo
dia, revela uma outra face desse Governo e dessa po
lítica construída por eJe, uma política iníqua, injusta e
cruel com a maioria do nosso povo. Segundo a man
chete da Folha de S.Paulo, FHC gastará em publici
dade mais do que em estradas. Segundo esse jornal,
o Governo prevê um gasto de 650 milhões de reais
em publicidade; de acordo com o Ministro Andréa Ma
tarazzo, Secretário de Comunicação, desse montan
te 550 milhões vêm das estatais que ainda restam
s~b controle do Governo - boa parte delas já foi ven
dida para pagar os juros de uma dívida que o Governo
não consegue controlar, mas, enquanto há estatais,
esse mesmo Governo que as acusa de improdutivas
e a seus trabalhadores de parasitas e corporativistas,
esse mesmo Governo criminoso, safado, irresponsá
vel, utiliza-as para saciar sua fome de publicidade e
de propaganda.

Isso porque o próprio Secretário de Comunica
ção reconhece que fazer propaganda para esse Go
verno é muito difícil, requer muito dinheiro. Claro, é
preciso comprar os meios de comunicação, colocar
os jornais e as televisões contra os aposentados, con
tra os funcionários públicos, colocar os meios de co
municação contra os trabalhadores e o movimento
sindical. É isso que, infelizmente, os monopólios da
mídia promovem em nosso País: a transformação do
termo "aposentado" em sinônimo de parasita, de inú
til, quando, na verdade, o parasitismo é exercido no
País por esse Governo, pejas multinacionais que re
metem bilhões de dólares de lucro por ano para o ex
terior.

Só a empresa Coca-cola remeteu 700 milhões
de dólares de lucro em um semestre, misturando

Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Quinta-feira 27 03815

Globo, a que recorro justamente por ser o porta-voz água podre com uma solução importada para fabricar
insuspeito de toda essa política que combatemos. o produto que distribui nos pontos de venda pelo País
Não leio, aqui, matéria de um jornal dos aposentados, afora. A General Motors, enquanto demite trabalha-
nem do sindicato, nem da CUT, nem da Oposição. dores brasileiros, também exportou 600 milhões de

O Globo revela o seguinte: dólares de lucro em apenas um semestre.
Sr. Presidente, quero encerrar dentro do meu

Juros: O Governo gastou 66,5% do tempo, dizendo: minhas senhoras e meus senhores,
que arrecadou. Até novembro de 99, a meus estimados companheiros, não tenho dúvida da
União usou R$94 bilhões para pagar serviço justeza das suas reivindicações. E aqui, nesta Casa,
da dívida, contra receita de R$142 bilhões faremos de tudo para impedir que mais outro crime, o
em todo o ano. do confisco, seja perpetrado contra os aposentados

do nosso País.

Parabéns pela luta e pela mobilização. Muito
obrigado. (Palmas prolongadas. Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - A
Presidência agradece ao nobre Deputado Aldo Rebe
lo a observância do tempo regimental.

Em virtude de acordo feito com a Mesa do Con
gresso Nacional, já deveríamos ter encerrado esta
sessão de homenagem. Mas ainda temos três orado
res inscritos, a quem peço que cumpram o tempo
para que possamos mostrar a todo o País a força e a
pujança dos aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - A
Presidência registra a presença do Sr. José Alves de
Sena, Presidente da Unacon; do Sr. Edivaldo Bernar
do de Lima, representante do Sindicato dos Servido
res Públicos Federais de Goiás; da Prof!! Hiolanda Lo
pes Carvalho, Diretora Executiva do Sindicato dos
Professores Aposentados do DF; da Profi Hélia Gue
des Diretora da Secretaria dos Aposentados do DF;, .
do Sr. Jair Cesário da Silva, Presidente da Associa
ção dos Delegados de Polícia do Brasil; do Sr. Paulo
Gil Holck Introini, Presidente da UNAFISCO
SINDICAL·- Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do DF; do Dr. Faid e srª Regina,
representantes do Sindicato Nacional dos Agentes de
Inspeção do Trabalho; e do Deputado Paulo Delgado,
Vice-Presidente da Comissão de Relações Exteriores.
Muito obrigado pela presença de V. Ex!!, Deputado
Paulo Delgado. Receba nossos aplausos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a. palavra ao nobre Deputado Bispo Rodri
gues, que falará pelo Bloco Parlamentar PUPSTIPSL.

- A PrE~sidência solicita respeito ao tempo, para
não termos de encerrar a sessão sem que todos os
inscritos se tenham manifestado.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, senhoras e
senhores representantes das entidades que congre
gam pensionistas e aposentados, há alguns anos to-
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mei um táxi, em São Paulo, por volta das 22h, e pedi
ao motorista que me levasse ao aeroporto. O motoris
ta era um senhor de 72 anos de idade. Perguntei-lhe
por que, mesmo com aquela idade, trabalhava até
aquela hora. Ele disse: "Meu filho, vim para São Paulo
há muitos anos, cheio de disposição e de força. Mas
há poucos dias Collor confiscou minha poupança e eu
havia vendido tudo o que tinha para voltar para a mi
nha terra. Nesse ínterim, ele confiscou meu dinheiro e
agora só me resta, aos 72 anos de idade, com hemor
róidas, com problemas nos rins e na coluna, dirigir um
táxi".

Meus amigos, senhores e senhoras, a imprensa
tenta passar a imagem de um aposentado que ganha
bem, é feliz, rico, mora bem e vive às custas do Go
verno, o que é uma grande mentira. A maioria dos
nossos aposentados está doente, tem um péssimo
atendimento e ganha muito mal. Mas isso não é publi
cado.

Há nesta Casa, porém, um grupo de Deputados
lutando bravamente para que os senhores aposenta
dos não sejam roubados em seu direito adquirido de
aposentadoria. (Palmas.)

Não se fala a verdade sobre o déficit da Previ
dência. Não se diz que foi causado pelo sonho mega
lomaníaco de certos governantes que quiseram cons
truir a Transamazônica com o dinheiro da Previdên
cia; não se diz que a Ponte Rio-Niter6i, dada aos es
trangeiros, que agora estão cobrando alto pedágio, foi
construída com o dinheiro da Previdência; não se diz
que hidrelétricas que estão sendo dadas aos estran
geiros foram construídas com o dinheiro da Previdên
cia; não se diz que o dinheiro da Previdência foi usado
para efetuar o pagamento de juros aos estrangeiros; e
não se diz que várias estatais que estão sendo doa
das aos estrangeiros foram construídas com o dinhei
ro da Previdência.

Odéficit da Previdência não decorre do justo be
nefício pago aos aposentados, conforme reconhecido
pelo Supremo Tribunal Federal. Esse déficit ocorre
porque todo louco que governa este País, para perpe
tuar seu nome no altar da ignorância, quer fazer com
o dinheiro da Previdência grandes obras, que deve
riam ser realizadas apenas se houvesse recursos ex
cedentes. Nós mesmos s6 investimos em nossas ca
sas quando temos condições. Mas esses governan
tes, ao contrário, querem construir grandes estradas,
pontes, viadutos e realizar outras obras com o dinhei
ro sacado da Previdência. Depois alegam, para tomar
dinheiro dos aposentados, que a Previdência tem
déficit. (Palmas.)

Aproveito o minuto que ainda me resta para di
zer que os senhores estão aposentados, mas não es
tão fora da luta pelos seus direitos. Os senhores po
dem ajudar, a nós do Partido Liberal e a outros Depu
tados da Oposição, a vencermos esta luta. Como? Na
última vez em que os Deputados votaram contra os
aposentados, aprovando a contribuição de aposenta
dos e pensionistas, vi Deputado Federal votar choran
do, dizendo que a mãe lhe havia pedido que votasse
contra o projeto, mas ele teria de obedecer ao Gover
no, porque não podia perder seus cargos. Quero dizer
que os senhores estão sendo chamados, hoje, para
lutar. É a luta da luz contra as trevas, é a luta que de
verá esclarecer ao eleitor quais os Deputados que es
tão aprovando que roubem o dinheiro do aposentado.
(Palmas.)

Talvez os senhores não tenham - como aquele
velho de 72 anos que dirigia um táxi em São Paulo - a
força da juventude, mas os senhores têm a força da
sabedoria, que poderá levá-los para a frente de uma
igreja, de um sindicato, de uma fábrica, de uma feira,
para dizerem: aquele Deputado da nossa região vo
tou contra a gente; não votem nele. (Palmas.)

E quero esclarecer, em quinze segundos, por
que alguns Deputados vão votar contra os senhores:
porque muitos têm vários cargos de diretorias e não
podem perdê-los, não podem nem atender ao pedido
de suas próprias mães, senão perderiam seus car
gos.

Deus abençoe os aposentados e abençoe o
Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Agradeço ao Deputado Bispo Rodrigues por não ter
excedido o seu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Registro a presença do Deputado Antonio Palocci, Vi
ce-Presidente da Comissão Especial da Reforma Tri
butária.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra ao Deputado Pedro Eugênio, pelo
PPS. (Palmas.)

Solicito a S. Exi! que respeite o tempo regimen-
tal.

O SR. PEDRO EUGêNIO (PPS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado
Arnaldo Faria de Sá, e Sr. Deputado Paulo Paim, au
tores desta sessão de homenagem, Sr!! e Srs. Depu
tados, lideranças ligadas ao movimento dos aposen
tados aqui presentes, senhoras e senhores aposenta
dos, inicialmente, eu gostaria de fazer uma homena
gem a todos aqueles que aqui estão nesta digna luta
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pelo direito básico de receber em vida o resultado do
que foi cultivado no dia-a-dia de trabalho, durante tan
tos anos. Difícil é encontrar luta mais digna do que
esta que está sendo travada por todos nós e come
morada nesta sessão de homenagem.

Passo a fazer algumas considerações sobre o
assunto, em particular sobre a tentativa do Governo
de estabelecer desconto previdenciário para os ina
tivos. Esse desconto é inaceitável sob todos os as
pectos: constitucional, técnico, ético e econômico.
Sob todos esses pontos de vista, tal iniciativa não tem
consistência.

Não vou falar do ponto de vista constitucional, já
abordado por vários de nossos companheiros, mas
do ponto de vista técnico. Tecnicamente, cobrar con
tribuição previdenciária de aposentados que já contri
buíram quando na ativa é uma contradição. O regime
de caixa, o vigente, baseia-se no conceito de que os
trabalhadores ativos contribuem hoje para sustentar
os atuais aposentados, juntando-se às suas contribui
ções as dos empregadores, sejam privados ou pú
blicos. Procurar junto aos já aposentados novos recursos
para a Previdência jamais poderá ser visto como sen
do tecnicamente uma contribuição previdenciária,
mas, sim, a redução pura e simples dos benefícios
garantidos anteriormente. (Palmas.)

Do ponto de vista ético também é inaceitável tal
desconto sobre os aposentados, por reduzir os bene
fícios de longa monta e legalmente conquistados. No
Regime Geral (INSS) são cerca de 18 milhões os be
neficiários, dos quais 16 milhões recebem até 4 salá
rios mínimos, faixa aproximada que o Governo quer
isentar. Restam cerca de 2 milhões que teriam seus
benefícios descontados, pessoas que recebem entre
4 e 10 salários mínimos - longe de constituir um be
nefício elevado. No Regime Próprio (servidores públi
cos) são cerca de 900 mil os beneficiários. A maioria
encontra-se no Poder Executivo (cerca de 882 mil),
onde o salário médio de aposentadoria é de
R$1.740,00 para os civis e R$2.341 ,00 para os milita
res. É ai que se concentra a maioria dos que terão
suas aposentadorias reduzidas, já que os detentores
dos maiores benefícios estão nos Poderes Legislativo
e Judiciário, mas são apenas cerca de 31 mil. Esses,
cujos benefícios médios são realmente altos, não irão
gerar grandes receitas, mas estão sendo usados
como faísca pelo Governo, que procura vender a idéia
de que a medida é para combater marajás. Assim,
uma ampla parcela de beneficiários de faixas peque
nas e médias seria atingida, passando a sofrer dificul
dades ainda maiores para manterseu padrão de vida,

que já vem sendo reduzido pela inflação acumulada,
ao longo de cinco anos, sem reajuste. (Palmas.)

Economicamente, meus amigos e minhas ami
gas, a medida também é inconsistente. Analisando
dados de 1998, temos que o Regime Geral arrecadou
61 bilhões dE~ reais e gastou 63, e o regime próprio do
Governo Fecleral pagou 20,7 e teve receita de apenas
2,5 bilhões de reais. O conjunto dos dois regimes,
portanto, apresentou um déficit aparente de R$20,2
bilhões. Mas, na realidade, a maior parte dessa ne
cessidade de financiamento não é déficit. Isso porque
o Governo Federal não recolhe a sua parte para a pre
vidência de seus funcionários, nem recupera, no pre
sente, a diferença de caixa, a maior ocorrida no Regi
me Próprio no passado, e recolhida ao Tesouro. O Re
gime Geral, portanto, está equilibrado, ainda mais se
sabemos que está sendo descontado 20% das contri
buições por meio do famigerado FEF, hoje denomina
do DRU, porque esta Casa, infelizmente, dobrou-se
ao Executivo e aprovou-o. (Palmas.)

Com o desconto dos inativos, o Governo Federal
espera arreGadar cerca de R$2 bilhões. Não resolve o
problema e causa grande injustiça. Não elimina privi
légios de relativamente poucos e penaliza muitos.
Enfim, não ,ataca as verdadeiras causas dos proble
mas da previdência e da economia brasileira.

O Regime Geral é equilibrado, o regime próprio
tem uma diferença, mas essa diferença não é déficit.
É uma falácia dizer que isso é déficit, PC?rque o regime
é de caixa; porque, no passado, o que sobrou foi para
o Tesouro Nacional. Agora, o que eventualmente es
taria faltando é obrigação do Tesouro complementar,
porque o re'gime é de caixa, e o Tesouro, como repre
sentante do empregador, tem obrigação de contribuir.

Senhoras e senhores, a crise da economia bra
sileira tem origem não na Previdência, porque as con
tas públicas no Brasil estão gerando um superávit pri
mário; ou seja, fora os encargos com a dívida, tem so
brado arrecadação em face de todas as despesas, in
clusive as da Previdência. Como exemplo temos que,
até outubro de 1999, o setor público acumulou supe
rávit primário de 32 bilhões de reais. Surge o déficit
quando ao referido superávit se acrescenta o paga
mento de juros da dívida pública, que, no período,
apresentou o absurdo valor nominal de 124 bilhões.
Observem que em pouco menos de um mês o paga
mento de juros da dívida representa todo o alegado
déficit da Previdência em 1998! Isso, sim, sufoca a
economia, gera desemprego, induz à elevadíssima
taxa de informalidade que, por sua vez, retira da Pre
vidência urna receita que deveria existir.



o SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Ao tempo em que parabeni~

zo os autores do requerimento desta homenagem,
Deputado Arnaldo Faria de Sá, do nosso partido, e
Deputado Paulo Paim, quero saudar as Sr!! e Srs.
Deputados presentes e os queridos amigos que ilus-
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A sarda, portanto, não é penalizar os mais fra- Não podemos permitir que os nossos aposenta-
cos, mas enfrentar o FMI e o capital financeiro. Para o dos fiquem alheios ao jogo polrtico, tanto pelo que po-
bem do Pars, vamos à luta, meus amigos. (Palmas.) dem fazer quanto pelo que podem ensinar.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Portanto, em um momento em que devemos in-
Agradeço ao Deputado Pedro Eugênio. centivar o crescimento cultural das pessoas, e muitos

Quero ainda cumprimentar vários Parlamenta- não se dão tempo de ensinar às nossas crianças e jo-
vens, por que não darmos oportunidades aos músi

res presentes no plenário que, entendendo ser Iimita-
cos, atores, escritores, professores e escultoras apo-

do o tempo da sessão, não se manifestaram. sentados que atuem nessa área? Por que não dele-
Quero também registrar a presença dos garmos aos aposentados essa responsabilidade e

Deputados Maria Abadia, Regia Cavalcante, Feman- essa oportunidade?
do Ferro, Vivaldo Barbosa, Themfstocles Sampaio, Sob os aspectos econômicos, os grandes arte-
Waldir Pires, José Genorno, e conceder a palavra, por sãos do ferro, da madeira e de várias outras áreas es-
um minuto, aos Deputados Professor Luizinho e Ro- tão colocados fora do jogo, fora de ação, como se não
berto Argenta. A Presidência tem de encerrar os tra- tivessem muito para ensinar. Que idoso não gostaria
balhos às 11 h. de poder transmitir seus ensinamentos aos jovens?

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Ensinar a preparar um vinho de alta qualidade, pratos
Com a palavra o Deputado Roberto Argenta, pelo e doces especiais e tantos outros negócios poderiam
PHDBS. ser estimulados pelos nossos idosos e aposentados

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS _ RS. para gerar novos empregos e oportunidades.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parla- Aliás, em nosso País, são muitos os que vivem
mentares e demais pessoas presentes no plenário, na dependência dos "velhos" aposentados. Devemos
antes de tudo, quero parabenizar os Deputados valorizar os nossos aposentados, incentivá-los a con-
Arnaldo Faria de Sá e Paulo Paim pela bela idéia que tinuar produzindo, a transmitir os seus conhecimen-
tiveram de homenagear os aposentados. tos, estimular as pessoas a aumentarem a sua renda

e passarem a viver com dignidade. Precisamos man-
Quero destacar aspecto que considero extre- ter uma aposentadoria digna, também, para os que

mamente relevante, que é a valorização da capacida- construrram esta grande Nação. Agindo assim, esta-
de e da inteligência das pessoas idosas. Qual 0-apo- remos auxiliando na transformação da vida dos apo-
sentado, qual o idoso que não gostaria de passar o sentados, para que possam viver a "terceira idade"
conhecimento adquirido durante sua vida aos jovens, com felicidade, tornando-se protagonistas políticos,
aos adolescentes? econômicos e sociais.

É importante, como Parlamentares, pensarmos É esta a grande tarefa que nos aguarda: valori-
na importância da transmissão desse conhecimento zar o ser humano, perceber o que cada cidadão, nas
aos jovens, da valorização da inteligência e da sabe~ diversas fases de suas vidas, tem a nos trazer, fazen-
doria dos aposentados. do com que deixem de ser apenas números para se

Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, em um tornarem forças complementares e essenciais de
momento de grandes desafios, como este pelo qual nossa sociedade.
passa a sociedade brasileira atual, muitas vezes nos Muito obrigado. (Palmas.)
esquecemos de recorrer ao manancial enorme de in- O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - A
teligência e experiência de nossos aposentados e Presidência registra a presença dos Deputados José
idosos, tanto no aspecto político como no econômico Roberto Batochio e Ricardo Berzoini.
e social. O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -

Sob o aspecto político, devemos estimular os Com a palavra, pela ordem, o Deputado Simão Ses-
aposentados a ocuparem posições protagonistas, co- sim.
locando os seus conhecimentos a serviço da Nação.
A força e disposição dos jovens deve complemen
tar-se com a sabedoria e experiência que a vida pro
porcionou à chamada "terceira idade-o Dessa forma, a
evolução social tende a acontecer de forma mais rápi
da e econômica.



Aposentados

Fernando Henrique Cardoso

O discurso oficial sobre as questões sociais no
Brasil é sempre o mesmo: a meta é o homem; sem de
senvolvimento soCial, o crescimento econômico serve
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tram e enobrecem esta Casa, os nossos aposenta- aposentados e representantes de entidades, Sr!! e
dos, dizendo do orgulho e da satisfação em poder ho- Srs. Parlamentares, não tenho muito a falar.
menageá-Ios neste dia. Quero apenas registrar trechos de um artigo,

Afinal de contas, ninguém melhor do que nós que reproduzo aqui:
conhece tão bem o significado desta data. Jovem ou O discurso oficial sobre as questões
não, todos nós, Deputados e Senadores, de alguma sociais no Brasil é sempre o mesmo. (...) Na
forma temos algum tipo de comprometimento, positi- prática, qualquer melhoria efetiva da condi-
vo ou negativo, em relação aos ditames que regem a ção de vida dos mais pobres sofre os efeitos
vida dessa parcela da sociedade brasileira. da. conspiração silenciosa que leva ao pos-

Por isso mesmo, entendo que mais feliz ainda tergamento, ao descumprimento da lei e até
estaríamos se, na oportunidade desta homenagem, da Constituição.
estivéssemos também fazendo um exame de cons- Ainda agora, o Governo, sob o pretex-
ciência, uma reflexão mais profunda sobre o que de to de privatizar os serviços da Previdência e
fato temos a festejar no dia de hoje. da assistência à saúde para torná-los mais

Precisamos unir-nos, pedir a Deus que nos ilu- eficientes, apenas dificulta e impede que se-
mine para garantir os direitos adquiridos pelos apo- jam cumpridas as diretrizes traçadas pela
sentados. Constituição de 88.

(...) Em vez de seguir a lei, o Governo
Muito obrigado, Sr. Presidente. propõe alternativas não discutidas pela
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - sociedade para entregar um "mercado" de

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Édison Andri- 10 bilhões de dólares. Por meio do merca-
no. do, setores privados incumbir-se-iam das

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Pela or- questões que hoje o INSS, ao lado de ou-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres tros órgãos públicos; tem como missão
Sf!! e Srs. Deputados, senhoras e senhores pensio- cumprir e cujo financiamento já não existe.
nistas e aposentados de todo o Brasil, quero trazer o Não é diferente o tratamento dado aos
meu apoio e o de Santa Catarina a essa categoria aposentados. (...)
que tanto contribuiu para o engrandecimento do Diante disso, o PSDB impetrou ação
Brasil e dizer que nunca os senhores precisaram tan- judicial contra o Executivo. (...)
to do Congresso Nacional como neste momento, Só que assim é demais! Ainda há justi-
quando esta Casa é o verdadeiro cartório homologa- ça no País. A vontade do Legislativo e a le-
dor dos atos do Chefe do Poder Executivo, geralmen- tl'a da Constituição terão de ser respeitadas,
te a favor do sistema financeiro, e muitas vezes do sis- dando-se ao aposentado o que lhe é devido.
tema financeiro internacional. As decisões do Judiciário são claras. É inútil

Os aposentados e pensionistas brasileiros pre- o recurso do Ministério da Previdência con-
cisam do apoio dos Parlamentares do Congresso Na- tra elas. O Governo deve pagar e ponto fi-
cional na luta para evitar que voltem a ter descontada na!.
a contribuição para a Previdência Social, para a qual Assina Fernando Henrique Cardoso.
já contribuíram durante a sua vida de trabalho. Agora QUBro que se registre este artigo do Presidente
mesmo, o Governo ameaça mexer na CLT com a in- da República, como testemunho do cinismo e da
tenção de retirar direitos dos trabalhadores. mentira de quem esqueceu o que escreveu no passa-

Não é possível que o Governo continue a res- do. (Palmas.)
ponsabilizar o servidor pelo fracasso da Previdência, Muito obrigado, Sr. Presidente.
quando sabemos que o mal está em outro lugar, não ARTIGO A QUE SE REFERE O
nas pensões e aposentadorias. ORADOR:

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Fernan
do Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
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apenas para concentrar a renda, "neste governo"
far-se-á "tudo pelo social".

Na prática! qualquer melhoria efetiva da condi
ção de vida doJmais pobres sofre os efeitos da cons
piração silenciosa que leva ao postergamento, ao
descumprimento da lei e até da Constituição.

Aindajclgora, o Governo, sob o pretexto de priva
tizar os sel"iços da previdência e de assistência à sa
úde parCo/torná-los mais eficientes, apenas dificulta e
impede/que sejam cumpridas as diretrizes traçadas

I
pela Ç/0nstituição de 88. A Constituição criou um ver-
dad~lto sistema de seguridade social, universalizan
do -os benefícios e assegurando condições mínimas
para o tratamento integrado das questões de saúde,
previdência e assistência social.

Em vários pronunciamentos, o Senador Almir
Gabriel, do PSDB, mostrou que o Governo Collor vem
procrastinando a execução do que a Constituição
prescreve. Em vez de seguir a lei, o Governo propõe
alternativas não discutidas pela sociedade para abrir
um "mercado" de 10 bilhões de dólares. Por meio do
mercado, setores privados incumbir-se-iam das ques
tões que hoje o INSS, ao lado de outros órgãos públi
cos, tem por missão cumprir e cujo financiamento já
existe.

Não é diferente o tratamento dado aos aposen
tados. O Deputado Paulo Hartung, falando pela lide
rança do PSDB - e não é essa a única voz a protestar
no Congresso -, denunciou oportunamente o siste
mático desrespeito da Constituição no tratamento
dado aos aposentados: desde abril de 1990 o Gover
no deveria ter enviado ao Congresso os projetos de
lei regulamentando os planos de custeio e benefícios
da Previdência, os quais não foram aprovados pelo
Congresso em setembro de 1990, que regulamenta
vam a mesma matéria;

- enviou medida provisória em setembro de
1990, concedendo os benefícios só a partir de janeiro
de 91.

Diante disso, o PSDB impetrou ação judicial
contra o Executivo, e o Congresso reagiu fazendo
uma modificação profunda na medida provisória,
obrigando o Governo a colocar em vigência imediata
os benefícios previdenciários assegurados pela
Constituição. Entre esses, o piso de um salário míni
mo para todos os aposentados (medida que benefi
cia, sobretudo, os aposentados do campo); a corre
ção de todos os salários de contribuição; a equipara
ção no tratamento dos trabalhadores rurais com os
urbanos etc.

O presidente vetou novamente o projeto. Sob
pressão de decisões do Judiciário, enviou, em abril de

91, novos projetos regulamentando os planos de
custeio e benefício, que foram aprovados em julho
deste ano depois de ampla negociação. Mesmo as~

sim, o Governo voltou à carga: reajustou os limites de
incidência mínima e máxima das contribuições em
147% e quer reajustar em apenas 54,64%, a partir de
setembro de 91, as aposentadorias e pensões.

É só o que faltava. Depois de colocar os obstá~
culos que pôde à regulamentação da Constituição,
aprova uma lei (de n2 8.212) e agora quer contrariar
flagrantemente esta mesma lei que diz que "os valo
res do salário de contribuição serão reajustados (...)
na mesma data e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios da prestação continua
da da Previdência Social".

Tudo pelo social.

Só que assim é demais. Ainda há Justiça no
País. A vontade do Legislativo e a letra da Constitui
ção terão de ser respeitadas, dando-se ao aposenta
do o que lhe é devido. As decisões do Judiciário são
claras. É inútil o recurso do Ministério da Previdência
contra elas. O Governo deve pagar e ponto final.

OS APOSENTADOS E A PREVID~NCIA

Fernando Henrique Cardoso

Está em pauta no Senado a nova lei da Previ
dência Social. O projeto modifica em pontos impor
tantes a questão previdenciária. Vejamos alguns de
les.

Em primeiro lugar, instituiu-se o comando cole
giado da previdência por meio de um conselho nacio
nal composto por representantes do Governo federal,
dos aposentados e pensionistas, dos trabalhadores
em atividade, de empresários e de especialistas em
política social. O controle mais direto da Previdência,
com a participação tripartite - governD, empresas e
trabalhadores - na linha proposta pelo Governador
Montoro precisa e pode ser aperfeiçoada. Mas um pri
meiro passo nesta direção será dado pela nova lei.

Mais importante ainda, corrige-se enorme injus
tiça com respeito às aposentadorias pagas ao traba
lhador rural. Até hoje eles percebem apenas meio sa
lário mínimo. O novo projeto - obedecendo à Consti
tuição - determina que ninguém poderá receber me
nos do que um salário mínimo. Antiga luta da Contag,
essa reivindicação passa a ser lei.

Quanto aos aposentados em geral, a Constitui
ção já havia determinado que eles teriam suas
pensões e benefícios reajustados pelo número de
salários mínimos a que correspondiam na data da
aposentadoria. Mais ainda, seriam reajustados pelos
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aumentos dos salários mínimos, até a aprovação do
novo plano de custeio da Previdência.

De acordo com a Constituição, a partir da nova
lei, o salário mínimo não poderá mais servir de base
para aumentos (art. 79, inciso IV). Por que isso? Por
que o Congresso deseja aumentos maiores do salário
mínimo para corrigir a distorção fundamental do País:
os que ganham salário mínimo vivem sufocados pela
miséria. Por isso mesmo a lei salarial (graças à ação
das lideranças do PSDB que negociaram com o Go
verno a manutenção dessa vantagem) obriga o rea
justamento bimensal de 6,09% do salário mínimo, au
mentando-o acima da inflação.

Isso não quer dizer que os demais salários não
devam aumentar, até porque o aumento do mínimo se
refletirá sobre o conjunto dos salários. Nem quer dizer
que as pensões e benefícios dos aposentados não
de"am ser corrigidos. Devem e terão de ser: o inciso
IV, do art. 12 da nova lei da Previdência assegura a"ir
redutibilidade do valor dos benefícios" e o projeto as
segura no art. 36 que a correção será feita pelo índice
do Dieese.

Entretanto, assim como é justo que os aposen
tados tenham suas pensões corrigidas e assegura
das pela equivalência com o salário mínimo da época
da aposentadoria. é mais do que justo que o salário
mínimo suba mais depressa do que qualquer outra re
muneração na sociedade.

Pergunta-se: e os trabalhadores que vierem a se
aposentar daqui para frente? Pois bem, a partir da
aprovação da nova lei da Previdência, o cálculo da
aposentadoria será feito tomando como base os paga
mentos haviclos nos últimos 36 meses corrigidos da in
flação e não, como antes, com base nos 24 meses an
teriores, corrigindo-se apenas o ano anterior ao último.
Nesse caso, obviamente, a aposentadoria era corroída
pela inflação e, sem a correção correspondente, havia
um assalto ao bolso do aposentado.

A lei possui imperfeições. Por exemplo: limita a
dez salários o máximo do benefício da aposentadoria.
Nesse, como em outros casos, o PSDB se dispõe a
votar com urgência leis específicas que corrijam as in
justiças. Mas decidimos votar o projeto que veio da
Câmara porque achamos que ele beneficiará milhões
de trabalhadores. Se não conseguirmos aprová-lo
terá sido pela ação contrária do Governo e pela au
sência de senadores de partidos que, apesarde esta
rem afavol' do projeto, não conseguem mobilizar seus
parl"I'''~9ntares.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Com a palavra. pela ordem, a Deputada Rita Camata.

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, De
putado Arnaldo Faria de Sá, representantes de enti
dades de aposentados e pensionistas, companheiras
e companhl~iros, quero associar-me a todos os orado
res em seus pronunciamentos feitos desta tribuna e
dizer do respeito, do carinho e do compromisso reno
vado de respeitar os direitos adquiridos de todos os
aposentados e pensionistas do nosso País. (Palmas.)

Aqui, se manifestaram Parlamentares de todos
os partidos políticos. Quero fazer uma convocação
para que todos esses Parlamentares, comprometidos
com os aposentados e com os pensionistas, que tan
to contribuíram para o desenvolvimento dos nossos
estados e do nosso País, mantenham o compromis
so, junto aos seus partidos, de lutar, brigar e garantir
que a PEC n2 136 será derrotada mais uma vez pelo
Congresso Nacional, em nome dos aposentados e
pensionistas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
S~ e Srs. Deputados, Sr!! e Srs. Convidados, a Presi
dência da Casa presta, nesta oportunidade, o devido
tributo de reconhecimento aos aposentados brasilei
ros. Solidariza-se com essa categoria, que tem sido
submetidal a constantes ameaças e efetivos prejuí
zos.

Infelizmente, neste final de século, caracteriza
do pela submissão dos governos nacionais às imposi
ções de um capitalismo cada vez mais selvagem, me
nor consideração se confere aos seres humanos.
Assim, enquanto se assiste à redução da presença
do Estadc> até mesmo no desempenho de suas fun
ções sociais, tornou-se corrente, entre outras práti
cas, atribuir aos trabalhadores, ativos ou inativos, a
responsabilidade sobre uma situação que, na verda
de, não foi criada por eles.

Ao saudar o Dia Nacional do Aposentado, cabe,
pois, rejeitar as injustiças, as sempre impróprias ge
neralizaçt5es, os sacrifícios eos prejuízos sofridos por
um numeroso contingente de pessoas que dependem
da Previdência Social.

Não é possível aceitar que forças alheias à reali
dade nacional dêem, como retribuição a um passado
de dedicação e trabalho, tratamento tão desrespeito
so aos aposentados, que já foram sacrificados ao ex
tremo pelas crises e problemas do País e não podem
suportar mais novas medidas de arrocho.

O ,entendimento sobre a necessidade de se
proceder a reformulações do sistema não pode, com
efeito, inibir o espírito de solidariedade, a sensibilida
de humana e, sobretudo, a consciência e o dever com
relação li justiça social.
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Impõe-se notar que nem os trabalhadores em
atividade nem os aposentados que efetuaram regu
larmente as suas contribuições são os responsáveis
pelo rombo de caixa da Previdência. Aposentadorias
especiais, incorporações de várias categorias no sis
tema sem contrapartida de contribuições e até o regi
me de autônomos podem ser identificados entre os
muitos fatores que concorreram para o esgotamento
da receita previdenciária.

As facilidades criadas para a comprovação de tra
balho rural terminaram permitindo que filhos de fazen
deiros passassem a recorrer a tal soma de tempo de
trabalho rural como artifício para obtenção de aposenta
dorias mais precoces por tempo de serviço no setor ur
bano, inclusive nos regimes especiais do serviço públi
co, com benefícios superiores às contribuições.

Outra das generosas concessões feitas sem
cálculo do impacto e sem provisão da receita foi a ex
tensão da aposentadoria integral a milhares de cele
tistas que trabalharam no serviço público. Como se
não bastasse, autorizou-se a devolução das contribui
ções que eles tinham pago a fundos de pensão. Sem
dúvida, atualmente, muitas correções precisam ser
promovidas e, nesse sentido, em vez de perseguir as
vítimas e sacrificá-Ias ainda mais, cumpre identificar o
combate às verdadeiras e principais causas da falên
cia do regime, os erros produzidos por uma série de
decisões políticas, bem como as fraudes e desvios de
recursos previdenciários para atendimentos a outras
finalidades.

Assume caráter primordial, portanto, para que se
processe uma autêntica reforma da Previdência, tam
bém a adoção de medidas que visam evitar desperdí
cios, fortalecer os instrumentos de fiscalização e
controle e punir com rigor os fraudadores e os empresá
rios que sonegam o INSS. Afinal, preservara integrida
de e a confiabilidade do instituto da seguridade social,
garantindo o atingimento de seus objetivos legais e es
pecíficos, constitui um dos pilares imprescindíveis para
a plena sustentação da cidadania, como efetiva, ne
cessária, justa e recíproca relação entre o Estado e o
cidadão, prevendo o cumprimento de deveres e o cor
respondente gozo de direitos civis e polfticos.

A propósito, qual o papel que compete especial
mente ao Poder Legislativo desempenhar? Agir em
conformidade com a vontade democrática da maioria,
como fiel representante e defensor dos legítimos
direitos e reivindicações dos aposentados, pensionis
tas e do trabalhador brasileiro em geral.

Essa, enfim, é a mensagem e o compromisso
que o Presidente Michel Temer deseja reafirmar alusi·
vamente ao Dia Náclonal do Aposentado em respeito

ao apoio aos cidadãos que dedicaram parte conside
rável de suas vidas ao trabalho e, durante muitos
anos, contribuíram para a Previdência Social, na ex
pectativa de assegurar a merecida compensação de
poder usufruir de suas aposentadorias com dignida
de. (Palmas).

Quero registrar o manifesto da Andes com rela
ção à PEC n2 136, que autorizo seja transcrito nos
Anais da Casa, e também convidar todos os aposen
tados presentes, em nome da 311 Secretaria da Mesa
e da Frente Parlamentar das Entidades Civis e Milita
res, para a programação desta quarta-feira, dia 26 de
janeiro, a partir das quinze horas, no auditório da
Anprev, na Quadra nl! 6 do Setorde Autarquias Sul, no
Edifício Belvedere, onde haverá uma solenidade em
homenagem aos aposentados e pensionistas.

Quero cumprimentar todas as entidades pre
sentes. Esta sessão, que esteve quase cancelada na
quinta-feira, foi de extrema importância, haja vista a
presença dos senhores representantes de todas as
entidades. é importante que todos, juntamente com
os aposentados e pensionistas, continuem na luta,
mostrando aos mais jovens que aquilo forjado no pas
sado tem de ser exemplo para o futuro.

Parabéns aos aposentados e pensionistas do
Brasil! (Palmas.)

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Brasília, 26 de janeiro de 2000

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Parla
mentares, aposentados, líderes sindicais e demais
presentes,

Neste dia dos aposentados, não cabem come
morações e, sim, muita luta. é com este espírito que
propomos a Rejeição Total à PEC 136/99 por ser mais
uma tentativa do Governo FHC de reduzir a remune
ração dos servidores públicos, com o falso argumento
de redução do déficit.

Propomos a REJEiÇÃO TOTAL ao projeto que
institui a cobrança de Contribuição Previdenciária de
aposentados e pensionistas por tratar-se de uma me
dida confiscat6ria, portanto, injusta e inconstitucional.

Mais uma vez é importante destacar a importân
cia da PRESERVAÇÃO do direito adquirido, inclusive
por uma questão de CIDADANIA e de JUSTiÇA. Lem
bramos os riscos contidos na proposta do Governo,
citando o presidente da Câmara dos Deputados,
Michel Temer, constituinte de 88: "A Constituição
Federal deve dar estabilidade nas relações sociais.
Se não preservarmos o direito adqt.:,-''io, o ato perfei
to e a coisa julgada, vamos alcançar o efeito inverso,
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portanto, o efeito PERVERSO! Vamos desestabilizar
as relações sociais".

Também lembramos que o Congresso Nacional
deve, em benefício dos aposentados e de todo o povo
brasileiro, lutar para restituir a dignidade nacional e o
respeito ao bem público se empenhando nas seguin
tes e urgentes ações:

- Cobrança e restituição aos cofres públicos dos
bilhões de reais do Proer.

- Recolhimento aos cofres públicos dos mais de
50 bilhões de reais devidos pelas empresas à Previ
dência Social Pública.

- Efetivo combate aos sonegadores.
- Implantação imediata do imposto sobre gran-

des fortunas.
- Redução do montante orçamentário destina

do ao pagamento dos juros da dívida pública, hoje,
superior à despesa total com o funcionalismo público
federal, incluindo civis e militares, apo~entados e
pensionistas.

- Revisão dos acordos com o FMI, condição
para que o Brasil retome seu desenvolvimento econô
mico e social.

- Contra a prorrogação do FEF e a conseqüente
desvinculação de receitas da União, que enfraquece
a Seguridade Social.

- É também importante e urgente que o Congres
so Nacionaij lute pela melhoria da remuneração dos
aposentados, aprovando o reajuste salarial dos servido
res públic08 que, na sua esmagadora maioria, estão
com seus s:llários congelados há mais de 5 anos.

Estas são, verdadeiramente, algumas das ações
e ferramentas de que o Brasil necessita para o efetivo
combate ao déficit e equacionamento definitivo das
contas públicas. Tudo o mais são paliativos e injustiças.

Vamos à luta!
Prof. Osmar Marchese, Secretário-geral da

Andes-SN
(É executado o Hino Nacional.)

V- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Está encE!rrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11h12min.)

Ata da 1S!! Sessão, da Câmara dos Deputados,
Extraordinária, noturna, da 2ª Sessão Legislativa

Extraordinária, da 51 fi! Legislativa,
em 26 de janeiro de 2000

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente;
Severino Cavalcanti, 2Q Vice-Presidente

ÀS 16 HORAS E 36 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
A/ceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luís Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Presentes de Roraima: 6
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AMAPÁ ACRE

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda POT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSOB
Nílton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 8

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSOB
PL
PMOB
PSDB
PMOB
PSOB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
AnlbaJ Gomes
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Amon Bezerra

Ide/fonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PFL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSOB
Zila Bezerra PFL
Presentes do Acre: 8

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMOB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSOB
Presentes do Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMOB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMOB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Sebastião Moreira PSOB
Presentes do Maranhão: 16

CEARÁ

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

Antônio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 8

PARÁ

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

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gérson Peres
Jorge Costa
Josué Bengtson

, Nicias Pinto
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 13
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Eunício Oliveira PMOB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Leo Alcântara PSOB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PSOB
Presetes do Ceará: 17

Átila Ura
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 9

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PSB/PCdoB
PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMOB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando I=erro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMOB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel C~lrvalho PMOB
Sérgio Guerra PSDB
Presente!; de Pernambuco: 21

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PUPST/PSL

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Heleníldo Ribeiro PSOB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMOB
Presentes de Alogoas: 8

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PS/PST/PSL

SERGIPE

PSC
PSOB
PPB
PMOB
PSDB
PT
PSB
PSOB

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio RElis
Presentes de Sergipe: 8

BAHIA

PFL
PFL-·

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado,

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMOB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Mú~oSá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA
Adaulto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Ca.rlas Dunga PMDB
Damião Felíciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 11
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Coriolano Sales PMDB Gi/mar Machado PT
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Glycon Terra Pinto PMDB
Félix Mendonça PTB Hélio Costa PMDB
Francistônio Pinto PMDB Herculano Anghinetti PPB
Geddel Vieira Lima PMDB Ibrahim Abi-Ackel PPB
Geraldo Simões PT Jaime Martins PFL
Gerson Gabrielli PFL João Fassarella PT
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB João Magno PT
Jaime Fernandes PFL José Militão PSDB
Jairo Carneiro PFL Júlio Delgado PMOB
João Almeida PSDB Lael Varella PFL
João Leão PSDB Márcio Reinaldo Moreira PPB
Jonival Lucas Junior PPB Maria do Carmo Lara PT
Jorge Khoury PFL Mário de Oliveira PMDB
José Carlos Aleluia PFL Narcio Rodrigues PSDB
José Lourenço PFL Nilmário Miranda PT
José Rocha PFL Odelmo Leão PPB
José Ronaldo PFL Olimpio Pires POT
Jutahy Junior PSDB Osmânio Pereira PMDB
Luiz Moreira PFL Paulo Delgado PT
Manoel Castro PFL Philemon Rodrigues PMDB
Mário Negromonte PSDB Rafael Guerra PSDB
Nelson Pellegrino PT Roberto Brant PFL

Nilo Coelho PSDB Romel Anizio PPB
Paulo Braga PFL Romeu Queiroz PSDB

Paulo Magalhães PFL Ronaldo Vasconcellos PFL
Pedro Irujo PMDB Saraiva Felipe PMDB
Reginaldo Germano PFL Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB

Roland Lavigne PFL Si/as Brasileiro PMDB

Saulo Pedrosa PSDB Virgílio Guimarães PT
Ursicino Queiroz PFL Walfrido Mares Guia PTB
Walter Pinheiro PT Zaire Rezende PMDB
Presentes da Bahia: 34 Presentes de Minas Gerais: 46

MINAS GERAIS EspíRITO SANTO

Ademir Lucas PSDB
Aloízio Santos PSDB
Feu rosa PSDB

Aécio Neves PSDB
João Coser PT

Antônio do Valle PMDB José Carlos Elias PTB
Aracely de Paula PFL Magno Malta PTB
Bonifácio de Andrada PSDB Marcus Vicente PSDB
Cabo Júlio PL PLJPST/PSL

Max Mauro PTB
Carlos Mel/es PFL Nilton Baiano PPB
Carlos Mosconi PSDB

Ricardo Ferraço PSDB
Cleuber Carneiro PFL Rita Camata PMDB
Custódio Mattos PSDB Presentes do Espírito Santo: 10
Dani/o de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB

RIO DE JANEIRO

Eduardo Barbosa PSDB Alcione Athayde PPB

Fernando Diniz PMDB Aldir Cabral PFL
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Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB
Alexandre Santos PSOB Aloizio Mercadante PT
Almerinda de Carvalho PFL André Benassi PSOB
Antonio Carlos Biscaia PT Angela Guadagnin PT
Arolde de Oliveira PFL Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Ayrton Xerêz PPS Antonio Kandir PSDB
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Antonio Palc)cci PT
Carlos Santana PT Arlindo Chinaglia PT
Celso Jacob POT Arnaldo Faria de Sá PPB
Cornélio Ribeiro POT Arnaldo Madeira PSDB
Coronel Garcia PSOB Ary Kara PPB
Oino Fernandes PSOB Bispo Wanderval PL PUPST/PSL
Or. Heleno PSOB Celso Giglio PTB
EberSilva POT Celso Russomanno PPB
Eduardo Paes PTB Clovis Volpi PSDB
Eurico Miranda PPB Corauci Sobrinho PFL
F.ernando Gabeira PV Cunha Bueno PPB
Fel'l1ando Gonçalves PTB De Velasco PSL PUPST/PSL
Francisco Silva PST PUPST/PSL Oelfim Netto PPB
lédio Rosa PMDB Or. Evilásio PSB PSB/PCdoB
Jair Bolsonaro PPB Or. Hélio POT
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Duilio Pisaneschi PTB
Jorge Wilson PMOB Edinho AralJjo PPS
José Carlos Coutinho PFL Eduardo Jorge PT
Laura Carneiro PFL Emerson Kapaz PPS
Luís Eduardo POT Fernando Zuppo POT
Luiz Ribeiro PSOB Gilberto Kassab PFL
Luiz Sérgio PT Iara Bernardi PT
Marcio Fortes PSOB Jair Meneguelli PT
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL João Paulo PT
Milton Temer PT Jorge Tadeu Mudalen PMDB
Miriam Reid POT José Oirceu PT
Miro Teixeira PDT José Genoíno PT
Pastor Valdeci Paiva S. Part. José fndio PMOB
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB José Machado PT
Paulo Feijó PSOB

José Roberto Batochio POT
Roberto Jefferson PTS

Julio Semeghini PSOBRodrigo Maia PTS
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Lamartine PoseUa PMOB

Rubem Medina PFL Luiz Antonio Fleury PTB

Simão Sessim PPS Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB

Vivaldo Barbosa PDT Maluly Netto PFL

Wanderley Martins POT Marcelo Sarbieri PMDB

Presentes do Rio de Janeiro: 45 Marcos Cintra PL PUPST/PSL
Medeiros PFL

SAOPAULO Milton Monti PMOS

Alberto Goldman PSOB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMOS

Alberto Mourão PMOB
Nelson Marquezelli PTS
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DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo-Magela PT
Jorge Pinheiro PMOB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMOB
Presentes do Distrito Federal: 8

GOIÁS

Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSOB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Rubens Furlan PPS
salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaliê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 66

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMOB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMOB
Presentes de Mato Grosso: 8

PMOB
PT
PPB
PFL

Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira

PMDB
PMDB
PSDB
PSOB
PSOB
PSDB
PMDB
PMDB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMOB
Marisa Serrano PSOB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMOB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PFL
Alex Canziani PSOB
Basrlio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Or. Rosinha PT
Flávio Ams PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMOB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz -Carlos Hauly PSOB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSOB
Moacir Micheletto PMOB
Nelson Maurer PPB
Odflio Balbinotti PSOB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMOB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konde ReisPFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB
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Edison Andrino PMOB
Fernando Coruja POT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Crlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMOB
Presentes de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares POT
Augusto Nardes PPB
Caio Rieta PTB
Cezar Shirmer PMOB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci POT
Fernando Marroni PT
Fatter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Nelson Marchezan PSOB
Nelson Proença PMOB
Osvaldo Biochi PMOB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos POT
Roberto Argenta PHOBS
Synval Guazzeli PMOB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schimidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 29

1::-ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
Lista de presença registra o comparecimento de 469
Senhores Deputados.

Está ~lberta 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. RUBENS BUENO, servindo como 22 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações,

Aprovada.

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

11I- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra ao Sr. Deputado Simão Sessim.

O SR. SIMAo SESSIM (PPB - AJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s,as e Srs.
Deputados, é com muito orgulho e satisfação plena
que ocupo hoje a tribuna desta Casa, aliando-me
também às justas homenagens que haveremos de
prestar a milhões de brasileiros, neste Dia Nacional
do Aposentado. Afinal de contas, ninguém melhor
do que nós conhece tão bem o significado desta
data. Até porquê, jovem ou não, todos nós, deputados
e senadores, temos, de alguma forma, algum tipo
de comprometimento, positivo ou negativo, em rela
ção aos ditames que regem a vida desta categoria
da sociedade brasileira.

Por isso mesmo, entendo que mais felizes
ainda estaríamos se, por trás ou em torno dessas
homenagens, não estivéssemos também fazendo
exame de consciência para uma reflexão mais
profunda sobre o que de fato temos a festejar no
dia de hoje. Que presente já demos e estamos
dando, agora, neste momento, a esses cidadãos
grisalhos, adoentados e - porque não dizer - tam
bém desamparados, mas que passaram suas vi
das trabalhando, derramando suor e sangue para
construir osta Nação, que agora os rejeita e os
descarta?

Na verdade, todos nós sabemos muito bem que
falar do aposentado brasileiro é o mesmo que tocar
numa (erida que não cicatriza jamais. Dolorosamente,
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apc...."mtac' :) Brasil é sinônimo de idoso, com raras
exceções, 'c' claro. E falar em idosos no Brasil é expor
o tormento ~,. ,m fim de mais de 13 milhões de pessoas
sujeitas ao preconceito, à solidão e à falta de perspecti
vas. Não é à toa, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
que todos n6s, indistintamente, queremos, sim, viver
muito tempo, sem no entanto ficarmos velhos.

Ainda ontem, eu folheava uma revista que abor
dava exatamente esta questão dramática, que é ficar
velho e, conseqüentemente, se aposentar no Brasil.
Isto é, quando o idoso consegue se aposentar. O edi
torial da referida revista me chamava a atenção para
a necessidade de aliarmos este tipo de festejo, este
tipo de comemoração a um amplo debate sobre as re
ais condições da maioria dos idosos ou dos aposen
tados, como queiram, que redundam na flagrante per
da de seus direitos elementares.

O desrespeito e o descaso dos nossos gover
nantes em relação aos idosos podem ser vistos nos
baixos vencimentos e nas propostas da Previdência
Social para aqueles que vão se aposentar, isto é, se
efetivamente conseguirem se aposentar. A Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicnios, PNAD, do IBGE,
mostra que dos cerca de 13 milhões apenas 12,7%
deste contingente tinham carteira profissional assina
da.

Não obstante, Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, em pelo menos 3.154 das 5.507 cidades brasi
leiras, os idosos que ganham um salário mínimo de
aposentadoria por mês, hoje exatos e míseros 136 re
ais, tornam-se - pasmem! - a elite dessas regiões.
Fala-se ainda que seus benefícios movimentam a
economia de municípios menores nos primeiros quin
ze dias de cada mês. Isto quer dizer que nessas re
giões os aposentados são as principais fontes de ren
da local.

E mais ainda: pesquisa da Associação Nacional
dos Fiscais de Contribuições Previdenciária revelava
que, entre 1996 e 1997, os benefícios dos aposenta
dos representaram 20,3% da renda monetária das fa
mílias em cidades com até cinco mil habitantes.

Lamentavelmente, todas essas mazelas estão
acontecendo num momento em que este grupo de
desassistidos começa a crescer vertiginosamente,
seguindo os passos dos países desenvolvidos, tam
bém chamados de Primeiro Mundo - embora andan
do na contramão dos acontecimentos. Estudos do
IBGE e da Organização das Nações Unidas, ONU,
nos alertam, nos advertem para o fato de que os ido
sos serão 24% da população brasileira no ano de
2050, o equivalente a 56 milhões de pessoas.

Como podemos ver, o Brasil está envelhecendo
do ponto de vista de sua população. Mas, infelizmen
te, o Governo não encontra solução para resolver os
problemas que perseguem gerações e gerações,
como deixa claro o editorialista da dita publicação que
muito me sensibilizou, recentemente. De fato, Sr. Pre
sidente, S~ e Srs. Deputados, velhice e aposentado
ria no Brasil significam problema e falta de perspecti
va de uma categoria que sofre segregada, marginali
zada e descartada do meio social que ajudou a forta
lecer.

Todo este quadro cruel e de moldura perversa é
pintado num atelier de insensibilidade, de indiferen
ças, de omissão. Isto significa dizer que ainda está
longe de o Brasil absorver e respeitar a Declaração
dos Princípios para os Idosos, estabelecida pela
Organização das Nações Unidas, na reunião de 3 de
dezembro de 1982, pela qual, o idoso e, porque não
dizer o aposentado, deve permanecer integrado à so
ciedade, participando da elaboração e da implanta
ção de políticas que afetem diretamente o seu
bem-estar, ou o mais elementar de todos os seus di
reitos, qual seja, deixá-lo viver com dignidade e segu
rança, livre da exploração e dos maus-tratos, para se
rem tratados com justiça, o que ainda não acontece.

Mesmo assim, desejo tudo de bom aos aposen
tados, na certeza de que os equívocos e as injustiças
de hoje haverão de ser suprimidas pelo bom senso e
o respeito que os governantes deste País lhes devem.

Muito obrigado!
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs.
Deputados, faço uso desta tribuna para louvar a apro
vação, na noite de ontem, por 385 votos a 86 e quatro
abstenções, por este Plenário, da Lei de Responsabi
lidade Fiscal, estabelecendo o regime da responsabi
lidade fiscal na administração pública.

Mesmo com a votação contrária do PT e do Blo
co PSB/PCdoB, prevaleceu a subemenda do Relator,
nobre companheiro, Deputado Pedro Novais, do
PMDB maranhense.

Destarte não prever a pena de prisão para o
Prefeito ou Governador que ultrapassar o limite de en
dividamento, ou de despesa com pessoal. Eles pode
rão ser enquadrados, pelo art. 64, no C6digo Penal, e
não poderão fazer novas dívidas ou receber novas
transferências voluntárias e estarão obrigados a ajus
tar as suas despesas, demitindo funcionários, redu
zindo cargos em comissão ou ajustando os salários
do servidor público.

Acredito, Sr. Presidente, que essa lei irá, efetiva
mente, limitar a gastança e moralizar a administração
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pública em nosso País, sem prejuízos aos serviços
básicos de saúde, educação, saneamento eseguran
ça pública, dos quais tão prescinde a nossa popula
ção.

A lei de Responsabilidade Fiscal não proíbe a
execução desses serviços em ano eleitoral, apenas
proíbe que o Prefeito ou o Governador deixe de he
rança para oseu sucessora conta de uma administra
ção irresponsável e inconseqüente, fruto de contrata
ções de ARO e dívidas com fornecedores e o aumen
to da folha de pagamento dos servidores públicos na
fase que antecede as eleições, a chamada boca de
urna.

Merece, ainda, registro, Sr. Presidente, a forma
ampla e democrática com que foi analisada e discuti
da a proposta, buscando a transparência e o fim da
gastança pública desenfreada a que tanto anseia a
Nação.

Ao proibir a tomada de empréstimos cujos paga
mentos comprometam as receitas futuras, eliminar os
''trens da alegria" e os salários atrasados, dentre ou
tras exorbitâncias verificadas em finais de mandato, a
nova lei traz um novo alento e uma nova esperança da
verdadeira retomada de desenvolvimento de nosso
País, a partir de uma melhor aplicação dos recursos
públicos e do fim do "Cavalo de Tróia" a que são pre
senteados a maioria dos Prefeitos eGovernadores ao
tomarem posse e encontrarem salários atrasados, dí
vidas internas e externas e a arrecadação altamente
comprometida no interstício entre asua eleição e pos
se, quando a coisa "pega", a partir de desmandos e
farras impunes por parte dos que estão a deixar o Go
verno com a prática de "o último que sair apague a
luz".

Que possamos, agora, contar com uma incisiva
e rígida fiscalização das Câmaras Municipais,
Assembléias legislativas e Tribunais de Contas
quanto ao cumprimento e aplicação da nova lei, já
este ano, quando teremos as eleições municipais em
todo o Brasil.

A aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal,
que também poderia ser chamada de Lei de Respon
sabilidade Moral, constitui na verdadeira contribuição
da Câmara dos Deputados para o resgate da confia
bilidade na administração pública e no cumprimento
de um dos principais itens da pauta de nossa convo
cação extraordinária.

Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, subo a esta tribuna para parabenizar os jorna
listas Mônica Torres Maia e Vannildo Mendes, do jor-

nal O Globo, que receberam ontem o Prêmio Inter
nacional de Jornalismo "Rei da Espanha/1999", ofe
recido pela Agência Espanhola de Cooperação
Internacional e pela Agência de Informações Efe,
pela série dE! reportagens "Deputado Assassino", so
bre o ex-Deputado Hildebrando Pascoal, publicadas
entre os dias 21 de fevereiro e 8 de julho de 1999.
Testemunhei o árduo trabalho da jornalista Mônica
Torres, que nos subsidiou no início das nossas inves
tigações - já fazia o trabalho há dois anos -, ajudan
do, assim, na libertação do povo do Acre.

A cerimônia foi realizada no Palácio Zarzuela, e
os prêmios foram entregues pelo próprio Rei Juan
Carlos e pela Rainha Sofia, que depois conversaram
durante cerGa de meia hora com os jornalistas.

Como Presidente da CPI do Narcotráfico, fui
testemunha do esforço e dedicação diários despendi
dos pelos premiados jornalistas, de interesse aguça
do em apurar e levantar os fatos.

Desde o começo, da primeira denúncia, como
que para tornar efetivo o princípio estabelecido por
Descartes, deveríamos rejeitar como falso tudo o que
fosse apenas verossímil, acreditando como verdadei
ro apenas aquilo que se apresentasse à nossa obser
vação com/) alguma coisa ''tão clara e distinta que o
espírito nã() tivesse a menor possibilidade de pô~la

em dúvida".

Acreditaram no seu "faro" jornalístico e aprofun
daram suas investigações, que no decorrer do pro
cesso foram sendo confirmadas, resultando num tra
balho correto, imparcial e, agora, de reconhecimento
internacional.

Parabéns aos agraciados e a todos aqueles ou
tros jornalistas que também se dedicam à árdua tare
fa de bem informar, com precisão e responsabilidade.

Sr. Presidente, solicito a V. Exª faça registrar
este pronunciamento nos meios de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.
O SB. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O Sft PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exª a palavra.

O SFt CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer uma comunicação a V. Ex!!: tentei registrar mi
nha presença na última fila da primeira bancada. Apa
receu a palavra autenticada e o meu nome não saiu
em amarelo no painel. Só consegui isso na segunde
tentativa.
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Portanto, acredito que na última fileira do plená- quanto que nas demais cidades do País os depósitos
rio há uma bancada com defeito. acima de R$1 Omil devem ter sua origem identificada.

O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden- Enquanto o Banco Central não explica as ra-
te, peço a palavra pela ordem. zões daquela autorização, 126 bilhões de dólares dei-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - xam o Brasil também sem explicar nada a ninguém.
Tem V. Exll a palavra. Ao menos de outros 57 bilhões de dólares que

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP. Pela saíram do Brasil no ano passado nós sabemos o des-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam- tino: foi para pagar amortizações e juros da dívida ex-
bém não estou conseguindo autenticar o meu nome. terna. Outros 40 bilhões de dólares também saíram
Já tentei em várias bancadas. no ano passado, para sustentar o ataque especulati-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Já vo contra nossa moeda, que não podia flutuar em pe-
estão sendo tomadas as devidas providências. ríodo eleitoral.

O SR. LUIZ SéRGIO - Sr. Presidente, peço a As empresas privatizadas também enviarão
palavra pela ordem. para o exterior neste ano algo em torno de 8 bilhões

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ de dólares, como remessa de lucros. Essas empresas
Tem V. Ex. a palavra. ainda não anunciaram quanto deverão importar em

O SR. LUIZ SéRGIO (PT _ RJ. Pela ordem. Sem equipamentos, que é uma outra forma de remeter di-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero entrar com visas para o exterior.
um requerimento de informação, perguntando ao Pre- Enquanto isso, o povo sofre com a violência nas
sidente da Petrobras qual o efetivo e qual o respectivo ruas, com o desemprego, e o crime organizado esten-
titular responsável pela operação de segurança em de seus tentáculos por todo o tecido social.
-caso de vazamento de petróleo no terminal petrolífero Entretanto, Sr. Presidente, a despeito da insani-
da Baía da Ilha Grande. dade deste Governo, eu tenho um sonho: penso que é

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ possível mudar nosso País. Eu me conto dentre aque-
Concedo a palavra ao Sr. Geraldo Simões. les brasileiros que têm esperança em dias melhores

O SR. GERALDO SIMÕES (PT _ BA. Pronuncia para o nosso povo.
o ..guinte discurso.) - Sr. Presidente, SrM e Srs. Par- Nesse sentido, no dia de hoje eu venho a esta
lamentares, o Ministro Iram Saraiva, Presidente do tribuna para protestar contra os desmandos e a insa-
Tribunal de Constas da União, declarou recentemente nidade deste Governo, mas também para saudar a
no programa A Voz do Brasil suas preocupações so- nova Comissão Executiva Nacional eleita do Partido
bre remessas ilegais de divisas para o exterior. dos Trabalhadores neste último final de semana.
, Disse o Ministro: "A saída de dólares do País por Saúdo nosso Presidente Nacional, Deputado
lntéfrfiedio das -ehamaàas Contas..CC-5 tem sido José Dirceu, nosso Secretário-Geral, Deputado Arlin-
tema de estudos desenvolvidos por servidores-dã Tri- do Chjnag1iaJ_f?J~os os membros da nova Comissão
bunal. Entre os anos de 1996 e 1998,126 bilhões de Executiva Nacior1ã1'e'DTretóriõ'Nacionat-do Partido
dólares saíram do Brasil por esse mecanismo". dos Trabalhadores.

O Ministro considera que esse enorme volume O PT está preparado, aceitou o desafio e assu-
de dinheiro mandado para fora do País pode significar miu o compromisso de mudar esse País.
que essas contas estão sendo utilizadas para lava- Nós vamos começar pelas eleições municipais
gem de dinheiro obtido em operações ilícitas, tais deste ano e vamos para vencer as eleições presiden-
como o tráfico de drogas, seqüestros e corrupção. ciais em 2002.

Os auditores do TCU avaliam que o Banco Cen- O povo brasileiro sabe que pode contar conosco
trai mantém um controle que pode ser considerado e nós vamos transformar este País em um país prós-
frágil sobre as contas CC-S, principalmente na cidade pera e decente, do qual o povo brasileiro possa verda-
ie Foz do Iguaçu. deiramente se orgulhar.

Pasmem, sre e Srs. Parlamentares! Segundo os Era o que tinha a dizer.
ludltores do TCU, uma das principais causas da inefi- O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro-
iência do controle é a autorização que o Banco Cen- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s~ e
ai deu a cinco agências bancárias naquela cidade. Srs. Deputados, com a posse do Dr. Geraldo Quintão

Essas agências não precisam identificar a ori- como Ministro da Defesa, em solenidade ocorrida na
m dos recursos depositados nas contas CC-5, en- última quinta-feira, vem de ser nomeado para Advo-
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A respeito do assunto e a título de subsídios à
discussão, pedimos a atenção dos nobres colegas
para as brilhantes considerações do ilustre SenadOi'
Paulo Hartung. recentemente publicadas, cuja perti~

nência, sob todos os aspectos, confirma sua autorida
de em questões tributárias e fiscais.

Há consenso em torno do fato de que, tal como
elaborado, o projeto atende. em linhas gerais, ao es·
pírito do constituinte. Pelo menos em princípio. terá o
condão de conferir eficácia a uma série de dispositi
vos legais e constitucionais, até então inoperantes,
propiciando. assim. a curto prazo, uma melhor org8.ni~
zação dos gastos públicos. Não será exagero afirmar
que, a partir de agora, pode-se inaugurar uma nova
visão das Gontas públicas no Brasil, no sentido da ela
boração de um novo regime fiscal, cujos efeitos se
apresentem bem mais duradouros e abrangentes.

Como bem salienta o ilustre Senador, no documen
to mencionado, os Poderes da República vinham prefe·
rindo enfrelntar o problema do déficit de maneira imedla
tista, elaborando sucessivos planos econômicos, paco
tes tributários ou programas de corte de despesas,
sempre pontuais e insustentáveis.

Diz o Senador: "A Lei de Responsabilidade Fis
cal significa o abandono da prática de tapar buracos e
a implementação de um novo regime, fundamentado
em lei nacional, e que, portanto. só pode ser alterado
por quorum qualificado e com metas fiscais conjuntu
rais cravadas em lei".

Nesse novo contexto. deverá imperar o princípio
da austeridade fiscal, concebida como uma práiíca

gado-Geral da União o Prol. Gilmar Ferreira Mendes. reúne credenciais bastantes para o alto cargo que
constitucionalista de méritos comprovados; que até passará a ocupar. o que lhe ensejará, certamente,
há bem pouco exercia a Subchefia da Casa Civil para pôr à mostra os seus profundos conhecimentos e as
Assuntos Jurídicos. aptidões que possui e que já evidenciou, à saciedade,

Membro de carreira do Ministério Público Federal, em outras funções de magnitude assemelhada.
o recém-nomeado pertenceu aos quadros do Ministé- Há um~l convicção generalizada, Sr. Presidente.
rio da Justiça. na gestão Nelson Jobim. acompanhan- de que o sucessor de Geraldo Quintão portar-se-á
do a elaboração dos principais projetos de reforma com a maior dignidade no desempenho de seus no-
estrutural, que assinalaram a primeira etapa da ges- vos encargos institucionais. projetando-se como figu-
tão Fernando Henrique Cardoso. ra destacada no elenco de colaboradores diretos do

Antes. durante a revisão constitucional. em Chefe da Nação.
1994. para cumprimento de letra expressa das Dispo- ~ essa a expectativa dos que o conhecem de
sições Transitórias de nossa Lei Fundamental. Gilmar perto e que, naturalmente. haverão de augurar-lhe pro-
Mendes colaborou, no âmbito do Congresso. com os fícua atuação à frente da Advocacia-Geral da União.
trabalhos daquela importante fase. emitindo parecer
sobre as propostas apresentadas, embora a tarefa re- O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
dundasse semifrustrante, em razão de intensa ação o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!'! e Srs.
obstrucionista então procedida pelos que se contra- Deputados, em cumprimento à disposição constitu-
puseram à iniciativa. cional, este Congresso começa a votar a lei comple-

Convocado para servir no Palácio d~ Planalto, mentar conhecida como Lei de Responsabilidade Fis-

todas as proposições submetidas ao exame deste cal.
Parlamento passavam pelo seu crivo atento e compe
tente, resguardando-as de qualquer eiva da inconsti
tucionalidade, já que aquele mestre esmerava-se em
preparar textos escorreitos, insusceptíveis da argüi
ção de senões insuperáveis.

Todas as mensagens - quer sejam projetos or
dinários, complementares, quer sejam medidas provi
sórias - eram habitualmente submetidas à sua apre
ciação, a fim de que não pairassem dúvidas sobre as
respectivas juridicidade e constitucionalidade.

Professor Titular do Curso de Doutoramento da
Universidade de Brasília. por concurso público, Gil
mar Mendes possui, em seu brilhante currículo, indi
cações de mestre visitante de outras unidades de en
sino superior, numa comprovação de seu talento pro
fissional e extraordinário espírito pú6Iico.---

Partícipe, como conferencista ou palestrante, de
numerosos congressos de Direito no País e no exterior,
o novo Advogado-Geral da União é nome acatado en
tre os de sua especialização, mercê da vasta bi
bliografia que fez editar, sempre com elogiosas referên
cias da crítica, numa unanimidade verdadeiramente
consagradora.

Não foram poucas as vezes em que compare
ceu a algumas Comissões da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal para subsidiar informações rela
cionadas com matérias em tramitação no Congresso,
fazendo-o sempre com demonstrações de respeito e
acatamento ao Poder Legislativo brasileiro.

Vocacionado, por formação, para as atividades
ligadas ao Direito e à Justiça, Gilmar Ferreira Mendes
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que se constrói, gradativa e cotidianamente, por meio
de polfticas firmes e consistentes, visando de forma
integrada ao conjunto da vida nacional. Assegura Pa
ulo Hartung, a propósito da elaboração de um regime
fiscal responsável, que assim "se garantirá a estabili
dade de preços, a tão sonhada mudança de perfil da
dívida pública nacional, e a redução da taxa de juros
de forma sustentada". O que se espera, em conse
qüência, é a mudança da lógica vigente em nosso sis
tema financeiro, com significativa melhoria nos índi
ces de geração de empregos e oportunidades para a
população.

Considerando, porém, a etapa de discussão do
projeto, que agora enfrentamos, gostaríamos de res
saltar dois aspectos apontados por Hartung, que tam
bém a nós parecem fundamentais.

Trata-se, em primeiro lugar, da chamada guerra
fiscal, que hoje tumultua a harmonia da Federação. É
absolutamente imprescindível que se discipline a
questão dos1ncentlvos, sobretudo para evitar a arbi
trariedade e a irregularidade na concessão. O que se
deve impedir, prioritariamente, é que uma unidade fe
derativa ofereça incentivos prejudiciais à arrecadação
de outra, sem acordo prévio, claramente estabeleci
do. O que vem acontecendo em alguns Estados, tal
como se noticia fartamente, é simplesmente crimino
so, devendo ser objeto de ações civis e penais.

Lembrem-se, ainda, das questões relativas à in
terface das finanças públicas e privadas, consumadas
em operações estatais cambiais, na emissão direta de
títulos pelo Banco Centra1,-Olf na fiscalização do -siste
ma financeiro e na atuação dos bancos estatais. Opro
blema diz respeito à própria sistemática constitucional,
na medida em que o assunto não está contemplado no
capítulo reservado ao sistema financeiro esim no capí
tulo concernente à responsabilidade fiscal. Assim, a
fiscalização deixa de pertencerà competência do Ban
co Central, o que acompanha a tendência mundial
nesse ponto, devendo, para que não se crie imperdoá
vellacuna, ser tratada pela lei em discussão. Isso por
que, diante da contfnua expansão do mercado finance
iro no País, impõe-se a fiscalizaçAo e a supervisão es
pecíficas, especialmente no que se refere ao mercado
de futuros, que se vem desenvolvendo de modo extra
ordinário nos últimos anos.

Como bem sintetiza Paulo Hartung, "a questão
da fiscalização finanoeira deve ser encarada de ma
neira eficaz, abrangente e em separado da regula
mentação do Banco Central. Se já temos uma propos
ta muito avançada para a responsabilidade fiscal, fal
ta agora tratar da responsabilidade financeira, em sua
expressão mais ampla, que não se limite apenas à

moeda ou ao câmbio, ou a matérias exclusivamente
pertinentes ao Banco Central e à lei que o regulará".

Essas, Sr. Presidente, as considerações que
gostaríamos de trazer a esta Casa, na esteira do que
propõe nosso ilustre correligionário. Manifesto nosso
apoio à Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo
pelo que ela representa em termos de inovação em
nossa gestão fiscal. Insistimos na exploração de to
das as matérias concernentes, sem contrariar, sob
nenhum aspecto, o espírito ou os objetivos estabele
cidos pelo projeto em discussão. Sem pretender a
perfeição, almejamos apenas a máxima eficácia das
normas elaboradas, já que é tão complexo o universo
que se pretende disciplinar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
falo mais uma vez sobre o famoso e inexistente rea
juste salarial dos servidores públicos.

O Governo, que tem tratado a questão-dos juros
com tanta generosidade, carinho e veemência, não
só do ponto de vista orçamentário, desde que ontem
foi aprovada a chamada Lei de Irresponsabilidade
Fiscal - que permitirá priorizar o pagamento de juros
-, massacra os servidores públicos de forma veemen
te, incisiva, insensível e brutal.

Em recente levantamento, feito a partir de análi
se do Orçamento, vislumbrou-se que somente 26%
da peça orçamentária contêm gastos com o pessoal.
Por outro lado, o Governo já pagou este ano algo su
perior-a-65 bilhões de dólares de serviços da dívida
portanto, tem honrado compromissos com o capital
internacional.

Ora, Sr. Presidente, não é possível falar em alte
ração de patamar e melhoria do serviço público, em
aparelhamento da estrutura da Previdência, em Re
ceita Federal atuante, que combata a sonegação,
mantendo-se essa estrutura despreparada e servido
res públicos tão mal pagos e massacrados.

Por conta dessa questão, a Casa deve apreciar
matéria fundamental referente à regulamentação de
dispositivo constitucional que determina a instituição
de data-base para o reajuste dos salários dos servi
dores públicos. A proposta que está sendo apresenta
da à Casa é de autoria do Deputado Geraldo Simões
e de outros Parlamentares.

Nesse sentido, diversos Deputados têm concla
mado aos partidos e às Lideranças da Casa para que
discutam, de uma vez por todas, uma polftica de rea·
juste dos salários dos servidores públicos. É obvio que
nessa política poderíamos incluir o reajuste do salário
mínimo. Aliás, a Casa tem debatido - até por iniciativa
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do Deputado Severino Cavalcanti - o reajuste dos bém para todos os do norte do Paraná e para os de
nossos salários. Seria importante que, no bojo desse vários outros Estados que freqüentam a nossa uni-
debate - em que se apresenta a necessidade de rea- versidade, entre as melhores do País.
juste do salário dos Parlamentares -, imaginássemos Há poucos dias recebemos do Sr. Reitor
o que diriam os servidores públicos há cinco anos sem Jackson Pro'~nça Testa o balanço das avaliações da
reajuste, recebendo salário de fome. universidade no ano de 1999. Com muita satisfação

Portanto, urge um posicionamento claro da vimos que no Guia do Estudante, da Editora Abril, a
Casa em relação a essa medida, ou seja, à instituição Universidade Estadual de Londrina teve dezoito dos
de uma data-base para os servidores públicos, a uma seus cursos classificados com três estrelas, outros
proposta que possa, já na peça orçamentária, fazer cursos com quatro estrelas e um curso de fisioterapia
constar um valor que servirá para tal reajuste.. com cinco el~trelas.

Nesse sentido, diversos Parlamentares estão A revista IstoÉ, da Editora Três, também classi-
propondo que, no dia 9 de fevereiro, quase encerra- ficou quatro dos cursos da Universidade Estadual de
mento da convocação extraordinária, realizemos ato Londrina entre os melhores do País. Por intermédio
em defesa de uma política que resgate o serviço pú- da revista Playboy, da Editora Abril, dez dos seus
blico. É necessário que se coloque essa questão em cursos foram considerados entre os melhores do nos-
seu devido lugar, que se reponha as perdas salariais so País.
dos servidores públicos, tratando-os como prioridade O Provão, do Ministério da Educação, qualificou
para a Nação. sete cursos com a letra A e três com a letra B. E para

Durante o discurso do Sr. Walter Pi- nossa satisfação a Folha de S.Paulo considerou a re-
nheiro, o Sr. Severino Cavalcanti, 2 Sl Vi- ferida universidade a quarta melhor do País e a pri-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên- meira do Sul brasileiro.
cia, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Nós, que somos de uma cidade jovem, com
Presidente. pouco mais de sessenta anos, quando vemos que a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. nossa universidade, que também tem poucos anos, já
Deputados que estão nos gabinetes ou em almoço, a consegue tE~r profissionais qualificados para competi-
Presidência compreende o sacrifício que S. Ex!! fize- rem no mercado, professores altamente gabaritados,
ram durante a sessão do Congresso Nacional, mas ficamos orgulhosos.
solicita que venham ao plenário para que possamos Não poderia, nobre Presidente, nobres pares,
atingir o quorum constitucional, ou seja, 257 presen- deixarde registrar nesta Casa a satisfação que tenho,
ças, a fim de iniciar a Ordem do Dia. como londrinense que sou, de ver a minha universida-

Temos hoje votações importantes. Espero avan- de cada vez mais pontuando nos cursos, considerada
çarmos noite adentro para liquidarmos algumas ma· uma das melhores do País - universidade de onde saí
térias. Com isso teremos uma pauta mais leve ama- com muito orgulho, onde iniciei minha vida política
nhã. como presidente do Centro Acadêmico de Direito. Pa-

Portanto, Srs. Deputados, venham ao plenário rabéns ao Reitor Jackson Proença Testa, parabéns
para registrar suas presenças. aos professores que compõem nossa universidade,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Concedo parabéns aos funcionários que auxiliam para que
a palavra ao nobre Deputado Alex Canziani. possamos tê-Ia cada vez melhor e parabéns a todos

os alunos das mais variadas partes do País que en-
O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PR. Sem re- grandecem a nossa cidade e a nossa universidade.

visão do orador.) - Sr. Presidente, sre e Srs. Deputados,
temos acompanhado nos últimos anos o Provão do Era o que tinha a dizer.
Ministério da Educação e do Desporto que avalia os O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se-
cursos superiores do País. Essa avaliação é da maior guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
importância para que possamos conhecer a qualida- hoje, dia 26 de janeiro de 2000, ocupo esta tribuna para
de das universidades brasileiras. homenagear o Município de Lajeado, no Rio Grande

E quero dizer, Sr. Presidente, S~ e Srs. Parla- do Sul, que comemora 109 anos. Lajeado tornou-se
mentares, da minha satisfação de ver a Universidade Município com sua emancipação em 26 de janeiro de
Estadual de Londrina, universidade pública que há 1891.
vários anos tem feito um grande trabalho não só para Merecedor de grande destaque no vale do
os cidadãos da nossa cidade de Londrina, mas tam- Taquari, o Município de Lajeado possui hoje uma po-
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pulação de 60 mil habitantes. Colonizado por ale
mães e italianos, a cidade conta com 1.567 estabele
cimentos comerciais e industriais, várias instituições
financeiras, revistas, jornais, hospitais, hotéis e na
área da educação contamos com a reconhecida
UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari, que
oferece vários cursos superiores, profissionalizando
a juventude de Lajeado.

Merece ser destacada, também, a indústria de
móveis, abatedouros de aves, frigoríficos, bebidas,
balas, refeições coletivas, sorvetes, calçados, emba
lagens e biscoitos. O comércio em Lajeado também
se sobressai com veículos, vestuário, supermerca
dos, imobiliário, calçados e eletrodomésticos. No se
tor agropecuário, destacam-se a avicultura, suínos,
leite, soja, milho, hortifrutigranjeiros, fumo, ovos, fei
jão, batata inglesa, trigo e amendoim.

Distante 116 quilômetros de Porto Alegre, capi
tal do Estado, a cidade de Lajeado é conhecida por
conservar ainda traços de interior, com sua popula
ção muito acolhedora e amistosa, ao mesmo tempo
em que é admirada pelo seu desenvolvimento, fazen
do com que hoje possua grande centro industrial e tão
importante instituição de ensino, entre outros desta
ques.

Durante o discurso do Sr. Enio Bacci,
o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem a palavra o nobre Deputado Armando Abílio.

O SR. ARMANDO ABíLIO (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Parla
mentares, quero registrar nosso voto de pesar pelo fa
lecimento de um médico do meu Estado, Paraíba, co
nhecido pelo apelido de Dr. Coréia, cujo nome era
Francisco de Sales Gadelha de Oliveira. Com 56 anos
de idade - ele, que exercia sua profissão na cidade de
Sousa, era Diretor do Hospital Santa Terezinha, o ma
ior, o melhor e mais bem-equipado do Sertão paraiba
no -, deixou viúva a médica Maria Nogueira Gadelha
de Oliveira e quatro filhos órfãos.

Este registro não se deve apenas ao fato de ele
ter sido um de nossos companheiros na Universidade
de Recife, mas também pelo que representava no
Município de Sousa, não s6 como profissional da Me
dicina, como Diretor do Hospital Santa Terezinha,
mas também porque participava do setor empresarial
produtivo. Era diretor de uma indústria de algodão e
um dos grandes agropecuaristas da região.

Sr. Presidente, a cidade de Sousa parou. Parou
para prestar a última homenagem a esse médico, a
esse cidadão que sem sombra de dúvida era um de
seus filhos ilustres da cidade de Sousa.

Faço isso também porque um de seus irmãos 
ele tinha dez irmãos - é Prefeito do Município de São
Francisco, onde na última eleição tive uma votação
expressiva.

Fica, portanto, registrado esse meu voto de pe
sar pelo falecimento do Dr. Francisco de Sales Gade
lha de Oliveira, carinhosamente conhecido naquela
região como Dr. Coréia, vítima de um acidente auto
mobilístico.

Muito obrigado.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, o garoto cubano Elián González Brotons, o EIi
ancito, transformou-se, aos olhos do Brasil e do mun
do, num símbolo do gigantesco drama pelo qual atra
vessa Cuba, há 41 anos vítima de um regime, o co
munista, qualificado justamente, pelo Papa Pio XI,
como intrinsecamente perverso.

Elián, de seis anos de idade, foi encontrado por
pescadores no dia 25 de novembro de 1999, no estre
ito da Flórida, depois de ter passado dois dias pendu
rado numa câmara-de-ar de pneu, rodeado de golfi
nhos que o protegiam dos tubarões que infestam
aquela região. O menino, que acabara de se tornar ór
fão, surpreendentemente não apresentava sinais de
desidratação nem de queimaduras, em decorrência
do sol.

Era ele um dos 13 cubanos que fugiam da
ilha-cárcere em busca da liberdade, numa frágil em
barcação que acabava de naufragar. Dos treze fugiti
vos, dez morreram afogados, incluindo sua mãe, EIi
zabeth Brotons Rodriguez.

Em Miami, o menino passou a residir tempora
riamente com um tio-avô, enquanto o regime ditatorial
de Cuba, alegando o pretenso pátrio poder do pai de
Elián - inexistente na ilha-prisão -, começou a re
clamar do gverno norte-americano a sua pronta re
patriação.

Para perplexidade de muitos, o Serviço de Imi
gração acedeu aos reclamos do ditador comunista.
Mas os familiares do menino em Miami, assim como
as mais conhecidas personalidades do exílio cubano,
além de influentes dirigentes políticos - como o pró
prio Vice-Presidente dos Estados Unidos e candidato
democrata, AI Gore -, manifestaram a convicção de
que somente a Justiça poderia decidir sobre o futuro
do garoto.
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Enquanto corre o processo judicial, figuras de
esquerda no mundo inteiro fazem eco às alegações
do ditador barbudo sobre o pátrio poder do pai do me
nino, residente em Cuba.

Simultaneamente, fazem caluniosa investida
publicitária contra os exilados cubanos, categorica
mente anticomunistas, ao mesmo tempo que tentam
desacreditar o processo judicial em curso nos Esta
dos Unidos.

Sr. Presidente, é preciso informar sobre a exis
tência de estudos sérios de juristas e analistas da si
tuação cubana que, debruçando-se sobre a Constitui
ção e o Código da Infância daquela ilha-cárcere,
constataram que não são os pais, e sim o Estado co
munista, o que na prática exerce o pátrio poder.

Segundo tais estudiosos, o Estado cubano nega
os legítimos e fundamentais direitos de os pais darem
a seus filhos a formação que consideram adequada, e
a úfilica "liberdade" que resta àqueles infortunados
pais é a de transformar os filhos em militantes comu
nistas.

Portanto, fica questionado no seu âmago o prin
cipal argumento das esquerdas e do próprio ditador
Castro que, de um momento para outro, se erige em
defensor da família, defendendo o pátrio poder.

Estejamos seguros de que repatriar o garoto
Elián González não significará entregá-lo a seu pai,
mas sim às implacáveis garras do Estado comunista
cubano, que se apoderará não só de seu corpo, como
também e sobretudo de sua alma, tal como tem feito
com gerações inteiras de jovens daquela desditosa
ilha.

Salvo miraculosamente, o menino continua nos
Estados Unidos, apesar de o chanceler cubano já ter
batido até nas portas do Papa João Paulo 11, alegando
que a permanência de Elián naquele país viola os di
reitos humanos. Não consta que tenha dito, mas é de
supor que tenha ainda aludido que na sua Cuba tais
direitos humanos são zelosamente guardados.

Sr. Presidente, devo acrescentar que as esquer
das do mundo inteiro, em coro com o regime de Hava
na, estão tentando tirar do banco dos réus o ditador
Castro e seu nefasto regime comuni'sta de 41 anos,
para colocar em seu lugar os anticastristas cubanos
que vêm denunciando as atrocidades do sistema co
munista.

Uma prova desse jogo de prestidigitação publi
citária em curso é o fato de que, no 41 ºaniversário do
regime comunista cubano, que se cumpriu nos prime
iros dias deste mês de janeiro, nenhum organismo in
ternacional de "direitos humanos", nenhuma das tan
tas ONG que no mundo monitoram a violação dos di-

reitos das pessoas, nenhuma chancelaria ocidental
disse uma palavra para condenar um sistema comu
nista violador de todos os direitos de Deus e dos ho
mens.

Outra nota dominante nesse quadro é o
empenho das esquerdas de salvar do naufrágio, a
todo custo, o sistema comunista cubano. Com que
objetivo? Com proveito de quem?

Manifesto ainda minha perplexidade diante da
configuração de um eixo político-militar esquerdista
que, partindo de Cuba e passando pela Venezuela,
chega à Colômbia com a guerrilha marxista e o narco
tráfico, toca no Peru com o Sendero Luminoso, alas
tra-se pelo Brasil com o Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra, tão elogiado pelo ditador Cas
tro, e ameaça outros países do continente.

Segundo informa a agência de notícias ABIM,
um dirigentl~ das FARC, exército guerrilheiro marxista
da Colômbia, foi recebido nesses dias pelo Governa
dor do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra (PT). Segundo
o próprio visitante, ele já havia estado com o Gover
nador de São Paulo, Mário Covas (PSDS), e do Rio
de Janeiro, Anthony Garotinho (PDT).

A que veio esse estranho visitante? Sua presen
ça deve servir como alerta: o comunismo ainda não
morreu e continua fazendo progresso. Em versão vio
lenta no país vizinho, e por enquanto Iight entre nós.

Que a lição do garoto Elián - que já mexe inclu
sive com a política interna e externa dos Estados Uni
dos - sirva. para a nossa chancelaria, nossos gover
nantes, e também para nós, legisladores.

Tenho dito.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoS
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S(!!!
e Srs. Deputados, hoje pela manhã, a CPI dos Medi
camentos realizou mais uma audiência pública. Con
tamos com as importantes participações do Dr. Jaldo
de Souza Santos, que representa o Conselho Federal
de Farmácia, e com a competente intervenção do Vi
ce-PresidEmte da Federação Nacional de Farmacêuti
cos, Dr. Norberto Rech.

Nos últimos dias, a CPI tem procuradq desen
volver um conjunto de audiências públicas para ouvir
a opinião não apenas daqueles que representam os
órgãos públicos, mas também das categorias direta
mente ligadas à saúde.

Sr. Presidente, também temos nos preocupado
em encontrar dados que provem a organização do
cartel estabelecido no País há alguns anos.

Estamos tendo acesso a dados que têm in
dignado os Deputados que participam da CPI dos
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Medicamentos. Há alguns dias, o Ministério do De
senvolvimento, por intermédio do seu Ministro, enca
minhou resposta a uma solicitação feita pela CPI e
mandou um relatório em que constava a relação dos
laboratórios, empresas e importadoras que importam
matérias-primas do exterior para medicamentos, a
quantidade que cada empresa importa e o valor pago
pela importação.

E para nossa surpresa, Sr. Presidente - digo
surpresa nossa, não do Governo, porque esses da
dos o Governo já conhece fartamente -, descobrimos
que existe uma enorme diferença de preço. E quero
citar apenas alguns dados.

No ano de 1999, duas importadoras importavam
o princípio ativo bromazepan pelo preço médio de
1.200 dólares o quilo. A empresa Roche, que comer
cializa o Lexotan, nome de marca do bromazepan,
importou o mesmo produto por 9.200 dólares. Mas
não paramos aí. A média do valor do miconazol é 50
dólares, mas a empresa Janssen Cilag o importou em
1999 pelo valor de 250 dólares o quilo, o que deixa
claro que existe, sim, superfaturamento nas importa
ções, um dos mecanismos que as multinacionais utili
zam para remeter divisas ilegalmente para fora deste
País, sem pagar impostos. O mais grave é que os pre
ços dos medicamentos sofrem aumento, muito além
daquilo que realmente valem.

Diante de tão graves informações, entendemos
que o Ministério não pode continuar fazendo esse dis
curso vazio. A liberdade de preço existe, e temos de
nos conformar? Não, Sr. Presidente. Não queremos o
tabelamento de preços, mas o Governo deve ter res
-ponsabilidade. Se continuar 89- omitindo, impedirá
que 70 milhões de brasileiros tenham acesso aos me
dicamentos.

Já apresentamos requerimento à CPI dos Medi
camentos, a fim de que o Secretário da Receita Fede
ral e o Ministro do Desenvolvimento sejam convoca
dos para explicar a apatia e a conivência do Governo
com essas ilegalidades que acontecem no setor far
macêutico.

Muito obrigada.
O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, a data de ontem se constituiu em um
marco histórico. Afinal, a Casa deliberou sobre a Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Sr. Presidente, é da tradição do Congresso Na
cional receber de Sua Excelência o Senhor Presiden
te da República, no início de cada Sessão Legislativa,
a Mensagem Anual, em que é reportada a situação
administrativa e financeira do País. Esta rotina de

mensagens de aberturas de Parlamento é histórica.
Tive oportunidade de ler a coletânea intitulada Falas
do Trono, editada pelo Instituto Nacional do Livro, em
que reproduz todas as mensagens do Executivo, des
de nossa Independência.

Pois bem, Sr!! e Srs. Deputados. Não há apenas
um século, mais do que isso, há exatamente 171
anos, no início do Império, portanto, esta Câmara dos
Deputados foi convocada extraordinariamente para
deliberar sobre a situação deficitária da administra
ção pública do novel País. D. Pedro I, em 1829, na pri
meira Sessão Legislativa da Câmara dos Deputados,
assim textualmente a convocava:

Muito lamento ter a necessidade de o
recomendar pela quarta vez a esta Assem
bléia. Claro é a todas as luzes o estado mi
serável a que se acha reduzido o tesouro
público, e muito sinto prognosticar que, se
nesta sessão extraordinária, e no decurso
da ordinária, a assembléia, a despeito das
minhas tão reiteradas recomendações, não
arranja um negócio de tanta monta;--desas
troso deve ser o futuro, que nos aguarda.

Também era de hábito, Sr. Presidente, que a
Mensagem Imperial fosse respondida. E na resposta
de 1829, lêem-se, ipsis verbis, os seguintes excer
tos do que nela se consignou:

Se o Brasil bate hoje às portas de uma
bancarrota desastrosa, não é tanto por falta
de recursos, e rendas nacionais, nem tão
pouco por um acréscimo verdadeiro de pre
cisões, e despesas como pela má adminis
tração, que ele tem experimentado da parte
de todos os ministérios transatos, e presen
tes; as rendas públicas têm sido mal admi
nistradas, as comportas dos diques da pro
digalidade têm estado até hoje às escânca
ras... Aposentadorias de grandes emprega
dos públicos ainda capazes de trabalho; re
forma de militares novos, pensões sobre
pensões, e engajamentos sobre engajamen
tos de estrangeiros, têm pelo menos triplica
do as nossas despesas internas... Desta
sorte, Senhor, se não se der da parte dos
administradores do Estado um firme propó
sito de serem mais econômicos e menos
desperdiçadores das rendas públicas, que é
o sangue da Nação, de que servirão medi
das legislativas sobre finanças se nem as
minas do fabuloso Potosi serão suficientes
para tamanho deleixo e prodigalidade?
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Sr. Presidente, 171 anos depois, finalmente
aprovamos uma norma estrutural duradoura, que pro
vocará uma mudança cultural e tentará induzir nossos
administradores à eficiência administrativa.

O grande objetivo da Lei de Responsabilidade
Fiscal é o controle do déficit público, a conscientiza
ção, agora de forma coercitiva, de que o administra
dor público não administra coisa própria, mas sim
alheia e, por isso, deve como tal se conduzir. O admi
nistrador exerce uma função pública e, onde há fun
ção pública, como remarca o grande mestre Celso
Antonio Bandeira de Mello, não há autonomia de von
tade, nem há autodeterminação da finalidade a ser
buscada. Há, sim, um dever: o de curar do interesse
público. Os poderes conferidos ao administrador só
existem no exato limite em que se fazem necessários
para atender ao dever que lhe foi imposto: o de bem
gerir a coisa pública.

O Ministro Martus Tavares, quando cpmpareceu
à Comissão Especial que estudou o projeto de lei de
responsabilidade fiscal, enfatizou que o seu objetivo
era o de "criar um código que dê condições de impor
mos algumas regras de responsabilidade para os go
vernantes e administradores e, com transparência,
termos o controle disso".

Sr. Presidente, o País precisa ser administrado
de forma racional, inteligente, buscando metas e ele
gendo mecanismos para atingi-Ias. Os recursos públi
cos, que são tão parcos, não podem prosseguir sen
do malbaratados. As regras tão comuns em nossas
famílias e em nossas empresas, de que não se pode
gastar mais do que se recebe, precisa ser aplicada
também na administração pública. Chega de déficits
públicos e de orçamentos fictícios. Basta de endivida
mentos irresponsáveis. A administração pública pre
cisa contar com desenvolvimento continuado, linear,
sem os conhecidos intervalos de inícios de mandatos
eletivos, em que se ouve a afirmação de que "terei
que passar os dois primeiros anos saneando as finan
ças". Significa isso que, de cada quatro anos, dois são
desperdiçados. É a história do progresso de um povo
que, a cada dois anos, sofre interrupções.

Essa trajetória precisa ser modificada e, de uma
vez por todas, precisamos avaliar nossos governan
tes, como adverte o Ministro Martus Tavares, "não
pelo volume de gastos realizados, mas pela disciplina
com que gerem recursos postos à disposição do
Estado pelos contribuintes".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não acredita
mos que possa haver quem esteja contra a organiza
ção definitiva de nossas finanças, sem o que é impen-

sável acreditarmos na realização dos sonhos acalen
tados pelo povo desta grande, mas sofrida Nação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal é o começo,
tenho certeza, de um novo tempo na administração
pública brasileira.

Está de parabéns nossa Casa.
O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, caros colegas Parla
mentares, a aprovação em primeiro turno do projeto
de Desvinculação de Receitas da União - DRU, nos
conduz a algumas reflexões sobre o comportamento
do Governo Federal na gestão de verbas exclusivas
da União.

O Congresso Nacional deve aprovar até o final
do período de convocação extraordinária mecanismo
legal que permitirá ao Executivo realocar 20% do
Orçamento para investir onde quiser. O argumento do
Palácio do Planalto e da equipe econômica do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso tem sido o de
maior flexibilidade orçamentária, a fim de garantir agi
lidade para a ação governamental em algumas áreas.

A argumentação, no entanto, não redime o Go
verno da prestação de contas sobre a utilização dos
recursos de uso exclusivo da União. Em um momento
em que se vota a Lei de Responsabilidade Fiscal para
garantir a gestão adequada de verbas públicas, é in
dispensável que o Governo Federal garanta transpa
rência e publicidade à aplicação dessas verbas.

Este princípio simples, no entanto, tem sido ne
gligenciado por auxiliares do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Cito aqui o exemplo da Contribui
ção Provjsória sobre Movimentação Financeira 
CPMF, cuja prorrogação e aumento da alíquota no
ano passado envolveu amplo debate sobre -ª-.real des
tinação dos recursos e a necessidade da adoção de
instrumentos de controle. Cheguei a apresentar
emenda à proposta, para garantir o encaminhamento
mensal ao Congresso Nacional de demonstrativos
sobre a movimentação e destinação dos recursos re
lativos à contribuição.

Fui convencido, pela Liderança do Governo, a
substituir a 13menda por requerimento de indicação
aos Ministérios da Fazenda, Saúde e Previdência So
cial, para evitar atrasos na tramitação da proposta.
Depois de seis meses de recolhimento da contribui
ção, em seu terceiro ano, no entanto, recebi apenas
um demonstrativo de dois dos Ministérios indicados.

No caso do demonstrativo do Ministério da Pre
vidência e Assistência Social, não há informações de
talhadas sobre a efetiva aplicação dos recursos, mas
apenas um relatório global. Já o Ministério da Saúde
encamin~ol1 à Câmara dos Deputados apenas um
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balanço dos anos anteriores e não forneceu qualquer Reitero assim desta tribuna meu pedido aos três
dado sobre os recursos transferidos depois do au- Ministérios para que enviem à Câmara dos Deputados
mento da alíquota no ano passado. O Ministério da os demonstrativos requisitados há quase um ano.
Fazenda, por sua vez, não apresentou qualquer infor- Sem transparência e publicidade, o Governo não con-
mação sobre o volume de recursos arrecadados e as seguirá evitar o desgaste da suspeita permanente e
transferências realizadas. tornará indefensável qualquer solicitação de novos

O comportamento dos três Ministérios demons- recursos.
tra o desrespeito à Câmara dos Deputados e ao acor- Quero alertar que continuarei insistindo no en-
do realizado na Comissão Especial que avaliou a caminhamento dos demonstrativos mensalmente e,
Emenda Constitucional n1l 21, aumentando em 0,18% se for constatado qualquer desvio dos recursos, es-
a alíquota da CPMF e prorrogando o prazo de vigên- pero que a Lei de Responsabilidade Fiscal seja apli-
cia da contribuição. A Indicação nll 57, de minha au- cada de forma exemplar. Só com a aplicação da lei no
toria, encaminhada pela Mesa Diretora da Casa aos próprio Governo Federal poder-se-á justificar a co-
três Ministros, é clara e requer os resultados men- brança de gestão responsável por parte dos adminis-
sais da arrecadação global e transferências efetua- tradores municipais.
das para as áreas de saúde, previdência e assistên- Muito obrigado.
cia social e os respectivos saldos anuais por unida- O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pro-
de federativa. O documento também requisita a es- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e
pecificação dos dados por classificação funcio- Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna desta Casa para
nal-programática, econômica e os respectivos grupos registrar minha satisfação com as medidas tomadas
de despesas. pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso na área

Os dois únicos demonstrativos encaminhados, trabalhista.
em seis meses, não fornecem qualquer dos dados re- Com a determinação de quem sabe o que é me-
queridos e não garantem aos partidos da base de Ihor para o País, o Presidente iniciou, meus colegas,
sustentação do Governo os argumentos necessários uma verdadeira revolução e uma mudança estrutural
para defender novas solicitações de recursos exclusi- que altera profundamente as relações entre capital e
vos para a União, como a DRU. A falta de transparên- trabalho no Brasil.
cia e publicidade também proporciona à Oposição ar- Ao estabelecer que as ações trabalhistas no va-
gumentação irrefutável para criticar a necessidade do lor de até 5 mil reais terão de ser necessariamente
Governo Federal de maior flexibilidade orçamentária julgadas num prazo máximo de 15 dias, o Governo
da União para investimentos, especialmente na área Federal demonstra claramente sua intenção de aca-
social. bar com a indústria das ações que surgiu nos últimos

A preocupação da maioria dos Parlamentares anos em nosso País, amparada numa legislação en-
foi a de desvio dos recursos da CPMF para despesas velhecida, anacrônica e que ao invés de proteger o
não previstas na emenda constitucional aprovada por trabalhador só torna sua vida ainda mais difícil.
esta Casa. Até hoje, no entanto, os Ministérios não se Considero também fundamental o estabeleci-
preocuparam em esclarecer ao Congresso Nacional mento da possibilidade de formação de juntas de con·
e à sociedade em geral onde estão sendo investidos ciliação dentro das empresas, com poder de firmar
os recursos arrecadados com a CPMF e já se discute acordos com valor definitivo.
a transformação da contribuição em imposto perma- Vejo com muita alegria a tomada dessas deci-
nente. sões pelo Presidente Fernando Henrique, pois, como

Tramita na Casa, inclusive, um projeto de lei de Parlamentar, venho defendendo há anos a modemi-
autoria do Deputado Edinho Bez para tornar obrigató- zação da legislação trabalhista brasileira e o fim dos
ria a divulgação mensal dos demonstrativos da apli- entraves criados por décadastde intervenção do Esta-
cação da CPMF. O não-fornecimento das informa- do nessa área.
ções requisitadas deixa os aliados do Governo sem Em pleno ano 2000, não podemos mais convi-
instrumentos de defesa, já que as denúncias de des- ver com uma legislação formada sob os auspícios do
vio dos recursos para outras áreas começam a ser fascismo, que preconizava o controle dos sindicatos
encaminhadas à Comissão de Seguridade Social e pelo Estado, como forma de tutela dos trabalhadores.
Famflia. O único contra-argumento eficiente seria a Considero as medidas anunciadas pelo Presi-
divulgação do uso dos recursos. dente como os primeiros passos de um processo que,
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na minha opinião, tem necessariamente de passar Os núm'3ros, realmente, são de entusiasmar.
pela eliminação da chamada Consolidação das Leis Segundo os cálculos dos especialistas, dos quase 17
Trabalhistas - a famosa CLT -, que pode até ter sido bilhões de barris de óleo equivalente, a serem produ-
útil em determinado momento histórico do País, mas zidos a partir ele todas as novas jazidas do País, 10 bi-
hoje só serve para inibir as contratações e indispor Ihões estão hoje localizados no subsolo da costa do
empresários e trabalhadores, criando um clima de Espírito Santo. Dito de outro modo, isso significa que
confronto que não interessa a nenhum dos dois la- o volume diário da produção estadual poderá subir de
dos. 12 mil barris diários a um milhão, quase alcançando a

A verdade é que hoje, em tempos de globaliza- marca da produção contabilizada para todo o País.
ção da economia, o Brasil não pode mais continuar A descoberta de tão importante reserva de gás
convivendo com uma legislação trabalhista ultrapas- natural viabili;z:ará a criação de uma usina hidrelétrica
sada, criada a mais de meio século, dentro de uma re- no norte do Estado, promovendo sua auto-suficiência
alidade social que não existe mais. em termos energéticos.

Temos de modernizar essas leis, sob pena de É claro que essa nova fronteira de desenvolvi-
ver nosso País perder competitividade e, o que é pior, mento representa muito para a economia estadual,
acabar exportando empregos, por culpa de uma le- especialmente no que se refere ao atual momento.
gislação que não atende mais aos interesses nem Apesar das dificuldades, de todos conhecidas, sa-
dos trabalhadores nem dos empregadores. be-se que o Espírito Santo apresenta boas condições

Hoje, o empresário pensa duas vezes antes de de desenvolvimento, materializadas nas grandes em-
contratar, pois os custos embutidos nesse processo presas de prE~stação de serviços e em um setor indus-
por conta de leis retrógradas e paternalistas acabam trial por muitos considerados de padrão mundial. Ou-
inviabilizando e inibindo a criação e preenchimento tro aspecto positivo, a fortalecer as possibilidades do
de novos postos de trabalho. Estado, configurou-se recentemente com a inclusão

É tarefa urgente e indispensável do Congresso de alguns Municípios do norte na área de incentivos
fiscais abrangida pela Sudene. Com isso, já se verifi-

Nacional dar seqüência ao processo de moderniza- ca a implantação de várias pequenas indústrias no lo-
ção de nossas leis, promovendo uma reforma nessa cal, com significativo reflexo na geração de empregos
legislação, que consolide as negociações e acordos e distribuição de riqueza na região.
coletivos como princípio maior das relações entre ca-
pital e trabalho. A descoberta, pois, das novas jazidas, deverá

impulsionar um crescimento inédito na história do
Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di- Estado. Espera-se a geração de 10 mil empregos di-

vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz retos e 30 mil indiretos, além do impacto de um au-
do Brasil. mento significativo dos royalties sobre os cofres das

Muito obrigado. Prefeituras e do Governo Estadual, atingindo um pa-
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTS - ES. Pro- tamar extraordinário, definitivo para a emancipação

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf!! e Srs. econômica do Estado.
Deputados, ocupamos hoje esta tribuna para compar- Porém, não podemos deixar de salientar que,
tilharmos com os nobres colegas as boas expectativas não obstante o inédito volume de investimentos, de-
que se apresentam para o Estado do Espírito Santo ve-se buscar aperfeiçoar a capacidade de gerencia-
para o próximo milênio. Trata-se das possibilidades mento do Estado, sobretudo no que se refere às con-
econômicas geradas pela descoberta de jazidas de tas pública::;, de modo a estabelecer o equilíbrio nas
petróleo e gás natural na costa capixaba, na continua- finanças estaduais. Diante de quadro tão promissor,
ção da Bacia de Campps, a maior do País. convém, mais do que nunca, trabalhar com seriedade

De fato, pesquisas recentemente realizadas já em favor de um desenvolvimento integral, que con-
provocaram uma corrida de sete grandes empresas temple todos os setores da economia, os serviços pú-
do setor. A parceria com a Petrobras deverá garantir blicos e o bem-estar da população. Para tanto, im-
um investimento total de cerca de 1 bilhão de reais, a põe-se a união das classes política, empresarial e
serem aplicados nos trabalhos de prospecção no Iito- sindical, além de organizações não-governamentais,
ral. O processo deve dar origem, até o ano de 2002, a para a construção de uma agenda viável e coletiva,
patamares de crescimento nunca vividos pelo Esta- no sentido da promoção do desenvolvimento.
do, com incontáveis benefícios para a comunidade e É assim que, comemorando com todo o povo
os cidadãos. capixaba () futuro que se anuncia, desde já assegura-
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mos nosso empenho para as conquistas possíveis.
Esperamos que o Poder Público capixaba, em todos
os níveis e esferas, seja capaz de garantir a realiza
ção desse futuro que hoje, mais do que nunca, apre
senta condições viáveis de estabelecer-se.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO MARRONI- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tem V. Exll a palavra.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à
Mesa requerimento de convocação de sessão solene
para homenagear o mais antigo clube de futebol bra
sileiro, que completa 100 anos em julho: o Esporte
Clube Rio Grande.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deferido o pedido de V. Ex!!.

Concedo a palavra ao Sr. Iberê Ferreira.
O SR.IBERÊ FERREIRA (PPB - RN. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex!! que
seja transcrito nos Anais da Casa requerimento a
respeito do falecimento do Monsenhor Expedito, no
Rio Grande do Norte.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deferido o pedido de V. Ex!!

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE
O ORADOR:

Justificação

É com profunda tristeza, respeito e saudade,
que requeiro a esta Casa seja que consignado um
voto de pesar pelo passamento do Monsenhor Expe
dito Sobral de Medeiros, ocorrido na noite do último
domingo, dia 16 de janeiro de 1999, no Hospital Papi,
em Natal, capital do meu Estado, Rio Grande do Nor
te.

O "Monsenhor das Águas" ou o "Profeta das
Águas", como era carinhosamente chamado pelo seu
povo, foi um incansável batalhador na luta contra as
secas e seus efeitos cruéis, a favor do uso racional
dos escassos e minguados recursos hídricos do Nor
deste brasileiro, especialmente os do Rio Grande do
Norte.

Aos 83 anos, encontrava-se hospitalizado, com
breves intervalos, desde agosto do ano passado,
quando foi detectado, em estado já bastante avança
do em seu frágil corpo, a doença de Hodgkin, enfermi
dade que ceifou sua preciosa vida.

Nascido em 13 de dezembro de 1916, no Sítio
Serra Branca, no Município de São Rafael, RN, foi or-

denado Padre por Dom Marcolino Esmeraldo de Sou
za Dantas, em 1939, com 23 anos de idade.

Logo em seguida, foi designado Capelão do Co
légio Santa Teresinha, em Caicó, RN, época em que
trabalhou, também, como coadjuvante do Monsenhor
Walfredo Gurgel, que além de sacerdote foi um dos
mais notáveis políticos do Rio Grande do Norte, tendo
sido, inclusive, seu Governador.

Monsenhor Expedito foi, ainda, Vigário de Taipú
e Touros (1940), e de Jardim do Seridó e São Rafael
(1941 e 1942), antes de ser removido, em 1943, para
o que ele chamava de seu "posto definitivo", a Paró
quia de São Paulo do Potengi, que ele amou com to
das as forças do seu coração à qual dedicou toda sua
profícua existência.

Concomitantemente com os seus múltiplos afa
zeres em São Paulo do Potengi, Monsenhor Expedito
ocupou na Arquidiocese de Natal as importantes fun
ções de Pró-Vigário Geral (1965), Vigário Geral
(1970) e Vigário Episcopal para o Clero (1994), tendo
recusado a indicação do seu nome para ser Bis
po-Auxiliar, por não querer abandonar seu amado
povo de São Paulo do Potengi.

Em São Paulo do Potengi ele permaneceu por
56 anos dos seus 60 anos de sacerdócio, sendo seu
trabalho voltado inteiramente para os pobres, os de
samparados e os humildes, no meio dos quais se sen
tia feliz, por ser útil e poder ajudar.

Seu ministério foi voltado para ações sociais de
profundo significado, para a luta pela extinção da infa
me indústria da seca, para formação da consciência
política das comunidades rurais e para a defesa de
projetos que se destinavam a erradicar ou, pelo me
nos, minorar os efeitos devastadores da estiagem, so
frida mais agudamente pelos mais fracos, os humil
des, os idosos e as crianças.

Foi o idealizador do Movimento Água Para Todos
e um apoiador entusiástico do Projeto de Transposição
das Águas do Rio São Francisco, desde os seus pri
mórdios. Em 1993 coordenou, no âmbito da arquidío
cese de Natal, uma campanha contra as secas que
procurava sensibilizar todas as classes, especialmente
a classe política, para enfrentar a problemáti~a das
estiagens. Deste seu hercúleo trabalho, resultou um
significativo estudo demonstrando a indispensabilidf\:'
de de um Programa de Recursos Hídricos para o Rio
Grande do Norte e para o Nordeste brasileiro. Ficou
encarregado de fazer sua divulgação pelo Brasil intei
ro. Para isso inteligentemente utilizou-se de todos os
meios de comunicação então existentes, desde a
literatura de cordel até a fita de vídeo. Dessa sua verda
deira Cruzada, originou-se o Movimento Água Para To-
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dos, em São Paulo do Potengi, sua paróquia, e em al
guns municípios vizinhos, como São Pedro e Santa
Cruz, na região do Trairí. No Ceará, inspirou e fez bro
tar na messiânica cidade de São Francisco de Canin
dé o Programa Água Perene, que mitigou a sede de
milhares de pessoas naquele Estado.

Assim, quando surgiram os programas de cons
trução de adutoras para levar água da lagoa de Bon
fim e da represa Armando Ribeiro Gonçalves para as
cidades e comunidades que sofriam com a falta
d'água, ele imediatamente incorporou-se à luta como
um campeão da causa. A mesma atitude tomou em
relação ao Projeto de Transposição das Águas do Rio
do São Francisco, para a perenização de alguns
rios-chaves nos Estados da Paraíba, Ceará e Rio
Grande do Norte.

Batalhador intimorato, Monsenhor Expedito viu,
no ano passado, a realização de um dos seus gran
des~sonhos: a chegada das águas da lagoa do Bon
fim a São Paulo do Potengi, trazidas pela Adutora li
toral Agreste Trairí, que foi, com toda justiça, batizada
com o seu horado nome e que, quando concluída, es
tará levando água salvadora para 22 cidades e 28 co
munidades que antes não tinham água, nem para be
ber.

A chegada da água a São Paulo do Potengi, foi o
corolário de uma das suas grandes lutas. Mas, o
nome de Monsenhor Expedito já se tornara interna
cionalmente conhecido em razão das Comunidades
Eclesiais de Base, que ele, no início da década de 60,
ajudou a fundar.

Naquela época difícil, por iniciativa própria, co
meçou a organizar as populações urbanas e rurais
em seu município para estudar os ensinamentos da
Igreja, aproveitando as reuniões, também, para orien
tar politicamente os fiéis, incentivando discussões de
cunho social entre os seus paroquianos. Assim, fun
dou o primeiro Sindicato dos Trabalhadores da Agri
cultura no Rio Grande do Norte.

Durante os anos de secas mais severas, Monse
nhor Expedito assumia o comando das ações sociais
na sua região, visando impedir que aproveitadores se
locupletassem com a miséria alheia. Nessas oca
siões, oferecia aos flagelados alimentos de boa quali
dade a baixíssimo custo. Suas ações moralizadoras
espalharam-se por todo o Estado, diminuindo, em
muito, a exploração das vítimas das secas.

Com o auxílio que Dom Eugênio de Araújo Sa
les trouxe para o Rio Grande do Norte, também na dé
cada de 60, para as áreas rurais mais pobres de sua
região, a educação de base, por meio de escolas
radiofônicas da Emissora de Educação Rural, inaugu-

rando, assim a Educação a Distância. Esses progra
mas, além dI') trabalho de alfabetização, conscientiza
vam o povo para sua condição de vida e discutiam os
meios de melhorá-Ias, difundindo a idéia de que. com
trabalho e pa.rticipação política nas decisões, seria
possível promover mudanças para melhorar a vida de
todos.

Onde os governos não se faziam presentes para
suprir as nec:essidades da população, lá estava o
Monsenhor EJ<pedito. Criou o Centro Social São Paulo,
construiu quadras esportivas, fundou escolas, sendo
a mais importante delas a Escola Técnica de Comér
cio na sede do Município, para a qual conseguiu que
jovens universitários funcionassem com professores,
gratuitamente.

O Monsenhor Expedito foi um gigante das cau
sas sociais da Igreja. Jamais se afastou dos humildes,
a quem dedicou toda sua benfazeja existência. Era
um servo de Deus, humilde de coração, que escolheu
viver entre os mais desvalidos de seus paroquianos,
para servi-los. Em sua casa, mantinha sempre um fil
tro de barro c:om água limpa e fria para oferecer a to
dos que nela entravam para visitá-lo.

Foi, também, grande amigo de figuras destaca
das do Clero brasileiro, como Dom Marcolino Esme
raldo de Souza Dantas, Monsenhor Walfredo Gurgel,
Dom Hélder Câmara, Dom Nilvaldo Monte e Dom Eu
gênio de Araújo Sales, para citar apenas algumas.

Assim, Monsenhor Expedito, ao deixar sua vida,
o fez com a certeza do devercumprido. O seu sepulta
mento, ocorrido no dia seguinte ao do seu falecimen
to, na igreja matriz da qual fora vigário por mais de
meio século, constituiu-se em uma verdadeira apote
ose, com múltiplas manifestações de gratidão do
povo ao seu pastor de todas as horas. Foi, sem dúvi
das, a mais comovente manifestação prestada pelo
povo de São Paulo do Pontegi e da região a um ho
mem que não pertencia somente a eles, mas que
agora pertence à eternidade, e que estará sempre
presente em suas vidas pela obra indestrutível que
realizou em sua passagem pela vida terrena.

Por tuclo isso, requeiro a esta Casa, Senhor Pre
sidente, Senhoras e Senhores Deputados, seja con
signado um voto de pesar pelo falecimento do Monse
nhor Expedito, sendo registrado nos Anais da Casa e
comunicada essa atitude à família enlutada. - Depu
tado Iberê Ferreira PPB/RN.

O SR.. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exª a palavra.
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o SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
caminho à Mesa projeto de lei de minha autoria que
regulamenta a veiculação de propaganda eleitoral via
Internet.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deferido o pedido de V. Ex'!

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr/!! e Srs. Deputados, meu
pronunciamento se refere à importância do dia de
hoje. Temos aqui a presença de centenas e centenas
de aposentados, fazendo o seu protesto contra a con
tribuição dos inativos da área pública. O Governo pre
tende estendê-la também à área privada.

Esta Casa realizou, na manhã de hoje, uma ho
menagem ao Dia Nacional do Aposentado, ocorrido
em 24 de janeiro, requerido por este Parlamentar e
pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá.

No pronunciamento que fizemos ressaltamos a
importância da discussão em torno do salário mínimo
e sua repercussão sobre os benefícios dos aposenta
dos e pensionistas do Regime Geral da Previdência
Social. É inconcebível que o Governo continue editan
do medida provisória para fixar a salário mínimo, bem
como, também por medida provisória, trate as apo
sentadas e pensionistas de forma diferenciada ao
conceder percentual menor do que o concedida ao
salário mínimo aos que recebem proventos acima do
valor do mínimo.

Lembramos a gravidade da proposta de emen
da constitucional apresentada pelo Governo que fixa
contribuição previdenciária aos servidores públicos
inativas. No nosso entendimento, assim que essa pro
posta for aprovada, a Governo taxará também os apo
sentados da área privada. Nesse sentido, conclama
mos a união e luta dos trabalhadores da área privada
e pública.

Não esquecemos a reforma da Previdência e a
aprovação do projeto que instituiu o fator previdenciá
rio, que trouxeram grandes prejuízos aos trabalhado
res, pois retiraram direitos consagrados na Constitui
ção Federal de 1988.

O Governo diz que a Previdência está falida.
Mendonça de Barros e Lara Resende, ambos do
PSDB, reconhecem que o Governo deve 400 bilhões
de reais à Previdência. Somente nesta convocação
extraordinária, por meio de proposta de emenda
constitucional, o Governo retira 11,5 bilhões da Previ
dência Social. O Ministro da Previdência e Assistên-

cia Social, entretanto, anuncia a redução no valor das
contribuições pagas pelos empregadores.

A todas as lutas enfrentadas com dignidade e
raça pelos aposentados e pensionistas soma-se mais
uma antiga reivindicação, qu~1 seja, a aprovação do
Estatuto do Idoso, que se transformará em um instru
mento para o exercício da cidadania desses que ao
longo de suas vidas construíram o nosso País.

Gostaríamos de cumprimentar a COBAB, o
MOSAP e demais entidades que colaboraram para a
realização desse evento. Somente muita pressão po
derá fazer com que este Congresso se volte para os
interesses dos trabalhadores, servidores, aposenta
dos e pensionistas.

A sessão realizada hoje foi marcada mais como
um protesto da que uma homenagem - afinal, nada
há a comemorar -, pois o Congresso Nacional não
está conseguindo responder às expectativas desse
segmento da sociedade.

Finalizando, registramos a apresentação de
projeto de lei de nossa autoria, que modifica a Conso
lidação das Leis da Trabalha, no sentido de estender
à mãe adotiva o direito à licença e ao salá
rio-maternidade.

Sendo este o registro que fazemos, obrigada,
Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. EX- a palavra.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sre
e Srs. Deputados, estou encaminhando à Mesa pro
posta de emenda à Constituição que altera o art. 320
da Constituição Federal, na qual solicitamos seja per
mitido o ingresso em ônibus para todas as pessoas
acima de 65 anos com qualquer identificação, não
apenas com a carteirinha do Sindicato do Transporte
Coletiva.

A Constituição Federal de 1988, a par de garan
tir um conjunto de direitos individuais e coletivos, ain·
da procurou estabelecer normas de proteção à famí
lia, base da sociedade. De maneira muito especial ela
tratou de garantir assistência e amparo às crianças,
adolescentes e idosos, defendendo o seu bem-estar
e a sua integração à sociedade. No caso dos idosos,
inclusive, o texto constitucional prevê a gratuidade
dos transportes coletivos para os maiores de 65 anos,
conforme a art. 230, § 22•

É essa norma, Sr. Presidente, que queremos ver
modificada. Para isso estFHT"I"f'· :'1presel"lt,","1r!o esta
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proposta de emenda à Constituição, para que a utili
zação dos veículos de transporte coletivo pelos ido
sos seja ainda mais facilitada. Observamos, com pe
sar, que aquilo que deveria ser um simples benefício
para as pessoas idosas torna-se fonte de aborreci
mento, perda de tempo e, não raro, custos desneces
sários. Na maioria das cidades, as empresas conces
sionárias dos serviços de transporte coletivo exigem,
para o gozo efetivo do benefício da gratuidade, a
identificação do idoso por meio da apresentação de
uma "carteirinha", especificamente emitida para este
fim. Inexplicavelmente, não se aceita que a compro
vação da idade se faça mediante a apresentação da
Carteira de Identidade ou outro documento oficial.

Tal situação, Sr. Presidente, é inaceitável. Tra
ta-se de um procedimento apenas burocrático, que
acaba por excluir do benefício aquelas pessoas que,
por qualquer motivo, não tenham conseguido obter a
tal "carteirinha". Mudar este critério é medida da maior
importância, visto que permitirá aos idosos, mesmo
os de baixa renda, a realização dos seus desloca
mentos, muitas vezes necessários até para fins de
tratamento médico.

Para sanar esse problema, estamos oferecendo
à apreciação deste Parlamento proposta de emenda
à Constituição que visa determinar que a identifica
ção do idoso e, por conseqüência, sua comprovação
de idade se façam mediante a apresentação de
documento de identidade oficial. Ao mesmo tempo,
propomos que seja vedada às empresas concessio
nários de transporte coletivo a exigência de que a
comprovação de idade se faça por documento espe
cificamente emitido para este fim.

Temos-eerteza.de-que,-com essa medida, esta
remos colaborando para que o benefício constitucio
nal possa ser gozado por todos aqueles que a ele têm
direito, sem ter de enfrentar burocracias desnecessá
rias. Esperamos, portanto, contar com o apoio de to
dos os ilustres membros desta Casa, para que a pro
posta que ora oferecemos possa ser rapidamente
aprovada, beneficiando assim milhares e milhares de
pessoas qu~ necessitam ter acesso fácil e gratuito ao
sistema de transporte coletivo.

Era o que tinha a propor, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado João Magno.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
se há uma palavra adequada para designar a atitude do
Governo Fernando Henrique com relação aos aposen
tados, é "covardia". Essa tem sido a tônica de seu com·

portamento. A covardia ataca ferozmente os que de
pendem de salários e proventos para sobreviver, os
que, cansados da lida, já quase não encontram forças e
disposição para reagir, os que, afastados do mercado
de trabalho, pl~rderam grande parte de seu poder de
pressão política, de sua influência na sociedade.

Subserviente com os poderosos e implacável
com os mais fracos: eis a definição clássica do covar
de. Quando se relaciona com os donos do capital, do
méstico ou externo, é todo rapapés, todo mesuras,
todo cuidados. Ao se voltar para a população, contu
do, quando trata com trabalhadores, assalariados,
aposentados e pensionistas, a fisionomia bajuladora
e servil transmuda-se em arreganho de dentes e gar
ras afiadíssimas.

Para as elites, Proer, cardápio variado de incen
tivos e renúncias fiscais, juros suculentos, recursos
subsidiados pelo BNDES e Banco do Brasil, leilões
mais que suspeitos do patrimônio público e toda a
sorte de vantagens e benesses; para o povo, cassa
ção de direitos trabalhistas, achatamento de salários,
cortes das verbas sociais e, agora mais recentemen
te, como "cerE~ja" no bolo da hostilidade, a proposta de
desvinculação dos valores dos benefícios previden
ciários do salário mínimo.

Em uma democracia mal alinhavada como a
nossa, com efeito, as classes que não controlam os
meios econômicos, cuja única arma de defesa é o
voto, encontram-se realmente em franca desvanta
gem, na disputa peja primazia do processo político,
porque o voto, em sistemas assim, pouco estrutura
dos, não consegue expressar a verdadeira ''vontade
geral", que está na base do sistema representativo,
manipulado que é pela mídia -e-por leis eleitorais a
cada ano mais casuísticas.

O mundo moderno globalizado em que o atual
Governo faz questão de nos inserir, Sr. Presidente,
costuma instituir datas comemorativas dedicadas às
minorias sociais, numa espécie de purgação hipócri
ta, como se uma dezena de louvores e encômios,
como se uma lembrança fugaz, de apenas um dia de
duração, tivessem forças para apagar os efeitos da
imolação cotidiana de direitos fundamentais, do des
respeito aos mais comezinhos princípios de justiça,
da demolição de salvaguardas sociais cuja conquista
custou anos e anos de luta, sacrifício e esforço.

Mais uma vez nos reunimos, portanto, para mar
car a passauem de uma dessas datas: o Dia do Apo
sentado. É de se perguntar se há realmente algo a co
memorar, nElste dia. O 24 de janeiro rememora a his
tórica promulgação da Lei Elói Chaves, que criou, em
1923, o fundo de aposentadorias e pensões dos ferro-
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viários, embrião do que viria a se transformar no atual
sistema.

Os pouco mais de 70 anos que se seguiram, até
a ascensão ao poder da súcia uftraliberal dos tuca
nos, testemunharam uma evolução de conceitos que
redundou em princípios modernos e socialmente jus
tos, para dar forma à Previdência brasileira, entre os
quais se destacavam a universalidade, a eqüidade e a
solidariedade social.

Tudo isso o atual Governo vem se esmerando
em destruir, em demolir pedra por pedra, em arrasar
completamente, desde que assumiu, em 1995. Res
gatar essa trajetória, que às vezes parece esquecida
nas dobras da História, não é um exercício inútil, mas
uma forma de refletir com mais profundidade a respei
to da situação daqueles que, com seu trabalho e es
forço, construíram o País que hoje nos cabe dirigir.

Todas as propostas até hoje apresentadas pelo
Executivo para corrigir o suposto déficit da Previdên
cia têm-se orientado para prejudicar os direitos dos
aposentados, pensionistas e trabalhadores. A imagi
nação dos tecnocratas e dos fantoches do grande ca
pital não conseguiu elaborar nada além da desvincu
lação entre o valor dos benefícios e o do salário míni
mo, do aumento do tempo de contribuição, da ex
tinção da aposentadoria por tempo de serviço ou da
criação de limites mínimos de idade.

Desvincular o valor dos benefícios do salário mí
nimo, no entanto, nada mais é do que reduzir, de for
ma velada, esses benefícios. Sim, porque, tão logo se
alcançasse essa meta, certamente a mobilização dos
trabalhadores da ativa conseguiria elevar do piso sa
larial, e a reacomodação dos fatores econômicos
acabaria por causar a perda de valor real dos proven
tos e pensões.

Particularmente no caso dos servidores aposen
tados, não custa lembrar que a tentativa de sanear as
contas públicas à custa do achatamento de proventos
já foi empregada no Brasil, em anos não tão distantes
assim, sem êxíto e com enormes custos sociais. Idéias
como essas, plantadas na mídia aqui e ali, como ba
lões-de-ensaio, não passam de manifestações diver
sas da mesma covardia, episódios que comprovam a
poltronice governamental, incapaz de assumir aberta
mente sua intenção de reduzir o valor de salários e be
nefícios, para aumentar ainda mais as margens de lu
cro do capital. Os argumentos que lhes dão base com
certeza não têm cunho ético, moral ou jurídico, mas
sustentam-se exclusivamente sobre a frieza da conta
bilidade e do mais obsceno pragmatismo político.

Contra esse arbítrio as únicas respostas efica
zes são a mobilização popular e o esclarecimento da

opinião pública. Os objetivos de qualquer celebração
de uma data, como a do Dia do Aposentado, que se
pretenda digna devem ser, portanto, estes: mobilizar
e esclarecer, lutar contra a manipulação, a vileza e a
injustiça; e desmascarar a covardia de um governo
subserviente, que vem desmontando o País, para lei
loá-Ia e entregá-lo aos senhores do mundo.

Peço, Sr. Presidente, que seja publicado este
pronunciamento em A Voz do Brasil e no Jornal da
Câmara.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, mais uma vez, o Deputado Paulo Paim nos
honra como autor do requerimento que ensejou esta
sessão solene para a comemoração do Dia do Apo
sentado, ocorrido no último dia 24. Lamentavelmente,
sob a égide do Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, os aposentados não encontram
motivo para festejarem essa data. Nos últimos anos, a
categoria foi colocada no banco dos réus, acusada de
promover a gastança que provoca rombo nas contas
da União.

Essa versão torpe, veiculada reiteradas vezes
com a ajuda da mídia, tem atingido com êxito seu
objetivo, qual seja, convencer a população brasileira
de que os gastos com a Previdência Social inviabili
zam o caixa da União. Mas a verdade é que, segura
mente, por trás de toda essa campanha está o
interesse econômico das elites, dos credores inter
nacionais e do FMI.

A Previdência Social no Brasil registra uma his
tória que traça um perfil acabado de irresponsabilida
de administrativa e até de gangsterismo. São somas
enormes de recursos carreados para outras finalida
des, quando não desviados/sonegados, sem que os
governos de ontem e de hoje se interessem por dotar
as instâncias fiscalizadoras de recursos materiais e
humanos suficientes para inibir essas ocorrências. A
rigor, não há, nos marcos do Estado Democrático de
Direito, ação governamental no campo do saneamen
to das contas da Previdência, a não ser a tentativa ile
gal, imoral e injusta de taxar aposentados e pensio
nistas, já derrotada várias vezes no Congresso e, por
último, no Supremo Tribunal Federal.

Na contramão de medidas para o fortalecimento
da Previdência, o Governo volta-se, por um lado, para
implantação de uma política deliberada de "morte por
asfixia", à medida que estimula a corrida à aposenta
doria, ao ameaçar reduzir ou suprimir direitos; por ou
tro lado, em face de uma política econômica restritiva,
calcada na geração de superávit para pagamentos de
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juros a especuladores, provoca os maiores índices de
desemprego da história do País, com reflexos negati
vos diretos na arrecadação previdenciária.

A proposta de subtrair 11 % dos salários dos
aposentados do serviço público federal é um verda
deiro confisco, como bem assim o é a Desvinculação
de Receitas da União (DRU), que, se aprovada, per
mitirá ao Governo manipular a seu bel-prazer 20%
dos recursos destinados a investimentos do Orça
mento da União e, o que é pior, recursos oriundos de
setores como Saúde, Assistência e Previdência Social
e do FAT. Essa DRU é uma versão 2000 do Fundo So
cial de Emergência, que, depois de servir para aquisi
ção de goiabada para o Palácio do Planalto, foi rebati
zado como Fundo de Estabilização Fiscal. Desta feita,
descobriram-aaaaplicações de seus recursos na
aquisição de tapetes, talheres, copos e quetais para o
mesmo Palácio.

Será que não basta o aviltamento da condição
financeira de trabalhadores do serviço público, produ
zido por cinco anos sem reajuste salarial, apesar de
uma inflação acumulada superior a 70%, aumento do
Imposto de Renda para 27,5%, aumento da Previdên
cia de 6% para 11% (civis), CPMF, taxas públicas em
patamares estratosféricos, mais de 50% de aumento
nos combustíveis só no ano passado, brutal desvalo
rização da moeda, com conseqüências inomináveis?
E que dizer da sádica idéia de desvincular o salário
dos aposentados e pensionistas dos critérios vigen
tes para ativos e inativos? Isso torna o dia-a-dia des
ses brasileiros um verdadeiro suplício, como se fos
sem criminosos.

Numa sociedade de distribuição de renda tão in
justa, onde os grupos econômicos concentradores de
riqueza não pagam impostos e, se pagam, repassam
para os preços, é muito perverso e covarde que o Go
verno queira violentar os servidores públicos aposenta
dos, cuja maior parte é credora de uma longa e honrosa
folha de serviços prestados à sociedade brasileira.

POr seu turno, as aposentadorias pelo regime
geral dos trábalhadores urbanos e rurais têm contri
buído p'ara minorar os efeitos devastadores que a au
sência de políticas sociais consistentes poderia cau
sar, como bem o demonstram os estudos do previ
denciarista Álvaro Sólon de França, que, utilizando
dados do próprio Governo, chegou às seguintes con
clusões: dos 100 municípios brasileiros mais bem si
tuados no índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
em 96 deles, o pagamento de benefícios é superior
ao montante do FPM; e mais, em 96, dos 100 municí
pios com melhor renda familiar per capita, o paga
mento de benefícios é maior que o FPM.

Mesmo a existência de distorções absurdas na
legislação de outrora, permissivas de aposentadorias
com ganhos impublicáveis, não justifica tamanho des
respeito com a maioria esmagadora de homens e mu
lheres que dedicaram parte de suas vidas à faina,
num País em que níveis razoáveis de relações traba
lhistas é artil~o de luxo.

Conquanto não haja motivo para comemora
ções, não nos podemos entregar ao desânimo. Vamos
recolher o que sobrou de esperança! Vamos nos unir,
sociedade e parlamentares, que não aceitam partici
par do enterro da Previdência Social, nem de arma
ções contra seus segurados. Cabe-nos, neste momen
to, registrar nosso compromisso com a luta em favorda
dignidade dos trabalhadores aposentados, objetivan
do fixar novos parâmetros para gestão da seguridade
social, de modo a tornar mais humana e digna a con
tingência do viver e envelhecer de cada brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. EURipEDES MIRANDA (PDT - RO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, solicito entendimento no meu Estado para su
perar uma grande crise provocada pela demissão de
aproximadamente 10 mil servidores. Independente
mente das providências cautelares tomadas em favor
dos servidores estaduais que foram demitidos neste
final de semana, estes não podem de forma alguma
deixar de buscar, em entendimento por meio do diálo
go, uma solução para esta crise que vai gerar prejuí
zos incalculáveis para o Estado. O caos não interessa
a ninguém, principalmente àqueles que possuem
mandato popular conferido pelo povo. Da mesma for
ma, para os servidores demitidos só interessa o em
prego de volta. Existe a necessidade de conscientizar
a população rondoniense para que segmentos impor
tantes como comércio, indústria, produtores rurais,
profissionais liberais, sindicatos, associações, verea
dores, prefE~itos e imprensa, juntamente com a banca
da federal, Assembléia Legislativa, Poder Judiciário e
Ministério Público, numa mesa - redonda com o Go
vernador do Estado, encontrem uma saída urgente
para esta crise.

Acredito na boa vontade daqueles que realmen
te estão pmocupados com o futuro dos rondonienses.
Por este motivo, acredito ser mais inteligente buscar
soluções para este problema, que é grave, ao invés
de procurar acirrar os ânimos daqueles que, com total
razão, se 13ncontram em grande desespero por não
poder dar sustento aos seus familiares, em função da
demissão ocorrida recentemente.

O Governador José Bíanco, todos sabem, fez
um compromisso público com os servidores rondoni-



03848 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

enses de que, caso fosse eleito, ele seria a redenção
desse segmento, razão pela qual não tenho dúvidas
de que terá o maior interesse em buscar uma solução
viável para todos.

Os sindicatos que representam os servidores
estaduais têm dado demonstrações claras na luta
pela manutenção do emprego, da mesma forma que o
nosso comércio ganhará um grande alento num en
tendimento positivo para todos. Lembro ainda que a
legislação vigente dá prazo para estados e municípi
os se adequarem à conhecida Lei Camata, um motivo
a mais para buscar um entendimento vitorioso para
as partes.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, faço uma avaliação sobre a importância
da pequena propriedade no Brasil. Nos dias 22, 23 e
24 de fevereiro, acontecerá no Rio Grande do Sul, no
Parque da Expointer, cidade de Esteio, o Quarto
Encontro da Agricultura Familiar, o Terceiro Encontro
da Juventude Rural e a Primeira Feira da Agricultura
Familiar. O evento é promovido pela Frente Sul da
Agricultura Familiar, oficialmente criada em fevereiro
do ano passado, na cidade de Francisco Beltrão, Pa
raná, congregando várias entidades do setor agrícola
familiar do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Para
ná.

Dentre os temas que serão debatidos nos
Encontros do próximo mês estão a "Proposta de De
senvolvimento Solidário e Sustentável pela Agricultu
ra Familiar", além do estabelecimento de metas de
atuação com vistas a fortalecer o movimento da agri
cultura familiar no Sul do Brasil, dada a importância
da pequena propriedade rural e da agricultura familiar
no contexto sócio-político-econômico do Brasil.

Afirmo aqui, Sr. Presidente, S~ e Srs. Parla
mentares, a importância de entidades que congre
gam os movimentos sociais, como a Frente Sul da
Agricultura Familiar, que, ao aliar sob uma mesma
mesa de debates dezenas de outras entidades já
constituídas, promove a construção de alternativas
técnicas e políticas coesas para o setor, por meio de
debates, encontros e cursos. Dessa forma, a Frente
Sul quer evitar que a agricultura familiar da região Sul
e do restante do País trilhe o caminho do caos, como
tem ocorrido nas últimas duas décadas.

Para afirmar a importância da agricultura famili
ar na região Sul do Brasil, é indispensável afirmar que
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 93%
das propriedades agrícolas são pequenos estabeleci
mentos rurais, que trabalham basicamente com

mão-de-obra familiar. Apesar de somarem a grande
maioria das propriedades rurais, ocupam somente
39% do território agrícultável da região, enquanto em
pregam um percentual infinitamente maior de
mão-de-obra do que as grandes propriedades rurais,
atingindo a marca dos 87% damão-de-obra ocupada
no meio rural do Sul do Brasil.

É essa mesma agricultura familiar, Sr!! e Srs.
Deputados, que vem, nos últimos anos, sendo aniqui
lada pela política neoliberal. Somente nos últimos
seis anos, quase um milhão de pequenos estabeleci
mentos rurais deixaram de existir no Brasil devido à
falta de uma política específica para o setor. Falta uma
política que subsidie a atividade, se não pela sua im
portância social, como vimos pelos números acima,
mas pela sua importância na política alimentar e de
produtividade agrícola do Brasil.

É nas pequenas propriedades rurais, pelas
mãos dos agricultores familiares, que se plantam e
colhem 84% da produção nacional de feijão, 85% da
produção de mandioca, 63% de milho, 86% de leite,
92% de frango - que foi uma das estrelas do Plano
Real, à custa do agricultor familiar - 88% de suínos,
89% de fumo, 46% de soja e 47% de trigo. São núme
ros que se contrapõem à pequena área de terras que
detém e, mais ainda, à argumentação de que a pe
quena propriedade rural de característica familiar
está superada tecnologicamente.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamentares, esses
números referentes à agricultura familiar me fazem
lembrar que, apesar de estar matematicamente pro
vada a produtividade, a distribuição de renda e de po
pulação, o caráter social e a racionali<!ação do espaço
promovidos pela agricultura familiar, esses agriculto
res continuam relegados ao segundo plano. E assim é
o tratamento dado a eles pelo Governo quando se tra
ta da renegociação das dívidas agrícolas.

Desde outubro, discutimos com os representan
tes do Governo nesta Casa um projeto viável para a
renegociação da dívida dos pequenos agricultores.
Naquela época, da mesma forma que o atual Go
verno fez com os banqueiros e com as companhias
aéreas, os grandes proprietários de terras já tinham
garantida sua renegociação e suas benesses. Vale
apontar, como argumento favorável aos pequenos
produtores rurais, que, assim como são detentores de
pequena área de terra, apesar da grande produtivida
de, são detentores de débitos muito menores do que
os grandes proprietários, que já renegociaram suas
dívidas. Favorável também aos pequenos agriculto
res é que sua dívida tem menor impacto financeiro e
menor custo ao Tesouro, em valores inversamente
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proporcionais ao impacto social. A esses argumen- minalidade daqueles que só se tornam criminosos
tos, Sr. Presidente, faz-se surdo o atual Governo. pelo fato de terem armas à sua disposição.

Concluo, reafirmando a importância da Frente A grandE~ criminaUdade é um problema de segu-
Sul da Agricultura Familiar na condução coesa das rança pública e de organização maior do Estado, que
ações de inúmeras entidades ligadas ao setor, em deve continua.r a deter o monopólio da violência legíti-
busca de políticas afinadas com as necessidades das ma e da liberação, da classificação e do registro do
pequenas propriedades rurais e, dessa forma, com a porte de armas. É isso que devemos procurar consoU-
grande maioria da população rural dos três Estados dar por meio de uma legislação mais humanista, que
do Sul. Estará integrada também com a bancada do leve em conta a necessidade de aumentar o padrão
Núcleo Agrário do Partido dos Trabalhadores na bata- civilizatório da legislação derivada do Congresso Na-
lha pela renegociação da dívida dos pequenos propri- cional brasileiro.
etários rurais. Este é C) apelo que faço ao Governo do Presi-

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão dente Fernando Henrique: orientar os seus Líderes
do orador.) - Sr. Presidente, Sr.!l! e Srs. Deputados, o im- para que, na Câmara e no Senado, venhamos a for-
passe sobre a discussão do projeto necessário, reIe- mar essa Comissão Mista, porque pelo menos meta-
vante e inadiável sobre porte de armas no nosso País de dos 42 projetos que nasceram na Câmara está
se revelou presente hoje na Comissão de Relações fundamentada numa filosofia pacifista; a outra, na de-
Exteriores e Defesa Nacional. Certamente, o mesmo fesa da violência pessoal como meio para suprimir as
vem 'bcorrendo com a sua tramitação no Senado. deficiências do Estado.
Federal. O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia

É esse impasse que se avizinha e que, na ver- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!! e Srs.
dade, vai provocar o surgimento de dois projetos em Deputados, esta Casa, em bom momento, aprovou
debate na Câmara e no Senado. Aquele de origem na um projeto de autoria do Senador Freitas Neto
Câmara, que tem 42 projetos apensados - o de ori- (PFUPI) qUle incorpora o Vale do Parnaíba à
gem no Senado tem um só -, vai inviabilizar o resulta- Codevasf.
do que as duas Casas querem para essa importante Essa proposta teve por objetivo trabalhar uma
questão. das regiões mais ricas do Nordeste, a bacia do Parna-

Por essas razões, procurei o Líder do Governo íba, segunda maior do Nordeste, com vales em condi-
no Congresso, Deputado Arthur Virgílio, o Líder na ções de produção, numa das regiões mais impor-
Câmara, Deputado Arnaldo Madeira, e o Líder do tantes do Brasil. Na região sul, do lado do Estado do
meu partido, Deputado José Genoíno, para que hou- Piauí, encontram - se os Municípios de Ribeiro Gon-
vesse a possibilidade de criar uma Comissão Mista çalves, Uruçuí, Santa Filomena, Floriano, Porto Ale-
da Câmara e do Senado que pudesse tornar compatí- gre, Amarante, dentre outros. Temos ainda, do lado
veis esses projetos. do Estado-do Maranhão, cidades e regiões também

da maior importância, com elevado índice de produti-
Na verdade, não devemos confrontar as teorias vidade de soja, grãos e criação de animais. Na região

sobre a violência como construtora da história, o que central, onde se localiza a Grande Teresina, formada
fundamenta muitos dos discursos dos que defendem pelos municípios de Palmeirais, Teresina, União e Mi-
o porte de arma, nem as teorias de emprego e de- guel Alves, nós temos todas as possibilidades de cria-
semprego daqueles que acham que a obsolescência ção de uma forte região, com produção de fruticultura
do porte de arma em nosso País pode provocar mais irrigada. Na região norte, onde temos os municípios
desemprego do que o existente. de Luzilândia, Porto, Parnaíba e Luís Correia, há um

Há civilizações construídas pelo pacifismo, por potencial na área de fruticultura, piscicultura, bacia le-
correntes filosóficas pacifistas no mundo, o que não é iteira e turismo. Eu penso que, desta forma, o Piauí e
o caso da civilização ocidental, como há também, na o Maranhão terão condições de abastecer o Brasil e o
história, especialmente a partir da evolução da medi- mercado externo de produtos que têm valor comercial
cina, algumas atividades econômicas que têm de pe- de grande importância com a irrigação. É esse o pa-
recer com a obsolescência das suas funções. pel que esperamos que a Codevasf, agora com a in-

Não é esta a questão. Devemos regular em nos- clusão do vale do Parnaíba, possa trabalhar para o
so País o registro, a posse e o porte de armas, para desenvolvimento desta região.
diminuira possibilidade sempre presente em socieda- Informo que foi encaminhado pelo Presidente
des gigantes e superpopulosas do crime fútil e da cri- da Codevasf um ofício dirigido ao Relator-Geral da
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Comissão do Orçamento desta Casa, com um pedido
de inclusão de recursos, da ordem de R$5 milhões, já
no Orçamento deste ano, para o Plano Diretor do
Vale do Parnaíba e fortalecimento da infra-estrutura
hídrica daquela bacia hidrográfica. Todos os Parla
mentares do Estado do Piauí e, com certeza, do Esta
do do Maranhão apelaram ao Relator no sentido de
que esses recursos sejam assegurados.

É importante perceber que se trata da possibili
dade de desenvolvermos uma bacia hidrográfica da
ordem de 330 mil quilômetros quadrados, abrangen
do 213 municípios, com uma população estimada em
2,6 milhões de habitantes. O rio Parnaíba, que possui
uma extensão de 1.700 quilômetros e uma vazão de
trezentos metros cúbicos por segundo, é uma dádiva
de Deus, numa das regiões de população mais pobre
do Brasil.

Aquilo que nós estamos presenciando de revo
lucionário e importante no desenvolvimento da região
de Petrolina e Juazeiro e, também, de outras regiões
poderá ocorrer, também, com mais intensidade e
mais força, nesta região da bacia do Parnaíba.

Acreditamos que, além da produção, teremos a
implantação de indústrias e pólos de industrialização
nas cidades mais importantes. Por isso, fazemos esse
apelo ao Relator-Geral do Orçamento, no sentido de
que tenhamos.a garantia de que serão destinados, já
para este ano, os recursos necessários voltados para
esse trabalho da Codevasf nesta região.

Muito obrigado.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Depu
tados, a TV Globo, na sexta-feira passada, no seu no
ticiário noturno, apresentou a seguinte manchete: "Di
nheiro some do Incra". A partir daí, passou aquela
emissora a fazer uma reportagem em relação a desvi
os de recursos de convênios com prefeituras baianas
para obras em projetos de assentamento de reforma
agrária. E, nessa reportagem, o Município de Vitória
da Conquista, na Bahia, administrado pelo Partido
dos Trabalhadores, foi arrolado como um município
que estaria nesse contexto de irregularidade.

Quero aqui condenar, mais uma vez, a facciosi
dade e a manipulação da Rede Globo, práticas essas
comuns naquela emissora. Essa prática reforça - se
mais ainda porque a concessionária da Rede Globo
na Bahia é dos familiares do Senador Antonio Carlos
Magalhães. Se juntarmos as peças, entendemos o in
teresse da Rede Globo e da TV Bahia, que é aafiliada
da Rede Globo de propriedade do Senador Antonio
Carlos Magalhães, em fazer essa reportagem.

A Prefeitura de Vitória da Conquista, administra
da pelo PT, ganhou no ano passado quatro prêmios: o
prêmio da Abrinq, como uma das cinco prefeituras
que melhor trataram as crianças e os adolescentes;
um prêmio da Fundação Getúlio Vargas, como a Pre·
feitura que melhor administrou o Orçamento com ci
dadania; um prêmio do Ministério da Saúde por ter um
dos melhores programas de Médico da Família; e um
prêmio do Governo do Estado pela sua política de ge
ração de emprego e renda.

A Prefeitura de Vitória da Conquista é hoje uma
referência no Estado da Bahia, e o Senador Antonio
Carlos Magalhães e seu grupo político são contra
isso, porque o discurso do Senador é o de que ne
nhum Prefeito consegue governar sem o apoio do Go
verno do Estado.

No entanto, não é o caso do Prefeito Guilherme
Menezes, que assumiu a Prefeitura de Vitória da Con
quista em pleno caos, mas a saneou financeiramente
e hoje a Prefeitura não apenas remunera bem os pro
fessores e os funcionários, como também possui pro
gramas sociais premiados em todo o Brasil, com uma
administração reconhecida em todo o Estado da
Bahia.

Portanto, queremos aqui repudiar essa iniciativa
de manipular a opinião pública contra o Município de
Vitória da Conquista, dizendo que lá existem irregula
ridades na aplicação de recursos públicos. Há uma
tentativa manipulada por parte da Câmara Municipal
de instalar uma CPI, que será em vão, porque a Prefe
itura daquele Município já justificou que concluiu as
obras e que os atrasos estão sendo regularizados.

O Ministro Raul Jungmann afastou o Superin
tendente local do Incra. Nós não só somos favoráveis
à apuração de qualquer irregularidade, como tam
bém, se esta Casa desejar instalar uma CPI para apu
rar irregularidades no Incra, estaremos prontos para
apoiá-Ia eparticipar de todo o processo de apuração.

Não podemos admitir manipulação que coloque
a Prefeitura de Vitória da Conquista no mesmo caso
de outras que possam ter desviado recursos do Incra.

Sr. Presidente, aqui está nosso registro de repú
dio por essa manipulação. Vitória da Conquista e o
Partido dos Trabalhadores não serão atingidos por
essa infâmia, porque a administração daquele Muni
cípio é modelar para a Bahia, é referência que será
seguida por outros Municípios, e esse é o temor e a
preocupação do grupo político do Senador Antonio
Carlos Magalhães.

OSR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados.
meu pronunciamento é a respeito da aplicação de ver-
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bas, em Mato Grosso do Sul, oriundas do Fundo de 15 de concreto construídas; 19 rodovias serão pavi-
Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato mentadas e outras cinco serão implantadas, além da
Grosso do Sul- FUNDERSUl. aquisição de compra de maquinários e equipamentos

Por diversas vezes ocupei esta tribuna para re- para recompor o parque do Dersul, o qual encontra-
latar a situação em que nosso Governo encontrou o mos em total estado de sucateamento. Esse conjunto
Estado de Mato Grosso do Sul, afundado em dívidas; de obras e investimentos na reestruturação do Dersul
salário do funcionalismo atrasado em quatro folhas; está modificando o nosso perfil viário, econômico e
desvios de verbas públicas que foram e até hoje estão social, gerando novos empregos diretos e indiretos,
sendo noticiados pela imprensa; as estradas detona- facilitando o escoamento da produção e gerando ri-
das; enfim, um verdadeiro caos. Esta é a realidade da quezas para o Estado. .
herança deixada pelos governos do PMDB, PSDB, Com efeito, as rodovias vão baixar custos de
PTB e PFL ao longo dos anos em que administraram produção, abrir novas frentes de trabalho, proporcio-
o Estado. nar economia de combustível e, principalmente, vão

Ocupei também esta tribuna por inúmeras ve- oferecer mais segurança e condições de tráfego nas
zes, durante o ano de 1999, para destacar as ações estradas. Quero ressaltar ainda que no ano passado,
desenvolvidas pelo Governo Popular de Mato Grosso com recursos do Fundersul, foram restaurados, no
do Sul, em todos os sentidos. Inclusive fiz um balanço Estado, 166 quilômetros de rodovias, 65 quilômetros
geral, no Grande Expediente desta Casa, no dia 14 foram pavimentados, 33 pontes foram construías e
de dezembro de 1999, quando deixei claro que meu mais de 20 mil quilômetros receberam encascalha-
Estado está passando por um processo dé transfor- mento.
mação jamais visto em sua história, abrindo-se um Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, quando
cenário de prosperidade, perspectivas econômicas e o Fundersrul foi criado, o nosso Governo foi dura-
esperança para o povo sul-mato-grossense. mente criticado por algumas pessoas que não en-

Sr!! e Srs. Deputados, mais uma vez aproveito tenderam, ou não quiseram entender, a importância
este espaço para destacar uma das mais importantes desse fundo para recuperar a malha viária e promo-
ações empreendidas pelo nosso Governo em Mato ver o desenvolvimento do Estado. Tentaram de to-
Grosso do Sul, para retomar o desenvolvimento do das as formas, principalmente através de alguns
Estado.Trata-se da recuperação da malha viária, que, setores da imprensa estadual, confundir a popula-
como já disse, encontra-se em estado deplorável de ção sul-mato-grossense ao distorcer as informa-
conservação, fruto do descaso dos governos anterio- ções e impedir a sua implantação com recursos im-
res. petrados na Justiça.

Na segunda-feira passada, tive a honra de parti- Porém, o que não contavam era com a coragem,
cipar, com o Governador Zeca do PT e outras autori- a seriedade, a honestidade e a transparência do nos-
dades, da solenidade de lançamento de um pacote de 50 Governo, marca inerente ao modo petista de go-
obras do FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento vernar, em que não há desvio de recursos, roubalhei-
do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul, com ra, maraclUtaias, e cada centavo arrecadado é aplica-
investimentos de mais de R$30 milhões na pavimen- do devidamente, prestando-se contas à população de
tação de rodovias, restauração de pavimento asfálti- tudo o que é investido, como está fazendo o Governa-
co, restauração com revestimento primário (encasca- dor Zeca do PT, que, ao contrário do que acontece
Ihamento de pontos críticos), reforma e construção de com a CPMF, criada pelo Governo FHC para salvar a
pontes de madeira e aquisição de máquinas e veícu- Saúde, aplica os recursos do Fundersul, centavo a
los. O pacote inclui 70 obras e abrange todas as re- centavo, na finalidade para a qual foi criado, ou seja:
giões, constituindo-se na maior ação desenvolvida recuperação de estradas, pontes, maquinários e
pelo Departamento de Estradas de Rodagem de equipamentos.
Mato Grosso do Sul- DERSUL na história do Estado. Estamos certos de que em breve começa o mo-
Os trabalhos devem começar dentro de 30 a 60 dias e vimento de máquinas nas estradas licitadas. Ainda
só dependem agora do processo de licitação. este ano os moradores de Japorã, município localiza-

Vale lembrar que o Fundersul foi implementado do no cone sul, na fronteira com o Paraguai, terão re-
em meados de 1999 e prevê em dois anos a restaura- solvido () antigo e cruel problema da falta de estrada,
ção, conservação e pavimentação de 15 mil quilôme- com a pavimentação da MS-386; também serão asfal-
tros de estradas estaduais e vicinais; 152 pontes de tadas a MS-223, Costa Rica a Cantina Costa Rica; a
madeira serão reformadas elou construídas e outras MS-OBa, J:lochedo a Corguinho, entre outras. Os Mu-
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nicípios da Grande Dourados, região responsável por
boa parte da produção agropecuária, serão, mais
uma vez, beneficiados com o Fundersul.

Estão incluídas no pacote de obras a restaura
ção de pavimento asfáltico nas rodovias MS-145, do
entroncamento da BR-267 a Ipezal e Deodápolis,
num trecho de 51 quilômetros; as MS-470 e 156, do
entroncamento da BR-163, passando por Douradina,
Piraporã, Montese, Itaporã e Dourados, numa exten
são de 52 quilômetros; a MS-270, no trecho de Doura~

dos a Placa do Abadio e entroncamento da MS-164,
compreendendo 45 quilômetros; a MS-276, do en
troncamento da BR-163 até Deodápolis, passando
por Indápolis e Lagoa Bonita, numa extensão de 58
quilômetros. Só na recuperação dessas rodovias da
região de Dourados nosso Governo investirá mais de
8 milhões de reais.

Para finalizar, quero dizer que gradativamente, à
custa de muito esforço, de vontade política e transpa
rência administrativa, nosso Governador Zeca do PT
e toda a sua equipe de trabalho, com apoio da grande
maioria da população sul-mato-grossense, vêm colo
cando nosso Estado nos trilhos do desenvolvimento
econômico e possibilitando a construção da cidada
nia.

Peço, Sr. Presidente, que este pronunciamento
seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr, Presidente, S~ e Srs. Deputados, uso a
tribuna neste momento para alertar o Ministro dos
Transportes, o Ministro de Minas e Energia e as pes
soas ligadas ao setor nuclear para os planos do Go
verno de, até junho do ano 2000, colocar em opera
ção a Usina Nuclear Angra 11.

Toda a programação nesse sentido vem sendo
seguida à risca, no que diz respeito à montagem e
carregamento do reator e à obra em si da usina. Ocor
re que o Conselho Nacional de Energia Nuclear tem
de obter uma licença para o funcionamento da usina.

Para ocorrer esse licenciamento, o Ibama reali
zou várias audiências públicas. O próprio Ibama esta
beleceu como exigência para a liberação do licencia
mento a correção de 39 pontos críticos da Rodovia
Rio-Santos, compreendidos entre o Rio e o Município
de Parati, no Estado do Rio de Janeiro. Isso se deve
ao fato de que, para a usina funcionar, é necessário
um plano de emergência em caso de acidente, e para
o plano de emergência funcionar, necessita-se da es
trada em perfeitas condições.

Já que essa é uma exigência do Ibama, ela foi
apresentada nas várias audiências públicas que an
tecederam o processo de licenciamento. Ocorre - e
todos sabemos - que esses 39 pontos críticos compli
caram-se muito em decorrência das fortes chuvas
que afetaram vários Estados brasileiros. E não só fo
ram afetados os pontos críticos existentes, como no
vos pontos apareceram.

Eu, o Deputado Fernando Gabeira e o Deputado
Ronaldo Vasconcellos, do PFL de Minas Gerais, inte
gramos uma Comissão Externa que foi acompanhar o
exercício, e chamávamos a atenção para o problema
da estrada, tanto é que, num exercício simulando um
caso de acidente, um policial rodoviário federal mor
reu, vítima das condições da estrada.

Hoje, temos conhecimento de que grupos con
trários ao programa nuclear e grupos ecológicos já
preparam ações na Justiça baseadas na exigência do
Ibama e na exigência das audiências públicas, para
conseguir liminar, a fim de impedir o funcionamento
da Usina Nuclear Angra 11.

O Brasil não pode ser desmoralizado internacio
nalmente, Temos um programa com essa seriedade
pronto, uma usina nuclear preparada para entrar em
operação, e os organismos ambientalistas com ações
na Justiça impedindo o seu funcionamento, mesmo
estando o País precisando da energia a ser gerada
por aquela unidade. E tudo isso em decorrência das
péssimas condições da Rodovia Rio-Santos, no
trecho compreendido entre o Rio de Janeiro e São
Paulo. Ou seja, a correção é uma condição necessá~

ria para que aquela unidade possa entrar em opera
ção, com segurança, nos meados deste ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Luiz Sér
gio, o Sr. Severino Cavalcanti, 2 9 Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Te
mer, Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, precisamos de mais doze presenças no
Plenário para dar início à Ordem do Dia. Venham ao
Plenário, portanto,

Concedo a palavra ao Sr. Renildo Leal.
O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Pronuncia o

seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, estivemos acompanhando durante vários dias,
pelas matérias veiculadas pela imprensa, pelo rádio e
pela televisão, todo o processo que envolveu a substi
tuição do ex-Ministro da Defesa Elcio Alvares pelo
atual Ministro Geraldo Quintão.
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Entre tantos outros fatos, a demissão do
Comandante da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro
Walter Werner Brãuer, suscitou descontentamento no
meio militar pela maneira como se operou, ensejando
uma reunião de militares da reserva em apoio ao co
mandante demitido.

A demissão do ex-Ministro Elcio Alvares era tida
como certa após os acontecimentos que envolveram
não somente a demissão do Comandante da Aero
náutica, mas, também, a da assessora Solange.
Entretanto, para que isso não viesse a ser visto como
uma pressão do meio militar, algum tempo se passou
até que finalmente se pudesse concretizar tão fomen
tada mudança.

Finalmente, no dia 24 do corrente tivemos a
oportunidade de ver a assunção do novo Ministro da
Defesa, o Dr. Geraldo Quintão. Para nossa surpresa,
em seu discurso de posse, S. Exª elencou, entre ou
tras prioridades da Pasta, a questão salarial dos mili
tares.

Não somos contrários a que isso possa ser rea
lizado. No entanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
queremos, neste momento, salientar que essa não é
uma necessidade somente dos militares. Acredita
mos que os militares estejam realmente precisando
ter seus salários corrigidos, haja vista a defasagem
salarial com que já vêm convivendo há vários anos.
Mas o teor da declaração do novo Ministro da Defesa
permite-nos depreender que sua fala não é isolada.
Se ele pode levantaressa bandeira, devemos lembrar
que temos o dever de também levantar a bandeira do
funcionalismo civil em geral, que já há mais de cinco
anos sofre as agruras de também ter seus vencimen
tos corroídos e não corrigidos pelo Governo Federal,
esse mesmo Governo que ouve as declarações do
seu novo Ministro e aquiesce, talvez querendo com
isso não reacender a insatisfação que estava latente
até tão pouco tempo.

Muito obrigado.
O SR. WAlTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca
minho à Mesa requerimento de informações ao Minis
tro das Comunicações solicitando de S. Exª a relação
das rádios do Brasil e a quem elas foram concedidas
nOf ':: ...;mos anos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
o requerimento de V. Ex!!.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Silas Brasileiro.

O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Parla
mentares, uso a palavra nesta tarde exatamente para
reconhecer () trabalho que está sendo feito nesta con
vocação.

Muitas vezes ocupamos a tribuna para recla
mar, levanta.r dúvidas, fazer acusações, dizer que as
coisas não estão indo bem, que o País não tem rumo.
Mas nós pensamos de maneira diferente. Acredita
mos, sim, nesta Nação; acreditamos, sim, nos Pode
res constituídos; acreditamos, sim, na liderança do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Temos en
tão, como brasileiros, de olhe.r para a frente e ver que
este é um País jovem, com um futuro imenso a ser
conquistado e que depende, sem dúvida alguma, da
inteligência, da capacidade, da boa vontade e do inte
resse de cada um de nós.

Sr. Presidente, esta Casa, conduzida com mãos
firmes e com sabedoria por V. Exª, tem dado sua con
tribuição para a construção deste País, desta Nação,
que promete muito para o mundo todo.

Porta.nto, congratulamo-nos com V. Ex~, com a
Mesa Diretora e com os Srs. Parlamentares, reconhe
cendo o trabalho da Oposição. Nesta convocação te
mos visto com muito entusiasmo que a Oposição se
curva diante da realidade e dá sua contribuição para a
aprovação de projetos que são de tamanha importân
cia para que se alcancem os objetivos e as metas pro
postas pelo Governo.

NosBa palavra nesta tarde é de fé e esperança
num futuro promissor para toda a nossa Nação.

Parabéns, Sr. Presidente! Parabéns, Sr!! e Srs.
Parlamentares!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade
ço suas palavras, Deputado Silas Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco
os Srs. D(~putados avirem ao plenário. Precisamos de
quorum para dar início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palaVrl:'l ao Sr. Deputado Moroni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
quero fazer uma ressalva acerca dos trabalhos da CPI
do Narcotráfico.

Vimos no final do ano passado instituições preo
cupadas com questões judiciais burocráticas, pare
ce-me que colocando em segundo plano o combate
ao crime organizado.
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Como Relator-Geral, Sr. Presidente, quero re- Trata--se de uma entidade relativamente nova,
gistrar minha preocupação, porque a CPI do Narco- mas definitivamente consolidada no contexto empresa-
tráfico se estende, no máximo, por mais alguns me- rial cearense. A prestigiosa instituição é hoje um dos
ses. E quem dará continuidade a esse trabalho contra mais importantes instrumentos do desenvolvimento ce-
o crime organizado? arense, além de se constituir em veículo indispensável

Não podemos deixar a Nação toda frustrada na geração de empregos. É, igualmente, uma verdadei·
nem permitir que a Operação Mãos Dadas deixe de ra escola na revelação de lideranças do setor produtivo,
ser realizada. Até parece que o crime organizado não que desde cedo emprestam inestimável contribuição à
é mais um grande problema. evolução socioeconômica do meu Estado.

Como é difícil ver instituições democráticas da- A Associação dos Jovens Empresários de For-
rem as mãos! Como é difícil ver a unidade dessas ins- taleza vem dando uma nova feição no conceito
tituições! Talvez seja com isto que conte o crime orga- organizacional de núcleo classista, uma vez que sua
nizado, com o orgulho ferido de cada instituição e, atuação se amplia na medida em que incide na área
conseqüentemente, com a desunião de todas. social do Ceará. A mentalidade do empresariado mo-

Recomeçaremos os trabalhos a partir do dia 15 demo é basicamente voltada para a solução dos
de fevereiro, e, como Relator-Geral, eu gostaria de grandes problemas, que muitas vezes escapam da
ver na nossa Comissão representantes do Poder Ju- competência estatal. Não é mais admissível que a ini-
díciário, da Procuradoria, do Ministério Público, da ciativa privada fique completamente divorciada dos
OAB. Ninguém da Comissão pretende deixar de res- graves problemas sociais, à espera das providências
peitar a legalidade. Estão usando artifícios para tentar do Estado. O certo é assumir a parceria com o Gover-
colocar em segundo plano a luta principal, que é a no, viabilizando soluções compatíveis com as neces-
luta contra o crime organizado. sidades comunitárias. É, exatamente, nessa campo-

Precisamos unir agora as instituições. Ou apro- sição de ações que a Associação dos Jovens Empre-
veitamos esta iniciativa da Câmara dos Deputados, sários atesta a sua maturidade, posto que tem cele-
sempre respaldada por V. ExB e por todos os partidos brado importantes alianças que possibilitam o acom-
desta Casa - mas precisamos também do respaldo panhamento da sociedade cearense.
do Poder Judiciário e de todas as instituições Congratulo-me, na oportunidade, com os novos
democráticas do País: Ministério Público, OAB, Po- dirigentes da Associação dos Jovens Empresários de
der Executivo -, ou, ninguém se iluda, não vamos Fortaleza, pela realização do significativo evento, na
conseguir deter o crime organizado. certeza de que a conceituada entidade continuará

A Operação Mãos Limpas atua há seis anos na prestando relevantes serviços ao Estado do Ceará.
Itália, numa união institucional. Faço um alerta: ou nos Era o que eu tinha a dizer.
decidimos, todas as instituições democráticas, a en- O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o
cararo crime organizado, ou vamos perder essa bata- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sra e Srs. Depu-
lha. Sr. Presidente, de outra forma não vamos conse- tados, o oeste catarinense, notabilizado em todo o
guir chegar a bons resultados. País pela sua pujança agroindustrial, trabalha para

Por isso, convoco desta tribuna todas as institui- conquistar ampla diversificação de sua economia,
ções a estar presentes à Comissão no dia 15 de feve- buscando também a excelência em outras áreas da
reira, reinício dos trabalhos. Tenho certeza de que to- atividade humana.
dos os componentes da CPI estão decididos a enca- Dentro desse esforço coordenado, um dos seto-
rar o crime de frente. Não será possível debelar o cri- res que vem despontando nos últimos anos com sur-
me organizado s6 com a força do Legislativo. Precisa- preendente taxa de sucesso é a indústria de móveis.
mos da presença do Judiciário, do Ministério Público, O Estado de Santa Catarina é o primeiro no ranking
do Executivo. dos maiores fabricantes e exportadores de móveis do

Muito obrigado, Sr. Presidente. Brasil. A popularidade e a qualidade dos produtos ca-
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro- tarinenses já conquistaram os mercados consumido-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sra e res dos Estados Unidos, Europa e Mercosul.
Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para re- No ano passado, o volume de exportações eres-
gistrar a posse dos novos membros da Coordenação ceu 22%, e a previsão para este ano é de chegar ao ín-
Executiva, Gestão 2000, da Associação dos Jovens dice de 25% de crescimento. Até o mês de novembro
Empresários de Fortaleza, tendo à frente o Sr. Marce- de 1999, Santa Catarina exportou : ~~ milhões de dó-
lo Pinheiro. lares para os Estados Unidos da América e Europa.
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Em todo o Brasil existem 13,5 mil empresas fa
bricantes de móveis, que geram 300 mil empregos di
retos, embora ainda seja baixo o número de empre
sas que conseguem entrar no mercado internacional
- apenas 6% a 7%. Essas fábricas, concentradas em
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, adquiriram um
alto nível de produtividade e tornaram-se competiti
vas em qualquer lugar do mundo.

Uma pesquisa promovida pela Associação Bra
sileira da Indústria Mobiliária (ABIMÓVEL) revela
que, na média, toda a mobília dos Estados Unidos é
trocada a cada cinco anos. A mesma pesquisa aponta
que aquele país tem uma necessidade de 100 bilhões
de dólares por ano em móveis e importa apenas 10
bilhões de dólares.

Para mostrar ao País a pujança desse setor,
está sendo organizada para o período de 8 a 12 de
agosto, em Chapecó, a MERCOMÓVEIS 2000 - Fei
ra MERCOSUL de Indústrias de Móveis, um dos prin
cipais eventos do setor moveleiro do País, reunindo
as maiores indústrias de móveis em série dos três
Estados do Sul.

A promoção é do Sindicato das Indústrias Ma
deireiras e Moveleiras do Vale do Uruguai e da Asso
ciação Moveleira do Oeste de Santa Catarina, com o
apoio da Prefeitura Municipal e da Fundação de
Eventos de Chapecó.

A Mercomóveis 2000 ocupará os três pavilhões
do Parque de Exposições da EFAPI. A expectativa é
de que 140 expositores adquiram os espaços distri
buídos em uma área de 4.840 metros quadrados,
onde serão negociados exclusivamente móveis - co
zinhas, roupeiros, camas, estantes, sofás etc.

Há muito otimismo, Sr. Presidente, com a Mer
comóveis 2000. Na primeira edição, em 199B, aproxi
madamente 15 mil pessoas conheceram as tendênci
as e novidades apresentadas pelos 33 expositores,
cujo perfil são indústrias de móveis em série e linha
de montagem destinados à população de média e ba
ixa renda, devido ao custo acessível do produto final.
Na Mercomóveis 98, os negócios fechados totalíza
ram 3 milhões e 600 mil dólares.

O sucesso da segunda edição da Feira Merco
sul de Indústria de Móveis - MERCOMÓVEIS 2000,
está se confirmando com oito meses de antecedên
cia. A feira já está com 65% dos estandes comerciali
zados para expositores de todo o Sul do País. O públi
co-alvo é formado por lojistas e representantes co
merciais.

Uma comissão organizadora de alto nível,
comandada por Melania Haiduck, Milton Angonese,
Valdir De Nez e Celso Cecchin, coordena uma série

de comissões setoriais para reeditar a exposi
ção-feira com sucesso ampliado.

OSR.IÊDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ eSrs. Deputados,
o sábado próximo passado foi dia de gala para o Muni
cípio de Saquarema, agraciada que foi sua comunidade
com a conclusão e inauguração de obra há muito requi
sitada por nossa atuação parlamentar na Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porsua popula
ção e por todos os freqüentadores de suas belíssimas
praias, recantos privilegiados pela mão bondosa da na
tureza, que, felizmente, estendeu sua ação magnânima
por todo o nosso Estado do Rio de Janeiro.

Conforme édo conhecimento de muitos dos Srs.
Parlamentares, antes da pavimentação da estrada
que une os Distritos de Sampaio Corrêa a Jaconé, o
acesso a Saquarema dava-se por meio de via de terra
batida. Agora, inaugurada a nova via, permitiu-se o
encantamento com a verdadeira grandeza de suas
belezas naturais e possibilitou-se o desenvolvimento
do turismo na região. Muito verde e o mar logo adian
te, quem não gostará de ali viver?

Estive, com muito prazer, presente à solenidade
de inauguração. Lá se encontravam o Ex!!!! Sr. Gover
nadordo Estado do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho,
os Prefl3itos de Saquarema, Dalton Borges de
Mendonça e Araruama, Vilmar José Dias de Oliveira;
o Deputado Federal Pastor Valdeci, os Deputados
Estaduais Paulo Mello e Washington Reis e os Secre
tários Estaduais de Fazenda, Fernando Lopes e Meio
Ambiente, André Gustavo Pereira Corrêa da Silva.
Apesar de enfermo, compareceu também o ex-Prefeito
de Saquarema, o estimado Carlos Campos.

Na ocasião, o Governador Anthony Garotinho
assinou convênio com a Prefeitura de Saquarema, no
valor de! 3 milhões de reais, para construção de um
canal de abertura na barra de Saquarema, o que per
mitirá melhorar a ligação do mar às águas da Lagoa
de SaqlJarema, sem dúvida obra de grande importân
cia para o município, uma vez que incrementará so
bremaneira a pesca na região.

Foi-me possível, ainda, na oportunidade, tecer
referências elogiosas ao excelente trabalho que o Go
vernador Anthony Garotinho vem realizando na nos·
sa região dos lagos. Referi-me às obras já enaltecidas
em meus pronunciamentos anteriores na Câmara Fe
deral, tais como o início do asfaltamento da ligação
dos Municípios de Silva Jardim a Araruama, por meio
de São Vicente de Paula e a de Arraial do Cabo, pavi
mentando o Distrito qe Figueira. Agradeci a S. Ex9 a
iniciativa de realizar convênios com os municípios da
região e de todo o estado, que não possuem recursos
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para maiores investimentos, visando ao asfaltamento la. Somente no ano de 1999, a Prefeitura de Campos
de vias urbanas e estradas vicinais. Em São Pedro da recebeu perto de R$50 milhões de royalties da Pe-
Aldeia, por exemplo, o convênio consistiu na pavi- trobras, sendo a média mensal projetada para este
mentação de 12 quilômetros de ruas, o mesmo ceor- ano de R$7 milhões. Mantida esta posição, ao final do
rendo com o Município de Saquarema, conforme dis- ano 2000, os royalties corresponderão a cerca de
curso do entusiasmado Prefeito Dalton Borges. Reco- 50% da composição orçamentária do Município, esti-
nheci e agradeci, ainda, o reinício das obras do Hos- mada em R$144 milhões.
pital Regional de Araruama, que será inaugurado em
março próximo e que dará nova dimensão ao atendi- É necessário observar que as alterações pro-
mento hospitalar de toda a região dos lagos, reduzin- movidas pela Lei nº 9.478, nos percentuais da com-
do consideravelmente o déficit de leitos hospitalares. pensação financeira devida pela exploração de petró

leo e gás natural, fizeram com que Estados e Municí-
Reafirmo, agora, compromisso assumido de pios registrassem resultados extremamente significa-

que, enquanto o Governador Anthony Garotinho con-
tinuar prestigiando nossa região dos lagos e ajudan- tivos em suas arrecadações. Em contrapartida, ao au-
do os municípios mais pobres, dedicarei meus esfor- menta dos recursos arrecadados no item royalties
ços à disposição de S. Ex' para auxiliá-lo em tudo que não se seguiu nenhum estudo de reformulação da le-
for de interesse para o desenvolvimento do nosso gislação pertinente ao assunto, no sentido de que
Estado do Rio de Janeiro. este dinheiro pudesse ter ampliado o seu leque de

aplicação.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB _ RJ. Pronuncia o Os recursos oriundos da arrecadação de royal-

lies, de acordo com a legislação vigente, devem ser in-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu- vestidos tão-somente em obras de pavimentação de
tados, como Parlamentar eleito pelo norte, noroeste e
centro-norte fluminense, tenho assistido ao quadro rodovias, abastecimento e tratamento de água, sanea-
de dificuldades que Municípios de médio e pequeno menta básico, irrigação, energia e proteção ao meio
porte têm enfrentado, principalmente na área finance- ambiente, sendo vedado o seu uso para quitação de
ira. Ressalto que a maioria desses municfpios tocam dívidas ou para pagamento de folha de pessoal.
suas administrações graças a repasses do Governo Em que pesem estas restrições, podemos citar
Federal ou do Estadual. a aceitação pelo Governo Federal de utilização do

Quero lembrar, Sr. Presidente, que, no caso es- adiantamento de parcelas de compensação financei-
pecífico do norte fluminense, municípios como Cam- ra pela produção de petróleo e gás natural na Bacia
pos, Quissamã e Macaé, citando alguns apenas, têm de Campos, a serem recolhidas em nome do Estado
obtido do Governo Federal importante contribuição, do Rio de Janeiro, pelo prazo de vinte anos, para fins
na composição de suas receitas, por força dos paga- de quitação e reescalonamento das dívidas dessa
mentos de 1'9~IJ~ as indenizações pagas pela Pe- Unidade da Federação para com o próprio Governo
trobras pela exploração de petróleo nas águas da ba- Federal.
cia sedimentar de Campos, recursos que devem ser É justamente no sentido de estabelecer critérios
aplicados, inicialmente, em obras de infra-estrutura. mais seguros para este tipo de operação, estendendo

O aumento recente da receita royalties se deve os benefícios do Estado do Rio de Janeiro a demais
ao processo de quebra do monopólio da Petrobras e Estados, como também municípios, que estamos pro-
de criação da ANP (Agência Nacional do Petróleo), a pondo nova redação ao art. 8º da Lei nº 7.990, de 28
partir da Lei nSl 4.978, de 6 de agosto de 1997, que de dezembro de 1989, que estabelece critérios para
elevou em mais de 100% os valores pagos anterior- pagamento dos rayalties, incluindo a admissão de
mente. Na ocasião, fui o único Deputado Federal de uso dos recursos em tela para pagamento de dívidas
minha região a votar a favor desta matéria, tendo sido e do quadro permanente de pessoal.
combatido por políticos que hoje administram seus Entendemos esta nossa proposição como uma
Municípios graças às verbas dos royaltiea do petró- matéria para o universo dos Municípios e Estados pro-
leo. dutores de petróleo, no sentido de que possam ser ofe-

Os royalties da produção de petróleo têm feito recidas as condições necessárias para otimizar o uso
com que Prefeituras como a de Campos dos Goytaca- dos recursos arrecadados na forma de royalties. Antes,
zes, principal cidade do norte fluminense, promovam trata·se de uma questão de justiça, principalmente para
obras de infra-estrutura e saneamento em larga esca- com o norte fluminense, região que responde por mais
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de 75% de toda a produção nacional de petróleo e gás de, a harmonia, o respeito e a cooperação entre as
natural, por meio da bacia de Campos. principais religiões, novas e antigas, incluindo cristia-

Esperamos obter, em plenário, Sr. Presidente, a nismo, budismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo,
colaboração e apoio dos nobres colegas parlamenta- sikhismo e outras.
res para esta minha proposta de alteração da redação O Movimento da Unificação criou em todo o
do art. 8º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, mundo meios de comunicação voltados para o forta-
tornando-a mais abrangente, no tocante à aplicação lecimento dos padrões morais da sociedade por meio
dos royalties do petróleo, para que possamos benefi- de uma programação centralizada em valores morais,
ciar as administrações, sejam elas de estados, sejam éticos e espirituais.
de municípios produtores, e, por conseqüência direta, Sr. Presidente e nobres colegas, quero nesta
milhões de cidadãos brasileiros. oportunidade prestar a minha homenagem ao Rev.

Era o qL!e tinha a dizer. Moon pela brilhante contribuição em prol da paz entre
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTS _ 8P. os povos do mundo e pela sublime responsabilidade

Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr!! de preparar as futuras gerações, a fim de que possam
e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para regis- superar os crescentes desafios sociais e criar uma
traI' nos Anais desta Casa a minha homenagem ao sociedade mais justa e solidária.
Rev. Sun Myung Moon, que estará completando 80 Muito obrigado.
anos de vida no dia 10 de fevereiro do corrente ano. O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES. Pronun·
Nesta oportunidade estará sendo realizada uma cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
grande confraternização em Seul, Coréia, pela pas- Deputados, venho hoje a esta tribuna manifestar mi-
sagem desta importante data. nha insatisfação com os preços das tarifas telefônicas

No dia 13 de fevereiro, como encerramento das adotadas pelas concessionárias de telefonia que ope-
festividades, o Rev. Moon e senhora estarão presidin- ram em meu Estado, o Espírito Santo.
do a cerimônia de casamento internacional com a Apesar de os consumidores capixabas poderem
participação de 400 milhões de casais em todo o desde domingo passado contar com mais duas ope-
mundo. radoras para realizar suas chamadas interurbanas,

Estão, também, sendo preparadas várias home- não houve a esperada baixa nas tarifas, pois as duas
nagens, em todos os rincões deste nosso planeta, por concessionárias que já vinham operando, a Telemar e
autoridades que reconhecem o trabalho, a missão e a a Embratel, continuaram oferecendo tarifas mais van-

contribuição do Rev. Moon em prol da paz entre os po- tajosas.
vos do mundo. Ao contrário, as duas novas concessionárias

que passaram a operar no Estado, a Vésper e a Inte-
Nascido na Coréia do Norte, em 10 de fevereiro Iig, não adotaram o lema "cheguei para vencer". Um

• de 1920, teve aos 16 anos de idade uma visão em que bom exemplo disso é de que a Intelig estabeleceu o
Jesus Cristo lhe apareceu e lhe deu uma grandiosa preço único de R$0,30 para o minuto de interurbano
missão: continuar a obra de restauração.da humani~ dentro do Espírito Santo, ou em conexões com áreas
dade. Tal acontecimento trouxe a ele, anos mais tar- conurbanas (Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Jacaraí-
de, várias prisões acompanhadas de torturas brutais. pe ou Manguinhos), realizado no horário normal dos

Suas preocupações quanto ao avanço do comu- dias úteis. Já a Telemar, uma das que já vinham ope-
nismo levaram-no a revelar os erros fundamentais da rando, cobra pelo mesmo minuto R$0,0340, ou seja, a
doutrina e da prática deste regime e a apontá-lo como diferença absurda é de exatos 782,35%. Se não bas-
uma organização atéia e anti-humana, cuja finalidade tasse ainda, o consumidor receberá em sua residên-
era a implantação de um mundo sem Deus, sem ética cia quatro notas fiscais de cobrança, e, se não houver
e sem moral, tendo por base a mentira e a violência. boa vontade por parte dos dirigentes das 'concessio-

Ele próprio viveu e sentiu no corpo e no espírito nárias em oferecer opções de datas para o pagamen-
a barbárie do comunismo ateu, quando passou a to das cobranças, irá expor o consumidor a mais um
anunciar ao mundo a crueldade e a falsidade da transtorno.
ideologia materialista do comunismo. Como se já não bastasse, no dia 20 do corrente

Foi o Rev. Moon que fundou, em 1º de maio de mês, as companhias telefônicas foram autorizadas
1954, a Associação do Espírito Santo para a Unifica- pela Agência Nacional de Telecomunicações a aplicar
ção do Cristianismo Mundial - o Movimento da Unifi- um reajuste de 9,09% sobre as tarifas de ligação de
':':'~'90 . r~,";r r; "l_,~"n ,-) de bl' ", -" :'- r!!;;logo. a unida.:. t)l: '. ,- -' m~dida'-llma cha-
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mada de um minuto vai ultrapassar R$1 ,00, quando
originada de um telefone fixo da Telemar para um ce
lular que esteja fora do Espírito Santo ou do Rio de
Janeiro.

Infelizmente, o consumidor ainda não está sen
do beneficiado com o novo sistema de telecomunica
ções, e, se as operadoras não partirem para a concor
rência entre si, irão gerar um fator de regressão no se
tor que nos últimos anos vinha sendo contemplado
com o desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

a SR. DR. HELENa (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"!! e Srs. Depu
tados, retorno a esta tribuna para tratar de um assun
to que, para muitos, já se tornou repetitivo, exceto
para o povo de Duque de Caxias, o qual tenho a honra
maior de representar nesta Casa.

Uma vez mais vou falar da inauguração de
obras realizadas pelo prefeito 2ito nos quatro cantos
do município.

Nos dois últimos fins de semana, nada menos
do que 52 ruas foram entregues à população depois
de receberem rede de esgotos, pavimentação e ilumi
nação a vapor de sódio, que garante uma luminosida
de da melhor qualidade e maior durabilidade, além de
um menor consumo.

Com essas inaugurações, o prefeito 2ito atinge
um total superior a 930 ruas pavimentadas ao longo
de três anos de gestão.

Para o prefeito Zito, nunca é demais repetir o
que disse sempre em sua campanha: que iria cons
truir uma nova Duque de Caxias, mais alegre e mais
feliz. E ele vem conseguindo isso. Em apenas um fim
de semana, o prefeito Zito entregou à população dos
bairros de Prainha, que surgiu por sobre um aterro de
uma área vizinha ao rio Meriti, e do Parque Chuno, no
211 Distrito, diversas obras.

Na Prainha, uma comunidade carente do 1ºdis
trito - e, portanto, bem próxima do poder Público, mas
que sempre se fez ausente, nos últimos 30 anos -, o
prefeito 2ito fez a entrega de nada menos do que 16
ruas com obras de drenagem, pavimentação e ilumi
nação.

No Parque Chuno, outro bairro carente, mas si
tuado no 211 Distrito, mais nove obras foram entre
gues.

No último fim de semana o Prefeito 2ito voltou à
Prainha, desta vez para entregar a complementação
de outras nove obras.

o programa do prefeito foi concluído no Jardim
Gramacho, onde foram entregues as obras de drena
gem e pavimentação de três ruas.

Aliás, o bairro de Jardim Gramacho, que sofre
com a poluição decorrente do aterro sanitário da
Comlurb, é alvo de um projeto da Prefeitura que visa a
sua completa reurbanização. A Prefeitura do Estado
do Rio de Janeiro ali despeja diariamente, desde
1979, mais de 7 mil toneladas de lixo. Os prefeitos Zito
e Luís Paulo Conde já negociaram junto ao BNDES
um projeto de 30 milhões de reais para a revitalização
daquele bairro, onde vivem mais de 5 mil famílias. As
obras estão na dependência da liberação dos recur
sos por parte do banco.

Ao mesmo tempo, o prefeito acompanha de per
to a execução do projeto de urbanização da antiga Fa
vela do Lixão, obra a cargo do governo do estado,
mas contando com recursos, no valor de R$16 mi
lhões, concedidos pelo Governo Federal. Desde o pri
meiro momento de seu governo, o Prefeito 2ito lutou,
junto ao BNDES e à Caixa Econômica Federal, para a
liberação desses recursos, campanha que contou
com a decisiva participação do então Governador
Marcello Alencar. Lamentavelmente, o contrato s6 foi
assinado nos últimos dias de 1998, final do mandato
daquele governador.

Além da favela do Lixão, outra preocupação do
Prefeito Zito é com a Vila Ideal, uma favela mais anti
ga que a do Lixão, com a qual faz divisa. Ali a prefeitu
ra está executando, com recursos próprios, um proje
to de urbanização, envolvendo a construção de rede
de esgotos, pavimentação e iluminação pública, me
lhorando as condições de vida e oferecendo maiorse
gurança à população.

Executadas por administração direta, utilizando
equipamento e pessoal da própria Prefeitura, as obras
da Vila Ideal deverão representar investimentos de
mais de um milhão de reais e deverão estar concluídas
até maio próximo. Elas compreendem ainda a draga
gem de um valão e a construção de uma nova área de
lazer para a comunidade carente da Vila Ideal.

E assim, de recorde em recorde, o Prefeito Zito
vai pavimentando ruas, canalizando esgotos, ilumi
nando e urbanizando praças e avenidas, mudando a
imagem de Duque de Caxias perante seu próprio
povo eatraindo para o município empresas de peque
no, médio e grande portes, que estão garantindo no
vos empregos e mais renda para a população.

De fato, Duque de Caxias, depois de três anos
de governo do Prefeito 2ito, é uma outra cidade, uma
outra realidade. Já podemos dizer com orgulho que
moramos em Duque de Caxias, sem medo de ouvir
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algo do tipo "é uma terra onde a galinha cisca para
frente", como era comum nos anos 60 e 70. Hoje o ci
dadão caxiense tem orgulho de colocar no vidro do
seu carro um plástico dizendo: "Eu moro numa feliz ci
dade!"

Todas as vezes que tenho a oportunidade de fa
lar sobre a minha Duque de Caxias, fico a imaginar
que nenhuma dessas metas poderia ser atingida se
não tivéssemos o prefeito que temos e o total apoio
dispensado pelo nosso Presidente Fernando Henrique
Cardoso. -

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, a iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social (BNDES) de alterar as re
gras do Fundo de Aval, destinado a dar garantias aos
empréstimos das pequenas e microempresas junto à
rede bancária, chega em boa hora, num momento em
que o nível de emprego começa a dar sinais de franca
recuperação. E as mudanças já vêm apresentando
resultados positivos. O volume de recursos liberados
pelo Fundo passou de R$2,3 milhões, em junho últi
mo, para R$18,5 milhões no final do ano passado, tra
zendo um novo alento a esse importante segmento
da economia.

Outra mudança importante foi em relação à co
bertura do Fundo, que passou de 60 para 80 por cen
to do valor do empréstimo, bem como a dispensa de
garantias reais para os financiamentos de menor va
Iar. Com isso, nos empréstimos de até R$500 mil, que
beneficia a maioria das pequenas e microempresas,
os bancos repassadores dos créditos ficam impedi
dos de exigir garantias reais dos clientes.

O que não mudou para melhor foi o custo dos
empréstimos, que permanecem elevados: em torno
de 18,4 por cento ao ano, bem acima até mesmo dos
juros cobrados para empréstimos às grandes empre
sas. Seria a compensação pelo risco que os bancos
correm ao emprestar para as pequenas empresas,
mais vulneráveis às incertezas da economia.

Segundo estatísticas, do total de pequenas em
presas criadas no País, cerca de 45 por cento desa-

cem antes dos dois anos e 80 por cento antes
dos cinc s. A exceção seria nos casos de empre·
sas franquiadas, c -fndice de desativação cai para 7
por cento.

Embora o BNDES justifique esse custo elevado
pelos riscos de inadimplência, deveria se buscar alter
nativas para reduzir esses juros que, evidentemente,
são bastante onerosos para essas empresas. Depen-

dendo dos níveis de endividamento, o encarecimento
do empréstimo acaba inviabilizando o próprio negó
cio.

Apesar de tudo, o BNDES está no caminho cer~

to ao priorizar esse segmento com suas linhas de fi
nanciamento. Já era tempo de o banco entender que
a consolida'ção da economia e o fortalecimento do
mercado interno passam pelo apoio à microempresa,
pela sua ramificação em todos os pontos do País e
pela sua incomparável capacidade de gerar emprego
e renda, p~rticularmente num momento em que o Go
verno ea própria sociedade têm peJã frente com-o ma
ior desafio a ampliação da oferta de emprego.

Consciente da importância do BNDES nesse
processo, há muito tenho defendido a abertura des
sas linhas E~speciais de crédito para a pequena e mi
croempresa. Uma dessas conquistas foi a criação,
pelo banco, de uma nova operação de crédito desti
nada a financiar pequenos empreendimentos hotelei
ros em municípios com forte potencial turístico.

Esse programa já vem sendo implementado
com bastante sucesso em vários municípios. E agora,
instituições financeiras como a Caixã--Econômica Fe
deral e o Banco do Brasil anunciam novas facilidades
para a concessão de crédito à pequena empresa. Só
com o pro!~rama "Sala do Empreendedor", o Banco
do Brasil espera liberar cerca de R$ 8 bilhões a esse
segmento, R$ 254 milhões dos quais serão destina
dos ao treinamento de microempresários.

A linha de financiamento do Banco do Brasil faz
parte do Programa Brasil Empreendedor, lançado
pelo Governo Federal, e que já conta com a adesão
da Caixa, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia.
Com o programa, o Governo espera gerar cerca de 3
milhões de novos empregos em todo o Pars. .

No Rio, além da capital, o Banco do Brasil deve
rá beneficiar inicialmente os Municípios de Campos,
Duque de Caxias e Volta Redonda. No caso do Esta·
do, essa iniciativa é mais do que oportuna, pois ocor
re num mc)mento em que a economia fluminense pre
cisa diversificar seus investimentos para melhorar
seu desempenho e conseqüente participação no Pro
duto Interno Bruto (PIS) nacional, que caiu de 12,7
por cento para 11,2 nos últimos 14 anos. São novas
perspectivas que se abrem tanto para a microempre
sa quanto para os próprios trabalhadores que há mui
to lutam por novas oportunidades no mercado de tra·
balho.

-Mui:l~obiigado.
--~

O SR. NILTON CAPIXABAiPT~O. PronUA-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre e Srs.
Deputados, na semana passada, no dia 19 de janeiro,



03860 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

foi lançado pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso o Programa Brasil Empreendedor Rural, que
tem por objetivos centrais a geração de mais empre
go e renda no campo, o aumento do valor agregado e
da competitividade da agricultura. O Programa Brasil
Empreendedor Rural firma-se nas premissas do apri
moramento do capital humano e social e da competiti
vidade da agricultura, da redução do Custo Brasil,
contando com forte apoio financeiro.

Para alcançar um dos eixos do Programa, a re
dução do Custo Brasil, propõe-se a: facilitação do cré
dito rural; ampliação da área coberta com o seguro ru
ral privado; revisão das leis de classificação de produ
tos agrícola e de armazenagem; revisão dos despa
chos aduaneiros; estímulo à mecanização e à renova
ção do maquinário agrícola; criação da cédula de pro
duto rural com liquidação financeira; atração de inves
tidores estrangeiros nas operações em bolsa de futu
ros agrícola; modernização da legislação, possibili
tando incremento de recursos privados, internos e ex
ternos, para financiar a agricultura.

No que diz respeito aos recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento, prevê-se aabertu
ra de linha de crédito para agricultores familiares e a
ampliação de recursos para assentados pela reforma
agrária. Tudo isso é possível vez que foram criados os
instrumentos para facilitar oacesso ao crédito para os
agricultores familiares assentados pela reforma agrá
ria.

Será estimulada a incorporação dos bancos e
cooperativas no grupo de instituições que operam no
PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar, com recursos equalizáveis. Para
o assentamento de 23.500 famílias, estarão alocados
R$350 milhões por meio do Banco da Terra.

Por outro lado, a desburocratização é uma das
medidas propostas com a dispensa de apresentação
de certidões para os agricultores familiares, mini e pe
quenos produtores rurais não inscritos no CADIN 
Cadastro de Inadimplentes. Será estimulada a expan
são do seguro agrícola privado.

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econô
mico e Social (BNDES) será o condutor do Programa
de Incentivo à Renovação da Frota de Tratores, Co-
lheitadoras e Respectivos Implement )s prazos
para a aquisição de tratores será de 6 é. e para a
aquisição de colheitadeiras de 8 anos. OS' Jros serão
diferenciados; para os agricultores com r!;;lnda menor
de R$250 mil será de 8,75% ao ano e para os agricul
tores com rendimentos superior a R$250 mil será de
10,75% ao ano. A condição básica é a de ser proprie-

tário e continuar na posse do bem até 31 de dezem
bro de 1999.

Em matéria de divulgação jornalística de meu
gabinete na semana passada, afirmei que, se este
programa sair do papel, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso estará promovendo uma revolução
no campo. As medidas seriam suficientes para revolu
cionar o campo; mas ''temo que a abertura de investi
mentos diretos e financiamentos estrangeiros limite o
crédito rural oficial aos pequenos produtores. Isto por
que a globalização ainda não privilegiou qualquer se
tor descapitalizado. A não ser pela crescente deman
da mundial por alimentos, que poderá inverter esta re
gra neoliberal, ou por qualquer outro instrumento que
assegure o financiamento público ao setor, desconfio
do ingresso de capital para a agricultura em pequena
escala".

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, o Ministro
da Agricultura e do Abastecimento, Marcus Vinícius
Pratini de Moraes, disse que este programa estabele
ce condições para que o País venha a ser o maior pro
dutor agrícola do mundo dentro de dez anos, e, ainda,
o maior exportador mundial de carne dentro de quatro
anos. Para o Ministro Pratini de Moraes, a desburo
cratização do crédito agrícola tem que inverter a "lógi
ca cruel" hoje reinante - "Quem tem que garantir o fi
nanciamento de custeio é a safra, não o patrimônio do
produtor" -, referindo-se às ações de execução de dí
vidas do Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco
da Amazônia.

As medidas do Programa Brasil Empreendedor
Rural serão complementadas com a edição de uma
nova Lei de Classificação de Produtos Vegetais, com
a modernização da legislação de armazenagem de
produtos agropecuários, com a unificação e simplifi
cação dos procedimentos de despacho aduaneiro
adotados pelos órgãos fiscalizadores, ao lado da au
torização e estímulo para o ingresso de recursos ex
ternos nos mercados agrícolas de futuros e opções,
com a criação da cédula de produtor rural com liqui
dação financeira ea cédula de produto rural de expor
tação.

Enquanto a divulgação do Programa Brasil
Empreendedor Rural semeia esperanças no campo,
uma outra importante vertente do setor agropecuário,
a CNA - Confederação Nacional da Agricultura, nos
seus informativos Agropecuária Agora, de 11 e 18
de janeiro, transmitia uma série de informações e
análises que contradiziam as expectativas oficiais do
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

A agricultura brasileira fechou o ano de 1999
com uma queda na renda bruta no campo de 0,7% ou
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cerca de R$500 milhões a menos do que em 1998,
enfrentando as costumeiras dificuldades no acesso
ao crédito, o aumento nos preços dos insumos e em
meio a incertezas em relação à performance da sa
fra 1999/2000, que aponta um quadro de estagnação.

O uso de tecnologia nas lavouras também caiu:
este ano, os produtores usaram menos 18,1% de fer
tilizantes e menos de 7,2% de calcário em relação a
1998. No setor externo, os resultados também não fo
ram bons. Até outubro, a balança comercial do setor
agropecuário registrou uma queda de aproximada
mente US$1 bilhão nos valores das exportações, em
conseqüência da redução dos preços médios das
commodities.

O ano de 2000 não deverá ser fácil para os pro
dutores que, na maioria dos setores, continuam en
frentando queda de renda, descapitalização, concor
rência desleal de importações subsidiadas, barreiras
impostas por outros países aos produtos nacionais e
a perda de competitividade no mercado internacional.

A estimativa para a safra 99/2000 da CNA 
Confederação Nacional a Agricultura, aponta para a
estagnação, o que poderá refletir-se nos preços dos
produtos. Alerta o Presidente da CNA, Antônio Ernes
to Salvo: "...se nós mantivermos uma população que
cresce, uma necessidade de exportar cada vez mais
para aumentar as receitas do País e uma safra igual à
anterior, a tendência é de que isso tenha reflexos nos
preços, criando uma pressão inflacionária".

A produção nacional de grãos deverá ficar em
torno de 81,2 milhões de toneladas, com redução de
1% em relação à última safra, quando foram colhidas
81,9 milhões de toneladas. O resultado revela que,
além de não atingir a meta inicial do Governo de uma
produção de 100 milhões de toneladas este ano, o
Brasil ainda deverá aumentar as importações de mi
lho, arroz e trigo.

A estagnação na safra será causada principal
mente pela diminuição em 13% da produção de arroz
e 3% na de feijão. Em conseqüência, as importações
de arroz poderão chegar a 1,3 milhão de toneladas no
próximo ano, com uma aumento de 30% em relação a
1999. O Brasil deverá importar também cerca de 6,9
milhões de toneladas de trigo.

A queda de 42 mil toneladas na produção de fei
jão não deverá causar impactos significativos com re
lação às importações, mas o caso do milho preocupa.
A estimativa é de um aumento de 700 mil toneladas
nas importações, que subiriam de 1,1 milhão de tone
ladas para 1,8 milhão de toneladas na próxima safra,
para suprir as necessidades do abastecimento inter
no, prejudicaçio pela ausência de estoques do Gover-

no, pela quoda de 10,8% na produção de Goiás e au
mento do consumo pela avicultura e suinocultura.

Sr. Presidente, sre e Srs. Deputados, na área
externa, espera-se que a recuperação dos preços das
commodities proporcione a retomada das vendas
dos produtos agrícolas, com uma melhoria do quadro
apresentado em 1999, quando as exportações apre
sentaram uma queda de 5,8% em relação ao mesmo
período no ano passado. Na avaliação da CNA, desde
o final de 1999 já começou a acontecer uma recupe
ração dos preços, com um reflexo ainda pequeno nas
exportações, o que esboça para o ano 2000 um cená
rio mais favorável no comércio exterior.

A previsão de queda de produção de milho e
soja dos Estados Unidos deverá reduzir os estoques
finais da safra 1999/2000 de grãos em termos mundi
ais, o que tc~ve impacto no mercado futuro. O Departa
mento de Agricultura dos Estados Unidos - USDA,
estimou a produção norte-americana de soja em
71 ,93 milhões de toneladas de soja, 1,1 % abaixo da
previsão dl~ dezembro. Com isso, a produção mundial
de soja foi estimada em 153,75 milhões de toneladas,
0,2% abaixo da previsão anterior.

Em relação à produção de milho, o Departa
mento de Agricultura dos Estados Unidos - USDA, re
baixou a previsão para a safra norte-americana, esti·
mada em 239,72 milhões de toneladas - 1% menor
do que a previsão anterior -, o que teve impacto na
projeção do estoque final. De acordo com o relatório
de janeiro, o estoque norte-americano de milho deve
ficar em 4:J,55 milhões de toneladas, com uma queda
de 14% em relação à previsão de dezembro passado.

A queda dos estoques dos Estados Unidos der
rubou também ,o estoque internacional de milho, já
que o país responde por mais de 50% - metade - da
produção mundial do grão.

Além da redução na produção de grãos - arroz,
trigo, soja e milho - nos Estados Unidos, a USDA pre
viu também um aumento no consumo de 1,6%, o que
contribuiu para a retração dos estoques finais. Houve
aumento do uso de milho para a ração animal em
1,8%. Combinando as informações da CNA - Confe
deração Nacional da Agricultura, com a estimativas
da USDA - Secretaria de Agricultura dos Estados
Unidos, bem que poderíamos na base de um otimis
mo realístico projetar que o Programa Brasil
Empreendedor Rural sairá do papel e que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso promoverá uma
revolução na agropecuária brasileira.

MuH:o obrigado.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre e Srs. Depu-
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tados, O cr-o'Õ,:;imento excessivo do setor financeiro
tem produzido grandes distorções na economia
nacional. O estrangulamento das empresas pelos ju
ros altos e a drenagem de recursos que deveriam ser
utilizados na produção de riquezas é a conseqüência
mais imediata desse absurdo. Mas há inúmeros des
dobramentos dessa distorção que devem ser analisa
dos com cuidado, pela sociedade e pelo Governo.

Aspecto importante e pouco comentado dessa
situação é a cobrança de impostos sobre as aplica
ções financeiras. Da forma como está sendo feita, a
cobrança tem prejudicado pessoas que utilizam seus
rendimentos como fonte de renda destinada a garan
tir um padrão de vida de classe média e que de forma
alguma podem ser responsabilizadas pela crise em
que vive o País.

Esse é o caso, por exemplo, da srª Gizah No
gueira Tavares, eleitora de Curitiba, que com muita
justiça enviou-nos correspondência em que manifes
ta sua indignação com esses aspectos que mencio
namos.

A questão é que as aplicações são obrigadas a
descontar os valores relativos à cobrança de CPMF e
Imposto de Renda, que, cumulativamente, acabam
representando somas importantes.

O que mais tem causado revolta entre os cida
dãos é a cobrança da CPMF quando o dinheiro é
transferido entre contas e aplicações do mesmo titu
lar. Nada justifica esse absurdo.

Uma pessoa que disponha de um capital e apli
que num fundo de renda fixa ou num CDS, ou mesmo
numa poupança, irá pagar duas vezes a CPMF sobre
o mesmo dinheiro. Uma vez quando aplica, outra vez
quando saca de sua conta corrente. Mesmo que con
sideremos aceitável a cobrança de CPMF, que é por
si só muito discutível, não podemos concordar com
essa dupla cobrança. Afinal de contas, o dinheiro ain
da não trocou de mãos e está simplesmente transi
tando entre dois lugares fictícios. É como se uma pes
soa tirasse o dinheiro de uma gaveta e colocasse em
outra.

O espírito da CPMF é taxar o movimento do ca
pital, que se realiza quando ocorre entre pessoas di
ferentes, pois o dinheiro nada mais é do que um meio
de troca, que substitui a transação feita diretamente
entre dois bens.

Como ninguém troca consigo mesmo um bem
por outro, o dinheiro que permanece nas mãos da
mesma pessoas não é um meio de troca e portanto
não pode ser taxado.

Trata-se de uma incoerência, para dizer o míni
mo, que pode e deve ser corrigida pelo Governo. Os

efeitos monetários dessa dupla cobrança são insigni~

ficantes quando comparados com a insatisfação que
tem causado entre os cidadãos. A classe média se
sente enganada, vítima de uma armadilha financeira
criada por leis incompreensíveis, impostas de cima
para baixo.

O exemplo de D. Gizah é um entre milhares de
pessoas que, como ela, dependem de seus rendi
mentos para manter um padrão de vida cada vez mais
ameaçado pela instabilidade e pela recessão.

O Governo deveria ficar mais sensível às injusti
ças que estão sendo cometidas diariamente contra os
cidadãos. Elas retiram a credibilidade, sem a qual é
impossível governar.

Obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB

- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr!! e Srs. Deputados, a região metropolitana de
Fortaleza, constituída pelos Municípios de Aquiraz,
Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba,
Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Paca
jus e São Gonçalo do Amarante, com uma população
de 2 milhões e 800 mil habitantes, enfrenta, hoje,
grandes desafios, em função, particularmente, dos
grandes desníveis de renda.

Examinando o IDH-M, verifica-se que 75% da
queles Municípios não conseguiram superar o está
gio de "baixo desenvolvimento humano". Cerca de
40% da população da região metropolitana de Forta
leza classifica-se como de "baixa renda" e a concen
tração da riqueza é ainda mais gritante: "1 % da popu
lação mais rica tem uma renda igual a 60% da popula
ção mais pobre".

Ao lado desses desafios, uma confluência de fa
tores propiciam um cenário de mudanças, dos quais
destacamos dois que consideramos de fundamental
importância: a seriedade no trato da coisa pública e
uma cultura de cooperação e parceria Gover
no-sociedade.

Foi neste contexto que surgiu o Plano Estratégi
co da Região Metropolitana de Fortaleza 
PLANEFOR, concebido e montado por setores da so
ciedade civil organizada, em parceria com os Gover
nos Estadual e Municipais, tendo como Presidente o
dinâmico Dr. Jorge Parente Frota, Presidente da Fe
deração das Industrias do Estado do Ceará.

A concretização do Planefor foi fruto da iniciati
va do Centro Industrial do Ceará, da Federação das
Indústrias do Estado do Ceará, da Câmara dos Dire
tores Lojistas, da Federação do Comércio do Estado
do Ceará e da decisiva participação e apoio dos Go
vernos Estadual e Municipais, de associações e movi-
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mentos comunitários, de empresas e entidades públi
cas, de ONG e da comunidade em geral.

Para viabilizar a execução do Planefor, foi cons
tituído um consórcio mantenedor, sob a competente
coordenação do Dr. José Iran Ribeiro Sobrinho e
composto por mais de cinqüenta consorciados - enti
dades públicas e privadas, Governo Estadual e Prefe
ituras Municipais.

O Planefor é um conjunto articulado de estraté
gias, objetivos, ações e projetos. Foram cinco estraté
gias que determinaram o rumo a ser seguido com vis
tas à obtenção das transformações desejadas:

- estruturação da região metropolitana de For
taleza como espaço físico, territorial, econômico e so
cial;

- consolidação da competitividade da RMF
como centro de referência comercial, turístico, indus
trial, logístico e de serviços;

- educação para o desenvolvimento humano;
- constituição de uma sociedade solidária em

que se exerça plenamente a cidadania;
- preservação e potencialização dos valores, do

patrimônio e das manifestações culturais.
O objetivo central da implementação dessas es

tratégias é consolidar uma região metropolitana inte
grada, empreendedora e competitiva.

O que é mais importante, porém, no Planefor é
sua estratégia de concepção baseada no processo
de participação cidadã, o que impediu que aquele pIa
no fosse um peça isoladamente elaborada ao nível
dos gabinetes para se tornar num ato de parceria en
volvendo os setores público e privado. O Planefor,
portanto, não constitui um plano de qualquer esfera
de governo. Ele é fruto do esforço conjunto da socie
dade civil organizada com o apoio do Poder Público.
Por meio do Planefor, instala-se um novo modelo de
planejamento que garante profundas transformações
no plano material e estrutural, viabilizando, assim, o
exercício da cidadania plena dos quase 3 milhões de
habitantes da região metropolitana de Fortaleza.

A fundamentação de todo o processo de elabo
ração e montagem do Plano está bem mostrada no
Editorial "Planejamento e Concidadania" do jornal O
Povo, de Fortalezai de 24 de janeiro de 2000, do qual
solicitamos à Mesa Diretora a transcrição do inteiro
teor nos Anais da Câmara dos Deputados.

No dia 24 do corrente mês, em solenidade na cio,
dade de Fortaleza, foi assinado pelo Governador Tas
so Jereissati, pelos Prefeitos dos doze municípios da
região metropolitana e pelo Dr. Jorge Parente Frota,
Presidente do Planefor, um acordo institucional que

se traduz na formalização da adesão dos Governos
Estadual e Municipais ao referido· plano. Por meio
desse ato, o Poder Público assegurou cooperação
técnica e financeira ao Planefor. Na mesma oportuni
dade, foram assinados pelo Governador do Estado e
pelo Secretário da Infra-estrutura decretos criando a
área de preservação ecológica e o corredor ecológico
do rio Pacoti, projetos priorizados pelo Planefor.

Ao ato de assinatura do acordo estiveram pre
sentes o Governador Tasso Jereissati; Secretários de
Estado; o Dr..Juraci Magalhães, Prefeito de Fortaleza;
o Dr. Milton Seligman, do Ministério do Desenvolvi
mento Econômico e Comércio Exterior; o Senador
Lúcio Alcântara; Prefeitos dos doze Municípios que
formam a RMF; o Dr. Roberto Cláudio Frota Bezerra,
Reitor da UFC; o Gen. José Roberto Caldas, Coman
dante da 1OI! Região Militar; Francisca Eliana Santos,
Presidenta da Federação de Bairros e Favelas de For
taleza; o Dr. José Iran Ribeiro Sobrinho, Presidente do
Consórcio Mantenedor; o Dr. Jorge Parente Frota Jú
nior, Presidente do Planefor; o Dr. Demócrito Rocha
Dummar, n~presentando o Comitê Diretor do
PLANEFOR; a Dr§ Geovana Cartaxo de Arruda, Pre
sidenta do Instituto Ambiental.

Com a assinatura do Acordo Institucional, temos
a absoluta certeza de que a parceria Gover
no-sociedade tornou-se uma realidade, viabilizando,
assim, a efetiva implementação daquele plano estra
tégico.

Parabemizo a todos os responsáveis pela con
cepção, elaboração e montagem do Planefor, ao tem
po em que faço um apelo para que sua implementa
ção tenha início o mais rápido possível. Assim é o de
sejo de todEl a população da região metropolitana de
Fortaleza.

Era o que tínhamos a dizer.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR:

PLANEJAMENTO E CONClDADANIA

Hoje, os prefeitos da região Metropolitana de
Fortaleza, juntamente com o Governador Tasso Jere
issati e o Prefeito da Capital, Juraci Magalhães, na
condição d(~ concidadãos, assinam moção de adesão
ao Plano Estratégico da Região Metropolitana
(PLANEFOR), que é uma espécie de desdobramento
do Pacto de Cooperação. Nele, estão contidos os 60
projetos mais importantes para a vida da cidade, na
Qpinião dos participantes - especialistas, represen
tantes da sociedade civil e, inclusive, membros do se
tor público - que se encarregaram de elaborar. Res
salte-se quPr alguns desses projetos já estavam em
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execução, tanto no âmbito municipal, como no esta
dual, o que referenda outro aspecto: esses Ifderes
não só têm conhecimento dessas ações, mas as legi
timam.

~ a primeira vez que uma região Metropolitana
apresenta um plano de prioridade de ação pública,
antes das eleições. Esse pioneirismo dos fortalezen
ses, que já havia manifestado-se no campo institucio
nal, quando Fortaleza adotou,antes de outras capita
is, os institutos da iniciativa popular do plebiscito e do
referendo, estende-se ao direito de participação e ex
pressão social na moldagem de sua própria cidade.

Asociedade da informação implica no multidire
cionamento das expressões, tornando anacrônico o
comportamento de passividade dos cidadãos frente
aos seus dirigentes públicos. Não basta apenas com·
parecer às urnas para escolhê-los e em seguida
aguardar passivamente seus planos de ação, elabo
rados unidirecionalmente. Com maior razão, ainda,
quando se trata do poder local, onde as questões são
muito concretas e dizem respeito ao cotidiano das
pessoas e aos espaços por elas ocupados.

Uma iniciativa como essa, tomada pela socieda
de civil, é um ato cfvico do mais alto significado, so
bretudo, na proximidade de uma eleição, já que criaa. condições para que os discursos eleitorais percam
o caráter retórico, deixando de ser pontilhados por
miras frases de efeito e apoiados apenas em estraté
gia. de marketlng mercadológico, nos quais os can
didatos são apresentados como produtos de consu
mo - tal qual se faz com sabonetes e automóveis - ou
avaliados pela aparência estética, como se fora um
concurso de misses. Bem ao contrário, com o Planefor
os candidatos terão proposições concretas que pode
rão ser discutidas exaustivamente, tanto nos debates
que travarão com a sociedade, como entre si, seja
concordando com elas ou tendo a coragem crvica de
apontar a inviabilidde de itens especrficos, 8e assim o
entenderem, inclusive apresentando alternativas,
pois o plano não visa o engessamento das proposi
ções, mas proporcionar um diálogo rico na socieda
de.

Outra questão importante, quanto a esse
aspecto, é que o Planefor, por ser resultado de uma
ampla articulação da sociedade civil, cria um impera
tivo de ordem ética para os candidatos, no sentido de
que estes estarão moralmente obrigados a participar
:fos debates sobre as questões ali propostas, pois se
trata de um grito da cidadania. Seria bastante esdrú
xulo e oneroso, diante de uma agenda tão rica, que os
concorrentes à prefeitura deixassem de comparecer
os debates públicos promovidos mediante os meios

de comunicação. Fugir à discussão tem sido uma pra
tica perniciosa que se tornou rotineira quando o can
didato apresenta uma pontuação alta nas pesquisas.
Ora, isso revela um autoritarismo desbragado e um
profundo desrespeito à cidadania e aos mecanismos
democráticos. Quem é autoritário, ao se recusar ao
debate, é também autoritário na hora de administrar
a que significa se colocar na contramão da História,
pois os sinais são claros de que a evolução institucio
nal caminha em direção a formas de participação di
reta, na gestão pública.

Desde esse ponto de vista, o planejamento ga
nha até proeminência sobre o orçamento participati·
vo, pois o antecede. Enquanto o primeiro é um meca
nismo pré-eleitoral, o segundo é pós-eleitoral - que
ambos são indispensáveis à democracia do século
XXI, como ressaltam os constitucionalistas de reno
me.

Iniciativas suscitadoras do debate, como o Pla
nefor, são um experimento que a sociedade civil forta
lezense oferece ao Brasil, e por conseguinte a todo o
Ceará, dando uma contribuição concreta ao processo
de modernização da prática polftica e da gestão públi
ca, munindo-as de qualidade e seriedade, como pri
meira passo para conquistas mais amplas.

OSR. NILTON BAIANO (PPB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, mais uma vez a sociedade brasileira se vê di
ante de um quadro preocupante na área da saúde pú
blica, a febre amarela. Como profissional de saúde
não poderia deixar de fazer algumas considerações
sobre este fato.

Esta epidemia esquecida pelo tempo já não fa
zia parte do nosso dia-a-dia, exceto nas regiões de
risco (Norte e Centro-Oeste). É importante ressaltar
que a febre amarela foi erradicada, em 1909, na cida
de do Rio de Janeiro, pelo nosso ilustre sanitarista
Oswaldo Cruz, que nos deixou um legado de fartos e
valiosos estudos sobre origem, causas, efeitos e prin
cipalmente combate à doença.

Srs. Parlamentares, conforme notfcias veicula
das nos meios de comunicação e segundo levanta
mento da Fundação Nacional de Saúde, até o fim do
ano passado havia setenta casos em todo o território
nacional. Nos últimos doze meses, houve aumento de
100% da doença, sendo que, nesse perfodo, cresceu
em 66% o número de mortes, mais da metade dos ca
sos no Estado do Pará. Lamentavelmente, o registro
de casos de febre amarela foi o segundo maior dos úl-

. timos vinte anos.
O meu Estado, o Espfrito Santo, receberá da

Fundação Nacional de Saúde 60 mil doses de vacina
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contra a febre amarela, a serem utilizadas na primeira
etapa da campanha de vacinação, com início'previsto
para fevereiro, com o objetivo de imunizar 90% da po
pulação. Os moradores da Grande Vitória serão os
primeiros a serem vacinados.

A vacinação em massa é necessária porque o
Estado do Espírito Santo está na chamada área 3, ou
seja, já teve em anos anteriores epidemia de dengue
e possui o mosquito Aedes aegypti, além ser cidade
portuária, o que facilita a entrada de pessoas de ou
tros países sob o risco da doença.

Não me cabe neste momento fazer acusações
de quem seria a culpa do reaparecimento da febre
amarela nos centros urbanos, mas sim apelar às au
toridades competentes por ações de prevenção e de
controle da doença, intensificando a vacinação, es
clarecendo a população, criando mecanismos contí
nuos e permanentes para sua efetiva erradicação.

A prevenção, Srs. Parlamentares, é a melhor e
mais eficaz forma de os órgãos governamentais e a
sociedade contribuírem para combater qualquer tipo
de doença.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - AJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!
e Srs. Deputados, o desastre ecológico ocorrido na
Baía de Guanabara, com o vazamento de 1 milhão e
300 mil barris de petróleo, sob a responsabilidade da
Petrobras, precisa ser muito bem avaliado em todos
os seus ângulos e repercussões.

Em primeiro lugar, está exatamente a questão
da responsabilidade da empresa. Não é possível que
uma organização do porte da Petrobras, reconhecida
internacionalmente por seus elevados padrões de
qualidade operacional, incorra em tantas falhas e ne
gligências.

As análises realizadas por técnicos, inclusive da
própria empresa, comprovam uma série de erros em
procedimentos e rotinas, que ensejaram uma situa
ção de tamanha proporção, quanto aos estragos ao
meio ambiente e aos prejuízos socioeconêmicos ao
Rio de Janeiro.

Não há mais dúvidas: o óleo vazou devido à
ruptura por fadiga do duto, e escorreu durante quatro
horas sem que os sistemas de controle computadori
zado detectassem a anormalidade. Ou seja, a Petro
bras, um dos orgulhos da nacionalidade brasileira,
não tem o devido cuidado na prevenção e no controle
das situações de risco, justificando-se, portanto, não
apenas a aplicação de multas rigorosas e pesadas,
como também a punição dos culpados diretos e indi-

retos, e ainda a exigência para que a empresa adote
todas as medidas necessárias à não-repetição dessa
tragédia.

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao
estrago ambiental já causado e ao que ainda poderá
ocorrer, caso não se intensifiquem ações de recupe
ração das regiões atingidas e de outras áreas da Baía
que também podem sofrer as conseqüências do der
ramamento de óleo. Na verdade, têm sido bastante tí
midas as providências para a contenção do avanço
do óleo, bem assim para a limpeza dos manguezais e
de todo o litoral, não obstante a extraordinária partici
pação de ambientalistas, de pescadores, de pessoas
das comunidades atingidas, que lutam tenazmente
para salvar as condições do meio ambiente.

Por fim, Sr. Presidente, é importante e funda
mentai a assistência às pessoas e aos municípios
que sofrem as conseqüências dessa verdadeira des
truição não somente de caráter ambiental, mas das
próprias condições de trabalho e sobrevivência de fa
mílias humildes, de poucos recursos.

Impõe-se uma indenização aos pescadores da
região, pelas perdas do material de trabalho, redes,
pequenas embarcações, e também a título de repara
ção pelo período em que continuar inviável a ativida
de pesqueira.

Há urna série de medidas que precisam ser ado
tadas imediatamente, como a distribuição de cestas
básicas e o aproveitamento dos pescadores em fren
tes de trabalho na recuperação dos manguezais.
Tudo isso, Sr. Presidente, pode ser desenvolvido pe
los órgãos dos Ministérios da Agricultura e do Meio
Ambiente sediados no Rio de Janeiro, consignando a
tais iniciativas os recursos obtidos com as multas apli
cadas aos responsáveis por essa tragédia brasileira
de grande repercussão internacional.

O fundamental nesse instante, Sr. Presidente, é
evitar que a população do Rio de Janeiro venha a so
frer mais, garantindo-lhe tranqüilidade e segurança,
pela não incidência de novos acidentes dessa nature
za e mediante a rápida e completa reparação dos
imensos prejuízos que ora lhe estão sendo impostos.

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

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srê! e
Srs. Deputados, o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás comemorou recentemente 125 anos de criação
e fez realizar uma solenidade durante a qual o
Desembargador Antônio Nery da Silva pronunciou
um discurso historiando a sua origem e destacando
alguns episódios do seu caminhar ao longo de toda a
sua existência. Esse colégio judiciário já foi presidido
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por um eminente cultor do Direito que, ao deixara ma- propósito exploratÓrio, istó é, com vistàs à e,cploraÇAo
gistratura, teve saliente atuaçAo na Constituinte de do ouro e de outras riquezas minerais. Com Goiás
1945 e exerceu mandato de Senador da República, não foi diferente. A maioria dos que migravam para o
sempre muito respeitado por seus companheiros de solo goiano era movida pela idéia de fazer fortuna
representação polrtica no Congresso Nacional. com a exploração aurífera e, isto feito, pretendiam re-

Refiro-me ao Desembargador Dario Délio Car- tomar à Corte ou aos centros mais desenvoMdos do
doso, jurista de alto coturno, dono de extraordinária País".
cultura humanística, latinista emérito e professor uni- Prossegue o orador da solenidade comemoratJ-
versitário de muito amor à causa do ensino superior. va do auspicioso evento afirmando que "com a Inde-
Nascido em Corumbá de Goiás e falecido em Brasnia, pendência do Brasil, a Constituição de 1824 previa a
ele foi um dos artífices da Constituição de 1946, defi- criação do Tribunal de Relação em todas provfncias.
nido como "pertinaz na engenharia dos argumentos, Porém, assim não se deu, por quase cinqOenta anos.
na cultura das idéias, na súmula do pensamento, na O Tribunal de Relação de Goiás só foi criado em
ação poderosa da palavra e na influência do talento". 1873, por decreto imperial de 6 de agosto daquele

Mais ainda dele se falou como "um orador de ano, baixado por Dom Pedro 11".
verbo burilado, polido e fulgurante, docente de apri- O Tribunal da Relação de Goiás - continua o
morada qualificação, cidadão que exercitava a arte di- Desembargador Antônio Nery da Silva - foi instalado
plomática de boa convivência, habilidoso, arguto, ágil no ano seguinte, 1874, em data de 12 de maio, na ca-
no raciocínio con:eto e de freqOência habitual na cát&: pital do Estado de então, a cidade de Goiás, celebra0-
dra forense. Magistrado, Parlamentar e advog~do, foi do-se à oportunidade missa comemorativa: uma reve-
um h~m~m do seu tempo, atuando. na el~bora~o da rAncia inequívoca ao Julgado Maior. O primeiro Presi-
Const~U1ção de 1946 ao lado de Bllac Pinto, Ahomar dente do Tribunal foi indicado por decreto imperial e,
Baleeiro, Pra~o Kelley, Gustavo Capanema, Nereu ao que se sabe, o quantitativo de processos julgados
R~mos, Ferreira de S~uza, MIIt~n ~ampos, Afonso no ano da instalação foi em número de 20 (vinte). A
Arinos, João Mangabeira, Ivo d Aq~l~o, Arthur Ser- partir da República, a organização judiciária consoli-
nardes e tantos outros da mesma estirpe. dou-se, ficando ao encargo dos Estados organizar a

O Desembargador Clenon de Barros Loyola pu- Justiça local, sempre de acordo com os ditames da
blicou um alentado estudo à época do centenário da Constituição Federal. Uma curiosidade: com a Repú-
instalação da Relação de Goiás, hoje Tribunal de Jus- bUca, o Presidente do Tribunal passou a ser eleito por
tiça, sobre a origem da Justiça goiana. Posteriormen- seus pares, sistema que perdurou por muito tempo. O
te, Geraldo Coelho Vaz, que atualmente preside a Tribunal da Relação funcionou por 63 anos em Vila
União Brasileira de Escritores do meu Estado, tam- Boa quando, em 1937, foi transferido para a nova Ca-
bém escreveu a Memória do Poder Judiciário de pital, Goiânia. Aliás, na década de trinta, o Tribunal já
G0148, recordando a gênese da instituição judiciária funcionava com duas Câmaras, uma crvel e outra cri-
de 211 grau. Ambos fizeram referência à vinda dos por- minai, além das Câmaras Reunidas. Se, ao tempo da
tugueses ao Brasil e à ocupação de nosso território, instalação da Relação o número de processos julga-
que foi exigindo aos poucos a instalação dos Poderes dos naquele ano de 1974foi de 20 (vinte), na atualida-
Públicos locais, de modo a consolidar a primazia do de o Judiciário goiano não foge à regra das demais
Governo de Lisboa. Cortes brasileiras: encontra-se fatigado diante da de-

No discurso com o qual celebrou os 125 anos manda de conflitos judiciais. Se a realidade da época
do Tribunal de Justiça de Goiás, o Desembargador da colonização era perversa, hoje não se pode buscar
AntOnio Nery da Silva considerou que Goiás só teve alento na realidade dos dias. O Judiciário lida com o
seu processo de ocupaçlo iniciado no século XVIII, que há de mais pérfido na natureza humana: crimes,
tempo em que já existiam quatro llibunais de Rela- corrupção, abandono de lares, traição, espoliação,
ção em solo brasileiro: da Bahia, do Rio de Janeiro, do usura e sacrilégios. É dessa matéria-prima disforme
Maranhão e de Pernambuco. De fato, diz ele, "data de que o julgador, numa conversão alquimista, faz reluzir
1725 a expedição de Bartolomeu Bueno da Silva, que o direito espoliado, para prevalecer a justiça e a paz
descobriu lavra aurffera na cabeceira do rio Vermelho, social. Celebrar os 125 anos da Relação de Goiás é,
local onde fundou o Arraial SanfAna, depois denomi- pois, fato significativo porquanto o Judiciário goiano
nado Vila Boa e hoje Cidade de Goiás. É de se ter em ostenta, com orgulho e sem exagero, o mérito de ter
conta que a ocupação do Planalto Central brasileiro, sido integrado, sempre, por magistrados que, cientes
como de resto de todo o Brasil, se fez sempre com o de sua missão, levaram-na às últimas conseqüências.
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A celebração deste momento, porém, se nos traz a - senta é outra:'o.Judici4rio não tem f:!s 'cOndiÇões fi-
consciência tranqüila pelo dever cumprido, tanto por nanceiras para arcar com sua missão. Hoje, a infor-
nós quanto por aqueles que nos antecederam, mais matização ainda é rudimentar na maioria das comar-
ainda se apresenta como um desafio: distribuira justi- cas nacionais, os recursos humanos são parcos, a
ça, contribuir para a paz, reverenciar a verdade dos segurança dos julgadores não é garantida, a escas-
fatos e a essência do Direito, num momento histórico sez de magistrados resulta em excesso de processos
em que o Brasil- e por que não o mundo globalizado? assim como as legislações parcimoniosas. Tudo isto
- redefine o que seja qualidade de vida, soberania na- já sabe... mas'ainda e~rn1ições a serem aprendi-
cional, direitos humanos, civis e ambientais, distribui- das. . .- - .
ção eqüitativa de bens e serviços, garantia do exercí- A literatura zen conta que Lao Tsé e seus discí-
cio de direitos básicos. Todas estas dificuldades, lon- pulos estavam viajando e chegaram a uma floresta
ge de arrefecerem os magistrados, devem motivá-los onde centenas de lenhadores cortavam árvores. Toda
porque, mais do que nunca, é preciso realizar a justi- a floresta havia sido cortada, exceto uma grande ár-
ça. Enfim, este evento comemorativo, além do festejo vore com milhares de galhos. Ela era tão grande que
merecido, deve semear em nós a reflexão severa de dez mil pessoas podiam se sentar sob sua sombra.
que, se "a História é o caminhar do homem pelo tem- Lao Tsé pediu a seus discípulos que fossem pergun-
po~, este á o nosso tempo. Cumpre a nós iluminar tal' por que aquela árvore foi poupada. Eles foram e
este caminho! Sendo assim, para discorrer sobre a perguntaram aos lenhadores que disseram: "Essa ár-
Justiça, oportuna esta solenidade, da qual participam vare é absolutamente imprestável. Nada se pode fa-
as autoridades do Estado de Goiás, todas, acredito, zer com ela, pois seus galhos têm muitos nós - nada
compromissadas com o interesse público e o bem da é reto nela. Não podemos usá-Ia como lenha porque a
coletividade. fumaça é perigosa para os olhos. Essa árvore é abso-

Praticamente às vésperas do 32 milênio, virada lutamente imprestável, por isso não a cortamos". Os
de século, Era de Aquário e tempo de todas as predi- discípulos voltaram e contaram a Lao Tsá. Ele riu e
ções e profecias, na comemoração do Dia da Justiça, disse: "Sejam como essa árvore. Se forem úteis, se-
refletimos o Poder Judiciário. Refletir e ser reflexo; re- rão cortados e se tornarão mobília na casa de al-
fletir de pensar a respeito. O Judiciário brasileiro é re- guém. Se forem belos, serão vendidos no mercado,
vel no processo histórico nacional. Nunca apresentou se tornarão uma mercadoria. Sejam como essa árvo-
defesa. Nunca levantou exceção de incompetência re, absolutamente inúteis... e então crescerão gran-
moral de seus detratores; nunca invocou exceção de des e amplos, e milhares de pessoas encontrarão
suspeição daqueles que publicamente o agridem; sombras sob vocês".
nunca contestou, formalmente, as críticas que pade- Como a árvore frondosa da estória zen, o Judi-
ce. Ao longo do tempo, o Judiciário brasileiro, além da ciário é aquele que tem suas funções criticadas e me·
venda que cobre seus olhos de Thêmis, teve, tam· nosprezadas. Poucos se dão conta de que á ao abrigo
bém, amordaçada a boca e, quase sempre, atados do Judiciário que se afirmaram direitos e garantias.
aos punhos. O Judiciário nacional é o réu fabricado, Basta lembrar os fatos históricos: o "confisco" da pau-
cultivado nos subterrâneos impatriotas e fo~ado nos pança, a instituição do custo previdenciário para os
devaneios da mídia com um único objetivo: para que aposentados, os abusos dos contratos mercantis, os
exista e nunca funcione. Para muitos, basta que ele, o prejuízos decorrentes dos planos econômicos, os ex-
Judiciário, exista, afinal, a propaganda da democracia cessos firmados nos planos de saúde etc. ~ na som·
assim exige. Mas, para eles, é fundamental que o Ju- bra do Judiciário que se abrigaram as concubinas en-
diciário não funcione, isto é, não cumpra sua missão tão sem direitos, os filhos espúrios e os adotados; é
de prestação jurisdicional. Porque, se o Judiciário fun- ao encargo do Judiciário, enfim, que tantas questões
ciona, uma revolução sem armas conceberá a verda- nacionais são decididas, em face da inércia de uma
deira democracia. Se o político ímprobo sofre as con- solução político-administrativa. De fato. A reforma
seqüências da sua improbidade, se o criminoso paga agrária, digna e racional, é tema que desafia a história
por seus crimes (qualquer que seja sua classe social e até a unidade nacional. Mas ela não se define, mal
e econômica), se o alimentante é foryado a cumprir se discute. ~ tema já contaminado pela demagogia
sua obrigação, se as relações de consumo são pauta- política. Mas, nas comarcas, perante os Juízes, é que
das pelas recomendações do Código do Consumidor, se vêm se socorrer os sem-terra e os proprietários,
então, teremos a sociedade democrática verdadeira cada qual querendo ver prevalecer o seu direito. A
que tanto almejamos. Mas a realidade que se apre- inércia política do País impõe ao Judiciário decidir
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problemas de envergadura nacional a partir de casos
concretos.

É à sombra do Judiciário que ao aidéticos vêm
buscar socorro para ter garantido o fornecimento de
medicamentos. Porque inexiste polftica de saúde pú
blica verdadeira. É em busca do Judiciário que se
guem os "mutuários da casa própria", espoliados em
prestações que se elevam geometricamente e vincu
lados a um contrato que nunca tem fim. À falta de polí
tica responsável de moradia, tais questões se avolu
mam no& gabinetes juáiciais. É em romaria ao Judi
ciário que-se dirigem as organizações civis organiza
das buscando defender o meio ambiente, o direito ao
saneamento, a proteção do patrimônio público, da bi
odiversidade e da cultura nacional. Porque inexistem
iniciativas reais de proteção ao meio ambiente, no
seu mais potente significado: saúde e grandeza patri
monial.

Assim como os lenhadores se referiam à árvore
frondosa como "inútir, ignorando os benefícios dela,
assim também muitos se referem ao Judiciário brasi
leiro: moroso e ineficaz. A população brasileira, tal
vez, se refletisse, fosse enfim compreender que é à
sombra mesmo desta frondosa árvore que é o Judi
ciário, que se decidem vidas, destinos e que, muitas
vezes, se é obrigado a decidir, num pequeno proces
so questões mais afetas ao cenário que, por inércia
política, ainda ameaçam o nosso futuro.

Por exemplo, na esfera criminal, a impunidade
incentiva a violência. É verdade. Mas esta é só a pon
ta do iceberg da verdade. A má distribuição de renda,
o descompasso econômico e a desigualdade social
insuflam a criminalidade, e o sistema prisional, por
sua vez, não reeduca, ao contrário, 'pós-gradua' o cri
minoso. Ao Judiciário, porém, não compete atuar em
tão significativos campos (econômico, político e soci
al). Ele apenas recebe, para julgar, um cidadão que,
muitas vezes, foi destinado à marginalidade em 'fun
ção das circunstâncias abordadas. Se tais circunstân
cias fossem enfrentadas de modo a resolverem-se, a
paz social teria outro quilate.

Sobre a estória zen falta dizer ainda: quando o
mestre sugere que se seja 'inútil' como árvore, para
então 'ser' apenas, o que ele quer significar é o se~

guinte: a árvore não precisa se preocupar em 'servir',
em 'ter utilidade', ela basta-se em si mesma - é sufici~

ente ser árvore e este destino cumprir. De igual forma
o Judiciário. Não há que servir ideologias, momentos
polfticos, ceder às pressões de crises financeiras, de
pactos que oneram a soberania nacional ou qualquer
outro panfleto publicitário. Basta-lhe ser Judiciário.
Aplicar severamente a lei, quando preciso; abandonar

a lei quando a justiça o exigir; mas ser apenas isso:
missionário da Justiça, sem comprometimentos ou
compadrismo. E, ainda assim, estará agindo politica
mente (neutro, jamais!), seguindo em frente na sua
verdadeira e única vocação e razão de ser, que é a
prestação jurisdicional, a realização da justiça.

O zen, ao tratar da esperança, conta a seguinte
estória: 'Ouvi falar de um caçador que se perdeu na
floresta. Por três dias não pôde achar alguém para
perguntar o caminho de saída, e ele estava ficando
cada vez mais apavorado - três dias sem comida ede
constante medo de animais selvagens. Por três dias
ele não conseguia dormir; ficava sentado acordado
em alguma árvore, com medo de ser atacado. Havia
cobras, leões e outros animais selvagens.

No quarto dia, ao amanhecer, viu um homem
sentado sob uma árvore. Você pode imaginar sua ale
gria. Ele correu, abraçou o homem e disse: "Que ale
gria!". E o outro o abraçou e ambos ficaram imensa
mente felizes. Então perguntaram um ao outro: "Por
que você está tão entusiasmado?" O primeiro disse:
"Eu estava perdido e com esperança de encontrar al
guém que ensinasse a saída'. O segundo falou: "Eu
também estou perdido e esperando encontrar al
guém. Mas se estamos os dois perdidos... então a eu~

foria foi sem motivo. Agora estamos perdidos juntos!"
No Brasil, as instituições parecem mesmo "per~

didas", distante de seu próprio rumo. A previdência
não previne nem socorre; os créditos bancários ideali~

zados para impulsionar a economia e subsidiar o de
senvolvimento afundam em dívidas seus devedores e
o desenvolvimento não vem; grande parte das reli
giões mercanciam paraísos; a infância perde-se em
sexo precoce e quanto mais se fala em segurança,
mais violência nos assola. A polfcia, às vezes, mais
assusta que salva, a corrupção parece epidemia sem
fim; a Constituição se faz museu de direitos que pare
cem inalcançáveis: saúde, educação, moradia, meio
ambiente, trabalho...

Com o Judiciário não é diferente. Infelizmente,
ainda é insatisfatória a atuação da Justiça brasileira. A
solução, porém, não virá de fora. Não se trata de cor
porativismo, mas quem vive a realidade da Justiça
são os integrantes deste Poder, do mais humilde fun
cionário ao mais graduado Ministro: eles é que sabem
aonde se encontram as dificuldades operacionais. E,
além deles, a população, os advogados, os jurisdicio
nados que sofrem à espera de um decisão judicial é
que podem auxiliar para a solução dos problemas da
administração da Justiça. Como os caçadores perdi
dos, aqueles que pregam um "controle externo do Ju
diciário", deviam, antes, ostentar a medalha da pró-
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pria regularidade funcional. Não podemos esperar
que as soluções venham de fora, de outros poderes,
de modelos estrangeiros ou de experimentos ainda
nem experimentados. Cumpre a nós, serventuários e
magistrados, ter coragem;erguer a bandeira de luta e
marchar rumo às soluções que oJudiciário necessita.

Como fazer? Assim como estamos fazendo
agora: discutindo, falando a respeito. Melhor ainda: a
discussão deve ser mais ampla - não é justo que a
platéia apenas escute: todos devemos ter o direito à
palavra eo dever de ouviros demais. Não basta reunir
uma vez ao ano, no Dia da Justiça, para lamentar o
estado de coisas ou tecer esperanças em nuvens de
sonhos. É hora de agir, de reunir, de debater, de
acrescentar ideias, de aprimorar propostas, de mol
dar o destino do Poder Judiciário. Nós todos - servi
dores e magistrados- decidimos com responsabilida
de ~destino de tantas vidas condicionadas em pro
cessosr judiciais, porque haveremos de ser omissos
quando se trata do destino, do aprimoramento edo fu
turo da instituição? Épreciso fortalecer as classes, re
forçar a Corregedoria da Justiça para que os faltosos
respondam efetivamente por seus atos e não macu
lem, por atos individuais, uma categoria inteira; é pre
ciso, igualmente, que os inocentes, julgados sem de
fesa pela imprensa, sejam redimidos em gestos fortes
e manifestações inequívocas. Enfim, não se pode es
perar, simplesmente, que a "Reforma do Judiciário",
por mais mérito que tenha, conseguirá estabelecer
momento novo. Este desafio é do próprio Judiciário e
impõe-se "olhar para dentro", compreender a institui
ção e, nela, com ela e por meio dela, agir e não es
perar que outros poderes ou instituições tomem tal
iniciativa.

E, nesta perspectiva, vale, ainda, mais uma es
tória zen: "Ouvi falar de dois homens que certa vez se
perderam na floresta numa noite muito escura. Era
uma floresta muito perigosa, cheia de animais selva
gens, densa e tudo era escuridão. Um era um filósofo
e o outro místico - um era pessoa de dúvidas, outro
fé. De repente, veio a tempestade, estrondos de tro
vões e grandes relâmpagos. E no instante em que re
lampejou, o filósofo olhou para o céu e o místico para
o caminho.•.".

A mensagem desta estória é grandiosa. Em mo
mentos de dificuldades não devemos nos impressio
nar com os problemas em si. Devemos sempre "olhar
o caminho". Foi isto que fez o místico: no meio do pro
blema que,era estar perdido na floresta, ele aprovei
tou a luz do raio para vislumbrara trilha do caminho; o...
filósofo, por sua vez, apenas contemplou, inerte, o fe
nOmeno da natureza. Assim, Q místico estava mais

preparado para enfrentara situação de perigo e resol
vê-Ia.

A "crise" do Judiciário, como de resto todas as
demais crises, sejam nacionais ou mundiais, são fe
nômenos s6cio-político-econômico-ideoI6gicos 
nada se resolverá de imediato. O caminho a seguir é
árduo e está envolto na escuridão das conveniências
e dos interesses que regem essas circunstâncias.
Agora, não é o momento de nos hipnotizarmos pelo
fenômeno - da crise, da reforma, das CPI - mas, isto
sim, de buscar o caminho nos relampejas dos dias;
de, cada vez mais, exercer a função jurisdicional sem
medo e sem vínculos. Não venerar academicamente
a idéia de justiça, mas praticá-Ia. Afinal, seja na condi
ção de magistrado, seja em qualquer outra, cum
pre-nos o exercício da cidadania, a sua defesa bem
como a defesa do interesse coletivo. Este é o papel ci
vil de cada um de nós, independentemente de nossa
função judicante. Então, por que não permear toda
atitude jurisdicional, com benção da cidadania?

Até aqui falou o desembargador Antônio Nery
da Silva.

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, de propó
sito, nesta referência que faço à comemoração dos
125 anos de existência do Tribunal de Justiça de
Goiás, demorei-me na transcrição da palavra do ilus
tre orador da solenidade, o eminente desembargador
Antônio Nery da Silva, cujas palavras finais se tradu
ziram numa solidária convocação, esta que omomen
to histórico faz a todos os homens públicos do Brasil
"sermos mais do que a imagem sisuda ecompenetra
da, altiva e inatingível que fazem os magistrados a fim
de continuemos sendo cidadãos na defesa da institui
ção democrática, do Poder Judiciário, das garantias
civis e dos sonhos da civilidade que ainda haveremos
de ver realizados".

Que fiquem nos Anais da Câmara Federal estas
palavras dc> desembargador Antônio Nery da Silva,
um magistrado goiano de origem humilde, vindo da ci
dade de Trindade, que dista poucos quilômetros da
Capital de Goiás, cuja ascensão à cúpula do Poder
Judiciário do meu Estado se deu em decorrência de
sua cultura jurídica, de sua honorabilidade pessoal,
da prática de sua boa cidadania, do seu passado
como dedicado servidor público, educador e profes
sor da Universidade Federal de Goiás. Que todos
atendam ao seu apelo, a ele se unam para que o
Brasil seja mais justo, mais fraterno e mais cristão.

O SR. FEU ROSA (PSDB - es. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados,
gostaria de parabenizar os diretorés e funcionários do
Bancode DesenvoMmentodo Espfríto santo pelo exce-
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lente trabalho realizado no ano passado. A confiança
criada em tomo daquela instituição tem proporciona
do um grande aproveitamento dos recursos aplica
dos, com beneffcios para toda a sociedade.

A previsão de recursos para este ano demonstra
que o Bandes caminha no sentido de consolidar sua
posição como grande agente estimulador do desen
volvimento regional. Estão previstos R$140 milhões
para aplicação em novos projetos, mas há indicações
de que o volume total poderá até mesmo superar
essa cifra.

O aumento de recursos ocorre num momento
em que o Banco apresenta um ótimo desempenho, o
que é uma conseqüência das mudanças estruturais
iniciadas em janeiro do ano passado. Houve uma
acentuada redução no quadro de pessoal, que exigiu
um enorme esforço de todos para suprir as necessi
dades da instituição, sobretudo na área de opera
çóes.

Essas mudanças realizadas na estrutura admi
nistrativa se fizeram acompanhar de um maior rigor
na análise dos novos empreendimentos, medida mui
to bem recebida pelo mercado, pois deverá garantir
uma redução no nfvel de inadimplência e urna melhor
rentabilidade dos recursos aplicados.

As novas liberações de financiamentos passa
ram a exigir maiores garantias, em ações fiduciárias,
bens e imóveis.Já as avaliações das empresas torna
ram-se mais aprofundadas, contemplando desde a
capacidade empr~enº~ora dgs sócios, até a estrutu
rã de-capital, passando pela situação no mercado e
relação com fornecedores e capaçidade tÉl:Ç[lológica.
Assim, será possfvel reduzir a inadimplência dos
16%, medida em novembro, para algo em torno de
5%.

No ano passado, as liberações de recursos pelo
Bandes para operações de crédito atingiram R$21 mi
lhões, com aumento de 37,25% em relação a 1998.
Os incentivos fiscais (Funres Debêntures e Funres
Opção Direta) somaram R$18,7 milhões, com au
mento de 34%. No Pronaf Investimento foram aplica
dos R$5 milhões, em quinze municfpios.

Para este ano, os recursos disponfveis deveria
estar divididos da seguinte forma: Funres Debêntures
- R$82 milhões; Funres Opção Direta - R$20 mi
lhões; Funres Operações de Crédito - R$18 milhões;
BNDES - R$21 milhões.

Esses números poderio ser ampliados, pois a
análise do de89mpenho do Saneies no ano passado
ainda não foi totalmente concluída. Quando isso ocor
rer, provavelmente haverá maior disponibilidade de
recursos por parte do BNDES. Somente em relaçAo

aos programas de apoio à agricultura familiar, foram
solicitados R$7 milhões para este primeiro semestre.

De qualquer forma, o que já se pode confirmar é
que as mudanças introduzidas no modelo de gestão
do Bandes apresentaram excelentes resultados, so
bretudo no que diz respeito à Diretoria de Operações,
comandada com brilhantismo pelo Dr. Luiz Fernando
Lorenzoni.

Num momento em que o Pafs supera as dificul
dades trazidas pelo ajuste cambial do ano passado e
se prepara para ingressar em nova fase de cresci
mento, será fundamental a participação do Bandes
no direcionamento dos recursos para as melhores
oportunidades de investimento.

Nesse sentido, asociedade capixaba está muito
bem servida e certamente saberá tirar o melhor pro
veito das oportunidades que irão surgir no estado,
com os estfmulos produzidos pela parceria entre a ini
ciativa privada e o Banco de Desenvolvimento do
Espfrito Santo.

Da parabéns, Sr. Presidente, a excelente esco
lha do Governador José Ignácio, nas pessoas do Di
retor Presidente do Bandes, Dr. João Lufs Tovar, do
Diretor operacional, Dr. Lufs Fernando Lorenzoni, e
dos demais diretores.

Finalmente, o Bandes, como na expectativa de
todo o empresariado e sociedade capixaba, atende a
seus reais objetivos, com competência e qualidade,
~~_alegria de ~odos nós.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, comemorou-se o Dia Nacional do Aposentado,
com o Governo tentando mais uma vez atacar o bolso
daqueles que trabalharam a.vida inteira por nosso
Pars. Hoje pela manhã, muitQS tiveram oportunidade
de perceber nos olhos destes trabalhadores aflição e
insegurança provocadas pelas medidas apresenta
das pelo Governo, que, para atender às exigências
impostas pelo FMI, altera de forma vergonhosa a Pre
vidência Social, punindo de forma cruel e covarde
aqueles que durante anos contribuíram integralmente
para ter direito à aposentadoria que lhes cabe.

O príncipe do Planalto tenta passar para a opi-
. nllo pl1b1ica que os grandes vilões pelo rombo da Pre
vidência são os aposentados. E para isso ocupa os
veículos de comunicação mostrando trabalhadores
com aaJários de até 20 mil reais. Não esclarece, po
rém, que 70% do8 aposentados recebem menos de
R$1.200,OO. E muito menos que os funcionários apo-
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sentados pagam imposto de renda e estão sem qual
quer reajuste há cinco anos, sofrendo toda espécie
de humilhações e agressões em sua dignidade. Não
esclarece também que o "inofensivo" fator previden
ciário representa que somente quem sobreviver por
aproximadamente 100 anos receberá o benefício in
tegrai.

Ora, o rombo da Previdência não se deve ao que
é pago ao servidor público, e sim às obras faraônicas
financiadas com odinheiro retirado das contribuições.

Nunca negamos a necessidade de mudanças
na Previdência Social, porém, defendemos uma Pre
vidência Social pública solidária, ampla e igualitária.
Mas ao invés de buscar resgatar a dignidade do povo
brasileiro e buscar mecanismos ágeis e eficazes,
principalmente contra a sonegação, o Governo age
exatamente no sentido inverso. Recusa-se a discutir
uma efetiva everdadeira reforma da Previdência een
fatiza medidas confiscatórias no bolso do seFVidor pú
blico.

Era o que tinha dizer.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,a e
Srs. Deputados, faz um ano que o País viu ruir o cas
telo de areia do "real forte", construído pelo Governo
FHC à custa da nossa soberania e do nosso desen
volvimento social e sustentado, no embalo da hege
monia do "pensamento único", por uma intensa e sis
temática campanha, até há pouco- exitosa, de falsifi
cação da realidade e manipulação da opinião pública
nacional.

O Governo teve várias oportunidades para corri
gir a sobrevalorização do câmbio e, conseqüente
mente, desvincular a taxa de juros interna dos movi
mentos de capital externo. Optou por insistir, contra
todas as advertências de opositores e até de alguns
aliados, numa política econômica insustentável, tanto
pelos seus custos econômicos e sociais internos
quanto por seu significado em termos de desproteção
e exposição do País à instabilidade e voracidade dos
agentes financeiros externos. Terminou tendo de ace
itar uma desvalorização tardia e desastrada, muito
maior e muito mais custosa, imposta pelo "mercado",
no bojo de uma crise cambial que carimbou a rendi
ção ao FMI e a"terceirização" da equipe econômica e
da política monetária e cambial do País.

Os prejuízos causados por esta crise ainda não
foram devidamente avaliados. Estima-se que as per
das decorrentes das intervenções do Banco Central
no mercado futuro de dólares e no socorro aos ban
cos Marka e FonteClndam, da expansão da dívida pú
blica interna "dolarizada" e da elevação da dívida ex-

terna e de seus custos de rolagem, para citar somen- .
te alguns de seus impactos diretos e imediatos, te
nham custado ao País mais de 60 bilhões de reais, ou
seja, quase cinco vezes o orçamento anual da saúde
pública em 1998. Na ponta oposta, os bancos, muitos
deles com control~ ou participação estrangeira, tive
ram lucros extraordinários em 1999: até setembro fo
ram 10,4 bilhões de reais, mais·de cinco vezes o re
sultado obtido em todo o ano de 1998.

Recorde-se que para apurar as responsabilida
des das autoridades econômicas e as irregularidades
ocorridas neste processo envolvendo osistema finan
ceiro solicitei a formação de urna CPI na Câmara dos
Deputados e, na seqüência dos acontecimentos, de
uma CPI mista de deputados e senadores. Ambas as
iniciativas foram bloqueadas pelo Governo, que pos
teriormente permitiu a criação de uma CPI dos ban
cos no Senado, sob seu controle.

O relatório desta CPI domesticada, embora seja
crítico do Banco Central econtenha algumas referên
cias e recomendações pontuais positivas, é pratica
mente inócuo em relação a aspectos básicos do ata
que especulativo que levou à maxidesvalorização do
real. Cerca da 70% do corpo central do relatório é de
dicado à operação secreta de socorro dos bancos
Marka e FonteCindam e ao empréstimo do Banco do
Brasil à Encol. Em contrapartida, não há sequer uma
menção sobre o vazamento de informações que pro
piciaram a diversos bancos-Iucros- exorbitantes, em
bora esta matéria figurasse entre os "fatos determina
dos" que a CPI deveria apurar; o mesmo acontece
com a apurdção dos lucros extraordinários obtidos
pelos bancos estrangeiros nas operações com títulos
públicos, também incluída originalmente no plano de
trabalho da CP/. Nenhum administrador ou controla
dor dos bancos estrangeiros citados no roteiro de tra
balho da CPI em conexão com os fatos anteriores e
com a sonegação de impostos foi chamado a depor.
Nenhuma avaliação ou recomendação foi feita sobre
a reestruturação e desnacionalização do sistema fi
nanceiro e suas implicações, a tributação dos ganhos
extraordinários do setor financeiro e ocontrole etribu
tação das remessas de recursos para o exterior, para
citar três aspectos cuja relevânci~ ficou evidente du
rante a gestação edesdobramento da crise cambial.

A conta deste processo que a CPI dos Bancos
se recusou ,a revelar à sociedade vem sendo paga por
meio de diversos mecanismos: a recessão, o desem
prego, a inadimplência, oagravamento das condições
sociais, o ajuste fiscal permanente cuja mais recente
expressão é a DRU (Desvinculação de Receitas da
União), que substituiu o FES (Fundo Social de Emer-
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gência). Por meio deste mecanismo, este Govemo, como bem acentuado por Márcio Pochmann, pesqui-
que aumentou os impostos em 165% e as contribui- sador do Instituto de Economia~Universidade Esta-
ções em 294%, e que dilapidou o patrimônio público dual de Campinas (UNICAMP) "O Brasil nunca teve
com o falso argumento de aumentar o investimento tantos desempregados como no fim da década de 90
social e abater a dfvida pública, propõe retirar 3,1 bi- - a piordo século 20. De segundo pars que mais cres-
Ihôes de reais da educação, 1,8 bilhão da saúde, 12,1 ceu entre 1890 e 1980, perdendo só para a Venezue-
bilhões da previdência e 1,8 bilhão do Fundo de la, o Brasil caiu para quarto do mundo em desempre-
Amparo ao Trabalhador. Em total são 41,2 bilhões de go". E aduz, categórico: "Nunca tivemos tantos de-
reais que o Governo "desvincula" para canalizá-los sempregados como atualmente, mesmo comparando
para o pagamento dos juros da drvida pública, que em com a recessão de 90 a 92, com a recessão de 81 a
1999 atingiram um montante estimado de 140 bilhões 83, com a grande depressão de 1929 a 1932, ou mes-
de reais. mo retroagindo ao século 19, na transição do trabalho

A próxima "duplicata"dessa conta já foi anuncia- escravo para o trabalho assalariado".
da: por meio de um decreto de dezembro passado, o
Presidente da República "declarou de interesse do Embora aqueles sejam equrvocos do processo
Governo brasileiro a participação societária estrange- de privatização do Estado brasileiro, hoje irremediá-
ira em até 100% no capital das empresas do grupo veis, não custa nada refletir sobre eles, seja para ta-
Banespa". Caso se materialize mais esta desnaciona- zer uma contrita mea culpa, seja pela convicção de
/ização. a participação estrangeira no segmento de que quem não se lembra dos erros do passado está
bancos privados, que já atinge 40%, desestabilizará condenado a repeti-los.
os demais bancos nacionais e inviabilizará ql:lalquer Se erramos naqueles aspectos, não podemos
forma de controle do Pars sobre o crédito interno. agora abrir mão de um outro igualmente importante,

Isto talvez explique as recentes declarações do qual seja o de estimular ao máximo a competição no
ex-Ministro de governo e ex-Tesoureiro de campanha setor. Por isso mesmo, saúdo a Anatel pela Consulta
de FHC, Bresser Pereira, que afirmou que "enlouquece- Pública nQ 202, que coloca em discussão a Proposta
mos ao permitir a desnacionalizaçãó de grandes em- de Regulamento visando à necessidade de adequa-
presas e bancos, ao contrário dos ingleses, italianos, ção da regulamentação de serviços de telefonia à
alemães e até americanos, que defendem suas empre- evolução tecnológica e ao novo cenário de prestação
sas". Concordamos, mas não podemos deixarde irnagi- de serviços de telecomunicações do Pars, que tem
nar o sugestivo que seria, se possivel fosse, promover como objetivos primordiais a redução de custos, o au-
um diálogo entre o ex-Ministro e nosso saudoso Macha- menta da velociqade e eficiência das comunicações
do de Assis sabre seu clássico OsI/enlsta. entre empresas e entidades distintas, mas com inte-

Era o que eu tinha a dizer. resses comuns, e que contém mecanismos adequa-
Muito obrigado. dos à repressão de toda a prática prejudicial à compa-
O SR. JOSé CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Pro- tição, bem como do abuso do poder econômico.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"'! e O referido regulamento só sofreu restrição públi-
Srs. Deputados, a privatização das telecomunicações ca de algumas operadoras que citaram como falhas
no País foi feita sob o fundamento de que o Estado já do mesmo o fato de permitir a concorrência imediata
havia exaurido a sua capacidade de investir e da ne- de empresas que têm grande capacidade ociosa, que
cessidade de maior competição no setor, que geraria, assim poderiam rapidamente oferecer serviços a pre-
em conseqüência, maior oferta de linhas, redução de ços baixos. Este é o testemunho mais eloqüente de
tarifas, aprimoramento tecnológico e aumento dos
postos de trabalho, entre outras coiSas. que a Anatel, neste caso, está no caminho certo!

Muitos erros foram cometidos durante aquele O absurdo, Sr. Presidente, é que a restrição à
processo, corno o financiamento público de empresas competição e à possibilidade de prática de preços
estrangeiras - que não necessitavam do atrativo extra mais acessíveis ao bolso do consumidor parte de em-
de aporte de recursos para se instalarem no Pars - e, presas que, pelo edital de licitação da banda B da tele-
sobretudo, a não garantia de manutenção dos postos fonia celular, ficaram protegidas da concorrência até
de trabalho então existentes para os qualificados 31 de dezembro de 1999, mas que, agora, mostram
técnicos nacionais. medo, quase pânico, daquela palavra - competição -

A manutenção de empregos, Sr. Presidente, que usaram à exaustão quando empenhadas em aca-
deve ser uma obsessão de todos nós políticos, pois, bar com o então monopólio do estado no setor.
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Elas querem se perpetuar sem competição, im- do em vista que os investimentos que elas estão
pedindo a entrada de outros serviços de telecomuni· fazendo são menores dos que os prometidos e es-
cações como o truncklng, o PCS e outros. tipulados contratualmente; que os serviços são

Para elas, justa competição parece ser sinônimo cada vez mais precários; pelo desrespeito do con-
de eliminação da concorrência! sumidor no tocante à falta de defesa em relação

Estamos convictos de que o citado regulamento ao serviço 0900; pela cobrança de chamadas não
proposto pela Anatel concorrerá para a geração de completadas; pela concentração de serviços de in-
muitos empregos, diretos e indiretos (fala-se em 33 formações "1 02" d~ -Estados do Nordeste em
mil), e será um poderoso instrumento de apoio ao tra- uma única cidade da região, para reduzir os gas-
balho não só de milhares de trabalhadores informais, tos com pessoal, em sua maioria deficientes físi-
das mais diversas atividades, como terá um impacto cos; com a contratação de equipamentos e servi-
enorme sobre os setores de turismo, transporte, se- ços com empresas estrangeiras, impedindo a par-
gurança pública e serviços de emergências, para fi- ticipação de fornecedores nacionais; pelos au-
carmos em uns poucos exemplos. mentos de tarifa acima da inflação; da falta de me-

Por oportuno, transcrevo matéria veiculada no canismos pal'a a garantia do sigilo telefônico; pela
Telecom Online de 20 de janeiro, que bem evidencia baixa oferta de telefones públicos, notadamente
a ousadia de quem pensa poder intimidar ou mandar em bairros e regiões carentes e por tantos outros
naquele órgão regulador brasileiro, no caso, a Anatel, justificados motivos.
que está realmente interessada em proteger os inte- A revolta das citadas operadoras contra a
resses do País, nos seguintes termos: Anatel, Sr. Pn3sidente, tende a crescer, na medida em

que aquela agência lança outras consultas públicas,
As operadoras celulares estão atordo- além da 202, como, em especial, a específica sobre

adas com a nova regra do truncking celulares, procurando, em síntese, estimular a com-
"Se a Anatel quer criar um novo servi- petição e obrigar as empresas a prestar serviços me-

ço, ela que faça uma licitação, para que os Ihores aos consumidores brasileiros, pois, havendo
interessados paguem os mesmos milhões competição, haverá busca de novas tecnologias para
de reais que pagamos". Esse desabafo oferecer novos e diversificados serviços, diminuir
mostra o tom da irritação dos operadores de custos e, portanto, preços. Em havendo competição,
telefonia móvel celular contra a proposta de haverá comparação e, assim, as mazelas dos inefici·
regulamento da Agência que liberaliza o entes ficarão mais evidentes.
serviço de truncking. Para eles, a Anatel Se a Anatel não está agradando as operadoras
estará, na prática, criando novas operado- é porque está cumprindo a missão para a qual foi
ras celulares, ao querer conceder para esse criada. E, neste momento, cabe-nos mais do que
serviço o mesmo modelo de tarifação (quem apoiá-Ia, exaltá-Ia.
chama paga); números próprios; permitir Era o que eu tinha a dizer.
que pessoas físicas sejam atendidas e aca- OSR. PEDRO CORRÊA (PPB - PE. Pronuncia
bar com o limite de interconexão com a rede
pública. E esse novo operador, lembra o o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
técnico, ainda·tem outra vantagem: o servi- Deputados, são admissíveis os erros que acontecem,
ço de despacho, que as celulares não po- tanto na administração privada, como na pública. Os

dirigentes são humanos e, sendo assim, são suscetí-
dem oferecer. "Tudo isso por um punhado veis a falhas. O importante para o administrador é que
de tostões, que foi o que foi pago pelos ele possa tirar as lições decorrentes de seus atos, na
atuais autorizados de truncking". As opera- maioria das vezes praticados de boa fé. Isto vale para
doras citam outro agravante: como as redes Presidente da República, Ministro de Estado, gover-
digitais das operadoras estão implantadas e nadar, prefeito, executivo de empresa ou para aque·
têm grande capacidade ociosa, a concorrên- les que estão na chefia de qualquer atividade.
cia poderá começar rapidamente e, prova-
velmente, a preços baixos. Este .assunto é da mais alta importância, quan·

do o Congresso Nacional está examinando a Lei da
Os Anais desta Casa, Sr. Presidente, estão Responsabilidade Fiscal, que certamente servirá de

repletos de discursos de Parlamentares, dos mais rumo para que os administradores públicos possam
diversos partidos e tendências, de críticas às ope- reduzir os seus erros. O que é imperativo para o
radoras que hoje estão desancando a Anatel, ten- executivo, seja público ou privado, é o reconhecimen-



03874 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

to da sua falha, assumindo a responsabilidade pela menagem aos aposentados brasileiros pela passa-
mesma com humildade, para saber pedir desculpas gem do Dia Nacional do Aposen~do.

àqueles que se sintam prejudicados por um ato que, Os aposentados constituem um enorme contin-
volto a dizer, na grande maioria das vezes, é pratica- gente de brasileiros que, após anos de lutas e traba-
do de boa fé. lho ajudando a construir o Brasil que hoje ternos, re-

O exemplo mais recente foi o do Presidente da colhem-se ao aconchego do lar e da família, merece-
Petrobras, Dr. Philippe Reichstul, no grave acidente dores que são do descanso e do reconhecimento das
acontecido na Safa da Guanabara, quando aproxima- novas gerações.
damente 1 milhão e 200 mil toneladas de óleo foram Atualmente, no Brasil, 8,7% da população tem
derramadas do duto que liga a Refinaria Duque de mais de 60 anos, o que representa 13,8 milhões de
Caxias ao Terminal de Ilha D'Água, atingindo a orla idosos, a maioria, infelizmente, carente de aposenta-
marrtirila, causando sérios danos ecológicos e pertur- darias dignas e de condições lidequadas de sobrevi-
bando a vida de milhares de pessoas que habitam o vência. Muitas vezes, é deles que sai o sustento dos
Estado do Rio de Janeiro. filhos, netos e de toda a família, a fim de substituir a

Foi gratificante para mim, Parlamentar repre- falta de trabalho e de ocupação profissional que atin-
sentante de Pernambuco, há várias Legislaturas, ge hoje nossa juventude e, por que não dizer, uma
acostumado com a prepotência que geralmente exis- parcela considerável da nossa sociedade.
te nos administradores públicos, ver nos canais de te- A terceira idade necessita de uma melhor aten-
levisão de vários estados brasileiros o Presidente da ção do Poder Público e da sociedade como um todo.
estatal assumir o erro pelo vazamento do oleoduto e Historicamente caracterizado como um pafs de ja-
pedir desculpas à população do Rio de Janeiro, mos- vens, o Brasil conta com um contingente cada vez
trando o resultado das investigações, e, com a maior maior de pessoas da terceira idade. Se no infcio do
transparência, colocar os relatórios referentes ao aci- século a expectativa de vida do brasileiro atingia um
dente ecológico à disposição da imprensa. pouco mais de 30 anos, ela se encontra, na atualida-

Além de tomar as providências necessárias de, próxima aos 70 anos. Dados da Organização
para coibir o terrfvel acidente, tivemos a oportunidade Mundial de Saúde indicam que o Brasil será, em
de verificar o Presidente da maior empresa do Brasil, 2025, o sexto pafs do mundo,com o maior número de
a Petrobras, que é motivo de orgulho para todos nós pessoas idosas, com nada menos que 32 milhões de
brasileiros, humildemente, colocar à disposição da pessoas atingindo mais de 60 anos. Levantamentos
população atingida toda a forte estrutura da empresa, mostram, também, que na década que se inicia have-
anunciando que vai indenizar os atingidos pelos da- rá um expressivo percentual de brasileiros com mais
nos ecológicos e econômicos, como também compro- de 70 anos, mudando por completo o nosso perfil de-
meter-se a tomar providências efetivas, que visem mográfico.
evitar futuros acidentes. São dados, Sr. Presidente, que alertam sobre a

Fatos como este nos garantem que vivemos necessidade de intensificar as polfticas sociais que
num novo Brasil, moderno, dando largas passadas preparem a sociedade para essa realidade. Há de se
para, logo, logo, estar no clube das grandes potências romper o isolamento e os preconceitos que alijam os
mundiais. idosos do mercado de trabalho e de uma vida em so

ciedade, levando-os a uma situação de inexplicável e
Quero externar nossos parabéns à Diretoria da perversa marginalização.

Petrobras, na figura do seu Presidente, e que este Com a compreensão e o estímulo em primeiro
exemplo sirva para todos aqueles que são administra- lugar de sua famflia, deve o idoso ter acesso não ape-
dores de empresas públicas e privadas. nas a uma ocupação, como também à cultura, à justi-

Queremos, ainda, estender estas congratula- ça, à saúde, à moradia e ao lazer, de forma que ele se
ções ao Governo do Presidente Fernando Henrique, sinta um elemento participante e ativo no universo fa-
por meio do Ministro Sarney Filho e da Diretoria do miliar e na comunidade da qual faz parte.
Ibama, que cobrou integralmente a multa legal à esta- O Governo do Presidente Fernando Henrique
tal, cujo dinheiro será aplicado na recuperação da Cardoso tem, nos últimos anos, buscado formular
Safa da Guanabara. uma polftica voltada especificamente para o idoso,

O SR. SÉRGIO BARROS (P8DB - AC. Pronun- em parceria com Estados, Municfpios e organizações
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. não-governamentais. Por meio da Polftica Nacional
Deputados, não poderia deixar de registrar minha ho- do Idoso, de responsabilidade da Secretaria de Esta-
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do de Assistência Social, órgão vinculado ao Ministé- Assim, Sr. Presidente, S.... e Srs. Deputados, so-
rio da Previdência e Assistência Social, o Governo licito neste f:'lCImento o justo reconhecimento desta
Federal vem desenvolvendo atividades que garantam Câmara, fa::.!:endo com que sejam registrados nos
a implantação de programas de educação profissio- Anais desta Casa a vida e os feitos do ex-Prefeito
nal, compreendendo qualificação e requalificação Edval Cardoso Calasans, cuja morte abre tão grande
profissional de trabalhadores idosos, com vistas a lacuna na vida administrativa do Estado da Bahia.
melhorar suas condições de empregabilidade. O SR. WELlNTON FAGUNDES (PSDB - MT.

Essa ação governamental tem buscado, ainda, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
a implantação de centros de convivência, de ca- e Srs. Deputados, comemorou-se o Dia Nacional do
sas-Iares e de outras formas alternativas de atendi- Aposentado, e, infelizmente, não se pode somente fa-
menta, sempre buscando a permanência do idoso lar em aposentados, no grande orgulho que sentimos
junto da família. A intenção é priorizar o seu deles, dessa nossa gente contribuinte e trabalhadora,
não-isolamento, de modo que a sociedade possa res- e não se falar da previdência social, fator lastimável
ponder eficazmente ao acelerado processo de enve· da nossa presente política, pois uma conta feita pelo
Ihecimento da população brasileira. próprio Governo mostra porque o sistema de aposen-

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero deixar aqui tadorias está em colapso, o trabalho diz que para
registrado meus cumprimentos aos aposentados bra- cada real que os funcionários públicos civis recolhem
silejros, assim como meu posicionamento contrário a o Governo gasta 7 reais e para cada real recolhido pe-
mediGias que, no âmbito da reforma previdenciária, los servidores. militares o Governo coloca outros 79
venham prejudicar suas pensões e aposentadorias e reais. Que polftica é essa, senhores, em que o Gover-
possam afetar ainda mais seu nível de vida. no gasta muitl) mais do que se recolhe? Temos de co-

AS aposentados merecem o nosso respeito e a meçar a olhar para essa disparidade, pois com certe-
nossa gratidão. A eles, nosso reconhecimento pelo za o erro não está nas pessoas que passaram a vida
imenso acervo de experiências, sabedoria e virtudes inteira contribuindo para o País.
que os anos de luta lhes permitiram acumular. Não há como deixar de enfrentar a questão. É

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB - BA. preciso que as forças políticas conseqOentes, preocupa-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! das com o futuro do País, pensem no hoje e, ainda
e Srs. Deputados, dirijo-me a este Plenário para mais, no amanhã dos nossos aposentados.
anunciar o falecimento de Edval Cardoso Calasans, Senhor(~s, o próprio Ministro da Previdência,
ex-Prefeito de Ribeira do Pombal e de Banzaê, no Waldeck Ornélas, em entrevista para a Veja, disse
Estado da Bahia. Nascido há 74 anos no Distrito de que "a sociedade tem de decidir se quer mais saúde e
Mirandela, Municfpio de Banzaê, Bahia, casado com educação ou se quer continuar pagando essa conta".
D. Marta Marcflia, deixou uma descendência de três As palavras 010 Ministro fazem referência ao rombo do
filhos varões, dos quais um deles, Edvaldo Cardoso INSS, que é de 10 bilhões de reais. O setor público
Calasans, é hoje Prefeito de Ribeira do Pombal e, se- Federal arrec:ada anualmente 20 bilhões de reais a
guindo os passos e o exemplo de seu pai, realiza uma menos do que gasta com suas aposentadorias. Já
verdadeira revolução administrativa naquele Municí- nos estados e municípios o buraco engorda em 15 bi-
pio, que é hoje considerado como um exemplo de ad- Ihões de reais. Por isso, peço a V. Ex!! que na come-
ministração municipal no Estado da Bahia. moração do dia do aposentado essa visão defeituosa

Idealista, empreendedor, dinâmico e excelente e mal administrada comece a sair de trás dessas nu-
administrador da coisa pública, Edval Calasans deixa vens negras que cobrem a tão discutida, falada, vota-
marcas profundas nos municípios nos quais foi Pre- da e ainda mau resolvida previdência social.
feito, por uma gestão ilibada e um rosário de empre-
endimentos e obras que dignificam e imortalizam Gostaria que meu discurso de comemoração
seus mandatos como edil municipal. fosse somente para falar desses cidadãos honestos e

Se trago à presença de V. Ex!!a notícia deste in- trabalhadores que tanto orgulham o nosso Pars e
fausto acontecido é porque necessito enaltecer, neste principalmente meu Estado de Mato Grosso, mas
Plenário, o modelo, o perfil biográfico e o exemplo prefiro tentar fazer referência e reivindicar que esses
deste bravo baiano no desenvolvimento de Ribeira do mesmo cidadãos tenham o respeito e o real reconhe-
Pombal e de Banzaê, os quais também servem de re- cimento do País que tanto amaram e ajudaram a
ferencial para todos os prefeitos de todos os municípi- construir.
os brasileiros. Era o que tinha a dizer.
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Muito obrigado.

V - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS.

DEPUTADOS:

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 11

Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPSTIPSL
Presentes de Roraima: 3

Brasil de hoje necessita de ações empreendedoras.
Basta de intenções palacianas. Devem existir atitu
des formais em benefício dos sem casa!

Uma política ousada de habitação popular tam
bém tem a grande vantagem de gerar empregos, in
clusive empregos poucos qualificados. Se enfrentar
realmente a divida social, o Brasil vai ganhar ânimo e
confiança, dois dos melhores indicadores da econo
mia.

AMAPÁ

PSDB
PSD8
PTB
PSD8
PMDB

AMAZONAS

PSDB
PFL
PFL
PPB

Antônio Feijão
Badu Picanço
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Presente do Amapá: 5

PARA

PSDB
PFL
PMDB
PPB
PDT
PTB
PSDB
PSDB
PTB
PT
PFL

Arthur Virgílio
Átila Lins
Francisco Garcia
Luiz Fernando

o SR. SERAFIM VENZON (PDT - Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, a sociedade brasileira não está cumprindo seu
papel de enfrentar a dívida social. O Estado se acos
tumou com sua própria ineficiência e as secretarias
da área social estão mais preocupadas com exigênci
as burocráticas ou com terceirização do que com uma
ação direta em favor dos necessitados.

Existem soluções, e a chave da dívida social é a
habitação popular. Dizem que é preciso investir em
educação e em saúde, mas parecem esquecer que
casa própria é saúde e educação, é segurança e
dignidade. Que educação e que saúde podem ter as
crianças que crescem em favelas, sem creches esem
pré-escola, que evitam a evasão escolar e próximos
da violência e do tráfico? Há décadas não há oferta
consistente e regular de casas ou apartamentos para
classes baixas. Se alguém consegue comprar eletro
domésticos, por que não poderia comprar sua casa
em vinte anos?

As grandes associações, fundações e ONG,
das quais se esperavam milagre nos anos ao, tam
bém não estão cumprindo suficientemente nem sa
nando os dramas sociais do País. Se compararmos o
PIB do Brasil com o dos Estados Unidos, veremos
que o nosso País poderia investir mais na área social
por meio do terceiro setor. As grandes entidades que
cuidam de pessoas na rua, embora amenizem o pro
blema, não tiram de fato a população da rua porque
não oferecem o pernoite. É preciso oferecer uma al
ternativa completa, pois não basta levar um prato de
sopa para quem mora debaixo do viaduto, cortar ca
belo ou dar um curso de manhã ou à tarde para tirar o
menor ou o adulto da rua.

A prevenção é muito mais barata do que a re
pressão, pois o presidiário ou o jovem detido na Fe
bem custa o dobro, sem mesmo considerar o sofri
mento e o custo humano. Além de melhoraros índices
sociais, esse esforço diminuiria a violência e salvaria
vidas.

Política habitacional para substituir favelas, res
gate da população de rua, salário mínimo diferencia
do por regiões, as soluções existem mas não são apli
cadas. A responsabilidade social da empresa, do
Estado, do cidadão não deve limitar-se a uma opera
ção de marketlng secundária. Os dramas causados
pelas desigualdades sociais são hoje graves demais.

Recentemente o Congresso Nacional aprovou a
moradia como um novo direito do cidadão brasileiro.
Espero que essa importante decisão não fique no
papel e possa realmente contribuir para redução do
déficit habitacionq1 (ir- 1:' milhões d0 !'Tll')r~"'.dias. O
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PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PUPSTlPSL

PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB

PIAuf

PSDB
PSDB
PFL
PMDB

ALAGOAS

PTB
PSDB
PL
PST
PMDB

Albérico Cordeiro
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas'
Olavo Calheiros
Presentes de Alagoas: 5

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Joel de Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Sérgio Guerra PSOB
Severino Cavnlcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 8

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira PPB
Lavoisier Maia PFL
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

PARAfsA
Adauto Pereira PFL
Armando AbíliCl PMDB
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSOB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 10

Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Pinheiro Landim
Ubiratan Aguiar
Presentes do Ceará: 13

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

ACRE

PPB
PFL
PSDB
PFL

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Aníbal Gomes
Antônio José Mota
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
João Castelo PSDB
Mauro Fecury PFL
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Presentes do Maranhão: 11

CEARÁ

PSDB
PL
PMDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB

João Tota
José Aleksandro
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 4

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Presentes do Tocantins: 3

Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 5

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB
Eurfpedes Miranda PDT
Expedito Junior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 7
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SERGIPE Ronaldo Vasconcellos PFL
Augusto Franco PSDB Saraiva Felipe PMOB
.Jorge Alberto PMDB Sérgio Miranda PCdõB PSBIPCdoB
Presentes de Sergipe: 2 Silas Brasileiro PMOB

Walfrido Mares Guia PTB
BAHIA lare Rezende PMOB

Claudio Cajado PFL P.....ntu de Minas G.rals: 29
Coriolano Sates PMDB

ESP[RrrO SANTO
Félix Mendonça PTB
João Almeida PSDB Alofzio Santos PSDB
João Leão PSDB Feu Rosa PSDB
Jorge Khoury PFL João Coser PT
José Lourenço PFL Magno Malta PTB
José Rocha PFL Nilton Baiano PPB
José Ronaldo PFL Rita Camata PMDB
Jutahy Junior PSDB Preaentea do Eapfrlto Santo: 6
Luiz Moreira PFL RIO DE JANEIRO
Manoel Castro PFL Alcione Athayde PPB
Nilo Coelho PSDB Aldir Cabral PFL
Paulo Magalhães PFL Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB
Pedro Irujo PMDB Antonio Carlos Biecaia PT
Reginaldo Germano PFL Bispo Rodrigues PL PUPSTIPSL
Saulo Pedrosa PSDB Coronel Garcia PSDB
Presentes da Bahia: 17 Dino Fernandes PSDB

MINAS GERAIS EberSilva PDT
Eurico Miranda PPB

AntOnio do Valle PMDB Fernando Gabeira PV
Aracely de Paula PFL Francisco Silva PST PUPSTIPSL
Carlos Melles PFL lédio Rosa PMDB
Cleuber Carneiro PFL Jair Bolsonaro PPB
Custódio Mattos PSDB Jorge Wilson PMOB
Danilo de Castro PSDB José Carlos Coutinho PFL
Eduardo Barbosa PSDB Luiz Ribeiro PSDB
Hélio Costa PMDB Luiz Sérgio PT
Herculano Anghinetti PPB Milton Temer PT
Ibrahim Abi-Ackel PPB Miro Teixeira PDT
João Fassarella PT Pastor Valdeci Paiva S. Parto
João Magno PT Paulo Feijó PSOB
José Militão PSDB Roberto Jefferson PTB
Júlio Delgado PMDB Ronaldo Cezar Coelho PSOB
Lael Varella PFL Simão Sessim PPB
Márcio Reinaldo Moreira PPB Vivaldo Barbosa PDT
Mário de Oliveira PMDB Wanderley Martins PDT
Olimpio Pires PDT Presentes do Rio de Jan.lro: 26
Paulo Delgado PT

SAOPAULOPhilemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB Alberto Goldman PSDB
Roberto Brant PFL Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB
Romel Anizio P~B André Benassi PSDB
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GOIÃS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Nelson Trad PTB
Waldemir Mc)ka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Airton Roveda PFL
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Gustavo Fruet PMDS
Iris Simões PTS
Ivanio Guerra PFL
José Sorba PMDS
José Carlos Martinez PTB
Luciano Piz.zatto PFL
Luis Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPS
Odílio Balbínotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 20

SANTA CATARINA

Antonio Carlos Konder Reis PFL
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja POT

Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencoul1
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Vilmar Roch~l
Zé Gomes da Rocha
Presentes db Goiás: 11

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 5

Angela Guadagnin PT
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL
Celso Giglio PTB
Celso Russomano PPB
Clovis Volpi PSDB
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL PUPST/PSL
Dr.Hélio POT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Gilberto Kassab PFL
José fndio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine PoseUa PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL PUPSTIPSL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Ricardo Izar PMDB
Salvador Zimbaldi PSDB
Wagner Salustiano PPB
Presentes de São Paulo: 36

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 3
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Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
Renato Vianna PMDB
Presentes de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci PDT
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Waldir Schmidt PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 272 Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Genoíno, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. JOSé GENOrNO (PT - SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,e e Srs.
Deputados, faço esta breve comunicação para co
mentar um fato que dominou o noticiário político no
início desta semana e no final da semana passada.
Refiro-me às mudanças ocorridas no Ministério da
Defesa: a queda do Ministro Elcio Alvares e sua
substituição pelo Ministro Geraldo Magela Quintão.

Sempre afirmei nesta Casa que a criação do Mi
nistério da Defesa foi um marco importante para a in
tegração entre as Forças Armadas e para a possibili
dade de as Forças Armadas, integradas como três
Forças singulares, mas com características próprias,
cumprirem o papel fundamental de defesa do País
neste final de século.

Defendi no plenário que o Ministério da Defesa
tinha de ter um ministro forte, um líder político e mili
tar. Por quê? A hierarquia é a seguinte: o Comandante
Supremo é o Presidente da República; o Comandante
Superior é o Ministro da Defesa; e o Comando Militar
fica por conta dos chefes militares.

Quando se tem um Ministro da Defesa fraco,
não se tem comando superior. É como ter um Ministro

das Relações Exteriores fraco - como é qUE! ele vai
negociar com a comunidade internacional? É como
ter um Ministro da Justiça fraco.,

Não estou fazendo aqui críticas individuais ao
comportamento do Ministro Elcio Alvares. Não. Mas
eu sempre disse que o processo de indicação do Mi
nistro foi feito de maneira tal que ele ficou desgastado,
com a nomeação antes mesmo de haver a estrutura
do Ministério, e pelo processo de "fritura". Não se "fri
ta" Ministro da Defesa. Ou é ou não é.

Sr. Presidente, digo isso porque, em primeiro lu
gar, torço pelo novo Ministro da Defesa. Tenho minhas
dúvidas. Se o Brasil não tiver1Jma política militar de de
fesa, se não caminhar para uma integração entre as
três Forças singulares, se não discutir e não elaborar
uma política militar para a Amazônia, para a defesa do
território, para a fronteira marftima e para o espaço
aéreo estratégico, não teremos uma política de defesa.

Política de defesa não é uma agência de avia
ção civil, não é discutir porta-aviões para a Marinha,
não é discutir apenas a Previdência ou o soldo dos
militares, se bem que é importante discutir a profissio
nalização das Forças Armadas. Política de defesa, Sr.
Presidente, é exatamente o Brasil saber defender
seus interesses, é o Brasil ocupar, soberanamente, a
sua missão geopolítica na sua relação com o mundo,
é o Brasil procurar vincular seus interesses econômi
cos aos interesses da política externa, é o Brasil po
tencializar as Forças Armadas dentro de uma proje
ção de um país pacífico, mas pronto para o emprego
de suas forças militares se for necessário.

Por isso é que a autonomia estratégica das For
ças Armadas pressupõe acesso ao conhecimento e à
tecnologia. Não adianta Forças Armadas numerosas.
Temos de ter Forças Armadas com acesso à autono
mia estratégica.

Por isso, é importante o Brasil não perder o con
trole acionário da Embraer. Por isso, é importante vol
tarmos a Aeronáutica para o espaço aeroestratégico.
Por isso, é importante termos um sistema de defesa
na fronteira brasileira. Por isso, é importante projetar
mos na fronteira marítima, principalmente no Oceano
Atlântico, o poder da Marinha.

Temos de discutir a poHtica militar dentro de uma
visão macroestratégica, e a minha luta nesta Casa é
para que o Parlamento brasileiro seja um parceiro nes
sa discussão. Não queremos discutir aqui futrica, histo
rinha de ministério. Queremos discutir aqui a estratégia
de defesa para as Forças Armadas brasileiras.

Quero deixar bem claro, Sr. Presidente, que os
militares brasileiros têm-se comportado com profis
sionalismo e espírito democrático e que, toda vez que
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esta Casa os chamou para o debate, eles atenderam
a nossa convocação.

Por isso, espero que a Comissão de Defesa e Re
lações Exteriores seja um fórum privilegiado para essa
discussão. Espero que as questões militares não sejam
discutidas apenas dentro das academias militares.

Deveríamos fundir a academia militar com aaca
demia civil, o aparelho militar com o Congresso Nacio
nal para discutirmos uma política militar de defesa que
possa dar realmente a argamassa de um Ministério da
Defesa, para que não seja apenas mais um ministério,
para que seja um ministério que integre as Forças
Armadas com um objetivo estratégico de defesa.

Essa é minha opinião, Sr. Presidente.
Tenho minhas dúvidas, mas vou torcer para que

o Ministério da Defesa não sofra mais um revés com a
indicação do novo ministro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se

passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NlI 85-C, DE 1999

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nll 85-8, de
1999, que acrescenta o art. 76 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do

artigo 117, inciso VI, do Regimento Interno, a retirada da
Proposta de Emenda à Constituição nll 85-B, de 1999,
que "acrescenta oart. 76 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias", da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Walter Pinheiro para enca
minhar a votação do requerimento.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) r Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
com esse requerimento, nossa intenção, já revelada a
partir da crítica e do posicionamento contrário ao con
teúdo dessa matéria, leva em consideração que,
mesmo tendo sido aprovada nesta Casa, a matéria foi

aprovada com o esforço que revelou uma das situa
ções piores que o Congresso Nacional pôde viver em
um determinado momento.

Além de incidir sobre uma das questões centrais,
que é ultrajar, violentaro papel do Congresso Nacional
no que diz respeito à sua relação com a liberação de
recursos, essa matéria fere a autonomia que os parla
mentares conquistaram por meio da urna ea prerroga
tiva de deliberarmos sobre prioridade dos gastos, de
ter-se uma verdadeira intervenção, do ponto de vista
coletivo, destél Casa na peça mais importante - pelo
menos assim deveria ser -, que é o Orçamento.

Ora, Sr. Presidente, a matéria que o Congresso
Nacional deliberou em primeiro turno autoriza uma
verdadeira farra, autoriza o Poder Executivo a fazer o
que quer, como bem quer e no tempo que quiser com
uma soma volumosa de recursos.

E não estamos falando de dois, três milhões de
reais ou de montantes como aqueles pleiteados pelos
governadores por ocasião das enchentes recentes ou
pelos nordestinos nos períodos mais críticos da seca.
Estamos falando de recursos da ordem de 40 bilhões
de reais, soma que mereceria uma apuração fidedigna
por parte desta Casa, um acompanhamento como ta
refa prioritária dos seus parlamentares, no sentido de
fiscalizar e garantir a aplicação desses recursos.

Estamos nos referindo a uma matéria que retira
recursos da Previdência e da saúde, mas o Governo,
em seu afã de aprová-Ia, promete que fará a devolu
ção dos recursos.

Ora, Deputado Bispo Rodrigues, quem vai de
volver não tira, e se tira para fazer a devolução pos
teriormente é porque tem alguma intenção nesse
meio de caminho. Talvez a retirada com a promessa
de devolução esteja recheada de mecanismos de
pressão ou de barganha, no sentido de devolver os
recursos aos municípios e estados para que seus
governantes se rendam à questão, ou de relações
extremamente complicadas como a denunciada na
votação em primeiro turno por alguns parlamenta
res. Talvez esteja recheada com a relação de libera
ção ou não-liberação de emendas do Orçamento,
praticando-se um verdadeiro liberalismo aqui na
Casa: votar a matéria liberando emenda, favores, no
meações, fazendo um verdadeiro balcão de negócios
que mancha muito mais o Congresso do que qualquer
dia que se passe aqui sem votar.

, Portanto, Sr. Presidente, estamos diante de uma
medida que precisaria ser refletida duramente por
esta Casa.

Aliás, este Parlamento até que começou a refletir
sobre as emissões de medidas provisórias, tentando



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Encaminha o voto contrário, "não",
Sr. Presidente.

-- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT? (Pausa.)

Como vota o PSB?
O SR. JOSé ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem

revisão do orador.) - O PSBlPCdoB, Sr. Presidente,
vota favoravelmente ao requerimento, pelo adiamento
da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim".

Como vota o PMOB?
O SR. WALDEMIR MOKA (PMOB - MS. Sem re

visão do orador.) - O PMOB vota "não", Sr. Presidente.
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resgatar o seu papel enquanto Poder Legislativo. Por- terterir no tempo, mas o tempo regimental para enca-
tanto, essa matéria é a referência clara, nftida, do pa- minhamento é de um minuto.
pel que deve ter o Legislativo: assinar um cheque em Portanto, a tolerância da Mesa é que permite
branco para o Executivo operar as suas relações ou ampliar-se o tempo de manifestação.
obedecer a um critério em que a Casa exercesse um Como vota o POT?
papel fiscalizador, em que a Casa pudesse debater a O SR. OR. HéLIO (POT- SP. Sem revisão do ora-
partir das prioridades de projetos, estabelecendo com dor. )_ Sr. Presidente, no momento em que discutimos e
a sociedade urna interlocução nesse canal de prioriza- aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja vali-
ção de investimento de recursos. dade permite a moralidade no trato da coisa pública,

Mas não tem sido assim ao longo dos anos, não poderíamos votar favoravelmente a umaverba para
como temos assistido. Hoje é a chamada desvincula- a União de cerca de 20%, ficando livre dos argumentos
ção de receitas do Orçamento, ontem Fundo Social de favoráveis à chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.
Emergência, ou melhor, anteontem, porque ontem era Dessa forma, o POT vai encaminhar o voto "sim".
FEF etalvez para o ano, para tentar mudar a faceta, ar- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
ranjemos outra sigla, mas não nos vamos distanciar vota o PTB?
dos erros cometidos na utilização desses recursos. A O SR. PAUDERNEV AVELlNO _ Sr. Presidente,
Câmara dos Deputados tem co-responsabilidade. peço a palavra pela ordem.

a~:a~~~:a:~~::;:té=: O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ponsabilidade: ela passa a ter a cumplicidade de uma V. ExA a palavra.
das matérias mais importantes para a Nação e uma das O SR. PAUDERNEV AVELlNO (PFL - AM.matérias que podem romper toda a lógica de resgate do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fa-
papel e ela importância do Congresso Nacional. zer uma correção, apesar de o erro ter sido involun-

Por isso, Sr. Presidente, nós, do Partido dos Tra- tário por parte de V. EX-. O requerimento que esta-
balhadores, achamos ser de bom alvitre que a matéria mos votando é para retirada de pauta e não de pror-
seja retirada, a discussão seja adiada, para que nos pa- rogação da sessão, como disse V. ExI.
utemos pela votação do Orçamento, pela distribuição O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu dis-
desses recursos na peça mais importante sobre a qual se prorrogação da sessão? Foi um lapsu8 IInguae.
o Congresso deve debruçar-se: a peça orçamentária. Como vota o PTB?

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
ção o requerimento. Corno vota o PV? (Pausa.) PTB é contra a retirada de pauta. Encaminha o

Como vota o PPS? (Pausa.) voto "não".
Como vota o Bloco/PL?
O SR. BISPO RODRIGUES (BIoco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPST/PSL só pode encaminhar a favor.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim".
O SR. BISPO RODRIGUES - O Governo está

sendo confuso e contraditório quando diz que vai liberar
as verbas que faltarem para uns ou para outros. Edarum
cheque em branco de 20 bilhões para um Governo que
tem sido tão insensfvel às causas sociais é muita coisa.

Então, encaminhamos o voto "sim".
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Voto "sim".
POT, como vota?
Quero alertar os Srs. Uderes e especialmente

quem encaminha para o fato de que estamos votando
requerimento para adiamento da sessão. Verifico que
quando se vai votar um requerimento, entra-se no
mérito, discute-se o mérito. É claro que não quero in-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
vota o PSDB? palavra pela ordem.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
são do orador.) - O PSDB vota "não", Sr. Presidente. V. Ex' a palavra.

O SR: PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão
vota o PFL? do orador.)·~ Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem "não" e solicita a sua bancada que venha ao plenário,
revisão do orador.) - O PFL vota "não", Sr. Presidente. porque teremos várias votações na tarde e na noite de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Gover- hoje, inclusive de matérias de grande interesse da agri-
no, o que recomenda? cultura brasileira. PPB encaminha o voto "não".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
revisão do orador.) - Voto "não", Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
estiver de acordo com o requerimento permaneça V. Ex' a palavra.

como se acha. (Pausa.) O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
Rejeitado. revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço apelo aos
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem reví- nobres pares presentes nas diferentes dependências

são do orador.) - Verificação, Sr. Presidente. da Casa para que venham ao plenário, a fim de con-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer}- Verifica- cluirmos a votação desse requerimento de adiamento

ção concedida. de votaçãe> e a votação em segundo turno da Desvin-
Votação nominal, Srs. Deputados; venham ao culação de Receitas da União - DRU - e votarmos o

plenário. restante das matérias incluídas na pauta da convoca-
o SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- ção, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal.

são do orador.) - O PPB encaminha o voto "não", Sr. Ontem votamos a emenda substitutiva do Relator,
Presidente, e solicita à sua bancada que acorra ao inclusive os destaques para votação em separado.
plenário. Solicita ainda a V. ExI que determine o en- A votação da DRU hoje é importantíssima para
cerramento dos trabalhos das Comissões e acione as o equilíbrio das contas públicas do País e para que o
campainhas. Governo possa, segundo os critérios orçamentários,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre- desvincular até 20%. Não aumenta nem tira nenhum
taria-Geral da Mesa providenciará o encerramento dos centavo de qualquer rubrica, apenas desvincula 20%
trabalhos de Comissões, se estiverem funcionando. para que o Governo tenha maleabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- Já que houve protesto da Oposição, vou deixar
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem para encaminhar no momento oportuno. Peço apenas
os seus lugares, a fim de ter inrcio a votação pelo sis- que os Deputados venham ao plenário votar. Obede-
tema eletrônico. ço rigorosamente ao Plenário, sou um discípulo dele.

Está iniciada a votação. O PFL, nesta votação, recomenda o voto "não".
Queiram seguir a orientação do visor de cada O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente, peço a

posto. palavra pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem

peço a palavra pela ordem. V. ExA a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi-

V. ExA a palavra. são do orador.) _ Sr. Presidente, o PPB encaminha o
OSR. WALTER PINHEIRO (PT- BA. Sem revisão voto "não" e solicita a sua bancada que acorra ao pie-

do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". Solicito seja nário, pois teremos várias votações na noite de hoje.
registrada no painel a orientação de nossa bancada. Vamos votar a DRU e a medida provisória sobre a re-

Registro também que o Deputado Marcelo lação capital e trabalho no campo, matéria de sumo
Déda, por motivo de saúde, mas nada grave, en~on- interesse para a agricultura brasileira.
tra-se impossibilitado de comparecer a esta votaçao e O PP'B encaminha, nesta votação, o voto "não".
pediu-me que comunicasse à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ficará O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem revi-
registrado nas notas taquigráficas. são do !,rador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Anuncio o resultado:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. (Pausa.)

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos encerrar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar.

VOTARAM
Sim 126
Não 289
Abstenções 1
Total 416

É rejeitado o requerimento de retirada de pau
ta da Proposta de Emenda à Constituição nQ 85/99.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExIl a palavra.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS en
contra-se em uma reunião de bancada e quer orien
tar seus integrantes a votarem "sim".

Sr. Presidente, gostaria que constasse no visor
o voto "sim" do partido.

O SR. PRESIDENTE {Michel Temer} - Pois
não.
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seus Parlamentares para a votação em segundo tur- ou seja, prioridade para usufruir em vida aquilo que
no da DRU, que pretendemos encerrar hoje. demandaram na Justiça. Foi aprovada na Comissão

Convocamos todos os Srs. Deputados a virem de Constituição e Justiça e de Redação com caráter
imediatamente ao plenário. conclusivo. Houve recurso, assinado pelo Uder do

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden- Governo, para trazê-Ia a plenário.
te, peço a palavra pela ordem. Consulto V. Exa: esse recurso vai ser conside-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! rado quando, tendo em vista que ele suspende oca-
a palavra. ráter conclusivo?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
RJ. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, levantei Deputado Milton Temer, a partir de 15 de feverei-
questão de ordem no ano passado pertinente ao ro, que é nossa sessão ordinária, considerarei a
tema que V. Ex! adiantou: um minuto para orientação questão de ordem de V. Exa para trazer o recurso
da bancada. à pauta.

Reportei-me ao art. 192 do Regimento Interno
para formular minha questão de ordem a, na oportuni- O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, obriga-
dade, V. Exa. concordou com o fato da que poderiam do.
sar usados cinco minutos.

Houve alguma decisão contrária depois da
questão de ordem que formulei à época?

O SR. PRESIDENTE (Michel Tamer) - Não, a
questão de ordem foi decidida no sentido de que o en
caminhamento será de cinco minutos, diferentemente
da orientação de bancada.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Mas a maté
ria poderia ter encaminhamento?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encami
nhamento, sim, mas orientação de bancada...

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Então, se for
pedido para encaminhar, poderia ser usado o tempo
de cinco minutos?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cinco mi
nutos, claro, tal como decidi na questão de ordem de
V. Ex!, que naturalmente não esqueci.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO- Não sabia se
houvera outra decisão. Quer dizer, poder-se-á usar o
tempo de cinco minutos para encaminhar?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Claro.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Obrigado.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!

a palavra.
O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Questão or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje é
o Dia dos Aposentados. Pedi a palavra para uma
questão de ordem sobre recurso de matéria votada
em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encabeçado pelo Uder do Go
verno, para que fosse trazida a plenáriõ. É uma maté-
ria que aprova o privilégio para aqueles com mais de
65 anos terem prioridade no processamento judicial,
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Proposição: PEC N° 85/99 - REQUERIMENTO DE
RETIRADA DE PAUTA

Início Votação: 2610112000 18:03

Fim Votação: 2610112000 18:20

Resultado da VotaçAo
Sim 126
Não 289
Abstenção 1

Total da Votação 416

Art. 17 1

Total Quorum 417

Ob&truçlo O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 17:38

Orientação
PFL-Não
PSDB-Não
PMOB-Não
PT-Sim
PPB-Não
PlB-Não
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL • Sim
PPS·Sim
GOV.-Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMOB Não
AlmlrSâ PPB Não
Luciano Castro PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PL PUPST/PSL Não

Total RClfaima : 6

AMAPÁ
Antonio FeijAo PSDB Não
Bedu Plcanço PSOB Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSBIPCDOEI Sim
Jurantlíl Juarez PMOB Não
Sérgio Barcellos PFL Não
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-----Partido Bloco Voto
Total Amapi : 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não
Oeusdeth Pantoja PFL Não
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB Nao
JOBué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSOB Sim
Nilson Pinto PSOB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Não
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Nao

Total P.á: 12

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSOB Não
ÁtílaLíns PFL Não
Francisco Garcia PFL Nêo
José Melo PFL Nao
Luiz Fernando PPB Não
Paudemey Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Não
Vanessa GrazziQtln PCdoB PSBlPCDOB Sim

Total Amazona : 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura ?MOB Nao
Euripedes Miranda POT Sim
Marinha Raupp PSOB Nêo
Nilton Capixaba PTB Não
Sérgio Carvalho PSOB NAo

ToIal Rondon. : 8

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL Não
José Aleksandro PFL Não
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Não

Total Acre: 6

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Nao
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMOB Sim
JoAo Ribeiro PFL Não
Pastor Amarildo PPB Não

Total Tocantl..: 5
MARAN~O
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Partido Bloco Voto

MARANHÃO
Albérico Filho PMDS Não

Antonio Joaquim Araújo PPS Nao

Cesar Bandeira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL Não

Gastão Vieira PMOB Não

Joao Castelo PSOB Não

José Antonio PSB PSBlPCO()B Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira POT Sim

NiceLobao PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Remi Trinta PST PUPSTIPSL Não

Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Mlranhlo : 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Não

Almeida de Jesus PL PUPSTIPSL Sim

Anlbal Gomes PMOB Não

Antonio Cambraia PSOB Não

AntOnio José Mata PMOB Não

Amon Bezerra PSDS Não

Eunlcio Oliveira PMOB Não

Inácio Arruda PCdoS PSB/PCDOB Sim

José Linhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo A1cêntara PSDS Nao

Manoel Salviano PSDB Não

Mauro Benevides PMOS Sim

Moroni Torgan PFL Não

Pinheiro Landim PMOB Não

Raimundo Gomes de Matos PSOS Não

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente Arruda PSOS Nao

Total C.rã : 18

PlAuf
Átila Lira PSOS Nilo

Ciro Nogueira PFL Não

Gessivaldo Isaias PMOB Nao

Heráclito Fortes PFL NAO

João Henrique PMOB Nilo

MussaOemes PFL Não

Paes Landim PFL Não

Themlstocles Sampaio PMOS Não

wellington Dias PT Sim

Total Plaui: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Nilo

Betinho Rosado PFL NAo

Henrique Eduardo PMJs PMDB NAo



03888 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

Partido Bloco Voto

RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira PPB Nêo

Laire Rosado PMDB NAo

Lavoisier Maia PFL NAo

MúcioSá PMDB Nao

Ney Lopes PFL Nêo

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abilio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Nao

Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Nêo

Efraim Morais PFL Não

Enivaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo Leitão PSDB Não

Marcondes Gadelha PFL Nao

Ricardo Rique PSDB Não

Total P...ba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB NAo

Cartos Batata PSDB N!o

Clementino Coelho PPS Sim

DjalmaPaes PSB PSBJPCDOB Sim

Eduardo CampOS PSB PSBlPCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não

Joaquim Francisco PFL Não

JoeI De HoIlanda PFL Não

José Mendonça Bezerra PFL Não

José Múcio Monteiro PFL Não

Marcos de Jesus PST PUPSTIPSL Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Salatlel Carvalho PMDB Não

Sérgio Guerra PSDB Não

Severino Cavalcanti PPB Não

Total P..nambuco : 18

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não

Glvaldo Carimba0 PSB PSBlPCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Não

João Caldas PL PLlPSTIPSL Não

José Thomaz NonO PFL Não

LuiZ Dantas PST PUPSTIPSL NAo

Olavo Calheiros PMDB Nilo

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelsoo Ribeiro PSC Não

Augusto Franco PSDB Nao
CleonAncio Fonseca PPB Não
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Jorge Alberto PMOB Não.

José Teles PSOB Não

Pedro Valadares PSB PSBIPC[)OB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PMDB Não

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim

Félix Mendonça PTB Não

FrancistOnio Pinto PMOB Não

Geddel Vieira Lima PMOB Não

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabriellí PFL Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Não

Jairo Carneiro PFL Não

João Almeida PSDB Não

João Leão PSOB Não

Jonival Lucas Junior PPB Nêo

Jorge Khoury PFL Nêo

José Cartos Aleluia PFL Não

José Lourenço PFL Não

José Ronaldo PFL Não

Jutahy Junior PSOB Não

Luiz Moreira PFL Não

Manoel Castro PFL Não

Nelson Pellegrino PT Sim

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhêes PFL Não

Pedro lrujo PMDB Nao

Regina/do Germano PFL Nao

Roland lavigne PFL Não

Saulo Pedrosa PSOB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Walter Pinheiro Pi Sim

Total Bahia: 31

MINAS GERAIS
Ademir lucas PSOB Não

Aécio Neves PSOB Nêo

AntOnio do Valle PMOB Não

Aracely de Paula PFL Não

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim

Carlos Mosconi PSDB Nêo

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSOB Não

Danilo de Castro PSOB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PS08 Não

Fernando OiniZ PMDB NIo

Gilmar Machado PT Sim



03890 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 2000

Partido Bloco Voto

MINAS OERAIS
HélloCoata PMDB Nao

Herculano Anghinettl PPB NAo

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Não

JG60 Fassarella PT Sim

Joio Magno PT Sim

J(i1io Delgado PMOB Sim

Lael Varella PFL Nao

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Maria do Carmo Lara PT Sim

Mérlo de Oliveira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSDB Não

Nllmârlo Miranda PT Sim

OdelmoLeAo PPB Não

Ollmpio Pires PDT Sim

OamAnio Pereira PMDB Não

Paulo Delgado PT Sim

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PFL Não

Remei Anizio PPB Nao

Romeu Queiroz PSDB Não

Saraiva Felipe PMOB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSBIPCDOB Sim

SNa8 Brasileiro PMDB Não

Virgillo Guimarães PT Sim

Walfrido Mares Guia PTB Não

Total ...Gerall : 31

EIPIRITO SANTO
Feu Roas PSDB Não

JoAoCoaer PT Sim

José Carlos Elias PTB Não

Magno Malta PTB Não

Marcus Vicente PSDB Não

MexMauro PTB Sim

NHton Baiano PPB NAo

Ricardo Ferraço PSDB Nao

Rita Camata PMOB Não

Total &pirlto Banto : 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não

Aldir cabral PFL Não

Alexandre Cardoso PSB PSBlPCDOB Sim

Alexandre Santoa PSDB NAo

A1merlnda ele C8rvaIho PFL Não

Antonio canos BiIc8iI PT Sim

Arolde de OIiveln1 PFL Nao

Ayrton Xer6z PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPSTIPSL Sim

Carloe Santana PT Sim

CelaoJacob POT Sim

Com6IIo Ribeiro POT Sim
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Coronel Garcia PSOB Nlo

Oino Femandes PSOB NAo

EberSilva POT Sim

Eduardo Paes PTB Não

Femando Gabeira PV Não

Femando Gonçalves PTB NAo

Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim

Jédio Rosa PMOB NAo

Jair Bolsonaro PPB Abstenção

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim

Jorge Wilson PMOB Não

Luis Eduardo POT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSOB Não

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid POT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim

Paulo Feij6 PSOB NIo

Roberto Jefferson PTB NAo

Rodrigo Maia PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB NAo

Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Ni':lo

Vivaldo Barbosa POT Sim

Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não

Alberto Mourão PMOB NAo

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

A1oizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSOB NAo

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSDB NAo

Antonio Kandir PSOB Nilo

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSOB NIo

Ary Kara PPB NAo

Bispo Wanderval PL PlJPST/PSL Sim

Celso Giglio PTB NAo

Celso Russomanno PPB N80

Clovis Volpl PSOB Ni':lo

Coraucl Sobrinho PFL NAo

Cunha Bueno PPB Não

DeVe/asco PSL PUPSTIPSL Sim

Delfim Netto PPB Não

Or. Eviláslo PSB PSBlPCDOB Sim

Or. Hélio POT Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Edinho AraÍljo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo POT Sim
GlIberto Kauab PFL Nilo
18111 Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
Joêo Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Nilo
JOSé Dirceu PT Sim
José Genolno PT Sim
José Indlo PMDB Nilo
J08é Machado PT Sim
JOSé Roberto Batochlo POT Sim
Julio Sameghlni PSDB Não
Lamartlne Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza ErundlnB PSB PSBlPCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barblerl PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPSTIPSL Não
Michel Temer PMOB Art. 17
Milton Montl PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Nilo
Nelo Rodolfo PMDB Não
Nelson Marquezelll PTB Nilo
Nauton Lima PFL Nilo
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PMDB Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Barzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Não
Rubens Furfan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Silvio Torres PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSTIPSL Sim
VVagnerSalust~no PPB Não
XIco Graziano PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total 810 Paulo: 64

MATO GROSSO
Celclta Pinheiro PFL Não
Uno Rossi PSDB Não
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSOB Não
Tetê Bezerra PMDB Não
VVelinton Fagundes PSDB Não
VVilson Santos ?MDB Não

Total Mato Orouo; 7
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim

Alberto Fraga - PMOB Não

Geraldo Magela PT Sim

Jorge Pinheiro PMDB Não

Maria Abadia PSOB Não

Paulo Octávio PFL Não

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMOB Não

Total Distrito Federal: 8

GoIÁs
Geovan Freitas PMOB Não

./ovair Arantes PSOB Não

Lidia Quinan PSOB Não

Lúcia Vênia PSOB Não

Luiz Bittencourt PMOB Sim

Norberto Teixeira PMOB Não

Pedro Chaves PMOB Não

Pedro Wilson PT Sim

Roberto Balestra PPB Não

Zé Gomes da Rocha PMOB Não

Total Gol. : 10

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMOB Não

Marisa Serrano PSOB Não

Nelson Trad PT8 Não

Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemir Moka PMOB Não

Total MatQ GroaodoSUI: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não

Affonso Camargo PFL Não

Airton Roveda PFL Não

Alex Canziani PSOB Não

Basilio Vil/ani PSOB Não

Chico da Princesa PSOB Não

Oilceu Sperafico PPB Não

Or. Rosinha PT Sim

FlávioAms PSOB NlJio

Gustavo Fruet PMOB Não

Hermes Parcianel/o PMOB NlJio

IrisSimões PTB NlJio

lvanio Guerra PFL NlJio

José Borba PMOB Não

José Carlos Martinez PTB Não

Luiz Carlos Hauly PSOB Não

Márcio Matos PT Sim

Moacir Micheletto PMOB Não

Nelson Meurer PPB NAo
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Oliveira Filho PPB NA<>
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB NA<>
Rubens Bueno PPS Sim
Werner Wanderer PFL Não

Total P• .,' : 24
SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Não
Carlito Meras PT Sim
EdinhoBez PMDB NIo
Edison Andrino PUDB Sim
Femando Coruja POT Sim
Hugo Biehl PPB NA<>
JoAo Matos PUDB Não
João Pizzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL NA<>
Luci Choinacki PT Sim
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL NA<>
Renato VlBnna PMDB NAo

Total SInta catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
AdAo Pretto PT Sim
Airton Oipp por Sim
Alceu CoIlares POT Sim
Augusto Nardes PPB NA<>
Caio Rlela PTB Sim
Darcisio Perondi PMDB NAo
Enio Bacci POT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB NAo
Germano Rlgotto PMOB NAo
Henrique FontarIB PT Sim
Júlio Redecker PPB NAo
Luis Carlos Heinze PPS NAo
Marcos RoIim PT Sim
Mendes RIbeiro Filho PUDS Não
Nelson Marchezan PSOB NAo
Nelson Proença PUDS Não
Osvaldo Siolchi PUDe NAo
Paulo JOIé Gouv68 PL PLJP8TIPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattaa POT Sim
Roberto Argenta PHOBS NAo
SynvaI GuazzeIIl PMDB Não
Telmo KIrst PPS NIo
Valdeei OIIveiI1l PT Sim
Waldir SChmidt PMDB Nlo
Waldomlro Fioravante PT Sim
Veda Cruslua PSDB NIo

Total RIo Grande cioSul:.
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O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra duzido a 9 milhões; que esse estado que dá aüm 6r- -
pela ordem. gão como o Cade 9 milhões não quer controlar o capi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! tal, quer se colocar de joelhos diante do capital. Isso
a palavra. foi dito por Gesner de Oliveira, um dos apóstolos des-

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.) se modelo econômico.
- Sr. Presidente, votei de acordo com a orientação da E tem mais. Uma outra coluna, absolutamente
bancada, agora. insuspeita, traduz a posição do Secretário de Política

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Sem revi- Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
são do orador.) - Sr. Presidente, voto "não". e Comércio, Hélio Mattar. O que diz ele naquela colu-

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. na? Que é drástico o quadro da economia brasileira. A
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim". partir de 1990, a participação nacional no capital fixo

O SR. JOS~ CARLOS COUTINHO (PFL _ RJ. do ~arq~e industrial foi reduzida de 98~ para 50%.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente voto "não". HaVia ali, colocado por ele, a ameaça séna do absolu-

O SR. JOÃO HERRMANN NETO'_ Sr. Presi- ' t~ descontrole da polftica i~dustrial brasileira p~o
dente, peço a palavra pela ordem. slm~les fat() de se e~r deliberando sobre el~ nao

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Ex! aquI, segundo nossos Interesses, mas no extenor.
a palavra. Acrescento que, para além do controle, uma ou-

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS _ SP. tr:a tra~édia se a~un~ia.:Aent~d~de capital e. desna-
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, ria votação cJo~alJza~ão da Industrla brasIleIra se tra~uzlram no
anterior, votei "sim". mal~r (ndlce de desemprego crescente e Incessante

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Concedo que Já con~lecemos. . .
a palavra ao Sr. Deputado Milton Temer para encami- Por fim, para corrobo.rar ISSO, o PreSidente do
nhar contra. BNDES, Andrea Ca!aI?i, ,coloca o banco agora rapidi-

O SR. MILTON TEMER (PT _ RJ. Sem revisão nho na cola d~ gru~s nacionais, para tent~r.impedir
do orador.) - Sr. Presidente, hoje estamos realizando a total desnacionalização do setor petroqUlmlco.
o segundo turno da votação da DRU. Peço licença a Com isso, quero dizer que todas essas ocorrên-
V. Ex!, pois não vou dirigir-me ao Plenário, até porque cias denunciadas pelos membros do Governo são
certos líderes da base do Governo já me comunica- conseqüência de discursos dos líderes do Governo
ram que seus Deputados estão devidamente coopta- nesta Casa, que fizeram afirmações sobre a DRU:
dos e que é impossível mudar_~. posição de S. Ex!! "Não, não há problema, ,é algo necessário". Estamos
Não sei quais os critérios da cooptação, nem quero ouvindo o discurso pela quarta.vez.. Mudara"l o nome
discuti-los. Então, vou dirigir-me ao povo brasileiro, do Fundo Social de Emergência para FEF - Fundo de
que, graças à brilhante iniciativa de instalação da TV Estabilidade Fiscal- e agora para DRU, sempre com
Câmara, acompanha ao vivo o que se passa nesta caráter emergencial e a pr~r:nessa de que teria rápido
Casa, para dizer-lhes isto: o simples fato de estarmos encerramento, e agora se estende até 2003.
votando hoje quer dizer, de maneira muito clara, que o A votação da DRU·tem a ver com a votação de
Governo vai passar o rolo compressor no segundo ontem da imoral Lei de Responsabilidade Fiscal, que
turno da DRU, sem que nenhum dos argumentos que na verdade faz a complementação da DRU. Com a
a Oposição apresente seja levado em consideração. dita Lei de Responsabilidade Fiscal conseguimos in-
Nada do que vamos a9ui dizer vai in~eressar. Então, serir, na página que organiza a nossa legislação, a
vamos chamar a atençao para determmados fatos pa- vinculação dos recurso,? p(Jblicos para pagamento de
ralelos. juros. Mais do que isso, conseguimos inserir na lei o

Na semana passada, três matérias de jornal fo- fato d~ que se o Banco Central tiver preju(zo, não terá
ram reveladoras. Uma das matérias versava sobre a de rapupará-Io, porque será inclufdo no Orçamento
participação do Presidente do Cade, Sr. Gesner de para ~er coberto pelo Tesouro. Isso está na lei de on-
Oliveira, na Comissão ~arlamentar de Inquérito dos ~em, que é complementada pela CRU, que dará os re-
Medicamentos. O que disse Gesner de Oliveira na- cursos. A vinculaçlóó tie receita 'Para pagamento de
quela ocasião, que ocasionou manchete do Jornal .juros da responsabilidade fiscal vai encontrar a recei-
do Brasil? Que não havia condições de fiscalizar os ta exatamente na DRU, que só da Previdência Social
oligopólios que se formavam na área fa~macêutica, toma 10 bilhõf1ipOreontâ'da entregá, em ano eleito-
simplesmente porque o Cade tinha seu orçamento re- ral, de 20% do Orçamento nas mãos do Executivo.
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irata-ee de uma Imoralidade, um crime, porque O SR. PEDRO CANEDO (PSDB - GO. Sem re-
elo 10 bilhões. E 06 bravos Irderes do Governo ainda visão do orador.) - Sr. Presidel1te, votei de acordo
dizem que não há problemas, ainda que sejam 10 bi· com a Liderança.
Ih08s do INSS, 7 bllh08s da Cofins ou o Imposto de O SR. EXPEDITO JllNIOR (PFL - RO. Sem re-
Renda na Fonte, a terceira receita cortada. Esse di· visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri.
nhelro será redistriburdo, voltará para a Previdência. or, votei com a Liderança.

Pois bem. Daqui a um ano, este Congresso terá O SR. JOSé MILITA0 (PSDB - MG. Sem ravi·
o direito de fazer o levantamento, diante do esqueci· são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
menta que eles pretenderam promover, de que esses votei de acordo com o PSDB.
10 bilhões serão usados para justificar o déficit da O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Sem revisão
Previdência. do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei

Sr. Presidente, Srs. Expectadores da TV CAma· com o PSDB.
ra, a maioria neste Congresso nAo tem jeito, não tem OSR. OSCAR ANDRADE (PFL - RO. Sem revi-
os interesses voltados para o bem público. Seus inte· são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
resses estão voltados para suas questões paroquiais votei de acordo com o PFL.
e, por conta do atendimento delas, grande parte dos O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora-
Deputados da base do Governo entrega ao Governo dor.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei com
Fernando Henrique Cardoso nio a ditadura dos tan· meu partido, o PSDB.
qus8, mas a ditadura do manuseio da verba sem con· O SR. MEDEIROS (PFL _ SP. Sem revisão do
trols na ordem de 20%. orador.) _ Sr. Presidente, na votação anterior, votei

Depois nós nos perguntamos por que o povo de· com a Liderança do PFL.
testa esta instituição. Eu digo que o povo detesta é a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para 1a-
base do Governo. lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Luiz Car·

Muito obrigado. los Hauly.
O SR. MARCOS LIMA - Sr. Presidente, peço a OSR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB- PRo Sem

palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu·
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! tados, o argumento que a Oposição tem usado aqui

não convence, porque defende, especialmente o Par-
I palavra. tido dos Trabalhadores, o calote da dfvida interna e

O SR. MARCOS LIMA (PMDB - MG. Sem revi· externa.
do do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, Nós, da baSe do Governo, dos partidos que dão
votel·sim". sustentação ao Governo Fernando Henrique, somos

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Sem re- contra o calote. Honrar compromisso de dfvida é hon-
vielo do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri· rar os compromissos do Brasil, dfvida essa que, assu·
or, votei com o meu partido. mida ao longo de décadas, chegou ao montante de

O SR. JOÃO TOlA (PPB - AC. Sem revisão do hoje.
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei Já sabemos dos maleffcios do calote da dfvida.
"não". O Brasil já experimentou dar o calote na drvida brasi·

O SR. JOSé ROCHA (PFL - BA. Sem ravisAo leira, e olhem no que deu: atraso, retrocesso, inflação,
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei desconfiança. A base da construção da credibilidade
com o meu partido. de uma Nação é honrar seus compromissos.

A Desvinculação de Receitas da União - DRU, é
O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão mais um instrumento da polftica do Governo para

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, bem gerenciar os recursos da União. Hoje, o Governo
acompanhei a indicação do meu partido. Federal tem compromissos com sua folha de paga.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PMDB - MG. mento, com o custeio da máquina pública e também
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação tem ocompromisso de honraro pagamento da dfvida.
anterior, votei de acordo com a Liderança do PMDB. No ano passado, pagamos 24 bilhões, 354 miM

O SR. NILO COELHO (PSDB - M. Sem revisão Ihôes de reais de dfvida e rolamos a diferença, porque
10 orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei o serviço da dfvida foi muito maior, foi de 73 bilhões,
la acordo com a orientação do meu partido, o PSDB. 297 milhões de reais, e rolamos 46 bilhões, 467 miM
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Ihões de reais, somando ao montante geral da dívida
brasileira, que é muito maior que esse valor - estou
falando dívidas interna eexterna do Governo Federal.

Portanto, os argumentos alegados aqui de que
damos preferência ao pagamento de juros é falacio
so, não corresponde à verdade. A verdade é que as
pessoas, as famnias, as empresas, as Prefeituras, os
Governos Estaduais, o Governo Federal, qualquer
instituição, qualquer empresa ou família tem que ga
rantir seu crédito na praça. Sem credibilidade não há
como tomar dinheiro emprestado em nenhum outro
negócio.

O que se discute aqui é que o Governo hoje tem
de pagar aposentadoria e pensão para 18,5 milhões
de pessoas, é que existem mais de 1 milhão de pes
soas - deficientes físicos e idosos acima de 70 anos 
que recebem um benefício social criado no Governo
Fernando Henrique Cardoso. Esquecem-se aqui que
temos de pagar merenda escolar para alimentar 35
milhões de crianças, todos os dias do ano letivo. Não
se discute que o Serviço Único de Saúde tem que es
tar à disposição de 163 milhões de brasileiros.

Ora, esse dinheiro sai do Orçamento da União,
que é aprovado pelo Congresso Nacional e obrigado
a ser executado. Quando se arrecada, há as despe·
sas. É evidente que a matriz do problema, que discuti
mos aqui ontem - a Lei de Responsabilidade Fiscal-,
está em que, durante muitas e muitas décadas, no
Brasil, gastou-se mais do que se arrecadou. Nesse
sentido, evidentemente, a União, os Estados e Muni
cípios acumularam uma dívida interna e externa que
tem que ser honrada.

Ora, como não pagar a dívida? Que conversa fi
ada é essa, para se construir uma Nação sólida, que
quer desenvolvimento, emprego, indústria? Querem
desenvolvimento, que venham capitais e tecnologias
estrangeiros e que o empresário invista. É preciso
que o Governo dê o exemplo de honrar seus compro
missos, mas sem descuidar do social.

O Governo Federal tem um compromisso com
meio milhão de alunos nas universidades públicas,
com 35 milhões de crianças e a merenda escolar,
com 18,5 milhões de pessoas no INSS, com 1,5 mi
lhão ou mais de funcionários públicos que têm que re
ceber o salário, todos os meses, religiosamente, e
também tem de fazer investimentos e~ água, esgoto,
estradas, habitação, hospitais e tantos programas so
ciais.

Ora, governar não é fácil, e sabemos disso; or
denar as finanças públicas é um ato maior. A estabili
dade econômica e o combate à inflação dependem

do ajuste fiscal e da credibilidade que o Governo deve
transmitir ao País. E este Congresso dá o exemplo.

Por isso, a base do Governo é responsável e so
lidária para fazer o Brasil crescer este ano 5% ou 6%,
com estabilidade, aprovando' a DRU.

Votamos "sim".
O SR. ALOíZIO SANTOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordém.
O SR.I)RESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com o partido, o PSDB.

O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. President~. na votação anterior,
acompanhei o partido.

O SR" MATTOS NASCIMENTO (Bloco/PST 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, abstive-me.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei "não".

O SR" IGOR AVELINO (PMDB - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR.. JUQUINHA (PSDB - GO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Arlindo Chinaglia, para falar
contra.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem re·
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parla
mentares, há várias maneiras e métodos para se ana
lisar a realidade. Uma delas é a mistificação: tentar
passar para o Plenário da Câmara e para o conjunto
da sociedade brasileira a idéia de que sustentar a má
quina pública, as escolas públicas, pagar o funciona
lismo é aloo novo, recente e responsabilidade desse
Presigentt'~ da República. Isso é antigo.

O que é novo é o índice insuportável de desem
prego; o que é novo é a famigerada reforma da Previ
dência, que vai impedir que milhões de brasileiros se
aposentem; o que é novo é uma dívida interna e exter
na que atingiu mais de 500 bilhões; o que é novo não
é a dívida, mas seu patamar.

Quando representantes do Governo vêm dizer
que ele é sério, que tem palavra, que não dá calote e
que a Oposição defende o calote, deveriam dizer que
esse Governo - e demonstrou isso ontem, mais uma
vez, aprovando tal como aprovou a Lei de Responsa-
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bilidade Fiscal- só tem responsabilidade com a dívi~ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
da que contraiu com os banqueiros. Nenhuma pala~ a palavra, para falar a favor, ao Sr. Deputado Pinheiro
vra sobre a secular dfvida social para com o povo bra~ Landim.
sileiro. Essa é uma divergência intransponível entre o O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem
Governo e a Oposição. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu~

Quando o Governo cria a Desvinculação de Re~ tados, surpreendem~me os argumentos da imprensa
ceitas da União, já confessa isso, porque antes era o nacional quanto ao questionamento da DRU.
FEF. Por que mudou de FEF para DRU? Exatamente Ora, Sr. Presidente, quando do Fundo Social de
porque Estados e Municípios não suportavam mais. Emergência e do FEF, todo questionamento era feito
Daí, agora, estar restrita, mas não menos grave, às pela desvinculação dos recursos dos Municípios, dos
receitas da União. Estados e dos Fundos Constitucionais.

E-aí o que ocorre? Tiram 20% de impostos, tri- Com a nova proposta que o Governo encami-
butos, arrecadações presentes e futuras, inclusive nhou ao Congresso Nacional~ e com os trabalhos
contribuições sociais. Ou seja, se um dia faltar dinhei~ da nossa Relatoria, ficou patenteado que todos os
ro, jamais faltará para os banqueiros, mas continuará recursos, com relação ao Fundo de Participação
faltando para os pobres, para os que não têm acesso dos Municípios, do Fundo de Participação dos Esta-
à saúde, à educação e à merenda escolar. Se é ver- dos, dos Fundos Constitucionais do Norte, Nordes-
dade que, com a DRU, vai-se tirar para voltar depois, te e Centro Oeste e, inclusive, do salário-educação,
por que aprovamos ontem a Lei de Responsabilidade são recursos destinados ao ensino fundamental,
Fiscal, que impede Estados e Municípios até de con- hoje uma área sensível, com ampla repercussão
traírem empréstimos para desenvolver política de se- em todo o território nacional. Com a criação do
gurança pública e sociais e não impede a contratação FUNDEF, nós excluímos o salário-educação para
de empréstimos para pagar juros? assegurar e garantir, no ensino fundamental, os re-

O método correto de análise não é fazer a dete- cursos previstos na Constituição, com a vinculação
sa suspeita do Governo, também não é dar crédito a existente.
um ataque desleal da Oposição, mas, sim, analisar- Então, não temos por que, Sr. Presidente e Srs.
mos os fatos. A febre amarela no Brasil ressurgiu nes- Deputados, questionar qualquer tipo de reivindicação
te Governo. A falta de dinheiro para combater epide- social, pública, por parte dos Estados e dos Mu-
mias está na proposta da DRU, porque desvincula e nicípios quanto aos Fundos Constitucionais e ao salá-
retira receita. Portanto, estamos aqui para dizer que rio-educação.
do FEF para a DRU confessou-se o crime, tentou-se O prazo previsto, encaminhado pelo Governo,
remediar, mas mantém-se a verba na União, para tirar era de oito anos, reduzimos para quatro, deixando o
dinheiro da Previdência Social no Dia Nacional do perfodo do PPA para que o próximo Governo, na dis-
Aposentado; para tirar dinheiro da saúde no momento cussão do Plano e no seu primeiro ano de Governo,
em que os Deputados correm, de maneira apavorada, possa tomar uma decisão política, se a DRU tiver ou
para se vacinar contra a febre amarela e no momento não prorrogação.

em que se precisa de investimento para desenvolver Sr. Presidente, os maiores motivos reclamados
o País e gerar empregos. ao longo da existência do Fundo Social de Emergên-

Portanto, o argumento de que vai desvincular cia e do FEF foram todos eliminados no nosso relat6-
para depois voltar para as áreas sociais é exatamente rio pela proposta do Governo, pela decisão da Comis-
o contrário do que foi debatido e aprovado na Consti- são Especial e pela votação em primeiro turno no ple-
tuição Federal de 1988. Naquela época, o que se defi- nário da Câmara dos Deputados.
nlu, e bem? Vamos carimbar recursos para as áreas Não se pode mais questionar qualquer vincula-
sociais. E ar o Governo, com o discurso de que a eco- ção da DRU com relação aos recursos fora da área da
nomia está engessada, desvincula da área social União. Na esfera da União, as áreas mais questiona-
para pagar banqueiros. das, mais reivindicadas pela sociedade - saúde e

Portanto, votamos contra a DRU e solicitamos à educação - receberam, pela proposta do Governo, no
base do Governo que, ainda nesse segundo turno, re- Orçamento da União para o ano 2000, cujo projeto
tlita e vote com o compromisso de saldar a dívida tramita na Comissão Mista de Orçamento, valores
social e não enriquecer ainda mais os banqueiros bem superiores aos valores vinculados previstos na
nacionais e internacionais. Constituição brasileira.



1aneiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 03899

Por exemplo, Sr. Presidente, na área de educa
ção, a vinculação prevista na proposta orçamentária
seria da ordem de 8 bilhões de reais e a proposta que
o Governo encaminhou para a educação é de 12 bi
lhões e 400 milhões de reais. Ou seja, 8 milhões aci
ma da vinculação prevista pela Constituição brasilei
ra. Na área da saúde, na mesma linha.

Então, Sr. Presidente, realmente não vejo ra
zões que justifiquem todo esse questionamento que
tem sido feito no plenário da Câmara e na imprensa
brasileira.

Dessa forma, Sr. Presidente, encaminho favora
velmente à votação em segundo turno da DRU, para
que o Governo possa, de maneira clara, dar mais fle
xibilidade à Administração Federal e evitar, dentro do
passivel, a volta do processo inflacionário à economia
brasileira.,

Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente.
Minha orientação, como Relator, é para que se

vote favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá para
encaminhar contra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sre e Srs.
Parlamentares, quero demonstrar a situação da Pre
vidência Social no ano de 1999 e mostrar que essa si
tuação, lamentavelmente, não ocorrerá no ano 2000,
porque em 1999 não aconteceu a sangria que acon
tecerá em 2000, com a desvinculação das receitas or
çamentárias.

Em 1999, comparativamente a 1998, as receitas
da seguridade social, que contempla o Regime Geral
da Pre'itidência Social e também o Regime Jurídico
Único, tiveram um total de 107 bilhões, superior a
1988, que foi de 89 bilhões. A principal receita foi ori
unda da previdência do setor privado, que totalizou 50
bilhões, apresentando crescimento nominal de 6,17%
em relação a 1998, quando somou 47 bilhões. Essas
foram as receitas.

Vamos agora às despesas. A seguridade social
teve 104bilhões de despesas em 1999, repito, 104bi
lhões - já inclusos os encargos previdenciários da
União -, valor superior a 1998, quando somou 96 bi
lhões. Os encargos previdenciários da União totaliza
rami: em 1999, 23 bilhões, o que corresponde a
22,74% das despesas. Em 1998, somaram 18 bi
lhões. Portanto, o balanço da seguridade em 1999
apresentou um superávit de 3bilhões e 54 milhões de
reais, revertendo o déficit ocorrido em 1998. O supe
rávit registrado em 1999 comprova sua boa saúde fi-

nanceira. A atual estrutura de financiamento da segu
ridade social, definida na Constituição, é au
to-sustentável, não havendo necessidade de criação
de outras contribuições. Mas o mais importante é
esse detalhe: já incluidos os encargos previdenciári
os da União, em 1999 tivemos uma arrecadação de
107 bilhões e um total de despesas de 104 bilhões.

Portanto, toda aquela história de que a Previ
dência em 1999 teve déficit é mentirosa, mesmo le
vando em conta os encargos previdenciários da
União. Por que faço essa introdução, Sr!! e Srs. Depu
tados? Aprovada a desvinculação de recursos da
União, o quadro da Previdência de 2000 será delibe
rado e propositadamente demonstrado com outro pa
tamar, para fazerem aquele jogo que todos conhece
mos - a inviabilidade da Previdência Social pública 
e, a partir daí, o jogo da privada.

O Governo alardeia a aprovação da Lei de Res
ponsabilidade Fiscal. Essa lei é a chamada "lei deno
rex", parece mas não é, até porque, na verdade, o
grande argumento que se quer com a "lei denorex" é
proibir a gastança na reeleição. Quem inventou a ree
leição senão os que ai estão? Eles inventaram a ree
leiçãol Por que agora estão tão preocupados com
ela? Por que não se aprovou essa lei antes de 1998?
Ora, porque na época não interessava essa proibição.
Agora que são os Prefeitos, interessa a chamada "lei
denorex".

Na verdade, todo o jogo está armado. O Con
gresso parece que está aparvalhado, abobalhado,
anestesiado, não sente o que está acontecendo, não
acorda para a realidade. Enquanto se discute matéria
tão importante quanto essa, dez, quinze, vinte, trinta
parlamentarE!s estão preocupados e acompanham a
discussão, mas a grande maioria está pelos cantos
reunida em grupelhos, discutindo o que liberou, o que
não liberou, o que vai fazer, o que não vai fazer, e não
acorda para a realidade do que está acontecendo.
Será que isso é o Congresso Nacional ou é um cartó
rio homologatório do Executivo?

Lamentavelmente, virou um cartório homologa
tório do Executivo, porque a grande discussão que
deveria estar sendo travada aqui não está ocorrendo.
O acerto já está feitol

Daqui a pouco, aparecerá no painel a orienta
ção das Lideranças, e muitos deputados chegarão de
afogadilho ,ao plenário perguntando: "Como vota o
partido? Como não vota?" Uns dirão: "Ahl, eu voto
'sim'." Eoutros: "Eu voto 'não'." Ninguém votará cons
cientemente. É uma vergonha o que está acontecen
do. Por isso, está certa a parcela da população que, ,
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segundo OS rndices de avaliação, joga este Congres- to vinculado dificultaria que se aplicasse a lógica es-
so no porão, joga-o no chã~. tratégica do Plano Plurianual. O Orçamento está liga-

Lamentavelmente, a grande maioria não está do à ORU, que está ligada ao Plano Plurianual. A par-
preocupada. Os poucos bobos que, como eu, vlJm à tir diBSO, temos de definir que lógica seguiremos, a de
tribuna tentar dizer alguma coisa ainda são tratados entendermos que o Plano Plurianual é bom para o
de maneira indiferente, porque estão atrapalhando a Pars e vai, de fato, render 8,5 milhões de empregos
votaçãol Não precisaria nem discuseAo no segundo em quatro anos e ser capaz de aumentar em alguns
turno. Vamos votar logo. O que interessa é votar. pontos o Produto Interno Bruto, diferentemente do

Contudo, a votação agora tem um detalhe: a di- que aconteceria se esse Plano tivesse sido engen-
gital da irresponsabilidade ficará marcada naquele drado; ou a de imaginarmos que o tempo do
que, votando de forma irresponsável, estará prejudi- não-planejamento, do populismo, do vai-da-valsa,
canelo sua cidade, seu prefeito, seu municrpio, porque do voluntarismo, da vontade política mágica e aspe-
é lá que mora efet~mente o cidadão, não em Brasr- ada é o que serviria como diretriz para se tocar os ru-
lia, a capital da enganação. Ele mora na cidade, onde mos de uma nação.
sente as verdadeiras dificuldades. Por todas essas razões e pelo que já foi sobeja-

Na verdade, o mundo globalizado não se lnte- mente discutido, vejo esse tema não s6 para que as
ressa mais pelo cidadão, e sim pelo consumidor. Hoje forças que apóiam o Governo do Presidente Feman-
cada pessoa é um consumidor, e não um cidadão. do Henrique no Congresso obtenham uma flagrante e
Contudo, no momento em que ele não tiver mais con- clamorosa vitória, tanto quanto foi o da responsabili-
diçOes de consumir, tornar-se-á um pária da socieda- dade fiscal, mas para, a partir dele, ganharmos a ba-
de e. sem dúvida nenhuma, a responsabilidade é des- talha da opinião pública lá fora. Duvido que se fizer-
·ta Casa. mos hoje uma pesquisa séria no seio do povo as pes-

OSR. ALBéRICO CORDEIRO _ Sr. Presidente, soas optem por falta de controle, pelo desleixo em
peço a palavra pela ordem. relação ao superávit e pela retirada de dinheiro do

social. Na verdade, estamos procurando, a partir de
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! uma potrtica econômica superavitária, obter precisa-

a palavra. mente recursos paraserem empregados em políticas
O SR. ALBéRICO CORDEIRO (PTB - AL. Sem em posição de honra, em políticas sociais.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- Sr. Presidente, encerro com uma sentença bas-
rior, votei com o meu partido. tante simples e despretensiosa. Como se pode dizer

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- que se está retirando dinheiro do social se estamos
lar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputado Arthur avançando para aprovar a tal emenda de combate à
VirgOio. pobreza, que, na minha opinião, não resolve a ques-

,OSR. ARTHUR VIRGrUO (PSOB - AM. Sem re- tio, apenas minora o sofrimento? E se é uma iniciati-
vIsIo do orador.) - Sr. Presidente, sreeSrs. Deputados, va contra a pobreza, por mais que não seja estrutural
08 brasileiros já amadureceram a ponto de não contlnu- nem definitiva, deve ser apoiada, como faz o povo
ar mais confundindo ajuste fiscal, superávit, preocupa- brasileiro. Como se pode falar em menos recursos
ção com déficit nominal com teses attasadas, conser- para o social se se está obtendo mais 4 bilhões de re-
vadoras, de Direita. Seria profundamente injusto com ais a partir da iniciativa da Comissão Mista de Sena-
quém se imagina de Esquerda dizer que irresponsabi- dores e Deputados, inspirada pelo Presidente Ante-
lidade fiscal, déficit, despreocupação com superávit nio Carlos e pela Senadora Marina Silva? Como se
são teses supostamente progressistas. pode imaginar coerente dizer que há menos dinheiro

É bom que certos dogmas caiam e que mais para o social se ele está resguardado até hoje dos
esse muro seja derrubado para que 18 possa discutir cortes praticados ese há mais esse recurso da emen-
oom ,sobriedade e sensatez tema que não é de Direi- da, que está sendo aprovada pela unanimidade do

.1a. nem de Esquerda. Trata-se de questão da melhor Conselho das duas Casas?
ou da pior noçlo administrativa que 8e aplique em Por isBo, acredito que austeridade nada tem a
~ pijade, em um Estado, em um Par.. ver com Direita, até porque respeito a Esquerda. Não

..0, .Orçamento da Unllo é excessivamente acredito que irreapbnsabilldade fiscal tenha a vercom
vinculado e deixa pouca margem de manobra para o a Esquerda. Repito, eu respeito a Esquerda.
Çpngresso Nacional e o EX8CUtiYO, porexemplo, dian- Imagino que esta Casa tem que, orgulhosamen-
te de evento fortuito, de uma calamidade. O Orçamen- te, com toda a tranqOilidade, com toda a sensatez, vo-
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tar a favor da aprovação da matéria em segundo tur
no, porque - repito - é bom para a Casa, dá para ga
nhar a batalha da opinião pública lá fora edá para ex
plicar que, com coerência e passo a passo, está-se
reconstruindo a perspectiva do crescimento econômi
co do País. Crescimento econômico e inflação baixa
necessariamente darão em crescimento econômico,
com distribuição de renda mais justa para nosso
povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa requerimento no seguinte teor
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, o encer

ramento da discussão da PEC n2 85-C/99
Sala das Sessões, em de janeiro de 2000. 

Arnaldo Madeira, Líder do Governo - Romel Anízio,
Vice-Líder do PPB - saulo Pedrosa, Vice-Líder do
PSDB - Nelson Proença, Vice-Líder do PMDB 
Paulo Magalhães, Vice-Líder do PFL.

O SR. VICENTE CAROPRESO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei confor
me a orientação da bancada na votação anterior.

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a votação do requerimento contrariamente,
concedo a palavra ao Deputado Milton Temer.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não estava preocupado
em mudar a opinião do Plenário, mas a intervenção
do Líder do Governo convenceu-me de que é possível
mudá-Ia.

A insegurança, o recurso e os argumentos, já
absolutamente superados, mostram claramente, pelo
menos para aqueles que nos acompanham, que a
qualquer momento pode aparecer alguém aqui e di
zer: "Não, 20% épouco". Depois do discurso do Depu
tado Luiz Carlos Hauly, alguém pode .chegar e dizer:
"Queremos desvincular 50%". Um outro pode dizer:
"Setenta por cento".

Na lógica de que para resolver os p~oblemas na
cionais desvinculamos as receitas da União e entre
gamos ao Executivo, alguém pode propo~ entregar
todo o O~çamento ao Executivo e fechar a Câmara
dos Deputados. Simplesmente é essa a lógica. Então,

proponho, Sr. Presidente, que não se interrompa a
discussão. Podemos ter surpresas aqui e ar vamos
compreender, a partir do prolongamento desse deba
te, que se entregamos ao Executivo a autonomia de
fazer oqüe quercom 20% do Orçamento, ele pode fa
zer, sem explicar, a mesma coisa que fez no Proer. E
nenhum líder do Governo veio a esta Casa dizer que
estão pensando em 4 bilhões da Comissão do Sena
do, essa gorjeta. Go~eta, porque sódo Proer a Nação
vai perder, na certa, 13,5 bilhões: 6,5 bilhões do Ban
co Econômico, que estão nas contas oficiais do Ban
co Central que não voltaram mais, e não há nem de
quem cobnlr; e 7 bilhões do dinheiro colocado pela
Caixa Econômica para comprar a carteira imobiliária
do Bamerindus. A Caixa Econômica não vai pagar,
porque, corno empresa estatal, pura e simplesmente
cumpriu uma determinação da Presidência da Repll
blica e esta não vai dizer para a Caixa Econômica pa
gar. O Tesouro vai ficar com o prejuízo. Então, nes
ses termos, acho bom que esse debate continue para
provar à opinião pública que a Câmara, de joelhos,
está entregando à Presidência da República um novo
tipo de ditadura e autoritarismo. É a ditadura e o au
toritarismo da troca de concessão de em~ndas paro
quiais pela utilização de 20% do Orçamento sem con
trole público. Esse debate não pode ser interrompido.
Por isso, encaminhamos contra o requeri,mento de
suspensã() da discussão.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
ção o requerimento. Como votam os Srs. Líderes?

O PTN, como vota? (Pausa.)
O PSC, como vota? (Pausa.)
O Partido Humanista, coJ'!lo vota? (Pausa.)
Vota "sim". Vota "sim" ao requeririlent().
Como vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV -.AJ. Sem
revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mi~~el Temer) - O PV
vota "sim".

Como vota o PPS? (Pausa.)

Como vota o Bloco PUPSTj Deputado Bispo
RodriguE~s?

O SR. BISPO RODRIGUES (BIocoIPL - AJ. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, já discutiínoS o· su
ficiente. Embora sejamos Oposição, está na ooía de
decidirmos no voto, uma vez que os argumentos já fo.
ram suficientemente àsgotados e todos já sabSm como
vão Wtar. EncáminhO, portanto, o voto "sim".
. . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O BIoc;:o

PUPST vota "sim".



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

Como vota o PFL?
O SR. INOCêNCIO OUVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - O PFL vota "sim", Sr. Presidente.

O PTB, como vota?
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.

Sem revisão do orador.) - O PTB encaminha o voto
"sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - O PPB encaminha o voto "sim", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".
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Como vota o'Bloco PSB? (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
Como vota o PPS? estiver de acordo com o requerimento permaneça
O SR. PEDRO EUGêNIO (PPS - PE. Sem como se acha. (Pausa.)

revisão do orador.) - O PPS vota "não·, Sr. Aprovado.
Presidente. Está encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
"não: à votação da matéria.

Como vota o Bloco PSBlPCdoB? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
A SRA. LUIZA ERUNDINA (BlocoIPSB _ SP. mesa requerimento no seguinte teor.

Sem revisão da oradora.) - Vota "não·, Sr. Presidente. Senhor Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota Requeremos, nos termos dos artigos 117, in-

"não". ciso X e 193, do Regimento Interno da Câmara dos
Como vota o PDT? Deputados, o adiamento da votação da Proposta de

Emenda à Constituição nl! a5-C, de 1999, por duas
O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem sessões.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT deseja
continuar a discussão. Esse é um assunto de extrema Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. -

Walter Pinheiro, Vice-Líde do PT.
importância para o País; portanto, encaminha o voto
"não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Walter Pinheiro, por cinco
minutos, para encaminhar a votação do requerimen
to.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, agora
há pouco os Líderes do Governo resolveram, por
meio de requerimento, que não havia mais necessi
dade de debatermos uma matéria que o Líder do Go
verno no Congresso considera essencial, fundamen
tai e a base para o pressuposto do que considera o
projeto central do Governo no atendimento às ques
tões sociais.

Ora, se essa é a questão central do projeto que
desvincula receita, por que os Líderes do Governo
não se dispõem, neste plenário, a um debate claro, in
cisivo nessas questões?

Quero referir-me a dois elementos centrais na
desvinculação de receita: a Previdência Social e o
orçamento para a área de saúde. Ora, se é tão essen
cial para a área social, a desvinculação de receita
nunca poderia ser apresentada como algo que vai
restabelecer condições e propiciar ao Governo inter
venção na área social no momento mais crucial da
Nação, em que os chamados indicadores sociais
apontam claramente a ineficiência desse Governo.

Ora, quem propõe retirar 12 bilhões da Previ
dência Social e depois envia a esta Casa projeto que
prevê a cobrança de contribuição previdenciária dos
servidores inativos, dizendo ser necessário e funda
mentai arrecadar 4 bilhões e tentar superar odito défi
cit apresentado pelo Ministro da Previdência Social,
não podeM. de forma alguma submeter à apreciação

, dos Parl.mentares emenda ou projeto alterando a

Como vota o PT?
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - O PT vota "não", Sr. Presidente.
Como vota o PMDB?
O SR. GEODEL VIEIRA UMA (PMOB - BA.

Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr. Pre
sidente.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim".
Como vota o PSOB?
O SR. AI!CIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"sim".
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Constituição. Parte do pressuposto de que no futuro,
para dizer claramente, faria uma intervenção social e
complementaria seu programa de ação, comprome
tendo-se a devolver à Previdência os 12 bilhões.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, como de
volver os 12 bilhões se, na prática, o comprometimen
to central assumido por esse Governo está pautado
no pagamento de juros, no compromisso com os ban
queiros, está lastreado num acordo que chama até de
honra? Honra acordo com banqueiros, mas rompe
acordos com abase social do Pars, rompe claramente
o compromisso de solidariedade com a sociedade,
com a parcela que, ao longo da sua vida, se dedicou
arduamente ao trabalho e agora vê ameaçada a pos
sibilidade de urna velhice digna.

Esse deveria ser o compromisso honrado. Esta
é a honra pela qual a Nação deveria primar: atranqüi
lidade daqueles que sustentaram ao longo da vida o
crescimento deste Pars.

Todavia, o compromisso assumido não é com
os que constroem, mas, sim, com aqueles que destro
em a Nação. A base aliada do Governo elimina toda e
qualquer possibilidade de debate e quer fazer vota
ção em rito sumário, usando a máxima de que não in
teressa ao Congresso Nacional o debate. Aqui, Depu
tada Luiza Erundina, importa quem orienta ou quem
manda, e não o conteúdo das matérias. Talvez essa
seja a lógica de que se acusa o Executivo utilizaraqui.
Aordem cega, simplesmente ergueros braços, digitar
o voto "sim" ou "não", não se permitir sequer aprofun
damento muito claro. O que significa? No que interfe
re? Onde incide?

Portanto, é nessa perspectiva que apresenta
mos o requerimento de adiamento dessa votação, a
fim de permitir que os Srs. Parlamentares se posicio
nem, levando em consideração o resgate do Con
gresso Nacional, da sua postura diante do Executivo.

Queria encerrar dizendo que talvez alguns Par
lamentares, como falou o Deputado Milton Temer,
achem até pouco 50% e entreguem muito mais do
que vinculação de receita ou desvinculação de orça
mento, ou seja, a possibilidade de jogar por terra o
papel do Congresso. Mesmo aqueles que criticam
Deputados e defendem o fechamento do Congresso.
Essa é a forma mais eficaz de se anular o papel do
Parlamento sem ferir o decoro, aparentemente. Na
prática esse é o decoro coletivo patrocinado pelos
Parlamentares.

Por isso, Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores encaminha o voto favorável à retirada desse pro
jeto de pauta e ao seu adiamento por duas sessões.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Partido Humanista? (Pausa.)

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
A SRA.• LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Pr~sidente, queria
lembrar um-fato que ocorreu na residência de V. Ex'
por ocasião de- almOçó -ao qual compareceram os
membros da Comissão da Reforma Tributária, os Srs.
Uderes e os Ministros da área econômica, momento
em que o Governo afirmou ter todo o interesse na
aprovação da reforma e se colocou à disposição para
o que fosse necessário no sentido de que, já no mês
seguinte, o projeto pudesse ser votado e eventual
mente aprovado.

Argüi, então, sobre a compatibilidade entre o
cumprimento daquele prazo que o Governo estabele
cia eaconcretização do referido desejo, com a entrada
do Plano Plurianual, que se orientava numa direção
oposta àquela seguida pelo projeto de reforma tributá
ria. Minha pergunta caiu no vazio e causou certo
mal-estar, porque se diziaque aquele não era o melhor
momento para se discutir essas questões.

Aprovada ontem a emenda da responsabilidade
fiscal e com a votação da emenda que estabelece a
desvinculação de recursos da União, fica comprova
do que o Governo não tem interesse na reforma tribu
tária, que tem suas próprias reformas tributária e fis
cal. Essas duas emendas não são senão medidas
pontuais de polrticas fiscal e tributária, porque, de
fato, não interessa ao Governo verdadeira reforma tri
butária, que viabilize justiça fiscal, instrumentalize o
Pars e promova seu desenvolvimento.

Não, Sr. Presidente, muito pelo contrário. A Lei
de Responsabilidade Fiscal serve apenas para viabili
zar o ajuste fiscal; a lei da desvinculação de recursos
da União outra coisa não visa senão retirar recursos
da seguridade social, da assistência social, da saúde,
da Previdência Social e destiná-los à concretização
das metas estabelecidas e acordadas pelo FMI.

Ontam estranharam quando eu afirmei que o
projeto de responsabilidade fiscal era projeto do Go
verno, determinado e orientado pelo FMI. Está com
provado, Sr. Presidente, mais uma vez, que o Gover
no não querfazer reforma tributária, muito menos jus
tiça fiscal; que o Governo não quer desenvolver o
Pars; que o Governo não tem compromisso com a jus
tiça social, com os interesses do nosso povo, com os
direitos sociais da população.

Por isso, somos contrários a esses projetos de
.lei e favoráveis ao adiamento da discussãp e da vota-
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çlo, para que se possa aprofundar as verdadeiras ra- Por esta razão, o PPS entende que se deve
zoes que estão a determinar esse rolo compressor adiar a votação da matéria.
com o qual age o Governo sobre a Minoria, que repre- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
lenta a maioria do povo brasileiro, que não quer essa vota "sim" ao requerimento.
reforma fiscal, que não quer medidas que o penali- Corno vota o POT?
zam e comprometem a autonomia de Municfpios e O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTS - RJ.
Estados e certamente os interesses sociais da nossa Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB é
população. contra o adiamento da votação.

Sr. Presidente, somos a favor do adiamento da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pergun-
matéria. tei ao PDT. Como vota o PDT?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco OSR. FERNANDO CORWA (POT- se.Sem re-
Parlamentar PSBIPCdoB vota "sim" ao requerimento. visão do orador.) _ Sr. Presidente, estamos deliberando

Como vota o PPS? (Pausa.) sobre requerimento para adiamento de votação. Acha-
E o PV, corno vota? mos importante adiar a votação, porque parece que a
O SR. PEDRO EUGêNIO (PPS - PE. Sem revi- matéria ainda não foi suficientemente compreendida.

alo do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de reafirmar Vimos as Lideranças do Governodiscursarem com
argumentos que utilizamos quando da votação da rooita paixão. Ouvimos os Deputados Arthur Virgnio e
matéria em primeiro turno. Luiz carlos Hauly falarem com muita emoção em defesa

Desvincular recursos para darao Poder Executi- da DRU. E às vezes a paixão atrapalha um pouco a ra-
vo maior liberdade, em princfpio é algo aceito pelo zão. Por isso é que vemos que ainda há falta de compre-
senso comum. Meu partido, o PPS, vê com maus ensão da matéria. Quando se diz que a dívida vem de
olhos vinculações orçamentárias, e entende que so- longa data e é preciso pagar juros com a desvinculação
mos eleitos justamente para exercer nossa capacida- de recursos, convém lembrar racionalmente que a dívida
de de aplicar o Orçamento de acordo com os compro- do começo do Governo Fernando Henrique era de 60 bi-
missos assumidos em praça pública. lhões de reais, e hoje é de quase 500 bilhões.

Entretanto, Sr. Presidente, no caso da desvin- Quando o Deputado Arthur Virgnio fala com
culação que se pretende estabelecer, está-se miran- paixão que não vão ser retirados recursos da área
do nlo nas vinculações sobre as receitas tributárias, social, é preciso ver racionalmente os números, es-
que, por sua própria natureza - ICMS, Imposto de tudá-Ios e perceber que estamos tirando mais de 10
Renda, IPI -, não têm vinculação, com exceção das bilhões de reais da Previdência Social, tirando dinhe-
constitucionais, mas nas contribuições, naqueles tri- iro da Educação e da Saúde. É claro que estamos
butos criados especificamente para atenuar a deter- desvinculando e tirando recursos dessas áreas. O
mInados objetivos, como seguridade social e educa- Governo tira da Previdência uma parte e a coloca de-
ção. Está-se mirando nos fundos que são compostos pois, só para poder dizer que a Previdência não é su-
por essas contribuições. peravitária.

Nessa perspectiva, durante os últimos anos, o Sr. Presidente, em função disso, encaminhamos
Governo Federal dizia à Nação - a Uder Luiza Erundi- "sim", pelo adiamento da votação.
na bem lembrou esse fato - que era a favor da reforma O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
trbrtária, que ela deveria ocorrer. No entanto, em vez vota "sim". Como vota o PTB?
de r.ea!izá-Ia, aumentou as contribuições, e por esta ra- O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB _ RJ.
zIo: porque não são partilhadas com estados e Muni- Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PTS é
cfpios. Não foi por outro motivo que as isenções acor- contra o adiamento de votação. Portanto, encaminha
dadas com o setor autornotiYo deram-se sobre o IPI,

o voto "não".
porque quem arcou com 50% dessa gentileza feita O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vota
com o chapéu alheio foram estados e municípios. "não". O PV como vota?

Portanto, ao dizer que des~ja ver realizada a r~- O SR. FERNANDO GABEIRA (PV _ RJ. Sem
forma tributária e fazer sua particular reforma nos tn-
butos que não são partilhados com estados e municí.- revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei contra a

t ORU da primeira vez e vou votar de novo. Mas não me
pios, majorando-os muito além da conta - as con ~- solidarizo com a tática de deter a votação.
buições cresceram duas vezas mais do qu~ os demaIS
impostos -, fica o Governo numa armadilha. A saí- Voto "não". Acho que, se vamos perder, é prefa-
da seria, sem dÚVida, a reforma tributária. rfvel perder logo e partir para outra.



o SR. PRESIDENTE (Michf1)1 Temer) /-'Como
vota o Governo?

O SR. ARNALDO MADEIRA" (PSDB -'SP.-Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, "não"; "

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)' -: ,Como
vota o PFL?

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL"',,:,",PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "não" ao adiamento.
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OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "não". A pretensão do PT, nobre Deputado LuIz Carfos
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSTIPSL? Hauly, éque um pai de famUia responsável, sério, datán-
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. sordeseusfamiliares, ao ficardesempregado, naperiú-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, até para ser ria, ao ter um conjunto de dfvidas a pagar, compromis-
coerente com a última votação, o Bloco Parlamentar 80S a assumir, saiba escolher ofazer para defender sua
PUPST/PSL encaminha o voto "não". famOia. Se elEI emitiu um cheque pré-datado na praça

Acho que devemos votar logo. Sabemos que va- para pagar a geladeira, ou se a filha estiver estudando
mos perder, mas temos de mostrar ao Brasil que o em escola particular, ou se ele precisar ir ao meréado
Congresso está dando ao Executivo acondição de ta- comprar arroz e feijão para os seus filhos, acho que
zer um governo voltado para os pobres, porque, se é esse pai, se for sério e responsável, e se for defender a
dado um cheque de 20 bilhões de reais, é para ser sua famOia, não terá dúvida: deverá primeiro dar o 0010-
usado pelo Governo. E quando houver essas enchen- te nos cheques pré-datados que estão na praça. Possi-
tes terríveis, não se poderá dizer que um Governo Fe- velmente, num outro momento, irá até tirar a filha dá és-
deral que deu 18 bilhões aos banqueiros s6 tem 5 mi- cola particular e colocá-Ia em escola pública, mas ga-
Ihões para socorrer os flagelados da chuva. Isso foi rantirá o alimento de sua família efará a compra do final
uma piada nacional! de mês para assegurar o alimento.

Portanto, sou favorável a que se encerre a dis- O que vemos aqui é uma opção diferenciada.
cussão. Vamos perder, mas mostraremos à Nação Para garantir o emprego, a saúde, a educação do
qu~e ~ Governo não faz boa administração por falta de povo brasileiro, ou para pagar os juros da dívida'ex-
trabalho e visão social. terna, o Governo faz a sua opção. Essa não é a nos-

Muito obrigado. sa opção. Estamos com o povo brasileiro. É errado o
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vota Governo pagar os juros e os compromissos da dívi-

"não" ao adiamento. da externa e deixar seu povo com fome, à míngua,
na miséria, morrendo. Não é esse o nosso caminho.

Como vota o PPB? Queremos continuar dialogando sobre como"pagar,
O SR. ODELMO LEAO (PPB - MG. Sem revisão de que forma pagar, o que pagar equal o déficita ser

do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vai encaminhar pelo sanado - o social ou o dos juros e do pagamento da
encerramento, ao votar "não". Também apelo a V. Ex- dívida.
que faça cumprir o Regimento. Estamos há mais de Por estas razões, consideramos que devemos
nove horas no plenário. Se o Regimento for obedecido, adiar a votação.
cada um terá a oportunidade regimental de se posicio- O PT vota "sim".
nar. Assim, prosseguiremos normalmente a votação.

O PPB, dentro das normas regimentais, usando vota OOP~~;B~R~~IDENTE (Michel Temer) - Como
o seu tempo, encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O PPB O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMOB "7 BA.
vota "não". Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, Ç) PMDB

OS Srs. Uderes ouviram o Deputado Odelmo vota "não", contra o adiamento.
Leão. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ":"' Como

Como vota o PT? vota o PSDB?
oSR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-Sp. Sem re- O SR. SILVIO TORRES (PSDB": SP~"Sem

visão do orador.) - Sr. Presidente, recordo ao nobre Líder revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
Odelmo Leão que, dessas nove horas, ficamos oito ho- "não". .
ras no plenário discutindo se aAgência Nacional da Saú
de deveria ficar em BrasOia ou no Rio de Janeiro. Não foi
nada moral, justo e sério, com a respeitabilidade que a
Câmara merece, otempo que nos fizeram gastar naque
le momento. Este tempo, agora, é sério e responsável.

Para tentar continuar discutindo argumentos so
bre o adiamento, quero dialogar com o Deputado Luiz
Carlos Hauly por trinta segundos. Diz S. Ex' que o PT
quer o calote da dfvída, não quer pagar.os seus com
promissos. Afirmo que isso não é verdade.



O SR. DUILIO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI
a palavra.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com o partido.

O SR. PAULO MOURÃO (PSDB - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a orientação do PSDB.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior meu voto foi "não".

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o PSDB.

O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido, conforme recomendação do
seu grande Uder, o Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. WILSON BRAGA (PFL - PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com a orientação do meu partido, o PFL.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ExA que a ausência do Deputado José Dirceu se
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam deve ao fato de S. ExB ter sentido mal-estar no plenário.

como se encontram. (Pausa.) Por isso teve de sair há pouco. Reitero que o Deputado
Rejeitado. José Dirceu não está participando das votações.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre-

te, peço a palavra pela ordem. sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. ExI a palavra. V. ExI a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL -

revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
de votação. ção anterior, votei com o PFL. Solicito aos Parlamenta-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos res do partido que se dirijam ao plenário para votar.
fazer a verificação de votação. O SR. VmORIO MEDIOLl (PSDB - MG. Sem

Srs. Deputados, vamos iniciar o processo de vo- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
tação nominal. Dirijam-se ao plenário. rior votei conforme orientação do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- rior, votei de acordo com a orientação do PSB.
tema eletrônico. O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Sem

Está iniciada a votação. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
Queiram seguir a orientação do visor de cada rior acompanhei o partido.

posto. O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Sem revi-
a SR. aDELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior

palavra pela ordem. votei com a Liderança do meu partido.
a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

V. Ex' a palavra. encerrar a votação. É maioria simples. Vamos encer-
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- rar.

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito aos
Parlamentares da bancada do PMDB que venham ao
plenário para votar "não" nesta importante votação.

O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. RENILDO LEAL -(PTB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a orientação do Partido Trabalhista
Brasileiro, e conclamo os Parlamentares do PTB a vi
rem ao plenário para votar.

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. MÚCIO SÁ (PMDB - AN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com a orientação do partido.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT- BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico a
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o SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convida os Srs. Deputados a comparecerem
ao plenário, pois teremos ainda quatro votações e
precisamos de quorum qualificado. Portanto, há ne
cessidade da permanência dos Srs. Deputados em
plenário.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei "não".

O SR. BONIFÁCIO, DE ANDRADA (PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei com meu partido.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi!
a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o partido.

Aproveito a oportunidade para comunicar a V. Ex!!
e à Casa que votamos no dia de hoje o relatório sobre
a PLP n!l 9 - era a última lei complementar sobre are-

Proposição: PEC N° 85199 • REQUERIMENTO DE
ADIAMENTO DA VOTAÇÃO

Início Vc:tação : 26101~OOO 19:27

Fim Votação: 2610112000 19:33

Obstrução O

Kesultado da Votação
Sim 111
Nlo 291
Abstenção 1

Total da Votaçlo 403

Art. 17 1

Total Quorum 404

forma da Previdência Complementar que restava nas
Comissões e na Casa.

Tivemos exaustivas reuniões com técnicos e as
sessores dos partidos e conseguimos, no dia de hoje,
aprovar o Substitutivo na Comissão, por unanimidade.
Nós, de todos os partidos, fizemos um grande acordo,
e foi aprovado o Projeto de Lei Complementar n!l 9,
que trata da previdência complementar.

Era o que tinha a informar a V. Exª e aos demais
Deputados.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço él palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior acompanhei a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado.

VOTARAM

Sim 111
Não 291
Absteve-se 1
Total 403

É rejeitado o requerimento de adiamento da
votação da proposta de emenda á constituição n2

85/99.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:38

Orientação
PFL -Não
PSDB-Não
PMDB·Não
PT-Sim
PPB·Não
P1B·Nio
PDT-Sim
PSBIPCDOB • Sim
PUPSTIPSL • Não
PPS·Sim
PV·Não
GOV•• Nãp
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Partido Bloco Voto

RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

AJceste Almeida PMDB Nao

Almir Sá PPB Não

Francisco Rodrigues PFL Não

Luis Barbosa PFL Não

Robério Araújo PL PUPST/PSL Não

Total Ror.ma : 6

AMAPÁ
Badu Pica",~o PSDB Não

Dr. Benedito Dias PPB Não

Eduardo Seabra PTB Não

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fátima Pelses PSDB Não

Jurandil Juarez PMDB Não

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho PMDB Não

Gerson Peres PPB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nilson Pinto PSDB Não

Paulo Rocha PT Sim

Renildo Leal PTB Ni!io

Valdir Ganzer PT Sim

Total P..ã: 10

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Não

Atlla Lins PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Femando PPB Não

Paudemey Avelino PFL Não

Si/asCAmara PTB Não

Vanessa Grazziotin PCdoS PSBlPCOOB Sim

Total Amazonas: 8

RONOONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Expedito Júnior PFL Não

Marinha Raupp PSOB Não

Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonla : ..

ACRE
Ildefonço Cordeiro PFL Não

JoaoTota PPB Não

Mércio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSDB Não

Zila Bezerra PFL Não

Total ACté: 7
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Nao

Darci Coelho PFL N!o

IgorAvelino PMOB Nao

Pastor Amarildo PPB Nao

Paulo Mourao PSOB Nao

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Casar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL Não

Gasta0 Vieira PMOB Não

João Castelo PSOB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira POT Sim

Nice Lobão PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Remi Trinta PST PUPST/PSL Nilo

Roberto Rocha PSOB Nilo

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Anibal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PSOB Não

AntOnio José Mota PMOB Não

Amon Bezerra PSOB Não

José Linhares PPB Não

Léo A1cãntara PSDB Não

Mauro Benevides PMDB Nao

Moroni Torgan PFL Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Sérgio NovaiS PS8 PSB/PGOOB Sim

Ubiratan Aguiar PSOB Não

Vicente Arruda PSDB Nilo

Total Ceará: 15

PlAui
AUla Lira PSDB Não

a.Sá PSDB Não

Gessivaldo Isaias PMD8 Não

Heráclito Fortes PFL Nilo

Mussa Demes PFL Nilo

Paes Landim PFL Nlio

Themistocles Sampaio PMD8 Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Nlio

Laire Rosado PMD8 Nao

Lavoisier Maia PFL Não
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Partido Bloco Voto

M(Jclo Sã PMDB 'Não
Ney Lopes PFL NA<>

Total Rio Grande do Norte : 5

PAlWBA
Adauto Pereira PFL NAo
Armando Abrtio PMDB NAo
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Wilson Braga PFL Sim

Total P..aiba: 8

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Clementino Coelho PPS Sim
DjalmaPaes PSB PSBlPCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSBlPCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSBlPCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De HoIlanda PFL NAo
José Chaves PMDB NAo
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Nl!io
Luiz Piauhylino PSDB Nl!io
Marcos de Jesus PST PUPSTIPSL Nl!io
Osvaldo Coelho PFL Nl!io
Pedro Corrêa PPB Nl!io
Pedro Eugênio PPS Sim
Salatiel Carvalho PMDB Não
Severino Cavalcanti PPB Ni!io

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Ni!io
Augusto Farias PPB Não
Givaldo CarimbA0 PSB PSBlPCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB NAo
Jollo Caldas PL PLlPSTIPSL NAo
José Thomaz NonO PFL Não
Luiz Dantas PST PLlPST/PSL Não
Olavo Calheiros PMDB NAo
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagou: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Ni!io
Augusto Franco -PSDB Nl!io
CIeonAncio Fonseca PPB Nl1lo
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB NAo
Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Não

Total Ser~pe: 7
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PMOB Não

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Não

Félix Mendonça PTB Não

Geddel Vieira Lima PMOB Não

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB Sim

Jaime Fernandes PFL Não

Jairo Carneiro PFL Não

João Almeida PSOB Não

João Leão PSOB Não

Jonival Lucas Junior PPB Não

Jorge Khoury PFL Não

José Lourenço PFL Não

José Rocha PFL Não

José Ronaldo PFL Não

Jutahy Junior PSOB Não

Leur Lomanto PFL Não

Luiz:Moreira PFL Não

Manoel Castro PFL Não

Mário Negromonte PSOB Não

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSOB Não

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhães PFL Não

Pedro lrujo PMOB Não

Reginaldo Germano PFL Não

Saulo Pedrosa PSOB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Total B....ia: 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB Não

AntOnio do Valle PMOB Não

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSOB Não

Cabo Júlio PL PLlPST/PSL Não

Carlos Melles PFL Não

Carlos Mosconi PSOB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSOB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB NAo

Eliseu Resende PFL Não

Fernando Diniz PMOB Não

Gilmar Machado PT Sim

GJycon Terra Pinto PMOB Não

Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetti PP8 Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Ibrahim Abi·Ackel PPB Nao

Jollo Fassarella PT Sim

Jo!o Magno PT Sim

José Milita0 PSDB Não

Júlio Delgado PMOB Sim
Lael Varella PFL Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Nâo
Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Maria Elvira PMDB Nâo

Mário de Oliveira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSDB Não

Nilmário Miranda PT Sim

Od6tmo Le80 PPB Não

Ollmpio Pires POT Sim

Paulo Delgado PT Sim

Philemoo Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PFL Não

Romel Anizío PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Ronaldo Vasconcellos PFL Não

Sérgio Miranda PCdoB PSBJPCOOB Sim

Virgilio GuimarAes PT Sim

Vittorio Medioli PSOB Não

Walfrido Mares Guia PTB Nao

Zaire Rezende PMDB Sim

Total MiMS Gera. :044

ESplRITO SANTO

A1olz!o Santos PSOB Não

Jo!oCoser PT Sim

José Carlos Elias PTB Nao

Magno Malta PTB Nao

Max Mauro PTB Sim

NiIton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSDB Nao

Rita Camata PMOB Nao

Total Etpírio Sinto : 8

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Não

Alexandre Cardoso PSB PSBlPCDOB Sim

Alexandre Santos PSDB Nao

A1merinda de Carvalho PFL NIo
Antonio Carlos Biscaia PT Sim

A~XerêZ PPS Sim

Blapo Rodrigues PL PLlPST/PSL Não

Carlos Santana PT Sim

CelsoJacob PDT Sim

ComéIio Ribeiro POT' Sim

Coronel Garcia PSDB Nâo

Oirlo Fernandes ~B Nao
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Or. Heleno PSOB Não

EberSilva POT Sim

Eurico Miranda PPB Não

Fernando Gabeira PV Não

Fernando Gonçalves PTB Não

Francisco Silva PST PUPST/PSl Sim

lédio Rosa PMDB Não

Jair Bolsonaro PPB Abstenção

Jandira Feghali PCdoS PSB/PCOOB Sim

João Mendes PMDB Não

Jorge Wilson PMD8 Nl:io

José Carlos Coutinho PFl Não

Luis Eduardo POT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid POT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Roberto Jefferson PTB Não

Rodrigo Maia PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Nl.lo

Rubem Medina PFl Não

Simão Sessim PPB Não

Vivaldo Barbosa POT Sim

Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO
Alberto Mourão PMOB Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim

A1oizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSOB Não

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Kandir PSOB Não

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sã PPB Sim

Arnaldo Madeira PSOB Não

AryKara PPB Não

Bispo Wanderval Pl PUPSTIPSl Não

Celso Giglio PTB Não

Clovis Volpi PS08 Não

Corauei Sobrinho PFL Não

Cunha8ueno PPB Não

De Velasco PSl PUPST/PSL Não

Delfim Netto PPB Não

Dr. Evilãsio PSB PSBlPCOOB Sim

Dr. Hélio POT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Não

Edinho Araujo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Fernando Zuppo POT Sim
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Partido Bloco Voto

SAOPAULO
Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudaien PMDB Não

José Genolno PT Sim

José Indio PMDB Não

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio 5emeghini PSOB Não

Lamartíne PossUa PMDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim

Maluly Netto PFL NAo

Marcelo Barbieri PMOB Sim

Michel Temer PMOB Art. 17

Milton Monti PMOB Não

Moreira Ferreira PFL Não

Nela Rodolfo PMOB N!o

Nelson Marquezelli PTB Não

Neuton Lima PFL Não

Paulo Kobayashi PSDB Não

Paulo Lima PMOB Não

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo BerzOIni PT Sim

Ricardo Izar PMDB Não

Robson Tuma PFL Não

Rubens FuMan PPS Sim

Silvio Torres PSDB Não

Teima de Souza PT Sim

Valdemar Costa Neto PL PLlPSTIPSL Não

Wagner Salustiano PPB Nilo

Xico Graziano PSDB Não

Zulaiê Cobra PSDB Não

Total Sio Paulo: 58

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não

Uno Rossi PSOB Não

Pedro Henry PSDB Não

Ricarte de Freitas PSOB Não

Welinton Fagundes PSDB Não

Total Mato Grouo: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim

Alberto Fraga PMDB Não

Jorge Pinheiro PMDB Não

Maria Abadia PSDB Não

Paulo Octávio PFL Não

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Não
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Voto

Total Diltrito Federal: 7

GoIÁs
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vania
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
VilmarRocha

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Marçal Filho
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do SUl :S
PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
AJex CanZiani
BasilioVillani
Chico da Princesa
Or. Rosinha
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total P..aná: 21

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
EdinhoBez
Edison Andrino

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

PT
PMOB
PTB
PFL
PMOB

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PMOB
PTB
PFL
PFL
PSO~

PT
PSOB
PMOB
PPB
PMOB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMOB
PMDB

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Nilo
Não
Não

Sim
Não
Não
Sim
Não

Não
Nilo
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Nao
Nao
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Nao

Não
Sim
Não
Não
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Fernando Coruja POT Sim
Gervásio Silva PFL 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
Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adêo Pretto PT Sim
Airton Oipp POT Sim
Alceu Coltares POT Sim
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTS Sim
Enio Bacci POT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Não
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Não

Luis Carlos Heinze PPB Não
Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Nelson Marchezan PSOB Não
Nelson Proença PMOB Não
Osvaldo Siolchi PMOB Não
Paulo José Gouvêa PL PUPSTIPSL Não

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos POT Sim
Roberto Argenta PHOBS Não

Synval Guazzelli PMOB Não
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMOB Não

Waldomiro Fioravante PT Sim
Veda Crusius PSOB NAo

Total Rio Grande do Sul: 25
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o SR. MArraS NASCIMENTO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. MATTOS NASCIMENTO (Bloco/PST
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, eu estavavotando eV. Ex' encerrou avotação.

O SR. CIRO NOGUEIRA- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "hão".

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior~votei com a bancada do PMDB.

'O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na última
votação.

O SR. SEBASTIAo MADEIRA (PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação votei com meu partido.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com a bancada.

OSR.SARAIVA FEUPE (PMDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, navotação anterior
votei com meu partido.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últimavotação
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pas
sa-$9 ao encaminhamento da votação da matéria.

Para encaminhar contrariamente à matéria,
concedo a palavra ao nobre Deputado Aloizio Merca
dante, pelo prazo de cinco minutos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sra e Srs. Depu
tados, sei que muito já foi dito eque atribuna tem sido
incapaz de convencer as pessoas e de reverter os vo
tos, masa nossa tarefa é insistir nos argumentos, por
quetenho aconvicção de que o tempo ea história nos
darão razão.

Pergunto a cada um dos parlamentares: qual o
sentido maior do nosso mandato? Qual é o compro
misso que nos move, para representarmos o povo
nSE-' .; íJlenário? As pessoas com as quais assumimos
\Im compromisso na campanha, nas ruas por onde
caminhamos, nas praças onde estivemos, naperiferia

que visitamos esperam neste momento a votação
que se fará.

Como lá possfvel aceitar que o Governo, de
1994 a 1999, tenha aumentado os recursos, que hoje
estamos denominando de DRU, em 349%? Inicial
mente, eram apenas 9 bilhões de reais. Hoje, o Go
verno quer I'eter 41 bilhões de reais nessa rubrica
que, evidentemente, todos sabem, destina-se ao pa
gamento do serviço da dívida. .

Pergunto ainda aos Srs. Deputados que ontem
votaram a Loi de Responsabilidade Fiscal, impedindo
a vinculação aos gastos sociais para poder pagar os
juros dos municrpios e dos estados: por que, ~gora,

os desvinculamos da União também, para pagar os
juros eo serviço da dívida? Diria mais: é aceitável, no
País em que vivemos, retirar da educação pública 3
bilhões e 100 milhões de reais? Há algum problema
estrutural mais grave no Brasil do que o atraso educa
cional? QUH chance terá a nossa sociedade, se não
priorizarmos a educação entre todas as polfticas pú
blicas?

Não é aceitável, não é sensato, não é razoável,
não é justo revogarmos recursos da Educação, que
foi a bandeira mais importante da Constituinte, na
Emenda João Calmon, em favor de uma rubrica do
Orçamento que não tem destino. O mesmo estamos
fazendo com 1 bilhão e 800 milhões de reais da Saú
de, com epidemias que se alastram, mulheres que
dão à luz fora dos hospitais porque não há leitos, paci
entes que morrem na fila à espera de uma cirurgia.

Por que Educação e Saúde? Por que as áreas
mais sensíveis das polfticas públicas têm de pagar a
conta desse cassino financeiro irresponsável com
que temos convivido ao longo desses anos? Que se
aumentem as aJrquotas do Imposto de Rendal Que se
tributem as grandes fortunasl Que se discuta o
Imposto sobre Herança! Que se faça justiça tributária!
Mas não façam os mais pobres pagarem aquilo que
não podem.

Não haverá chance para esta sociedade se não
criarmos condições na sala de aula. Não haverá de
mocracia sem o direito básico à vidã,QUê passa pelo
sistema de saúde. Em um Pars onde 44 milhões de
pessoas sobrevivem com 2 reais, o nosso mandato
tem de ter a dignidade. a estatura, o compromisso de
garantir que a Educação e a Saúde são intocáveis
neste momento da história.

Sr. Presidente, termino fazendo um apelo: que
pelo menos não se vote a DRU para mais quatro
anos, pal'8 que qualquer receita ou fundo estejam vin
culados por quatro anos no futuro. Estaremos abdi
cando do Poder Legislativo de regular os gastos públi-
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cos, rasgando o compromisso constitucional e aban
donando os compromissos de campanha.

Em nome da justiça social, em nome da dignida
de deste Parlamento, em nome da consciência que
sei que cada um dos parlamentares tem e em nome
da dificuldade que é colocar o dedo em urna matéria
como esta, peço a reflexão e a reconsideração de to
dos. Vamos rever a decisão de ontem e abrir J.lm novo
diálogo, um novo caminho para a reforma tributária,
protegendo as áreas sociais e assegurando as prer
rogativas e a autoridade do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, o Poder Executivo não tem o po
der de definir os compromissos do Orçamento. Nós é
que fomos eleitos para estabelecer onde se gasta o
dinheiro público. Como aceitar uma emenda de 20%
no Orçamento, quando não se define como o recurso
será gasto nos próximos quatro anos? A Liderança do
Governo argumenta que esse dinheiro voltará para o
Orçamento. Então, por que tirá-lo? Por que tirar da
Previdência, da Educação, da Saade e do segu
ro-desemprego? Não é assim que se faz democracia.
Não é assim que se constrói a nossa representação.
Não é este o papel do Congre8S0 Nacional.

Peço a atenção de todos e faço pela últimavez o
nosso apelo: votem de acordo com o compromisso
que assumiram com o povo e com a Nação. Não se
curvem aos interesses desse cassino financeiro. Não
se humilhem diante do Poder Executivo. Defendam o
Orçamento e a prerrogativa do Congresso Nacional.
Votem "não" à DRU.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI
a palavra.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores votei conforme a orientação do meu parti
do,oPMOB.

OSR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei com a Liderança do nosso partido, o
PMDB.

O SR. DARCrslO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com a Liderança.

OSR. NÉLSON MEURER (PPB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "não".

OSR. CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "não".

O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o parti
do nas votações anteriores.

O SR. PAULO MARINHO (PFL - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor, concedo apalavra à Deputada Veda
Crusius.

A SRA.VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, S~ eSrs. Deputados,
não vou fatigá-los, porque os argumentos que se ou
vem repetitivamente cansam aqueles que acompa
nham o que significa Desvinculação de Receitas da
União.

Quero falar sobre dois pontos especfficos, reite
radas vezes levantados pela Oposição, mas que gos
taria de refutar.

.o primeiro deles éque a desvinculação, que for
ma uma fonte orçamentária, deveria voltar para a
mesma fonte de onde saiu. Ora, o Orçamento é um
conjunto de várias fontes que formam a água finance
ira da qual se alimenta o Orçamento da União. A des
vinculação, portanto, tem de seranalisada pelos seus
resultados, que vou citar com duas estaHsticas.

Diminuiu a verba orçamentária que vai para a
Educação e para a Saúde? Certamente não. No ano
de 1996, 9 bilhões e 300 foram para a Educação, ou
seja, cresceu o volume de rãCursos (jã Educação até
o limite de 10 bilhões e 900. Da mesma forma, para o
Ministério da Saúde: de 14 bilhões e 400 em 1996, o
crescimento foi contínuo até 19 bilhões e 500 no ano
que se encerrou. Portanto, está desmanchada a tese
de que se retiram recursos de verbas sociais. Até
mesmo aos jornais é preciso dizer que olhem a entra
da e o resultado final do Orçamento enão duvidem de
algo que este Congresso aprovou.

O segundo motivo pelo qual esta Casa não ne
gará o seu voto, mais uma vez, à Desvinculação de
Receitas da União é que não se trata do volume for
mado a partir desses 20% das verbas de tributos fe
derais. Ao longo de todo o perfodo de desvinculação,
desde o primeiro fundo de estabilização até hoje, é
preciso ver a que eles serviram. Houve aumento no
número de leitos e de prontos-socorros, recuperação
de hospitais e escolas, fundo de ensino fundamental,
merenda escolar, livro didático. Port~:"to, interessa a
estatfstica dos resultados.
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Por último, em vez de responder, permanente- Estado, ou dá outro rumo à nossa polftica econômica.
mente, às vezes aos argumentos, às vezes às provo- Este novo Estado a que me refiro tem compromisso
cações da Oposição, faço uma pergunta, que todos exclusivamente com o sistema financeiro.
saberão responder: alguma vez atrasou o pagamento O argumento utilizado para a aprovação da DRU
dos aposentados do País? Alguma vez, durante o pe- é o de que ela desvincula e torna mais flexfvel a utili-
rfodo de vigência dos fundos de desvinculação, dei- zação dos recursos do Orçamento - na atual situa-
xou-se de pagar aposentadoria? Que argumento é ção, como o Orçamento é muito rígido, é preciso des-
esse de que se retiram 10 bilhões da Previdência So- vincular pam o Governo ter mais flexibilidade na apli-
cial? Na verdade, o que acontece, pela primeira vez, cação dos recursos.
depois de muito tempo, é pagamento em dia dos be- Ora, Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, será
neffcios dos aposentados, desde que foi criado o que é isso mesmo? Será que o Governo quer desvin-
primeiro fundo de desvinculação. Por isso é que as cular para poder aplicar melhor os recursos, para
Deputadas, os Deputados e todos os que acompa- atender ao interesse do nosso povo, para socorrer a
nham os argumentos expressos nos microfones des- Educação, a Saúde, as nossas crianças? Não, por-
ta Casa não se deixarão levar pela tentativa de desvio que, ao mesmo tempo em que desvincula, vincula os
do debate das idéias relativas à desvinculação. recursos para pagar os juros e o serviço da dívida. Ve-

Sr. Presidente, encaminho, portanto, voto favo- jam V. Ex!! que o Governo está desvinculando 41 bi-
rável à DRU, como favorável já foi por três vezes o IhÕ9s de reais, mas vincula 99,93% dos recursos das
voto deste Congresso Naqional, que permitiu a recupe- privatizações para pagar dívida. O Governo desvincula
ração das estatísticas sociais que nos ehvergonha- com á DRU, mas vincula 98,3% da concessão e per-
vam profundamente. Elas ainda não são boas, mas missão. O Governo desvincula com a DRU, e vincula
sua recuperação já é visível aqui e em todo o mundo. 81,43% das verbas do Tesouro Nacional para pagar

Sr. Presidente, somos a favor da aprovação da dívida.
DRU. Portanto, o que estamos votando é uma emen-

OSR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Pre- da que permite desvincular recursos para aplicação
sidente, peço a palavra pela ordem. exclusiva na área social, a fim de pagar Jncargos da

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex' dívida. Isso tem de ficar muito claro, porque essa con-
a palavra. tradição é él verdadeira reforma tributária do Governo.

A Ã ~ em relação a isso que cada parlamentar será cobra-
o SR. JO O GRAND O (PT - MS. Sem revi- do em seu Estado. Ao Governo não interessa a refor-

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior ma tributária. Ele empurra com a barriga essa retor-
votei de acordo com o Partido dos Trabalhadores.

ma. Por quê? Porque encontrou um outro meio para
O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem aumentar as receitas da União sem reparti-Ias com

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votaçao ante- Estados e Municípios. Esse foi o mecanismo para au-
rior votei com o PSDB. mental'as contribuições sociais, que deveriam ser uti-

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem re- Iizadas eXI~lusivamente com gastos sociais. O Gover-
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior no desvinc:ula 20% e os aplica onde quiser, inclusive
votei com o meu partido. pagando dívida.

OSR. OSMÂNIO PEREIRA (PMOB - MG. Sem Ora, Sr. Presidente, há uma inconstitucionalida-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- de muito clara. O art. 167 da Constituição veda a utili-
rior votei com o meu partido. zação de recursos de contribuições sociais para outro

O SR. oofLlo BALBINOm (PSOB - PRo Sem fim que não seja o dos benetrcios do Regime Geral da
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an- Previdência.
teriores votei com o meu partido. Vamos ter uma situação esdrúxula: nas disposi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ções ordinárias da Constituição há a vedação da utili-
encaminhar contrariamente, concedo a palavra ao zação de recursos da contribuição social da Previdên-
Deputado Agnelo Queiroz. cia, e no Ato das Disposições Transitórias vamos ter a

OSR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF. possibilidade de utilização de 20% desses recursos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. para qualRuer fim, até para pagar juros da dfvida.
Deputados, estamos vivendo as conseqQências do Sr. Presidente, quero aceitar o desafio que o
novo Estado brasileiro, do Sr. Fernando Henrique Líderdo Governo, Deputado Arthur Virgnio, lançou. S. Ex'
Cardoso. O Congresso irá optar: ou apóia este novo disse q~e vai ganhara opinião pública. O Governo de-
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veria ter a coragem, se quer ganhar a opinião pública,
de propor uma emenda constitucional para desvincu
lar esses recursos; mas não a tem. Ele utiliza esse
subterfúgio porque, se viesse a propor que se desvin
culassem esses recursos, a população seria contra
esse instrumento que utiliza as contribuições sociais
para pagar dívida.

Por isso, aceitamos esse desafio. Vamos fazer o
debate, porque desde 1994 o Governo está reeditan
do o Fundo Social de Emergência. Depois veio o FEF,
e agora é a vez da DRU. Portanto, está se tornando
permanente. Nada tem de provisório. E tudo isso é
justamente para atender aos interesses do Fundo
Monetário Internacional.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero chamar a
atenção dos Deputados, que irão responder sobre
isso nos seus estados e municípios. Este Governo
está retirando 12,5 bilhões de reais da Previdência
Social, e depois vai querer que cobremos dos inati
vos. Este Governo está retirando 2,6 bilhões. de reais
da manutenção do desenvolvimento do ensino. Cada
um dos Srs. Deputados vai explicar nas suas bases
porque aprovou um projeto que não serve para socor
rer o povo, mas sim o sistema financeiro.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos contra
este projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Barros para enca
minhar a favor.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, sre e Srs. Deputados,
na verdade, esta matéria está amplamente discutida.
Queremos apenas lembrar que não há impacto da des
vinculação de receitas orçamentárias sobre a Previ
dência Social, uma vez que todos os recursos retira
dos retornam à Previdência, mais os necessários
para cobrir o déficit conhecido por todos n6s.

Queremos também lembrar que o Orçamento
da União eo PPA estão vinculando todos esses recursos
da DRU. Levantamos na proposta orçamentária que,
dos 229 bilhões de reais que representarão a arreca
dação total, apenas 28 bilhões de reais irão para pa
gar juros e amortização da dívida. Portanto, 88% da
arrecadação total- 201 bilhões de reais - serão apli
cados em saúde, em educação e na transferência
para estados e municípios.

Não haverá prejuízos, Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, para os estados e municípios, porque a
DRU não incide sobre o Fundo de Participação dos
Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, os
Fundos Constitucionais do Norte, do Nordeste e do

1

Centro-Oeste e o Fundo de Compensação pelas
Exportações de Produtos Industrializados.

Não existe cheque em branco. Estamos votando
na Comissão de Orçamento as emendas de bancada
de todos os estados, como também as emendas indi
viduais. Com que fonte elas estão sendo atendidas?
Com a Fonte 175, que é a Desvinculação de Receitas
da União. Cada real da desvinculação estará destina
do por nós, na Comissão de Orçamento, para aplica
ção pelo Governo Federal.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos "sim",
pela aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa as seguintes

Requerimentos de destaque.

-NR 1-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada PPS)

Requeremos, com base no art. 161, § 2º do Re
gimento Interno, destaque para votação em separado
da expressão "6rgão, fundo", constante do caput do
art. 76, da PEC 85-C/99.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. 
Pedro Eugênio, Vice-Lfder PPS.

-N2 2-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I, §

22, do Regimento Interno, destaque para a votação
em separado da expressão "fundo ou despesa" cons
tante do caput do art. 76 do art. 1Q da PEC nº 85-C, de
1999.

Sala das Sessões , 26 de janeiro de 2000. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Lfder do PT.

-N2 3-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos temos do art. 161, I e § 2º do

Regimento Interno, destaque para a votação em se
parado da expressão "e contribuições sociais", cons
tante no art. 76, proposto pelo art. 1Q da redação para
o segundo turno da Proposta de Emenda à Constitui
ção n" 85, de 1999.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. 
WBlter Pinheiro, Vice-Líder do PT.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Requeiro, nos termos do art. 161 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, Destaque para
Votação em Separado da expressão "e contribuições
sociais" constante do art. 76 de que trata a PEC
85/99, com o objetivo de suprimi-Ia.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT. - Walter Pi
nheiro, Vice-Lfder do PT - Regis Cavalcante, Vi
ce-Lfder do PPS - Luiza Erundina, Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

-N2 S-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2º do

Regimento Interno, destaque para a votação em se
parado da expressão "ou que vierem a ser criados no
referido período, seus adicionais e respectivos
acréscimos legais", constante no art. 76, proposto
pelo art. 1º da redação para o segundo turno da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 85, de 1999.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. 
Walter Pinheiro Vice-Lfder do PI.

-N2 6-

DESTAQUE DA BANCADA DO PSB/PCdoB

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 161 do Re
gimento Interno, destaque para votação em separado
da expressão "ou que vierem a ser criados no referido
período", constante da redação dada ao art. 76, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
pelo art. 1º da PEC nº 85, de 1999.

Sala das Sessões, em 26 de janeiro de 2000. 
Deputado José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

DESTAQUE DA BANCADA - PDT

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 161 do Re-
~":~'Vf'" r::. ,-,,I.

que de Bancada para Votação em Separado da ex
pressão "ou que vierem a ser criados no referido pe
ríodo", constante do art. 76 de que trata o PEC 85/99,
com o objetivo de suprimi-Ia.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. - Depu
tado Miro Tf~ixeira, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos, em segundo turno, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 85, de 1999, ressalvados
os destaqw3s:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Art. 1º Fica incluído o art. 76 no Ato das Disposi
ções Consídtucionais Transitórias, com a seguinte re
dação:

"Art. 76. Fica desvinculado de órgão,
fundo ou despesa, no período de 2000 a
2003, vinte por cento da arrecadação de im
postos e contribuições sociais da União, já
instituídos "ou que vierem a ser criados no
referido período", seus adicionais e respecti
vos acréscimos legais."

§ 1Q O disposto no capllt deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Municí
pios, na forma dos arts. 153, § 5º, 157, I,
1Ei8, I e 11, e 159, I, a e b, e 11, da Constitui
ção, bem assim a base de cálculo das apli
cações em programas de financiamento ao
setor produtivo das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste a que se refere o art. 159, I,
c. da Constituição.

§ 2º Excetua-se da desvinculação de
que trata o caput deste artigo a arrecada
ção da contribuição social do sa
lário-educação a que se refere o art. 212,
§ 5º, da Constituição FederaL"

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

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavral.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
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A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "não".

O SR. POMPEO DE MAnOS (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do
PDT estabeleceu ampla discussão, que aliás gosta
ríamos de ter visto ampliada.

Por derradeiro, queremos deixar registrado que
nos causa estranheza ver o Governo retirar 20% do
aposentado - porque retira da Previdência Social-;
20% da Educação, ou seja, do estudante, do crédito
educativo, da merenda escolar, do professor; 20% da
Saúde, ou seja, dos doentes, dos hospitais, que,
aliás, hoje não têm UTI - muitos deles estão na pró
pria UTI.

A situação nos deixa estupefatos. A sociedade
civil tem de tomar conhecimento dos fatos. Não bas
tasse isso, o Uder do Governo vem à tribuna desta
Casa dizer que 20% ainda é pouco. Dá até a impres
são de que, daqui a pouco, nem precisaremos mais
fazer o Orçamento - o Executivo o fará ao seu
bel-prazer.

Sr. Presidente, quero falar modestamente, com
a experiência que tenho. Aliás, muitos deputados que
aqui estão foram prefeitos. Ora, deixar o prefeito ma
nipular livremente 20% do seu orçamento é um verda
deiro cheque em branco. Deixar o governador fazer a
mesma coisa, mais ainda. Imaginem o Presidente da
República ter nas mãos 20% do orçamento da Saúde,
da Previdência Social e da Educação, para fazer o
que bem quer, para mandar dinheiro para o estrangei
ro, à custa da dificuldade do nosso povo! É claro que
não podemos concordar com isso.

Além dessas afirmativas, Sr. Presidente, a ban
cada do PDT encaminha um voto em separado, com
a justificativa de não compactuar com a aprovação
deste projeto.

Portanto, encaminhamos contrariamente a
aprovação da Desvinculação de Receitas da União,
que outro nome não tem senão desvio de receitas.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB enca
minha o voto "sim"

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, compreendo que
alguns colegas parlamentares façam apelo à Presi
dência para que encerre a discussão. Entretanto, es
tamos discutindo tema importantíssimo para o futuro
do País, e alguns pontos ainda não estão claros. Se

para alguns parlamentares esses pontos estão cla
ros, para a opinião pública ainda não estão.

Temos ouvido argumentos no sentido de que
votar a Desvinculação de Recursos da União é algo
positivo para o País. Isso garantiria uma espécie de
reequílíbrio das finanças públicas e a chamada reto
mada do desenvolvimento do País. Mas esse fundo
foi instituído em 1994, sendo, naquela época, chama
do de Fundo Social de Emergência - mas nunca foi
social ou de emergência -, e de 1994 até hoje as con
tas públicas brasileiras só se deterioraram. A dívida
pública brasileira, que era em torno de 60 bilhões de
reais, saltou para mais de 500 bilhões de reais, hoje.
Por que elas se deterioraram? Porque o gasto com os
juros que alimentam essa dívida é cada vez maior.

Então, este é o voto daqueles que não têm cora
gem de romper com a atual política econômica imple
mentada no País. E o que pode de fato garantir equilí
brio fiscal é romper com esta política econômica, alte
rá-Ia, dizer aos credores internacionais que exigimos
a renegociação.

O Deputado Luiz Carlos Hauly diz que não se
pode calotear as dívidas. E eu afirmo: não se pode
também dizer sempre amém aos credores. É preciso
dizer que não se pagam dívidas à custa do sofrimento
permanente do povo, e que renegociar dívidas é algo
digno, necessário e indispensável.

O último argumento é de que a DRU é emer
gencial, que há mais ou menos seis anos ela não
retira recursos da área previdenciária. Mas vejo que a
arrecadação total das fontes previdenciárias é de 130
bilhões de reais, e o Orçamento prevê gastos de 115
bilhões.

Sr. Presidente, para encerrar, pergunto: para
onde vão os 15 bilhões de diferença? Respondo: vão
para esse famoso fundo, que só paga juros e liquida
cada vez mais as políticas sociais de saúde, educação
e previdência. E o relatório do Tribunal de Contas da
União, que não é do PT, do PSB, do PSDB, nem do
PPB, diz que os gastos com a saúde diminuíram mais
de 2 bilhões, nos últimos quatro anos. Esse relatório é
do Tribunal de Contas de União - portanto, um documen
to oficial do País.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT

vota "não".
Como vota o PPS?
O SR. PEDRO EUGê:NIO (PPS - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, estamos votando
hoje exatamente a anti-reforma tributária, o inverso
daquilo que esta Casa, sob sua Presidência, vem pre
gando ser necessário no conjunto da agenda positiva:
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termos uma política tributária equilibrada, que elimine
distorções hoje visíveis no quadro tributário nacional
e que permita a todos os entes federados - União,
Estados e Municípios - governar com receitas garan
tidas por uma política fiscal eficiente.

Tudo isso é negado por essa iniciativa que va
mos votar agora. Um remendo, algo que provê o Go
verno Federal daquilo que ele diz precisar - mas pre
cisa porque investiu no aumento das contribuições,
para que pudesse, com esse aumento, fugindo do
princípio da anualidade, colocar a mão nos recursos,
passando por esta Casa, impingindo-Ihe esse tipo de
humilhação, qual seja, o de fazê-Ia votar desvincula
ção de setores nos quais, alega-se, existe inclusive
déficit, como o da Previdência.

Por isso, Sr. Presidente, o PPS vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS

'lota "não".
.. O PMDB, como vota?

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim", por entender que esta questão não se deve su
bordinar a uma inclinação doutrinária ou ideológica.
Qualquer que seja a inclinação doutrinária ou ideoló
gica do governante, é sua obrigação manter o equilí-
brio fiscal e persegui-lo. -

No meu Estado, o Rio Grande do Sul, o Governo
Estadual é administrado pelo Partido dos Trabalhado
res. Esse mesmo partido que aqui se manifesva con
trário às tentativas de ajuste fiscal, no Rio Grande do
Sul, administrando o Estado, persegue com sofregui
dão o ajuste fiscal, fazendo inclusive um tipo de DRU
particular, Sr. Presidente. No meu Estado não há
DRU, mas um caixa único. E o Governo do Rio Gran·
de do Sul, do PT, está sacando recursos do caixa úni
co do Estado para atender às suas necessidades de
equilíbrio orçamentário.

Para que os senhores tenham uma idéia, a
soma do saque feito pelo Governo do Rio Grande do
Sul no caixa único do Estado já chega a mais de 800
milhões de reais. E observem que lá não houve, como
aqui, aprovação parlamentar. O saque no caixa éfeito
sem aprovação parlamentar. Se aqui temos a DRU,
podia dizer até, sem querer ser jocoso, que no Rio
Grande do Sul temos um MMC: "Mete a Mão no Cai
xa". É dessa forma que o PT faz seu equilíbrio orça
mentário em meu Estado.

Poresta razão, o PMDB encaminha o voto "sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PSDB, Sr. Presidente, não vai
abusar mais da paciência do Plenário. Todos sabem o
que votar nesta matéria. O PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL? (Pausa.)

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - O Bloco PUPST/PSL vota
"não", Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o assunto já está
devidamente esclarecido. O Plenário está consciente
da importância da DRU. Quero rebater apenas uma
questão: a DRU não retira um centavo de nenhuma
rubrica orçamentária, nem coloca um centavo em
qualquer rubrica orçamentária. Desvincula momenta
neamente recursos, quer da Previdência, quer da
Educação, mas esses recursos voltam para onde são
necessários. Por isso, o PFL vota "sim".

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Gover
no, o que mcomenda?

O SR" ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - "Sim", Sr. Presidente.

O SR" PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito a
todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a
fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
OSR. PAULO JOSÉ GOUV~A - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!

a palavra.
O SR. PAULO JOSÉ GOUV~A (Bloco/PL - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPST/PSL vota "não",

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. EDUARDO PAES (PTS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
acompanhei o PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Teremos
mais quatro votações nominais. Solicito a V. Ex!!!! que
permaneçam no plenário. Se assim o fizerem, a vota
ção será muito mais rápida, especialmente se os Srs.
Líderes orientarem com rapidez suas bancadas.

O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.
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O SR. NllTON CAPIXABA (PTs - RO. Sem re· O SR. SERAFIM VENZON (PDT - se. Sem re-
visão do orador.) - Sr. P~esidente, na votação anterior visão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota·
votei de acordo com a Liderança. ção do dia votei conforme orientação do partido.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi- O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante- peço a palavra pela ordem.
riores votei com o PFL. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PRo a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
anterior votei com o PTB. revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos Depu-

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem revi- tados no sentido de que venham ao plenário, a fim de
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior concluirmos a votação em segundo turno da proposta
votei de acordo com o PT. de emenda à constituição referente à DRU. Ainda

O SR. GERALDO SIMÕES (PT _ BA. Sem revi- existem quatro destaques para serem votados. Peço
aos colegas que permaneçam em plenário, para con-

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior cluirmos a votação desta importante matéria.
votei de acordo com a orientação do PT.

Nós, os Líderes, vamos apenas orientar a banca-
o SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem re- da, porque já estamos conscientes de que o Plenário

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior está devidamente esclarecido da importância da Des-
votei de acordo com o PDT. vinculação de Receitas da União - DRU para conter o

O SR. FRANCISTONIO PINTO (PMDB - BA. déficit público, para o equilíbrio das contas fiscais e para
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação dar rnaleabilidade ao Executivo em relação ao Orça-
anterior votei de acordo com o partido. mento que vamos aprovar. São 20%; não acrescenta

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB. mais um centavo, nem tira um centavo de ninguém. Não
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação tira recursos da Previdência. Pelo contrário, retoma os
anterior votei com meu partido. recursos, e com o quantitativo que a Previdência preci

sar para cobrir aposentadorias epensões. A DRU é fun-
O SR. DILCEU SPERAFICO (PPB - PRo Sem damental para o equilíbrio das contas públicas do País,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- para que o Governo possa remanejar esses recursos.
rior votei com o partido.

Por isso, Sr. Presidente, pedimos aos Srs. Oepu-
A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem tados que venham ao plenário, para concluirmos esta

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an· votação e em seguida votarmos os quatro destaques.
terior votei com o partido. O País precisa da aprovação desta importante maté-

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - ro. Sem revisão ria. O Congresso Nacional- sobretudo a Câmara dos
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei Deputados - vai mostrar que está à altura do momen-
com o PFL, meu partido. to polftico que vivemos.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSOB - eE. Sem O PFL, nesta votação, recomen.da o voto "sim",
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
rior votei com o PSOB. Deputados venham ao plenário, temos 492 deputa-

o SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo Sem revisão dos na Casa. Votaram 414, por enquanto. Venham ao
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei plenário votar.
de acordo com o partido. O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a

O SR. EURípEDES MIRANDA (pOr - RO. Sem palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
rior votei de acordo com a orientação do nl'l.rtido. a palavra.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. S }visão do O SR. SÉRGIO REIS (PSOB - SE. Sem revisão
orador.) - Sr. Presidente, na votação aI fior votei do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores
com a bancada. votei de acordo com a Liderança do meu partido.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB - t-lE. Sem re- O SR.ANTONIO CARLOS PANNUNZlO (PSDB-
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
votei com o PSDB. anteriormeu voto foi "sim", acompanhando o meu partido
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o SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT solicita
aos seus deputados que venham ao plenário votar
"não" à emenda da ORU, o que significa coerência
com aquilo que votamos ontem - a responsabilidade
fiscal no nosso meio -, tentando, com isso, a morali
zação na União, nos Estados e nos Municípios.

Não podemos fornecer um cheque em branco
ao Governo, retirando 20% do Orçamento, sem que
sejam prestadas contas desse percentual; retirando
dinheiro da contribuição previdenciária, da Educação,
da Saúde, da CPMF, sem dar a mínima satisfação às
autoridades do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal
de Contas, enfim, à população brasileira.

Portanto, o PDT encaminha o voto "não".
O SR. CARLOS BATATA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. CARLOS BATATA (PSDB - PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o PSDB.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo encami
nha o voto "sim" e pede aos Srs. parlamentares que
permaneçam em plenário, porque teremos mais qua
tro votações nominais. É importante encerrarmos
hoje a votação desta importante matéria, que trata da
Desvinculação de Receitas da União.

O Governo encaminha o voto "sim" e insiste com
os Srs. parlamentares que permaneçam em plenário,
para votarmos rapidamente os quatro destaques des
ta matéria.

A SRA. MIRIAM REID (PDT - AJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, reafirmamos a posição
do POT de votar "não" à Desvinculação de Receitas
da União. Entendemos que essa decisão de manter o
que antes o Governo já vinha fazendo é um golpe na
Constituição de 1988, porque confronta com os avan
ços e com as conquistas que nós, como representan
tes, principalmente do interior, víamos como solução.
A garantia do repasse integral é a forma de evitar que
prefeitos e governadores venham, de pires na mão,

mendigar a.o Presidente da República recursos para
os municípios. Com essa desvinculação, teremos
muitos anos de atraso.

É lamentável esse retrocesso. Não podemos, no
momento em que o Congresso Nacional vota a responsa
bilidade fisc:al, que vem engessar os orçamentos dos
Governos Estaduais e Municipais, aceitar que essa des
vinculação venha tirar recursos da Educação, da Saúde e,
ao mesmo tempo, impedir avanços nessas áreas tão ca
rentes e prioritárias, que vêm sendo terrivelmente prejudi
cadas por falta de investimentos, por falta de recursos.

É profundamente revoltante que se priorizem pa
gamentos de juros, de dívidas que já estão muito mais
do que pagas, Sr. Presidente. É lamentável, porque te
mos no nosso País o percentual de juros mais alto do
mundo. Estamos atendendo estritamente a uma políti
ca de espE~culação monetária. É toda uma nação que
vem sendo terrivelmente sacrificada para pagamentos
de juros, para que sejam atendidos os interesses dos
investidores, principalmente os estrangeiros, que não
têm alma, não têm sentimento, não estão vendo que a
cada dia aumenta a pobreza em nosso País em função
desse modelo econômico concentrador de renda e,
acima de tudo, de exploração do trabalho, de explo
ração daqueles que querem, a todo custo, apenas o
direito de sobreviver, de dar uma educação digna aos
seus filhos e uma assistência médica que, por direito,
todos os seres humanos teriam, mas que no Brasil não
estão tendo. Basta olharmos as enormes filas nos hos
pitais, o número crescente de mortes por falta de aten
dimento médico e até mesmo de qualidade.

Chegou a hora de manifestarmos a nossa posi
ção. Jamais poderemos aceitar esses 20%, que re
presentam 41 bilhões - importância que já está sendo
encaminhada para enriquecer países estrangeiros.
Enquanto isso, o povo brasileiro está empobrecendo.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSlt PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores
votei de ac.ordo com aorientação da bancada do PMOB.

A SRA. ANA CATARINA (PMOB - RN. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei de acordo com a bancada do PMDB.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra,
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o SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
'visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo encami
nha o voto "sim" e pede aos parlamentares que per
maneçam em plenário. Teremos mais quatro vota
ções nominais e precisamos de agilidade no proces
so.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação.

Há 494 deputados na Casa.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!

a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, é preciso que o Ple
nário esteja atento. Teremos ainda quatro votações
nominais. Portanto, a permanência de cada um dos
Srs. Parlamentares em plenário é fundamental para
que haja agilidade nas votações.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais

proposiçio: PEC N" 85199 - SEGUNDO TURNO

Inicio Votaçio : 2610112000 20:05

Fim Volaçio: 26101/2000 20:17

Resultado da V0tacAo
Sim 346
Nlo 133
Abstençio O

Total da Votaçlo 479

Art. 17 1

Total Quorum 480

Ob&truçlo O

umavez, justifico aausência dos Deputados José Dir
ceu e Marcelo Déda, que, por motivo de força maior,
ficaram impossibilitados de comparecer às votações.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a
oportunidade para, da mesma forma, informar que o
Deputado Chiquinho Feitosa encontra-se adoentado
e, portanto, impossibilitado de participar desta vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
cerrada a votação.

Anuncio o resultado.

VOTARAM
Sim 346
Não 133
Abstenções 00
Total 479

É aprovada a Proposta de Emenda à Constitui
ção n" 85/99, em segundo turno, ressalvados os
destaques.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:38

Orlentaçlo
PFL-SIm
PSOS-S1m
PMDB-SIm
PT-Nlo
PPB-8im
P1B-8lm
PDT-NIo
P88JPCDOB - Nlo
PUPSTIPSl- Nlo
PP8-NIo
OOV.-Sim
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Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
A1ceste Almeida PMOB Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSTIPSL Sim
Total Roraima: 7
AMAPÁ
Antonio Feijão PSOB Sim
Badu Picanço PSOB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Não
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Não
Jorge Costa PMDB Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Niclas RibeIro PSDB Sim
Nílson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
Reníldo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgflio PSOB Sim
Átíla Lins PFL Sim
FrancIsco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
LUIZ Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotln PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 8
RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMOB Sim
Euripedes Miranda POT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSOB Sim
Nilton Capixaba PT8 Sim
Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia : 7
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Partido Bloco Voto
ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José A1eksandro PFL Sim
Márcio Bittar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSOB Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMOB Sim
Igor AveJino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarlldo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim

Ellseu Moura PP8 Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gasta0 Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT Não

Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PST PLlPST/PSL Sim
Roberto Rocha PSDB Sim

Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhlo : 18

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPST/PSL Não

Anibal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
AntOnio José Mota PMDB Sim

Amon Bezerra PSOB Sim
Eunrcio Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT NAo
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim

Mauro Benevides PMDB Sim

Moroni Torgan PFL Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
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Partido Bloco Voto
Rommel Feij6 PSOB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSOB Sim
Vicente Arruda PSOB Sim
Total Ceará: 20

PIAuí
Atila lira PSOS Sim

B.Sá PSOB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Gessivaldo Isaias PMOB Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMOB Sim

Paes Landim PFL Sim

Themístocles Sampaio PMOS Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB Sim

Betinho Rosado PFL Sim

Henrique Eduardo Alves PMOB Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

Laire ~osado PMOS Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

MúcioSá PMOS Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abílio PMOB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMOB Sim

Damião Feliciano PMOB Sim

Domiciano Cabral PMOB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

(naldo Leitão PSOB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo RiQue PSOB Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMOB Sim

Carlos Batata PSOB Sim

Clementino Coelho PPS Não

DjalmaPaes PSB PSB/PCOOS Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCOOB Não

Femando Ferro PT Não

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOS Não

Inocêncio Oliveira PFL Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hol/anda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Mendonça Sezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Luiz Piauhylino PSOB Sim
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P.rtldo Bloco Voto
PERNAMBUCO
Marcos de Jesus PST PUPSTIPSL Não
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PPS Nl:lo
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim
Severino CavaJcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Glvaldo CarimbA0 PSB PSBIPCDOB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSTIPSL Sim
José Thomaz Non6 PFL Sim
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Nl:lo

Total Alagou: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonênclo Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
JoséTelea PSDB Sim
Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB Não
Sérgio Reis PSDB Sim

TotalS.glpe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujéclo Slm6es PL PLlPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francist6nio Pinto PMDB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Geraldo Simoea PT Nêo
Gerson Gabrlell! PFL Sim
Haroldo Uma PCdoB PSBlPCDOB Não
Jaime Femand.. PFL Sim
Jairo carneiro PFL Sim
Jaques WIgMr PT Não
Joio Almlldl PSDB Sim
Joio leio PSDB Sim
Jonival Lucu Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José CarIoa Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
JOIé Ronaldo PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Jutahy JUOIor PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Reglnaldo Germano PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursiclno Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 36

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
Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não
Carlos Mosconi PSDB 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 Não
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
João Fassarella PT Não
João Magno PT Não
José Mílitão PSDB Sim
Júlio Delgado PMDB Não
Lael Varella PFL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira PMDB Sim
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Osmãnio Pereira PMDB Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Rafael Guerra PSOB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdaB PSBlPCDOB Não

Silas Brasileiro PMOB Sim

Virgllio Guimarães PT Não

Vittorio MedioU PSOB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaira Rezende PMOB Não

Total Minas Gerais: 47

EspiRITO SANTO
A1oízio Santos PSOB Sim

Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta PTB Sim

Marcus Vicente PSDB Sim

Max Mauro PTB NAo

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSOB Sim

Rita Camata PMDB Sim

Total Espirito santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcíone Athayde PPB Sim

A1dir Cabral PFL Sim

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não

Alexandre Santos PSDB Sim

Almerinda de CalV8/ho PFL Sim

Antonio Cartos Biscaia PT Não

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS NAo
Bispo Rodrigues PL PLlPSTIPSL Não

Cartos Santana PT Nilo
Celso Jacob POT Não

Comélio Ribeiro POT Nilo
Coronel Garcia PSOB Sim

Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Helena PSDB Sim

EberSilva POT Não

Eduardo Paes PTa Sim
Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV NAo
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PST PLlPSTIPSL Não
lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bo/sonaro PPB' Sim

Jandira Feghali PCdóB PSBlPCDOB Nilo
JoAo Mendes PMOB SIm
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Jorge Wilson PMOB Sim

José Cartos Coutinho PFl Sim

Laura Carneiro PFL Sim

Luis Eduardo POT Não
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Sérgio PT Não

Mareio Fortes PSOB Sim

Mattos Nascimento PST PUPSTIPSl Não

Milton Temer PT Não

Miriam Reid POT Não
Miro Teixeira POT Não

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não

Paulo Baltazar PSB PSBlPC:OOB Não

Paulo Feijó PSOB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim

Rubem Medina PFl Sim

Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa POT Não

Wanderley Martins POT Não

Toial Rio de Janeiro: 46

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim

Alberto Mourão PMOB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Não
Aloizio Mercadante PT Não

André Benassi PSOB Sim

Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim

Antonio Kandir PSOB Sim

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSOB Sim

AryKara PPB Sim

Bispo Wanderval Pl PUPSTIPSL Não

Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Volp; PSOB Sim

Corauci Sobrinho PFL, Sim

De Velasco PSL. PUPST/PSl Não
Delfim Netto PP.B Sim
Or. Evilásio PSB PSBIPCOOB Não

Or. Hélio POT Não

Duilia Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PP~, NlIo

Eduardo Jorge p;r . Não

Emerson Kapaz PPS" Não

Fernando Zuppo PQT Não

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Jair Meneguelli PT Nêo

JoAo Paulo PT Nêo

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Genoíno PT Nêo

José !ndio PMDB Sim

José Machado PT Não

José Roberto Batochio PDT Não

Julio Semeghini PSDB Sim

Lamartine PoseUa PMDB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSBlPCDOB Nêo

Maluly Netto PFL Sim

Marcelo Barbieri PMDB Nêo

Marcos Cintra PL PUPSTIPSL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Sim

Moreira Ferreira PFL Sim

Nelo Rodolfo PMDB Sim

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB Sim

Professor Luizinho PT Não

Ricardo 8erzoini PT Nêo

Ricardo Izar PMDB Sim

Robson Tuma PFL Sim

Rubens Furlan PPS Nilo

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Sampaio Dóris PSDe Sim

Silvio Torres PSOB Sim

Talma de Souza PT Não

Valdemar Costa Neto PL PUPSTIPSL NAo

Wagner Salustiano PPB Sim

Xico Graziano PSOB Sim

ZuJaiê Cobra PSDB Sim

Total Sio Paulo: 64

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Uno Rossi PSOB Sim

Murilo Domingos PT9 ' Sim

Pedro Henry PSOB Sim

Ricarte de Freitas PSOS Sim

Teté Bezerra PMOB Sim

Welinton Fagundes psoa Sim

Wilson Santos PMOB Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
, Agnelo Queiroz PCd~B PSBlPCDOB Não

Alberto Fraga PMDB Sim

Geraldo Magela PT
o

' Não

Jorge Pinheiro PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Maria Abadia PSDB Sim

Paulo Octávio PFL Sim

Pedro Celso PT Não

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito F.d....1: a
GOIÁS
Barbosa Neto PMOB Sim

Euler Morais PMDB Sim

Geovan Freitas PMOB Não

Jovair Arantes PSDB Sim

JUQuinha PSOB Sim

Lídia Quinan PSDB Sim

Lúcia Vânia PSDB Sim

Luiz Bittencourt PMDB Não

Nair Xavier Lobo PMDB Sim

Norberto Teixeira PMDB Sim

Pedro Canedo PSD9 Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Pedro Wilson PT Não

Roberto Balestra PP9 Sim

Ronaldo Caiado PFL Sim

Zé Gomes da Rocha PMOB Sim

Total Goiás: 18

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Nilo

João Grandão PT NAo

Marçal Filho PMDB Sim

Marisa Serrano PSDB Sim

Nelson Trad PTB Sim

Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Groqo do Sul : 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim

Affonso Camargo PFL Sim

Aírton Roveda PFL Sim

Alex Canziani PSDB Sim

Basilio Villani PSDB Sim

Chico da Princesa PSDB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim

Or. Rosinha PT " Não

FlávioAms PSOB Sim

Gustavo Fruet PMDB Sim

Hermes Parcianello PMDB Sim

Iris Sim6es PTS Sim

Ivanio Guerra PFL Sim

José Borba PMDS Sim
José Carlos Martinez PTB' Sim

Luciano Pizzatto PFL ' Sim

Luiz Carlos Haulv PSDB' Sim
Márcio Matos PT' .": NAo

Max Rosenmann PSDB Sim

Moacir Micheletto PMDB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Odilio Balbinolti PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Oliveira Filho PPB Sim

Osmar Serraglio PMOB Sim

Padre Roque PT Não

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS Não

Werner Wanderer PFL Sim

Total Parani : 28

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Merss PT Não

Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andrino PMDB Sim

Fernando Coruja PDT NAo

Gervásio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMOB Sim

João Pizzolattl PPB Sim

José Carlos Vieira PFL Sim

Luci Choinacki PT Não

Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMDB Sim

Serafim Venzon PDT Sim

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 18

RIO GRANDE DO SUL
AdAo Pretto PT NAo

Airton Oipp PDT NAo

Alceu CoIlares PDT NAo

Augusto Nerdes PPB NAo

Caio Riela PTB NAo

Cezar Schirrner PMOB Sim

Oarcísio Perondi PMDB Sim

Enio Bacci PDT Não

Fernando Marroni PT NAo

Fetter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT NAo

Júlio Redecl<er PPB Sim

Luis Carlos Helnze PPB Sim

Marcos RoIim PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim

Nelson Marchezan PSOB Sim

Nelson Proença PMOB Sim

Osvaldo BioIchi PMOB Sim

Paulo José G0uvê8 PL PUPSTIPSL Nlo

Paulo Paim PT NAo

Pompeo de Mattos POT NAo

Roberto Argenta PHDBS Sim

Synval Guazzelll PMbB Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT NAo

Waldir SChmidt PMDB Sim

Waldomiro Fioravante PT Não

Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do SUl: 29



Senhor Presidente,
Requeremos, com base no art. 161, § 22

do Regimento Interno, destaque para vota
ção em separado da expressão "órgão, fun
do", constante do caput do art. 76 da Pro
posta de Emenda à Constituição nl! 85-C,
de 1999.

Sala das Sessões, em 26 de janeiro de 2000.
- Assina o Deputado Pedro Eugênio Vice-Líder do
PPS. '

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Pedro Eugênio, para encami
nhar a votção da matéria.

O SR. PEDRO EUGêNIO (PPS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs:Deputados,
os destaques feitos, em particular este que apresento
em nome da bancada do PPS, visam a manter a dis
cussão em torno do assunto.

Não se trata de destaque que procura, marginal
~en~e, acrescentar ou retirar algo da pro~osição, mas
sim Ir ao fundo do problema e até dar a esta Casa a
oportunidade de, mais uma vez, redimir-se em rela
ç~o à reedição do famigerado Fundo de Estabilização
Fiscal - FEF, que era provisório e virou permanente,
que visava apenas possibilitarque o Governo vences
se uma crise episódica e que foi ficando.

Finalmente, vem à luz aquilo que já sabíamos
existir de fato, quando°Governo assume plenamente
a sua intenção - e isto é louvável-, ao propor a des
vinculação de receitas. Não é mais para estabilizar a
economia em face de uma crise, mas para ter a possi
bilidade de se utilizar de recursos que, pela Constitui
ção, são vinculados, e que deveriam ir para a Saúde,
para a Educação e principalmente para a Previdência
e para a Seguridade Social.

Desvinculá-los, por que, Sr. Presidente?
Éverdade que a medida é ampla e atinge todos

os tributos, mas o que o Governo está mirando, com
essa proposição, são as contribuições, que aumen
taram no período muito mais do que qualquer outro
tributo, como o ICMS, o Imposto de Renda e o IPI,
que em geral não têm vinculações, a não ser consti
tucionais.

As contribuições são definidas na Constituição
e têm vinculação saudável. Não vinculam, por exem
plo, recursos do ICMS ou do Imposto de Renda. Elas
foram constitucionalmente criadas para que o Estado
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a possa cumprir as obrigações que tem com a socieda-
mesa requerimento de destaque ng 1, da bancada do de brasileira.
PPS, nos seguintes termos: Sr. Presidente, o Governo foi no sentido da an-

ti-~eform~ tributária - já disse isso há pouco -, tentou
eVitar a discussão. Afirmava que tinha compromissos,
que faria a reforma tributária, acabando com os im
postos em cascata, exonerando a produção, reequili
brando a distribuição entre os entes federados da re
ceita tributária nacional, mas fugiu disso.

Não fosse a determinação desta Casa - V. Ex!
teve papel fundamental nisso - de levar adiante a re
forma tributária, não estaríamos prestes a conseguir
aprová-Ia. Espero que consigamos concluí-Ia. Se não
conseguirmcls, a responsabilidade será do Governo
Federal, que se omitiu e foi tomado de surpresa pela
determinação desta Casa, em particular da Comis
são que tratou e continua tratando da matéria.

Sr. Presidente, o Governo foi pelo caminho mais
fá~i1: ~ajorou ,as ~ontribuições - que têm vinculação
propna, constltuclonal-, burlou o princípio da anuali
dade e, embora promovesse aumentos, não repartiu
os recursos com estados e municípios. Deveria fazer
o mesmo, por exempló, com o Imposto de Renda e o
IPI, que alimentam os fundos de participação. O Go
verno seguiu pelo caminho mais fácil.

. ~sse d~staque vai ao âmago da questão, procura
co~rlglr o maior dos defeitos dessa desvinculação, ou
seja, preservar essencialmente os fundos, em particular
o ~undo ~acional de Saúde, o mais importante deles,
CUjas receitas estão fortemente vinculadas à CPMF.

Sr. Presidente, sre e Srs. Deputados, o desta
que pede votação em separado da expressão "ór
gão, fundo", constante do caput do art. 76 da pro
posta de emenda à Constituição que ora discutimos.
Portanto, esta Casa deve enfrentar a questão, pelos
argumentos expostos não só por mim, mas por tan
tos quantos me antecederam, e o Plenário deve vo
tar favoravelmente ao destaque, pela supressão
dessas expressões, para que preservemos pelo me
nos a Saúde.

O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

OSR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem revi
são do omdor.) - Sr. Presidente, quero justificar mi
nhas últimas duas votações, que foram de acordo
com a orientação do meu partido.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SFt PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção a expressão destada. Vamos ouvir os Srs. Líderes.



03938 Quinta~feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 2000

Como vota o PSC? (Pausa.)
Come;> vota-.o-P-TN'? ~Pausa.)

Como vota o PHDBS? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.) O PPS vota "sim",

naturalmente.
Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?

(Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo sido
votado o principal, a preocupação do Deputado Pedro
Eugênio, que encaminhou em nome do PPS, é dar
um recado para a chamada bancada da saúde. O que
se pretende com este destaque é preservar o Fundo
Nacional de Saúde, cujos recursos provêm da CPMF.

Ao preservarmos o Fundo, mantemos a emenda
como foi votada. Retiramos apenas a expressão "ór
gão, fundo" e mantemos a vinculação à despesa. É
uma emenda para os deputados que compõem a ban
cada da saúde, que votaram a favor do principal, mas
que querem preservar o Fundo Nacional de Saúde.

O PCdoS vota "não", para retirar a expressão
"órgão, fundo".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O B[oco
PSB/PCdoB vota "não".

O PPS também vota "não". É preciso retificar no
painel.

Como votam os demais Uderes?
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o POT acompanha o voto
"não", no sentido de que tenhamos os fundos preser
vados, especialmente o Fundo Nacional de Saúde.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro vota "sim", pela manutenção do texto.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPST/PSL vota "não".

O SR. GERSON PÉRES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas vo
tam "sim".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi~

são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. GEºDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim", pela manutenção do texto.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim",
pela manutenção do texto.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim",
pela manutenção do texto.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!

a palavra.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos Srs.
Parlamentares que venham ao plenário, para que
possamos concluir o mais rápido possível a votação
deste destaque.

Sr. Presidente, aproveitando a benevolência de
V. Exl, registro que a ORU não retira um centavo de
qualquer fundo ou órgão. Ela desvincu[a momentane~

amente 20% dos recursos orçamentários votados
pela Casa e depois os devolve. No caso da Previdên
cia Social, além de devolvê-los, ainda destina a ela 30
bilhões previstos este ano: 10 bilhões para cobrir o
déficit do sistema geral de Previdência Social e 20 bi
lhões para cobrir o déficit do sistema de servidores
públicos. Não é verdade, portanto, que a DRU possa
retirar recursos dos fundos. Ela não acrescenta nem
retira um centavo. Apenas faz a desvinculação mo
mentânea de 20% dos recursos da União.

Hoje não há mais Fundo de Participação dos
Estados, Fundo de Participação dos Municípios, Fun
dos Constitucionais, salário-educação. Os recursos
são da União, de um Orçamento votado por n6s. Por
isso, não vejo por que esta matéria não possa ser vo
tada, para que o Governo tenha mais maleabilidade
na aplicação dos seus recursos, já que deve cumprir,
de acordo com a lei, rigorosamente, o que esta Casa
aprovou no Orçamento Geral da União.

O PFL vota "sim".
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, novamente, faço um apelo
aos Srs. Parlamentares do PSDB no sentido de que
permaneçamos todos em plenário, pois, logo após
esta votação, haverá mais três votações nominais.
Concluiremos, assim, a votação da Desvinculação de
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Receitas da União. Permanecendo em plenário, esta
votação será concluída muito mais rapidamente.

Aproveito para reiterar o voto "sim" do PSDB
nesta importante matéria.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo aos
Srs. Deputados no sentido de que permaneçam em
plenário. Os encaminhamentos têm sido rápidos.
Assim, poderemos votar com mais agilidade, termi
nando logo a pauta de hoje. Peço a S. Ex!!! que não se
desloquem para fora do plenário, porque os encami
nhamentos têm sido poucos e ligeiros, permitin
do-nos votar os próximos três itens rapidamente.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo encami
nha o voto "sim", pela manutenção do texto. Solicito
aos Parlamentares que permaneçam em plenário,
para podermos rapidamente encerrar esta importante
votação da Desvinculação de Receitas da União.

O Governo encaminha o voto "sim", Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. PEDRO CORRÊA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. PEDRO CORRê:A (PPB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei conforme a orientação de meu partido.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex!! um
pouco mais de tolerância, para que possamos atingir
o quorum.

Na votação anterior, Sr. Presidente, votaram 480
Srs. parlamentares. Não é possível que só 423 votem
agora. É importante que todos votem, para que a deci
são seja mais representativa da vontade da Casa.

Faço apelo aos Parlamentares no sentido de
que venham 10 plenário e aqui permaneçam, para
que possamos concluir o mais rapidamente possível
a votação desta importante matéria.

Por isso, o PFL recomenda o voto "sim", Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário, pois estamos em
processo de votação nominal. Logo mais vou encerrar
a votação.

O SR. Gl.YCON TERRA PINTO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. GlYCON TERRA PINTO (PMDB - MG.
Sem revisão cio orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com o PMDB.

O SR. CI.EUBER CARNEIRO (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei conforme a orientação de meu partido.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas úl
timas votações, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. GERSON PÉRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PBESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. GERSON PÉRES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, convidamos nossos
companheir08 para que venham ao plenário votar, a
fim de que possamos sair mais cedo. Hoje jogam
Brasil e Venezuela.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. FUCARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - O Governo encaminha o voto
"sim", Sr. Presidente.

Solicito aos Parlamentares que compareçam ao
plenário e aqui permaneçam, porque temos mais três
votações nominais ainda hoje.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
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o SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos encerrar a
votação. Já votaram 460 Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
cerrar a votação.

Ainda há deputados votando?
Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado:

VOTARAM

Sim 333
Não 133
Abstenções 00
Total 466

~ mantida a expressão. Destacada.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 85199 - DVS N° 1 
EXPRESSÃO "ÓRGÃO, FUNDO"

Início Votação: 2610112000 20:26
Fim Votação: 2610112000 20:40

Resultado da Votação
Sim 333
Não 133
Abstenção O

Total da Votação 466

Art. 17 1

Total Quorum 467

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer ·17:38

Orientação
PR·Sim
PSDB·Sim
PMDB·Sim
PT- Nlo
PPB-Sim
PTB-Slm
PDT· Não
PSBIPCDOB • Não
PUPSTIPSL • Não
PPS - Não
GOV•• Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
A1ceste Almeida PMOB Sim
Almir Sá PPB Sim

FrancIsco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim

Robério Araújo PL PUPSTJPSL Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Sadu Picanço PSOB Sim
Or. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Não
Fátima Pelaes PSDB Sim
] .,' ~. , ' '1 f'- PMDB "',,"'"''1\ •
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARA
Anivaldo Vale PSOB Sim

Babá PT Não

Deusdeth Pantoia PFL Sim

Elcione Barbalho PMOB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Não

Jorge Costa PMDB Sim

José Priante PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSDB Sim

Nilson Pinto PSOB Sim

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Sim

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSOB Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Femando PPB Sim

Paudemey Avelino PFL Sim

SilasCêmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSBlPCI)OB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurfpedes Miranda PDT Não

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSDB Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL Sim

JoãoTota PPB Sim

José A1eksandro PFL Sim

Márcio Bittar PPS Não

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSDB Sim

Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
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Partido Bloco Voto

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTS Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMDS Não

Igor Avelino PMDS Não

JoAo Ribeiro PFL Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo MourAo PSOS Sim

Total Tocantlne: 7

MARANHlo
AlbériCO FUho PMOB Sim

Antonio Joaquim Ar1IIiIo PPB Sim

Casar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Francisco Coelho PFL Sim

GastA0 Vieira PMDB Sim

Joio Castelo PSOS Sim

José Antonio PSS PSBIPCDOS Não

Mauro Fecury PFL Sim

Naiv8 Moreira POT Não

Nk:eLobAo PFL Sim

Paulo Marinho PFL Sim

Pedro Femandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PST PLlPSTIPSL Sim

Roberto Rocha PSOS Sim

5ebestilo Madelra PSDS Sim

Total Maranhlo: 1.

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDS Sim

Almeida de Jesus PL PUPSTIPSL Não

Anlbel GomeI PMDB Sim

Antonio Cambnll8 PSOS Sim

AntOnio José Mola PMDB Sim

Amon Bezerra PSDB Sim

Eunlcio OIiYe1n1 PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSBIPCOOB Não

José Linharea PPS Sim

José Pimentel PT Nl1lo

Léo AlcAntanl PSDB Sim

Manoel SaIvlano PSOS Sim

Mauro BenevldeI PMOB Sim

Moron; Torgan PFL Sim

Pinheiro Landim PMDS Sim

Raimundo GomeI de M8Ioe PSDS Sim

Rommel Feljó PSDS Sim

Sérgio Novais PSB PSBIPCOOB NAo

Ubíratan Aguiar PSDS Sim

VlC8l'lte Arruda PSOS' Sim

Total CIIIá : 20
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Partido Bloco Voto

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 PMOB Sim

WelJington Dias PT Não

Total Piaui : 10

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

Laire Rosado PMOB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

Múcio Sá PMDB Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abílio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMOB Sim

Damião Feliclano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim MoraiS PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leilão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo Rique PSDB Sim

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Não

Djalma Paes PSB PSBIPCDOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Ferro PT Não

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não

Inocêncio Oliveira ,PFl Sim

Joaquim Francisco PFl- Sim

Joel De Hollanda PF:L - Sim

José Chaves PMDB Sim

José Múcio Monteiro PFL - Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus PST PUP~~TIPSl Não

Osvaldo Coelho PFl Sim
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Partido Bloco Voto

PERNAMBUCO
Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS NAo

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim

Givaldo CarimbA0 PSB PSBlPCDOB NAo

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

JolloCaldas PL PUPSTIPSL Sim

José Thomaz NonO PFL Sim

Luiz Dantas PST PUPSTIPSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Nao

Total Alagou: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonêncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMOB Sim

José Teles PSDB Sim

Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB NAo

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
AroIdo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMOB Sim

Félíx Mendonça PTB Sim

FrancistOnio Pinto PMDB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Sim08s PT Nao

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSBlPCDOB NAo

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT NAo

JoAo Almeida PSOB Sim

JoAoLeAo PSDB Sim

Jonival Lucas JunKw PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lamanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Mário Negromonte PSOB Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro lrujo PMDB Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavígne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 35

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
Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSOB Sim
Oanilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB' Sim
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Não
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Joao Fassarella PT Nao
Joao Magno PT Não
José MilitA0 PSOB Sim
Júlio Delgado PMDB Não
Lael Varella PFL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira PMDB Não
Mário de Oliveira PMOB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Não
OdelmoLeão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Osmânio Pereira PMOB Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não

Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Não

Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Não

Total Minas Gera. : 48

EsplRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim

Marcus Vicente PSDB Sim

Max Mauro PTB Não

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB Sim

Rita Camata PMDB Não

Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcione Alhayde PPB Sim

Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não

Alexandre Santos PSDB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carfos Biscaia PT Não

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Não

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Não

Carfos Santana PT Não

CelsoJacob PDT Não

Comélio Ribeiro PDT Não

Coronel Garcia PSDB Sim

Dr. Helena PSDB Sim

EberSilva PDT Não

Eduardo Paes PTB Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV Não

Fernando Gonçalves PTB Sim

Francisco Silva PST PUPSTIPSL Não

lédio Rosa PMDB Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdeB PSB/PCDOB Não

Joao Mendes PMDB Sim

Jorge Wilson PMDB Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim

Luís Eduardo PDT Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Não

Mareio Fortes PSOB Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não
Milton Temer PT Não

Miriam Reid PDT Não

Miro Teixeira PDT Não

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não

Paulo Feijô PSOB Sim
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 Não

Total Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Alberto Mourão PMDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não

A1o;zio Mercadante PT Não

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Antonio Palocei PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

AryKara PP8 Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não

Celso Giglio PT8 Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Volpi PSDB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PUPST/PSL Não

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Evilásio PSB PSBfPCDOB Não

Dr. Hélio PDT Não

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Não

Fernando Zuppo PDT Não

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelli PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Genolno PT Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
José indio PMDB Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghin; PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbierí PMDB Não
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzolni PT Não
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Grazlano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 63

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Munia Domingos PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Tetê Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PSDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 7

GoIÁs
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P,artido Bloco Voto
GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB NAo
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL
Ben·Hur FerreIra PT Nao
João Grandao PT Não
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Não
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul : 7

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim

AIrton Roveda PFL. Sim

AIex CanZian/ PSDB Sim
Basilio VHlani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Speraflco PPS Sim

Or. Rosinha PT Não
FláVIoAms PSDB Sim

Gustavo Fruet PMDB Não

Hermes Parcianello PMDB Sim
Irls Simões PTS Sim

lvanlo Guerra PFL Sim

José Carlos Martinez PTS Sim
Luciano Plzzatto PFL Sim
Lul~ Carlos Hauly PSDB Sim

MárcIo Mat06 PT Não

Max Rosenmann PSDB Sim

Moacir Mlcheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim

Odlllo Balblnotti PSDB Sim
Oliveira Filho PPB Sim
Osmar 5errag11o PMDB Sim

Padre Roque PT Não
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS NIo
Wemer Wanderer PFl Sim

Total P..aná : 2e

SANTA CATARINA
AntOnio Cartos Konder Reis PFL Sim
Carfito Merss PT NAo
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMOB Não
Femando Coruja PDT NAo
Gervésio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choinacki PT Nilo
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon flDT Sim
Vicente Caropre80 PSD8 Sim

Total Smta cat.im1 : 11

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT NAo
Alceu Co/lares POT NAo
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB NAo
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcisio Perondi PMDB Sim
Enio Bacci PDT NAo
Femando Marroni PT NAo
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMOB Sim
Henrique Fontana PT NAo
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Nelson Marchezan PSOB Sim
Nelson Proença PMDB Sim
Osvaldo BioIchi PMDB Sim
Paulo José Gou. PL PUPSTIPSL Nilo
PaufoPaim PT Nlo
Pompeo de Mattos PDr Não
Roberto Argenta PHDBS Sim
Synval Guazzelll PMDB Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT NAo
Waldir Schmidt PMOB Sim
Veda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do SUl : 21
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O SR.PRESIDENTE (Michel Temer) - O Desta- ticular ou SE~ o mandam para a escola pública; se com-
que n2 2 foi retirado pelo autor. Passemos ao desta- prou um carro novo, se continuará pagando as pres-
que n2 3. tações; se é um trabalhador que tentou adquirir uma

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - moradia, se vai entrar no rol dos inadimplentes do
Sistema Financeiro da Habitação ou se vai continuar

- NIl 3 - pagando, deixando de comprar a cesta básica que
REQUERIMENTO DE DESTAQUE sustenta seus filhos. Um pai responsável, sério, de-

(Bancada do PT) fende, em primeiro lugar, a manutenção da qualidade
de vida ou a preservação dessa condição para sua fa-

Senhor Presidente, mília, é óbvio; defende a cesta básica de sua família,
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 211 do a compra no final do mês com uma certa qualidade.

Regimento Interno, destaque para a votação em se- Até reduzirá essa qualidade, se necessário for, mas
parado da expressão "e contribuição sociais", cons- dará prioridade a isso, e passará a ser inadimplente
tante no art. 76, proposto pelo art. 12 da redação para junto ao Sistema Financeiro da Habitação e a ter che-
o segundo turno da Proposta de Emenda à Constitui- ques pré-datados não pagos na praça. Não é à toa
ção n2 85, de 1999. que as associações comerciais acusam um aumento

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. - da inadimplência dos cheques nos períodos de difi-
Walter Pinheiro, Vice-Uder do PT. culdades da conjuntura econômica. Tem sido assim

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO- Sr. Presidente, eternamente, e um pai responsável faz isso, sem ne-
peço a palavra pela ordem. nhuma dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! Agora é a hora, a partir de uma proposta do
a palavra. Executivo que consideramos irresponsável, para po-

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Sem der tratar só da questão do déficit fiscal, do paga-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, são 334 votos. mento dos juros da dívida externa, de a Câmara dos

Muito obrigado. Deputados - quem sabe? - refletir um pouco sobre
isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Professor Luizinho para en- O que propõe o nosso destaque? Que retiremos
caminhar a votação da matéria. da desvinculação de receitas da União, única e exclu-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT _ SP. Sem sivamente, as contribuições sociais; que elas não
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, estamos deba- possam compor a base da desvinculação de receitas.
tendo, há um bom tempo, a Desvinculação de Recei- Essa é uma opção.
tas da União, e vários argumentos, posicionamentos No destaque anterior, apresentado pelo PPS, o
e encaminhamentos já foram feitos. fundo da saúde, por exemplo, era uma opção. Há mais

Contrapus-me ao que o nobre Deputado Luiz uma oportunidade de as S~ e os Srs. Deputados dize-
Carlos Hauly havia dito, no encaminhamento da ori- rem ao Governo que ele pode, na sua ânsia, na sua vo-
entação de sua bancada, com relação à insanidade racidade, pagar essa dívida, mas que não pode fazê-lo
que o PT tem, na sua opinião, de estar sempre que- com as c:ontribuições sociais arrecadadas pelo conjunto
rendo fazer o calote: "Ao calote! Ao calote! Ao calote!" do povo brasileiro, para que esses recursos possam
Contrapomo-nos com argumentos, dizendo que ql,Je- dar conta, no mínimo, do déficit social existente em
ríamos discutir. Às vezes, há necessidade de se ter nosso País, porque é a opção.
calote; outr~s vezes, há necessidade de se ter a Nós, do PT, achamos que temos, primeiro, de
opção de pagamento. Temos, ao fazer a opção, de de- ,'dar conta do déficit social. Devemos atacar o déficit
cidir se vamos pagar a escola ou a reforma da casa, ' social, na medida do possível, na contraposição de
comprar uma geladeira ou um carro, ou se vamos negociação e de renegociação, e inclusive, se neces-
simplesmente comprar a cesta básica do mês. Esta é sário, dizer que se suspende, momentaneamente, o
uma regra normal. "que está em dívida, o que deverá ser pago - como

O País vem vivendo a angústia da recessão, do '-Cleve fazer um pai quando está sem emprego, sem
desemprego, da perda de renda do povo brasileiro. condiçôes de pagar a escola, a prestação do carro ou
Essa era uma decisão que as famílias tinham de to- a comida; ele faz sua opção, sendo responsável pela
mar constantemente. Os pais de família de classe preservação da vida de sua família. É esse posiciona-
média têm de decidir se mantêm o filho na escola par· mento que exigimos aqui.
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Por isso, solicitamos dasS~ e dos Srs. Deputados
que, para o bem do povo brasileiro, para o cumpri
mento de nossas responsabilidades com o déficit so
cial histórico, em relação ao povo brasileiro, votemos
"não"à manutenção dessa expressão no texto eque a
Desvinculação de Receitas da União continue incidin
do sobre as contribuições sociais.

É este o encaminhamento que fazemos, pedin
do que, na avaliação, na eterna contraposição de ar
gumentos e de exemplos, V. Ex!' reflitam sobre isso,
neste momento, e votem "não" - portanto, retirando
as contribuições sociais da desvinculação de recei
tas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "não".

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei "sim".

A SRA. ANA CATARINA (PMDB - RN. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a expressão destacada. Como votam o PV, o
PPS, o Bloco Parlamentar PLlPSTIPSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (BlocoIPL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje, pela
manhã, fizemos uma bela sessão em prol dos apo
sentados; mas agora estamos realizando outra que
os está prejudicando.

Encaminhamos o voto "não" por entendermos
que o problema da Previdência é grave. O Governo
não deveria desvincular recursos dela.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PSB/PCdoB?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (BlocoIPSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na sessão
solene de hoje pela manhã, em comemoração ao Dia
Nacional dos Aposentados e Pensionistas, deputados
dos vários partidos com assento nesta Casa assoma
ram à tribuna para afirmar o compromisso de lutar pe
los direitos sociais da população, sobretudo da popu
lação trabalhadora, da que já está aposentada ou
submetida a uma situação de carência.

Dentre esses deputados, Sr. Presidente, esta
vam alguns da base de sustentação do Governo. Está
na hora de esses deputados darem coerência a seus
discursos vibrantes, ardorosos e entusiásticos, votan
do a favor desse destaque que preserva as contribui-

ções sociais, para que não haja cortes nas verbas
destinadas à saúde, à assistência social, ao atendi
mento à criança e ao adolescente e à população ido
sa.

Não devem ser tirados recursos da Previdência
Social nem da saúde, em face do quadro de absoluta
gravidade em que se encontra a saúde pública brasi
leira. Se se quer dar coerência aos discursos feitos na
manhã de hoje, na tribuna da Casa, deve-se votar a
favor desse destaque, para retirar do texto as contri
buições sociais.

Além do mais, Sr. Presidente, há vários meses
não se fala em outra coisa, no Congresso Nacional,
com ampla repercussão na sociedade, senão no
combate à pobreza, na criação de fundos destinados
a atender apopulação carente, em situação de pobre
za absoluta.

Portanto, Sr. Presidente, vejo uma absoluta in
coerência nos discursos dos deputados diante dos
aposentados e pensionistas. Vejo também uma abso
luta incoerência entre o discurso oficial, diante dos
problemas do País, e a aprovação dessa emenda,
que retira 20% de recursos das contribuições sociais,
o que significa mais pobreza, mais doença e mais in
felicidade para a imensa maioria do povo brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente, o PSB e o PCdoB vo
tam "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votam
"não". Creio que V. Ex! se enganou.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Votam "não", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PPS?
O SR. PEDRO EUG~NIO (PPS - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o POT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda com o obje
tivo de salvar o projeto, queremos que as contribui
ções sociais saiam do texto. Apenas lembramos a lei
que votamos ontem, nesta Casa, a respeito da res
ponsabilidade fiscal. O parágrafo único do art. 82 diz:

"Os recursos legalmente vinculados à
finalidade especifica serão utilizados exclu
sivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso. "



o SR. AIRTON DIPP - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. AIRTON DIPP (POT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu
voto foi "não".

O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. RENILDO LEAL (PTS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu
',,-::' ,,:.'. ~ _:.;, ...L- ',,,p,,. .-,' . ;"1'4'-'. Bra3Heiro.

o SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr.
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em respeito à pa
ciência do Plenário, o PSOB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o assunto já está
devidamente esclarecido. O PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Governo?

O SR. RICARDO BARROS (PPS - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo reco
menda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar.

A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a vota
ção pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

po~o. '
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Estamos aqui, literalmente, desvinculando os O SR. DINO FERNANDES - Sr. Presidente,
recursos da contribuição social, daquilo que é mais peço a palavra pela ordem.
sagrado. Estamos, hoje, cometendo a maior irrespon- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
sabilidade fiscal do País, que é desvincular a receita a palavra.
da União das contribuições sociais e de tantas outras O SR. DINO FERNANDES (PSDB - RJ. Sem re-
áreas. visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-

Portanto, se queremos, ainda, salvar este proje- ar, meu voto foi "sim".
to, vamos dizer "não" à inclusão das contribuiçõés so- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Temos
ciais e alterar pelo menos esta questão. apenas mais dois destaques. Vamos permanecer em

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como plenário e votar com a possível urgência.
vota o PTB? O SR.INOCtSNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
Ihista Brasileiro vota "sim", pela manutenção do texto. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SFl.INOC!NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
vota o PPB? revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo

O SR. GERSON PÉRES (PPB - PA. Sem revi- aos 81's. Parlamentares para que venham ao plenário
são'do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas vo- e aqui permaneçam, para que possamos concluir a
tam "sim" porque não é verdade - e não é verdade votação da DRU nesta noite. Faltam apenas duas vo-
mesmo - que vá haver desvinculação no setor da tações.

educação. Sr. Presidente, quero mais uma vez dizer que a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB DRU nem tira nem acrescenta recursos de qualquer

vota "sim", e o PT vota "não". Como vota o PMOB? natureza: apenas os desvincula momentaneamente e
os restitui. Portanto, não é verdade que retira recursos
da educação e da área social.

Com esse sentimento de dar maleabilidade ao
Governo Federal para a aplicação de seu orçamento,
que é votado por nós, o PFL recomenda o voto "sim".

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ext a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
meu voto foi "não".
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A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, - queremos garantir vida e tranqüilidade aos
peço a palavra pela ordem. que moram nos altos da cidade, em seus morros, que

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! caprichosamente recortam nossa paisagem;
a palavra. - queremos um porto que zele pelos que nele

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT _ SP. Pela or- trabalham, sem traí-los em nome de uma discutfvel
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- modernidade...
te, Sr!! e Srs. Deputados, a minha cidade completa Como se vê, essa senhora quatrocentona tem
454 anos no dia de hoje. Uma senhora mai&de quatro muitos problemas. Mas, por outro lado, tem grandes
vezes centenária, que comemora seu último aniver- condições objetivas e firme vontade em querer vencer
sário neste milênio com uma série de desafios a se- cada um deles espelhados nos rostos de todos os
rem vencidos. santistas, de nascimento ou de opção, que querem

Um pouco mais nova que o nosso País, teve um construir um futuro fraterno para todos.
importante papel na sua construção. Foi nela, verda- Santos, lamentavelmente, perdeu o posto de re-
deiramente, que começou a colonização do Brasil. ferência nacional na saúde e de referência internacio-
Entre o mar e a muralha, desenvolveu-se como povo- nal na saúde mental. Mas, de qualquer maneira, seu
ado até tornar-se o maior porto da América Latina. povo anseia por qualidade de vida, principalmente
Desde cedo foi um lugar de chegada e de partida, quando a região está novamente submersa, devido
acolhendo a todos que por ela procuravam, cuidando às grandes tempestades que se abatem sobre ela.
de seus doentes e oferecendo repouso para os que A população de minha cidade espera um futuro
iriam enfrentar a escalada da serra. tranqüilo, em que a fraternidade esteja presente.

Foi nela, também, que chegaram os primeiros Feliz aniversário, Santos!
imigrantes italianos, japoneses e espanhóis, que vie- O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
ram fazer a América no Brasil. A Hospedaria dos Imi- a palavra pela ordem.
grantes, em Santos, foi o primeiro endereço de milha- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
res dessas pessoas, um sfmbolo de uma época. a palavra.

Graças à miscigenação que ocorreu desde os . O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
primórdios de Brás Cubas, seu fundador, somos co- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-
nhecidos como a Terra da Caridade e da Liberdade. lamentar PSBlPCdoB orienta sua bancada a votar
Lutamos contra a escravidão, tivemos nosso quilom- "não", para agir de forma mais conseqüente com a in-
bo e também Quintino de Lacerda. Fomos considera- teligência do povo brasileiro.
dos a Cidade Vermelha, a Barcelona Brasileira, por Querer passar para a opinião pública que essa
conta do movimento sindical forte e pujante que sem- desvinculação de receitas é só uma brincadeira, caro
pre tivemos. Deputado Fernando Gabeira, porque vamos de-

Uma Cidade rebelde, que sempre lutou contra volvê-Ias, não tem qualquer lógica. É completamente
os que pretendiam, à força, calar os trabalhadores. O absurdo querer passar isso para a opinião pública.
navio Raul Soares tornou-se testemunha do fato Sr. Presidente, devo acrescentar que, se os de··
quando, no Golpe de 1964, fundeado na bafa de San- putados quiserem engolir esse tipo de argumento, em
tos, virou um navio-prisão. função da liberação de recursos para seus Estados e

Mas, nesta virada de milênio, nossa cidade bri- de outras formas de pressão, é até aceitável; mas pre-
ga por outros motivos: tender passar para a opinião pública que estamos vo

tando uma desvinculação de recursos que posterio"-
- queremos romper o ciclo nefasto que desem- mente serão devolvidos, não o é!

pregou milhares de trabalhadores; Não se preocupe, Deputado Gerson Peres:
- queremos dar um futuro para os nossos ja- aprovaremos a desvinculação e, posteriormente, o

vens, que caminham sem esperança; Governo devolverá os recursos. Ou seja, ele vai desti-
- queremos que as polfticas sociais, que outrora' ná-Ios para a educação, a saúde e a assistência soci-

foram a nossa marca registrada, sejam resgatadas: ai; apenas haverá um pequeno ágio, de uns vinte bi-
na saúde, na educação, na habitação, no meio ambi- Ihões de reais.
ente, na cultura, no transporte, na segurança, no Estão brincando com a inteligência do povo. É
combate às epidemias e à AIDS, no respeito à saúde inaceitável convocar extraordinariamente 513 depu-
mental- enfim, na qualidade de vida como um todo; tados para urna brincadeira de faz-de-conta: "desvin-
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culem os recursos que, amanhã, eu os devolvo". Isso
serve apenas para o Presidente da República poder
dizer que liberou o dinheiro para tais e tais áreas.
Como disse, é completamente descabido e inaceitá
vel. Não podemos brincar dessa forma com a inteli
gência do povo brasileiro.

Aliás, devo acrescentar que a própria mídia na
cional tem feito esse jogo baixo com a população do
País.

OSR. ANTONIO FEIJÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Anto
nio Feijão, na votação anterior, votou com o partido.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de saudar minha terra natal, que completa
454 anos. Santos, grande porto brasileiro, recebeu
muitos imigrantes; foi pioneiro na utilização de bon
des e da luz elétrica; foi o centro da economia cafeei
ra e impulsionou a industrialização; etem um time de
futebol espetacular, orgulho desta Nação, bicam
peão do mundo: o glorioso Santos, alvinegro da Vila
Belmiro.

Quero saudar nossa cidade, que vive hoje um
momento difícil, com as inundações e as enchentes.
Nessa celebração, quero também chamar a atenção
dos deputados para que pensem bem nesta votação,
porque as dificuldades pelas quais esse Município
passa não são diferentes das que enfrentam outras
cidades do Brasil, e muitos aqui estarão disputando
eleições este ano ainda, daqui a seis meses. É difícil
imaginar que as cidades possam passar sem recursos
para a área da saúde, que vai perder 1 bilhão e 800
milhões reais; para a educação, que perde 3 bilhões e
100 milhões de reais; e, enfim, para a Previdência So
cial, para o seguro-desemprego, para o Fundo de
Amparo ao Trabalhador, um Instrumento essencial de
qualificação profissional e de financiamento dos des
protegidos.

Portudo isso, parabenizo Santos. Lamento a vo
tação que tivemos na noite de hoje, mas vamos conti
nuar tentando. Faltam dois destaques. Quem sabe
não terminamos esta noite tendo alguma coisa acele
brar, além do aniversário dessa querida grande cida-

de, dessa referência histórica que é Santos, minha
terra natal?

O SR. GERSON PÉRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR.. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll

a palavra.
O SR. GERSON PÉRES (PPB - PA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição insiste
em argumentos que não prosperam. Essa desvincula
ção não afeta, absolutamente, a seriedade da aplica
ção do recurso, visto que ela passa pela fiscalização
da própria Câmara, por ocasião da aplicação orça
mentária. E~ aí que está todo o mecanismo.

Essa vinculação, ademais, é temporária. Esta
mos dando uma colaboração responsável e consci
enciosa a um Governo também responsável. Este é o
nosso ponto de vista.

Quando, a princípio, analisamos esta matéria,
acreditamc)s que os 20% seriam arbitrariamente apli
cados pel() Executivo. Mas não: todos esses recursos
passarão pela fiscalização do Congresso. Os Srs.
Deputados que estão preocupados com essa distri
buição terão aoportunidade de examinar sua destina
ção e, depois, a sua aplicação, na Comissão de Orça
mento e Fiscalização. Basta perder tempo e estudar a
matéria para verificar se o Governo cumpriu ou não o
que aqui estamos votando hoje.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo encami
nha o voto "sim" e pede aos Srs. Parlamentares que
permaneçam em plenário, para acelerarmos a vota
ção.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a pa,lavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, cerca de 420 Parla
mentares têm permanecido em plenário e votado ra
pidamente. Mas há uns 50 Deputados que, por algu
ma razão, estão saindo. Então, quero fazer a esses 50
Parlamentares um apelo no sentido de que, em res
peito aos 420 que aqui têm ficado, também permane
çam junte) conosco no plenário.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Atendam
ao apelo do nobre Deputado Moroni Torgan. Vamos
perm~necer em plenário.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en·
cerrada a votação.

Anuncio o resultado:
VOTARAM
Sim 331
Não 137

Proposiçlo: PEC N° 85/99 • DVS N° 3 
EXPRESSÃO" E CONTRIBUIÇOES
SOCIAIS"

Inicio Votação: 2610112000 20:52
Fim Votação: 2610112000 21:02

Resultado da Votaei"
Sim 331
Nlo 137
Abatençlo O

Total da Votaçio 468

Art. 17 1

Total Quorum 469

Obstruçio O

Abstenções 00
Total 468
É mantida a expressão destacada. Prejudicado

o Requerimento de Destaque n2 4, no mesmo senti
do.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Presidiram a Votação: Michel Temer· 17:38

Orientação
PFL-Sím
PSDB·Sim
PMDB-Sim
PT·Não
PPB·Sim
PTB-Slm
PDT·Nio
PSBIPCDOB • Nio
PUPSTIPSL - Não
PPS·Não
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total ROI"lIima : 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTa Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Amvaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Não
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni QueIroz PDT Não
Jorge Costa PMDB Sim
Josué Bengtson PTS Sim
Niclas Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Remido Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim
Átila Lins PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTS Sim
Vanessa Grazzlotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTS Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PFL Sim
Márcio Bitiar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
DarcI Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Não
Igor Avelino PMDB Não
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarildo PP8 Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PP8 Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PM08 Sim
João Castelo PSOB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 18

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não
Anfbal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSOB Sim
Antõnio José Mota PMDB Sim
Amon Bezerra PS08 Sim
Eunício Oliveira PM08 Sim
Inácio Arruda PCdoS PSBIPCDOB Não
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSD8 Sim
Manoel Salviano PS08 Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
SérgiO Novais PSB PSBIPCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSOB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAul
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Partido Bloco Voto
P/Auf
Atila Lira PSOB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMOB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themlstocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Não

Tota. Piaui : 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
MúcioSá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grand. do No.... : 8

PARAfBA
Armando Abllio PMDB Sim
AvenzoarArruda PT Não
Cartos Dunga PMDB Sim
Damião Feliciano PMOB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo LeiUio PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PSOB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraiba: 11

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS Não
DjalmaPaes PSB PSBIPCDoa Não
Eduardo Campos PSB PSBlPCDOB Não
Femando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hol/anda f)Fl Sim
José Chaves PMOB Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PLlPSTIPSL. Não
Osvaldo Coelho PFl Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMOB Sim
Sérgio Guerra PSOB Sim

Total Perlllmbuco : 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo CarimbA0 PSB PSB/PCOOB Não
Helenildo Ribeiro PSOB Sim
João Caldas PL PUPST/PSL Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Oantas PST PUPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMOB Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagc.. : 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
Augusto Franco PSOB Não
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMOB Sim
J08éTeles PSOB Sim
Pedro Valadares PSB PSBIPCOOB Não
Sérgio Reis PSOB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMOB Sim
Félix Mendonça PTB Sim
FrancistOnlo Pinto PM08 Sim
Geddel Vieira Lima PMOB Sim
Geraldo SimOes PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoS PSBlPCOOB Não
Jairo Cameiro PFL Sim
JoAo Almeida PSOB Sim
JoAo Leão PSOB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSOB Sim
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'Partido Bloco Voto
BAHIA
Nelson Pel/egríno PT Não

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB Sim

Reginaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Urslcino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 34

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

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não

Carlos Mel/es 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 Dlniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Não

Glycon Terra Pinto PMDB Sim

Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetti PPB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

João Fassarel/a PT Não

João Magno PT Não

José Militão PSDB Sim

Júlio Delgado PMDB Não

Lael Varella PFL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Não

Maria do Carmo Lara PT Não

Maria Elvira PMDB Sim

Mário de Oliveira PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Não

Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires PDT Não

Osmânio Pereira PMDB Sim

Paulo Delgado PT Não

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSOB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMOB Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Não
Silas Brasileiro PMOB Sim
Virgllio GUimarães PT Não
Vittorio Medioli PSOB Sim
Walfrido Mares Guía PTB Sim
Zaire Rezende PMOB Não

Total M/nu Gerais: 49

EspfRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB SIm
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSOB Sim
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB Sim
Rita Camata PMDB Não

Total Esplrito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Alexandre Santos PSOB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Não
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Não
Comélio Ribeiro PDT Não
Coronel Garcia PSOB Sim
Oino Fernandes PSDB Sim
Dr. Helena PSDB Sim
EberSilva POT Não
Eduardo Paes PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando G.belra PV Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PST PUPST/PSL Não
lédlo Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Sim
JorgeWllaon PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Luis Eduardo PDT Não
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB Sim
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PDT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo Feijó PSDB Sim
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 Não

Total Rio de Janeiro; 45

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizlo Mercadante PT Não
André Benassl PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandlr PSDB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSOB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
OeVelasco PSL PUPST/PSL Não
Delfim Netto PPB Sim
Or. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo POT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
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Partido Bloco Vote?
SÃO PAULO
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Genoíno PT Não
José Indio PMDB Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghínl PSDB Sím
Lamartlne Posella PMDB Não
LUIZ Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Não
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Não
Salvador Zimbald, PSDS Sim
Sampaio DÓrla PSDB Sim
SilvIo Torres PSDS Sim
Teima de Souza PT Não
Xico Grazlano PSDB Sim
Zulalê Cobra PSDS Sim

Total São Paulo: 63

MATO GROSSO
Celclta Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDS Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PSDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Disbito Federal: 7
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GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto TeixeIra
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
VilmarRocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL
Ben·Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul : 7

PARANÁ
Affonso Camargo
Airton Roveda
A1ex Canziani
Basílio Víllani
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
FlávioAms
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivania Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Od/lio Balbinolti
Oliveira Filho
Osmar 8erraglio
Padre Roque

Partido

PMDB
PMOB
PMDB
j:)SOB
PSOB
PSOB
PSDB
PMOB
PMDB
PMOB
PMOB
PT
PPB
PFL
PFL
PMOB

PT
PT
PMDB
PSOB
PTB
PFL
PMOB

PFL
PFL
PSOB
PSOB
PSOB
PPB
PT
PSOB
PMDB
PMOB
PTB
PFL
PMOB
PTB
PFL
PSOB
PT
PSOB
PMOB
PPB
PSOB
PPB
PMOB
PT

Bloco Voto

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Não
Wemer Wanderer PFL Sim

Total P.aná : 27

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carllto Merss P'T Não
Edinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMOB Não
Femando Coruja POT Não
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzon POT Sim

Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa cat.ina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não

Airton Oipp POT Não

Alceu Collares POT Nao

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Não

Cezar Schirmer PMDB -Sim

Enio Bacci POT Não

Femando Marron; PT Não
Fetter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto PMOB Sim

Henrique Fontana PT Não

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Marcos Rolim PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim

Nelson Marchezan PSOB Sim

Nelson Proença PMOB Sim

Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPSTIPSL Não

Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos POT Não

Roberto Argenta PHOBS Sim
Synval Guazzelli PMOB Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Não

Waldir Schmidt PMDB Sim
Waldomiro Fíoravante PT Não

Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 27
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

-N!!5-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2º do

Regimento Interno, destaque para a votação em se
parado da expressão "ou que vierem ser criados no
referido período, seus adicionais e respectivos acrés
cimos legais", constante no art. 76, proposto pelo art.
1º da redação para o segundo turno da Proposta de
Emenda à Constituição nº 85, de 1999.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer).- Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a minha votação
saiu invertida no painel. Votei de uma forma e saiu de
outra. Quero deixar registrada a minha manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica re
gistrado nos Anais o voto de V. Ex!!.

Vamos ouvir os Srs. Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Nelson Pellegrino para en
caminhar a votação da matéria.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, esta Casa está vo
tando uma emenda constitucional que permite ao Go
verno Federal desvincular da área social recursos da
ordem de 20 bilhões de reais. Este Congresso está
dando um grande cheque em branco ao Poder Executi
vo, e nossa emenda visa, nada mais nada menos, res·
tabelecer uma das poucas prerrogativas que esta
Casa tem, pois o Governo não só pede autorização a
este Parlamento para desvincular recursos específi
cos, como também quer, segundo a expressão desse
texto, desvincular outros impostos que venham a ser
criados, seus adicionais e referidos acréscimos legais.

Acho um absurdo a Câmara dos Deputados dar
um cheque em branco dessa natureza ao Executivo,
qualquer que seja ele. É importante lembrar que essa
emenda se projeta além do Governo Fernando Henri
que Cardoso. Nossa emenda propõe retirar essa ex
pressão, para que impostos futuramente criados,
seus adicionais e respectivos acréscimos legais não
venham a ser objeto da desvinculação.

Esta Casa debate, neste momento, um projeto
de combate àpobreza, que poderá até criar novos im
postos. Pelo dispositivo da DRU, o Governo poderá
também invadir esse imposto a ser criado, ou imposto
de solidariedade, etambém outros impostos futuros.

Portanto, não é possível a Câmara dos Deputados
abrir mão de sua prerrogativa de avaliar, ano a ano,
no período eeitabelecido na emenda, a possibilidade
de prorrogar ou não essa autorização para o Executi
vo. Aliás, o Executivo pede não só autorização para
desvincular fI:lcursos da área social, como também
que o Congrelsso Nacional lhe permita invadir recur
sos futuros. É inadmissível a Câmara dos Deputados
não perceber a armadilha inserida nesse dispositivo.
Estamos querendo salvaguardar o Congresso Nacio
nal. Esta Casa não pode dar ao Poder Executivo esse
cheque em branco, porque poderá estar criando, no
futuro, novas receitas para a área social- receitas es
sas que não são necessárias para aquilo que o Go
verno alega.

Se o Governo propõe a DRU nos limites estabe
lecidos e declara que a medida é necessária para o
equilíbrio de suas contas, por que quer desvincular
receitas que eventualmente podem vir a ser criadas
por esta Casa?

Portanto, apelamos às Sr!! e aos Srs. Deputados
no sentido di:! que votem afavor desse destaque, para
salvaguardar a Câmara dos Deputados e evitar que o
Congresso Nacional dê um cheque em branco ao
Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a expressão destacada. Como votam os Srs. lí
deres?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota com a
emenda: "níio".

O SR. PEDRO EUG~NIO (PPS - PEr Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar/PL vota "não".

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
apalavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei a Liderança.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço ~ palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJl Teríamos, então, apenas mais esta votação,
a palavra. pois os destaques subseqüentes, de n2! 6 e 7, fica-

o SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF. riam prejudicados.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de Nesta votação, a Liderança do PTB recomenda
um minuto para dar uma explicação concreta, neste o voto "sim", pela manutenção do destaque.
caso. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lamento

Estamos autorizando o Governo a utilizar de ou- informar a V. ExA que, na verdade, esse destaque é
tro modo contribuições sociais, que são para ser apli- mais abrangente. É possível que um deputado enten-
cadas exclusivamente na área social. Na verdade, da que, nesta abrangência maior, ele não tem concor-
contribuição social se aplica no mesmo ano, bastam dância; mas, com uma abrangência menor, sim.
noventa dias. É oneroso, é extremamente regressivo, Portanto, fica mantido o Destaque nQ 6, porém
é um imposto que só se delega para ter uma retribui- prejudicado o de nl! 7.
ção social. Como vota o PPB?

Estamos abrindo mão disso. Votamos a CPMF O SR. GERSON PÉRES (PPB - PA. Sem revi-
para a saúde, mas está sendo desviado 1,6 bilhão. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
Como isso não basta, o Governo quer utilizar também O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
as futuras contribuições sociais, o que é um desres- vota o PT? (Pausa.)
peito, uma agressão, uma violência ao Congresso Vota "não".
Nacional, que não pode autorizar uma coisa dessas. Como vota o PMDB?

Primeiro, já estamos autorizando a utilização da O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem
contribuição social para fins diversos, o que contraria revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
a Constituição, que no art. 167, inciso XI, diz ser veda- pela manutenção do texto: "sim".
da utilização diferente desse recurso. Não contentes O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
com isso, vamos autorizar futuras contribuições? vota o PSDB?

Faço um apelo no sentido de que pelo menos as O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem revi-
futuras contribuições não estejam vinculadas ao pa- são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
gamento de dívidas ou a qualquer outro fim que não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
seja exclusivamente o benefício social. vota o PFL?

O Bloco PSB/PCdoB vota "não". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim",

vota o PDT? pela manutenção do texto.

O SR. FERNANDO CORUJA (pOr - SC. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que re-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não". comenda a Liderança do Governo?

O SR. PRESIDENTE (Michel remer) - Como O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re-
vota o PTB? visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS _ RJ. Sem "sim", pela manutenção do texto.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós votamos pela O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
manutenção do texto, mas faço uma consulta a V. Ex'. dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
O Destaque nl! 5 diz respeito à expressão "ou vierem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-

tema eletrônico.a ser criados no referido período, seus adicionais e
respectivos acréscimos legais". Os Destaques de nE! Está iniciada a votação.
6 e 7 referem-se à expressão "ou que vierem a ser Queiram seguir a orientação do visor de cada
criados no referido período". posto.

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que quem O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
não pode o menos não pode o mais. Nós estamos vo- palavra pela ordem.
tando o primeiro destaque, o mais abrangente, o mai- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll

ar. Há um segundo destaque, menor. Eu me lembro a palavra.
da lógica da Constituinte: palavra, expressão, artigo. O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re-
Estamos começando a votar pelo maior. Tenho a im- visão do orador.) - Sr. Presidente, lembro aos Srs.
pressão de que, dessa forma, elide-se o menor. Deputados que esta é a penúltima votação. Peço a to-
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dos que permaneçam no plenário, para agilizarmos
ao máximo a próxima votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Alguns
Uderes vieram me consultar sobre a possibilidade de,
logo após esta votação, apreciarmos em segundo tur
no a PEC sobre garantia do direito à moradia, cuja
unanimidade é absoluta. Se houver concordância de
todos os Líderes, poderemos votá-Ia - sem discursos,
naturalmente. Creio que avançaríamos muito.
(Palmas.)

OSR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos de acor
do, desde que os Srs. Líderes concordem em encami
nhar apenas "sim".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXO
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, há muito tempo ten
tamos inserir na pauta a prescritibilidade do contrato
de trabalho da zona rural, e sempre há alguma ques
tão a impedir a votação de tal matéria. O PPB só pode
concordar se V. Ex§ aquiescer em colocá-Ia em vota
ção na próxima terça-feira - se possível, na ordem
prioritária. Caso contrário, não poderemos continuar
no plenário aguardando decisão tão importante para
o Brasil como essa, que vai levar aos contratos da
zona rural a possibilidade de entendimento entre o
capital e o trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ra
zão V. Ex!! A Mesa se compromete com V. Ex!! e com
os Srs. Deputados a inserir essa matéria na pauta da
próxima terça-feira, em sessão extraordinária.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não há acordo na
bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto,
teremos mais duas votações nominais: a próxima ainda
é sobre a Desvinculação de Receitas da União; em se
guida, votaremos osegundo turno da PEC da moradia.

Peço aos Srs. Deputados que permaneçam em
plenário. Votaremos rapidamente.

O SR. MILTON MONTI- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. MILTON MONTI (PMOB - SP. Sem revi
são do orador,) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. GERSON PÉRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. GERSON PÉRES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Vamos votar. Não saiam do plenário,
Srs. Deputadl)s.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, apenas para escla
recer: além da votação do Destaque nl! 6, já que o de
n9 7 fica prejudicado, votaremos mais uma vez nomi
nalmente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votare
mos mais uma vez nominalmente por se tratar da
emenda constitucional que insere a moradia no capí
tulo dos direitos sociais.

O SR. A~CIO NEVES - Mesmo havendo acor
do e sendo matéria constitucional, precisa dos 308
votos?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Preci
samos dos 808 votos.

O SR. AÉCIO NEVES - É fundamental, então,
que todos permaneçamos em plenário, para se atin
gir o quorum necessário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será
uma votação rápida.

O SR, GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota
ção, o meu voto foi "não".

- O SR. PEDRO CANEDO (PSDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, votei de acordo com a orientação partidária.

O SR. GERSON PÉRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. GERSON PÉRES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar. Peço
aos Srs. Deputados que permaneçam no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Há 494 deputados
na Casa. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

Proposição: PEC Nó 85199 - DVS N° 5 •
EXPRESSÃO "OU QUE VIEREM A
SER CRIADOS NO REFERIDO PERío

Início Votação: 2610112000 21:11

Fim Votação: 26101/2000 21:18

Resultado da Votação
Sim 329
Não 135
Abstenção O

Total da Votação 464

Art. 17 1

Total Quorum 465

Anuncio o resultado:
VOTARAM
Sim 329
Não 135
Abstenções 00
Total 464
É mandita a expressão. Destacada.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Presidiram a Votação: Michel Temer· 17:38

Orientação
PFL·Sim
PSOB • Sim
PMDB·Sim
PT-Não
PPB·Sim
PlB·Sim
PDT.Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSTIPSL - Não
pps. Não
PV-Não
GOV.·Sim

Obstrução O

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Nao
Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
LUIS Barbosa PFL Sim
Robério AraújO PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Bedu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Nl!!o
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Amvaldo Vale PSDB Sim

Babá PT Não

Deusdeth Pantoja PFL Sim

Elcione Barbalho PMDB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Não

Jorge Costa PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSDB Sim

Nilson Pinto PSDS Sim

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDS Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPS Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não

Confúcio Moura PMDS Sim

Euripedes Miranda POT Não

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSDB 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

Márcio Bitiar PPS Não

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSDB Sim

Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8
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Partido Bloco Voto

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Oarcl Coelho PFL Sim

Igor Avelino PMOB Não

João Ribeiro PFL Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSOS Sim

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMOS Sim

Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPS Sim

FrancIsco Coelho PFL Sim

Gastão Vieira PMOS Sim

João Castelo PSOS Sim

José Antonio PSB PSS/PCOOB Não

Mauro Fecury PFL Sim

Neiva Moreira POT Não

Nice LobEio PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Sim

Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim

Roberto Rocha PSOS Sim

Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

Anibal Gomes PMOB Sim

Antonio Cambraia PSOB Sim

Antônio José Mota PMOB Sim

Amon Bezerra PSOB Sim

Eunício Oliveira PMOS Sim

InácIo Arruda PCdoS PSB/PCOOB Nl:io

José Unhares PPS Sim

José Pimentel PT Não

Léo Alcãntara PSOS Sim

Manoel Salviano PSOS Sim

Mauro Benevides PMOB Sim

Moroní Torgan PFL Sim

Pinheiro Landim PMOB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSOS Sim

Rommel Feijó PSDS Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Nao

Ubiratan Aguiar PSOB Sim

Vicente Arruda PSOB Sim

Total Ceará: 20

PIAU(
Átila Ura PSOS Sim



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 03973

Partido Bloco Voto

PIAuí
B.Sá PSDB Sim

Ciro NogueIra PFL Sim

Gessivaldo Isalas PMOB 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 Piaui: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMD8 Sim

Henrique Eduardo Alves PMDB Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

Laire Rosado PMD8 Sim

Lavoisier Maia PFl Sim

Múcio Sá PMDB Sim

Ney Lopes ~ PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFl Sim

Armando Abího PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PM08 Sim

Damião Feliclano PMDB Sim

DomIciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Não

Dja/ma Paes PSB PSB/PCOOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Ferro PT Não

InocêncIo Oliveira PFL Sim

Joaquim FranCISco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Não

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Não

Ricardo Fiuza PFL Sim
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Partido Bloco Voto

PERNAMBUCO
Salatiel Carvalho PMDB Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não

Helemldo Ribeiro PSDB Sim

Joi3o Caldas PL PUPST/PSL Sim

José Thomaz Nonó PFL Sim

LUIZ Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe : 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

COriolano Sales PMDB Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim

Félix Mendonqa PTB Sim

Franclstônlo Pinto PMDB Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabriellí PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PS8/PCDOB Não

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Não

João Almeida PSD8 Sim

João Leão PSD8 Sim

Jonival Lucas JUnior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSOB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Não

Nilo Coelho PSOB Sim
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Partido Bloco Voto

BAHIA
Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMOB Sim

Reglnaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSOB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

Antônio do Valle PMOB Sim

Aracely de Paula PFL Sim

BonifácIo de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não

Carlos Melles PFL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Damlo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Dlnrz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Não

Glycon Terra Pinto PMDB Sim

Hélio Costa PMDB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

João Fassarella PT Não

João Magno PT Não

José Militão PSDB Sim

Júlio Delgado PMDB Não

Lael Varella PFL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Não

Maria do Carmo Lara PT Não

Maria Elvira PMDB Não

Mário de Oliveira PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Não

Odelmo Leão PPB Sim

Olímpio Pires PDT Não

Osmânio Pereira PMDB Sim

Paulo Delgado PT Não

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel AnIZIO PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Saraiva Felipe PMOB Não

Sérgio Miranda PCdoB PSBlPCOOB Não

Sllas Brasileiro PMOB Sim

Virgllío Guimarães PT Não

Vittorio Medioli PSOB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMOB Não

Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSOB Sim

Feu Rosa PSOB Sim

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta PTS Sim

Marcus Vicente PSDB Sim

Max Mauro PTB Não

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSOB Sim

Rita Camata PMOB Não

Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Cardoso PSB PSBlPCOOB Não

Alexandre Santos PSDB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscala PT Não

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Não

BISpo Rodngues PL PUPSTIPSL Não

Carlos Santana PT Não

Celso Jacob POT Não

Cornélio Ribeiro POT Não

Coronel Garcia PSOB Sim

Dino Fernandes PSOB Sim

Dr. Heleno PSDB Sim

Eber Silva POT Não

Eduardo Paes PTS Sim

Eurico Miranda PPS Sim

Fernando Gabeira PV Não

Fernando Gonçalves PTB Sim

Francisco Silva psr PUPSTIPSL Não

lédio Rosa PMOS Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandíra Feghali PCdoB PSBlPCOOB Não

João Mendes PMOB Sim

Jorge Wilson PMDB Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim

Luís Eduardo POT Não

Luiz Ribeiro PSOB Sim

Luiz Sérgio PT Não



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 03977

Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Mareio Fortes PSOB Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não

Milton Temer PT Não

Miriam Reid POT Não

Miro Teixeira POT Não

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não

Paulo Feiió PSOB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessím PPB Sim

Vivaldo Barbosa POT Não

Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Alberto Mourão PMDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não

A1oizio Mercadante PT Não

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSOB Sim

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não

Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Volpi PSDB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PUPST/PSL Não

Or. Evilãsio PSB PSB/PCDOB Não

Dr. Hélio POT Não

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge PT Não

Fernando Zuppo PDT Não

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelli PT Não

João Herrmann Neto PPS Não

João Paulo PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Genolno PT Não

José lndio PMDB Sim

José Machado PT Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
José Roberto Batochio PDT Não

Julio Semeghini PSDB Sim

Lamartine Posella PMDB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Maluly Netto PFL Sim

Marcelo Barbieri PMDB Não

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Montl PMDB Sim

Moreira Ferreira PFl Sim

Nela Rodo/fo PMDB Sim

Nelson MarquezeJli PTB Sim

Neuton Lima PFl Sim

Paulo Kobayashi PSOB Sim

Paulo Lima PMDB Sim

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Berzoini PT Não

Ricardo Izar PMDB Sim

Robson Tuma PFL Sim

Rubens Furlan PPS Não

Salvador Zimbaldi PSOB Sim

Sampaio Dória PSDB Sim

Silvio Torres PSDB Sim

Teima de Souza PT Não

Xico Graziano PSDB Sim

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 62

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Uno Rossi PSDB Sim

Murilo Domingos PTB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim

Teté Bezerra PMDB Sim

Welinton Fagundes PSOB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Alberto Fraga PMOB Sim

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMDB Sim

Maria Abadia PSOB Sim

Pedro Celso PT Não

Ricardo Noronha PMOB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim

Euler MoraiS PMDB Sim

Geovan Freitas PMOB Não
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GOIÁS
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Ouinan
Lúcia Vânia
LUIz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
VilmarRocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Mansa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupron
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canzlam
Basílio Villani
ChiCO da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Roslnha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Hermes Parclanello

lris Simões
Ivamo Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
LUIZ Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletlo
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti

Oliveira Filho
Osmar Serragilo
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Partido

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

PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL

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

PTS
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB

PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
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Partido Bloco Voto

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
CarJito Merss PT Não
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Não
Fernando Coruja PDT Não
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolattl PPB Sim
José Carfos Vieira PFL Sim
LUCI Choinackí PT Não
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dipp PDT Não
Alceu Collares PDT Não
Caio Riela PTB Não
Cezar Schlrmer PMD8 Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Enio Bacci PDT Não
Femando Marroni PT Não
Fetter Júnior PPB Não
Germano Rigotio PMDB Sim
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Sim
LUIS Carfos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim
Nelson Proença PMDB Sim
Osvaldo Bíolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Não
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Roberto Argenta PHDBS Sim
Synval Guazzelli PMDB Sim
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmidt PMDB Sim
Waldomiro Fioravante PT Não
Veda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 27



oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "não".
Gomo vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

(Pausa.)

Como vota o PPS?

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votamos "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
"não".

DESTAQUE DA BANCADA DO PSB/PCdoB

Requeiro nos termos do § 22 do art. 161 do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado
da expressão "ou que vierem a ser criados no referido
período", constante da redação dada ao artigo 76, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
pelo artigo 1!l da PEC nQ 85, de 1999.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. 
Deputado José Antônio, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado José Antonio, para
encaminhar a votação.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s,.as. e
Srs. Deputados, o destaque que estamos apre
sentando é semelhante ao anterior, mas tem signi
ficativa diferença. No anterior, do Partido dos Tra
balhadores, retirava-se do texto não apenas a ex
pressão que está no painel, "ou que vierem a ser
criados no referido período·, mas também os seus
adicionais e acréscimos. Isso significa dizer que,
no período de vigência da DRU, os adicionais e
acréscimos de impostos e contribuições já instituí
dos pela União não poderiam ser utilizados para a
desvinculação. Agora, neste destaque que esta
mos apresentando, com o texto a ser suprimido
restrito ao "referido período", permitimos que os
adicionais e acréscimos dos impostos já instituí
dos possam ser retirados para efeito de desvincu
lação. Há, portanto, essa significativa diferença no
tocante às conseqüências da desvinculação.

Sr!! e Srs. Deputados, dizem que esta é uma
proposta de desvinculação das receitas da União.
Ora, se vamos permitir que sejam desvinculadas re
ceitas de impostos e contribuições que ainda virão a
se" instituídos, o que estamos consagrando, neste
caso, não é uma desvinculação; pelo contrário, é uma
verdadeira vinculação - uma vinculação só com esse
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a sistema. Impediremos que a reforma tributária produ-
mesa o último destaque desta matéria: za efeitos, se votarmos que determinado imposto ou

contribuição atenderá a um fundo, a uma despesa, a
um órgão" Em breve se desvinculará, porque essa
desvinculação está estabelecida, desde logo, não
apenas para os impostos e contribuições já instituí
dos, mas também para aqueles que futuramente o
serão. Com certeza, essa regra trará conseqüências
desastrosas para o nõsso País.

Sr. Presidente, o Jornal do Brasil, estimulado
pelo Poder Executivo, tem feito campanha contra este
Parlamento, como reconheceu o Jornal de BrasOIa
em editorial publicado hoje. Porém, em manchete de
ontem, reproduzida na edição de hoje, divulgou que a
DRU retira 13 bilhões e 365 milhões de reais do Orça
mento da seguridade social para, dentre outras coisas,
garantir o cumprimento de metas do superávit primário
assumidas com o Fundo Monetário Internacional.

Se não votarmos essa supressão, se deixar
mos aberta a possibilidade de que os futuros impos
tos, as futuras contribuições ainda estejam desvin
culadas, segundo esse artifício da desvinculação
das receitas da União, permitiremos que, no futuro,
sejam alienadas para a mesma finalidade. Ao invés
de resgatar a dívida social, vamos resgatar as dívi
das financeiras com os credores internacionais, com
os grandes credores privados.

É por isso, Sr. Presidente, que devemos votar
"não", para retirar do texto a expressão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

CC/mo vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - AJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
vota "não", já que votou "não", da outra vez, o
mesmo destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
vota "não".
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o POT, como vota? (Pausa.)
Vota "não".
Como vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Parti
do Trabalhista Brasileiro vota "sim", pela manuten
ção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB,
como vota?

O SR. GERSON PÉRES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

E o PSB?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT? (Pausa.)

Vota "não".

O PMOB, como vota?

O SR. NELSON PROENÇA (PMOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSOB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, "sim",
para a manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Go
verno, o que recomenda?

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - "Sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram segutr a orientação do visor de cada

posto.

Vamos permanecer em plenário para votar em
segundo turno a moradia como direito social.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei "sim".

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
últimas votações, votei "sim".

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidénte, nas últimas
duas votações, votei com a Liderança.

O SR. AécIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex'! a palavra.

O SR. AécIO NEVES (PSDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para
tranqüilizar o Plenário, informo haver entendimento
entre as lideranças para que a votação do direito à
moradia ocorra sem encaminhamentos, por mais
ímportantes que sejam. Vamos diretamente à vota
ção. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mais
uma vez cumprimento os Srs. Parlamentares, pois a
grande maioria esteve presente na sessão de ho
menagem, às 9h30min; na sessão do Congresso
Nacional, das 11 h até depois das 16h; logo em se
guida, nesta sessão extraordinária, todas com signi
ficativa produção.

Aplausos aos Srs. Parfamentares. (Palmas.)

O SR. INOCê:NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, 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, em nome
de todos os parlamentares, agradeço a V. Exll pela
referência que fez. Realmente, este é um momento
histórico para esta Casa.

Até às 16h30min votamos todas as MP que tra
tavam do princípio da anualidade, para que tenham
eficácia ainda este ano, porque faziam parte da con
vocação da sessão legislativa pas~u -l~. Agora, va
mos concíuir a votação da DRU A votar em segundo
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turno a PEC que trata da moradia como direito social,
sem qualquer encaminhamento, pois há unanimidade
na Casa.

Desse modo, a atual convocação, sem sombra
de dúvida, é um sucesso absoluto. Vamos mostrar ao
Brasil que esta Casa trabalha e que é, com certeza,
não apenas o centro de debate dos grandes proble
mas do País, mas também indutora do processo de
desenvolvimento nacional.

Sr. Presidente, é importante registrar, neste
momento, o papel que esta Casa e o Congresso
Nacional vêm desempenhando para que possamos
atingir o verdadeiro Estado de direito que deseja
mos construir em nosso País: Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário fortes, com este último devi
damente estruturado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
Qportuna a lembrança de V. Ex·, Lfder Inocêncio Oli
veÍf'a.

O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, faço coro à obser
vação de V. ExM em relação à presença dos parla
mentares. A mesma imprensa que comparece ao
plenário na sexta-feira, quando estamos trabalhan
do nas bases, deve notificar a presença maciça de
quase 500 deputados das 9h até às 21 h27min.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExM a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou ins
crito para discutir e encaminhar a PEC da moradia,
mas informo que abro mão da inscrição, para que
possamos fazer a votação rapidamente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que possa
mos votar a emenda da habitação rapidamente, va
mos encerrar esta votação. Já há bom número regis
trado no painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, informo a V. Ex!! que amanhã teremos

sessão extraordinária, pela manhã; e ordinária, à tar
de, com tn:lbalho de Comissões.

Na terça-feira próxima, já anuncio a V. Ex!!!, vota
remos os destaques da Lei de Responsabilidade Fis
cal na sessão ordinária; na extra0rdinária, votaremos
a Proposta de Emenda Constitucional nº 7, que trata
da prescrição de natureza trabalhista.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB ocupa esta tri
buna para apelar a todas as lideranças, incluída a do
Governo, a fim de que convoquem os seus parlamen
tares para estarmos neste plenário na próxima ter
ça-feira, quando discutiremos e votaremos essa ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Façamos
o possível para estar aqui na próxima terça-feira, às
16h, ou mais especificamente no início da Ordem do
Dia, para podermos avançar nas votações.

O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exlã

a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va
mos encerrar a votação.

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex· a palavra.

O SR. RICARDO RIQUE (PSDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, vCltei de acordo com a orientação de meu par
tido, o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

Todos os 51'S. Deputados já votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Vou anunciar o resultado.

VOTARAM
Sim 327
Não 137
Abstenções 00
Total 464

É mantida a expressão destacada. Prejudicado
o Requerimento de Destaque n2 7.
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LISTAGEM DE \OTAçAa:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

Proposiçlo: PEC "'15191- 0Y8 .... 
EXPREssA0 "OU QUE VEREM A
SER CRIADOS NO REFERtDO PeRto

Inicio Votaçio : 26I0112OC1O 21:14
Fim Votaçlo: 2610112000 21:30

Resultado da Votaelo
Sim 327
Nlo 137
Abstençlo O

Total da Votaçlo *

Art. 17 1

Total Quorum 485

Obstn,lçJo O

Presidiram a Votação: Michel Temer· 17:38

Orientaçlo
PRo -Sim
PSOB-Sim
PMDB-Sim
PT-Nio
PPB-Sim
PlB-Sim
POT ·NIo
PSBIPCOOB - Não
PUPSTIPSl· Não
PPS-Não
PV-Nlo
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Ni30

Alceste Almeida PMDB Sim
A1mirSâ PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSTIPSL Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijêo PSDS Sim
Sadu Picanço PSOB Sim
Or. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTS Sim
Evandro MMhomén PSB PSBlPCOOB Não
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Fátima Pelaes PSOB Sim
Jurandll Juarez PMOB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anlvaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Não
Deusdeth Pantola PFL Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni QueIroz POT Não
Jorge Costa PMOS Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicías Ribeiro PSOB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
Renlldo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim
Átila Lins PFL Sim
FranCISco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luíz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Sílas Câmara PT8 Sim
Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Euripedes Miranda POT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSOB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDS Sim

Total Rondonia ; 7

ACRE
lldefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPS Sim.
José Aleksandro PFL Sim
M~rr;itl 8iH <;\f PPS N~o
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Partido Btoco Voto

Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMDB Não

Igor Avelino PMDB Não

João Ribeiro PFL Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Francisco Coelho PFl Sim

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSOB Sim

José Antonio PSB PSBlPCOOB Não

Mauro Fecury PFL Sim

Neiva Moreira POT Não

Nice Lobão PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMOB Sim

Remi Trinta PST PUPST/PSl Sim

Roberto Rocha PSOB Não

Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhio: 11

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim

Almeida de Jesus PL PlIPSTIPSL Não

Antonio Cambraia PSOB Sim

AntOnio José Mota PMDB Sim

Amon Bezerra PSOB Sim

Eunicio Oliveira PMOB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSBlPCOOB Não

José Linhares PPB Sim

José Pimentel PT Não

léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salvillno PSOB' Sim

Mauro Benevides PMOB Sim
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Partido Bloco Voto

Moroni Torgan PFL Sim

Pinheiro Landim PMOB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Rommel Feijó PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSBlPCOOB Não

Ubiratan Aguiar ·PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí

'Átila Ura PSOB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Gessivaldo Isaias PMDB Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMOB Sim

Paes Landim PFL Sim

Themistocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piaui : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

Laire Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

Múcio Sá PMOB Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte : 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abilio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMOB Sim

Damião Feliciano PMQB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo Rique PSOB' Sim

Total Parafba: 11

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB.. Sim

Carlos Batata PSOB Sim

:lementino Coelho PPS Não
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Panido Bloco Voto

PERNAMBUCO

:duardo Campos PSB PSB/PCOOB Não

=emando Ferro PT Não

30nzaga Patriota PSB PSB/PCOOB Não

nocêncio Oliveira PFL Sim

loaQuim Francisco PFL Sim

1061 De Hollanda PFL Sim

osé Chaves PMOB Sim

uiz Piauhylino PSDB Sim

1arcos de Jesus PST PUPST/PSL Não

)svaldo Coelho PFL Sim

'edro Corrêa PPB Sim

'edro Eugênio PPS Não

:icardo Fiuza PFL Sim

alatiel Carvalho PMOB Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCOOB Não
Helenildo Ribeiro PSOB Sim
João Caldas PL PUPST/PSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSOB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Não

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim
Geddel Vieira Lima PMOB Sim
Geraldo Simões PT Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA

Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCd08 PS8IPCDOB Não
Jaime Fernandes PFl,. Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Não
João Almeida PSOB Sim
João Leão PSOB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFl Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFl Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFl Sim
Manoel Castro PFl Sim
Mário Negror:nonte PSDB Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMOB Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne Pfl Sim
Saulo Pedrosa PSOB Sim
Ursicino QueIroz PFL Sim
Waldir Pires Pl Não
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 37

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB Sim
Aécio Neves PSOB Sim
Antônio do Valle PMOB Sim
Aracely de Paula PFl. Sim
Cabo Júlio P.L PlIPST/PSl Não
Carlos Mel/es PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSOB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB .sim
Eliseu Resende PFl Sim
Fernando Diniz PMOB Sim
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetli PPB Sim

lbrahim Abi-Ackel PPB Sim

João Fassarella PT Não

José Militão PSOB Sim

Júlio Delgado PMDB Não

Lael Varella PFL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Uma PMDB Não

Maria do Carmo Lara PT Não

Maria Elvira PMOB Não

Mário de Oliveira PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Não

Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires PDT Não

Osmâmo Pereira PMDB Sim

Paulo Delgado PT Não

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSD8 Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Saraiva Felipe PMOB Não

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não

Silas Brasileiro PMOB Sim

Vittorio Medioli PSOB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Não

Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO
Aloizia Santos PSOB Sim

Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta PTB Sim

Marcus Vicente PSOB Sim

Max Mauro PTB Não

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSOB Sim

Rita Camata PMDB Não

Total Espírito santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PFL Sim
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Partido Blocol Voto
RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não

Alexandre Santos PSDB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Siscaía PT Não

Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Não
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Não
Cornélio Ribeiro POT Não
Coronel Garcia PSOB Sim
Dino Fernandes PSOB Sim
Dr. Helena PSOS Sim
Eber Silva PDT Não
Eduardo Paes PTS Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PST PUPST/PSL Não
lédio Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Sim
Jorge Wilson PMOB Sim
José Carlos Coutinho PFl Sim
Laura Carneiro PFl Sim
Luís Eduardo PDT Não
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB Sim
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PDT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não
Paulo Baltazar PSB PSS/PCDOB Não
Paulo Feijó PSDa Sim
Roberto Jefferson PT8 Sim
Rodrigo Maia PTa Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDS Sim
Rubem Medina PFL Sim
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO
Alberto Goldman PS08 Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
AntonIo Kandir PSDB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não
Celso Giglio PTB Sim
Clovis Volpi PSOB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPST/PSL Não
Or. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Dr. Hélio POT Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Não
Fernando Zuppo POT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Genoíno PT Não
José índío PMOB Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Não
Julio Semeghini PSOB Sim
Lamartine PoseUa PMOB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSBlPCOOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMOB Não
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
Michel Temer PMOB Art. 17
Milton Monti PMOB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMOB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Paulo Lima PMOB Sim
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Professor Luizinho
Ricardo Berzoim
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres
TeIma de Souza
Wagner Salustiano
Xico Grazlano
Zulaiê Cobra
Total São Paulo: 62

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Pedro Celso
Ricardo Noronha
Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia QUlnan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
TotafGoiás: 16

Partido

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

PFL
PSDB
PTB
PSDB
PMDB
PMDB

PCdoB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PT
PMDB

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

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
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MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
lvanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer
Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos

Partido

PT
PT
PMDB
PSOB
PTB
PFL
PMOB

PFL
PFL
PFL
PSOB
PSDB
PSOB
PPB
PT
PSOB
PMDB
PMDB
PT8
PFL
PMOB
PTB
PFL
PSDB
PT
PSOB
PMDB
PP8
PSOB
PPB
PMOB
PT
PP8
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
PMDB
POT
PFL
PPB
PM08

Bloco Voto

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

SANTA CATARINA
João Pizzolatti PP8 Sim

José Carlos Vieira PFL Sim

Luci Choinacki PT Não

Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMOB Sim

Serafim Venzon POT Sim

Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina; 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não

Airton Oipp POT Não

Alceu Collares POT Não

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riefa PT8 Não

Cezar Schirmer PMDB Sim

Oarcísio Perondi PMDB Sim

Emo Bacci POT Não

Fernando Marroni PT Não

Fetter Júnior PPB Não

Germano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT Não

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Marcos Rolim PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim

Nelson Marchezan PSOB Sim

Nelson Proença PMD8 Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Não

Paulo Paim PT Nao

Pompeo de Mattos POT Nao

Roberto Argenta PHDBS Sim

Synval Guazzelli PMOB Sim

Valdeci Oliveira PT Não

Waldir Schmidt PMDB Sim

Waldomiro Fioravante PT Nao

Yeda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul; 27

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica dis
pensada. nos termos do art. 195, § 2º, inciso I, do Re
gimento Interno, a redação final.

A matéria vai ao Senado Federal
O SR. VIRGfUO GUIMARÃES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exl\

a palavra.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei a
bancada do PT na última votação.

O SRi. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com--a
bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa a seguinte Declaração de Voto.
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Proposta de Emenda à Constituição nO 85-C, de 1999

Acrescenta o art. 76 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitória~,

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - por

1. ANTECEDENTES

o Presidente da República encaminhou à Câmara dos Deputados
Proposta de Emenda à Constituição que acrescenta o art. 76 no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Referida Proposta foi admitida pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, nos termos do art. 202 do Regimento Interno da
Casa, contra os votos de vários Deputados, dentre eles os
representantes do Partido Democrático Trabalhista na referida
Comissão, os Deputados Fernando Coruja e José Roberto Batochio.

Na Comissão Especial criada para examinar o mérito da matéria,
em obediência ao que estabelece o § 2° do art. 202 do Regimento j
Interno da Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à ,
Constituição foi aprovada, tendo apresentado Voto em Separado o .
Deputado Celso Jacob (PDT-RJ), dentre outros.

Aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados em 10 Turno, a
matéria volta agora para discussão e votação em 2° Turno, em
consonância com o disposto no § 6° do art. 202 do Regimento Interno.

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE O FEF

Inicialmente, em 1994, a Emenda Constitucional de Revisão nO 1
instituiu o Fundo Social de Emergência que vigorou nos exercícios
financeiros de 1994 e 1995.
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Ao final de sua vigência o,Governo propôs prorrogá-lo. Acontece
que o tal Fundo nada tinha de social, nem de emergência. Seus
recursos eram utilizados para comprar goiabada para o Palácio do
Planalto, fardamento para o Exército, para pagar despesas de mudança
de diplomatas, apenas para citar algumas das inúmeras aberrações da
sua utilização. Mudaram, então, o nome para Fundo de Estabilização
Fiscal para viger de 1° de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997. Ao
final desse período, novamente, o Governo propôs sua prorrogação,
desta vez até 31 de dezembro de 1999, que foi aprovada pelo
Congresso Nacional.

Neste momento, uma vez mais, pretend(3 o Governo ver
prorrogado o Fundo de Estabilização Fiscal, segundo sua intenção, até
o exercício de 2007, agora sob a denominação de Desvinculaç30 de
Impostos e Contribuições Sociais. O Relator, como se verá adiante,
reduziu esse prazo para até 2003.

o que era, inicialmente, emergencial, CClm duração restrita a dois
exercícios financeiros, deve vigorar por 10 (dez) anos, transformando
regras constitucionais transitórias em permanentes.

Nesse particular, registre-se que a gravidade do ato de o Governo
legislar/governar abertamente por meio de medidas provisórias, não
supera o prejuízo às instituições democráticas verificado nas
sucessivas reedições de emendas constitucionais, de natureza k
temporária, para moldar a Carta do Povo aos desejos e casuísmos
incontidos do Poder Executivo. --.1

3. A DESVINCULAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES
SOCIAIS

o novo FEF, chamado agora de "Desvinculação de Receitas da
União" (DRU), difere dos anteriores por três motivos básicos.

o primeiro deles, por excluir a sua incidência da base de cálculo
das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios. Ainda que
a eliminação das perdas impostas nas versôes anteriores a esses entes
federados mostra-se positiva, esse fato não é suficiente para que à,
Proposta possa superar as mazelas que faz nas contas públicas.
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Em segundo lugar, em função de o resultado dessa
Desvinculação de recursos, que monta a R$41 ,5 bilhões somente em
1999, não estar alocado em qualquer Fundo, ainda que somente
contábil, como era o FEF. O resultado prático dessa alteração é que o
Pode Executivo vê-se, agora, desobrigado de cumprir o disposto no §
3° do art. 71 do ADCT que assim dispõe:

Art. 71 .

§ 3°. O Poder Executivo publicará demonstrativo da
execução orçamentária, de periodicidade bimestral. no qual
se discriminarão as fontes e usos do Fundo criado por este
artigo.

Em último lugar, por afetar os recursos destinados às ações e
serviços voltados para as questões sociais, como Saúde, Educação e
Previdência, desconsiderando as inovações constitucionais que visam,
sobretudo, ampliar os recursos voltados para estes setores.

4. A DRU E A CONTRIBUiÇÃO DOS EMPREGADORES E DOS
TRABALHADORES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.

Ao longo dos anos, para financiar a despesa da Previdência
Social Básica, a União vem insistindo em considerar somente a receita
da "Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a
Seguridade Social". Para assegurar a destinação integral dos recursos
dessa Contribuição para o pagamento da Previdência Geral, a Emenda I

Constitucional nO. 20/99 (Reforma da Previdência) incluiu inciso ao art.
167 da Constituição Federal verbís:

"Art. 167. São vedados:

XI- a utilização dos recursos provenientes das contribuições
sociais de que trata o art. 195, I, a e 11, para a realização de
despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral
de previdência social de que trata o art. 201."

Não obstante esse mandamento constitucional, a União vem
dando à "Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a
Seguridade Social" destinação diversa daquela constitucionalmente
prevista, senão vejamos:
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Rubrica Valor (R$1,OO)
Arrecadação da "Contribuição dos Empregadores
e dos Trabalhadores para Seguridade Social 52.983.000.000
Destinação à Fonte 175 (DRU) referente à
desvinculação de 20% da arrecadação da
Contribuição acima 10.596.600.000
Valor computado como receita da Fonte 154
alocada no INSS (Contrib. Empregadores e 42.386.400.000
Trabalhadores pl Segurid. Social) -, que será
destinado para o pagamento de aposentadorias

I
I

do RGPS

Prejuízo para o INSS 10.596.600.000

Fonte: PL nO 20, de 1999-CN

Poder-se-ia até argumentar, como o Governo repetidas vezes o
faz, que os recursos subtraídos da receita de "Contribuição dos
Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social" (em
benefício da Fonte 175 - "Desvinculação de Impostos e Contribuições
Sociais") voltaria para o pagamento da Previdência Social Geral
financiada por meio dessa última Fonte. Entretanto, quando se analisa
a destinação dos recursos da Fonte 175 vê-se claramente que somente
R$270.211.076,OO retornam para o custeio da Previdência Social ;;;
Básica.

No exercício de 1999, o Governo Federal, por força do inciso XI
do art. 167 da Constituição Federal, deixou (je considerar como receita
do FEF a Contribuição dos Empregadores e dos Trabalhadores para a
Seguridade Social. Não se entende, portanto, se o dispositivo
constitucional acima citado foi cumprido em 1999, qual a razão para
que não o seja também no exercício de 2000.

5. A DRU E A CONTRIBUiÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - CPMF.

A Emenda Constitucional nO 21, de 1999, que prorrogou e alterou
a alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 
CPMF, estabeleceu no § 2° do art. 75 do ADCT:
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§ 2° O resultado do aumento da arrecadacão, decorrente
da alteração da alíquota, nos exercícios financeiros de
1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da
previdência sociaL" (grifei)

A alíquota da CPMF foi alterada de 0,20% para 0,38%. O
aumento de 0,18%

, portanto, deveria ser destinado ao custeio da
previdência social. O que vem ocorrendo, entretanto, é que somente
parte desse adicional vem sendo destinado à previdência social.

O mesmo vem acontecendo com a Saúde. Dos 0,20% sobre~
movimentação financeira destinados à Saúde, apenas uma parcela _
desse valor vem tendo a destinação prevista. '

Como deveria ser:

Valor (R$1,00)
!Arrecadação da "Contribuição Provisória
Isobre Movimentacão Financeira" 17.166.500.000
!Destinação segundo os preceitos
ida E.C. 21:

~

!Saúde (0,20% sI a base de cálculo) 9.035.000.000

Previdência (0,18% si base cálculo) 8.131.500.000

jTOTAL 17.166.500.000
!

Fonte: PL nO 20, de 1999-CN

Como vem sendo feito:

I
IArrecadação da "Contribuição Provisória
I sobre Movimentação Financeirall

,Parcela deduzida p/ "Desvinculação
I Impostos e Contribuições Sociais" (alíquota
I
I de 20% sobre a arrecadação)
I

Valor (R$1,00)

17.166.500.000

3.433.300.000
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13.733.200.000

7.228.000.000

6.505.200.000
Fonte: PL nO 20, de 1999-CN

o prejuízo para a Saúde e a Previdência

Saúde

I

Valor (R$1,00)I

Recursos assegurados pela E.C. 21/99 9.035.000.000

Recursos alocados no PL Orçamento 2000 7.228.000.000

I

PREjuízo para a Saúde I 1.807.000.000
I

Fonte: PL nO 20. de 1999-CN

Previdência

Valor (R$1,00)

Recursos assegurados pela E.C. 21/99 8.131.500.000
I

Recursos alocados no PL Orçamento 2000 6.505.200.000
!

PREjuízo para a Previdência 1.626.300.000

Fonte: PL n° 20, de 1999-CN

PREJuízo TOTAL (Saúde + Previdência) 3.433.300.000
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Observe-se que o prejuízo total apurado nas áreas de Saúde e
Previdência, R$3.433.300.000,OO (R$ 1.807.000.000,00 + R$
1.626.300.000,00) é o mesmo valor da "Desvinculação de impostos e~

Contribuições Sociais", mediante a aplicação da alíquota de 20% sobre
o total da arrecadação da referida Contribuição.

.
O Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão nO. 620/98,

ratificou entendimento daquela Côrte de Contas que "não se aplicam as
disposições do art. 72, inciso IV (do ADCT) referentes à dedução de
20%, destinadas ao Fundo de Estabilização Fiscal" e que na
"elaboração da proposta de lei orçamentária, efetue a alocação integral
do produto da arrecadação da CPMF ao Fundo Nacional de Saúde,
conforme determina o art. 74, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias".

6. A DRU, AS RECEITAS E AS DESPESA COM A PREVIDÊNCIA
SOCIAL BÁSICA
O PROPALADO DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA

A afirmação do Relator em seu voto, às fls. 7, "..... que o montante
de benefícios supera as receitas de contribuições, este déficit deve,
obrigatoriamente, ser coberta por outros recursos orçamentários, não
importando qual a fonte contábil desse aporte adicionar, não encontra
amparo nos dados fornecidos pelo Poder Executivo Federal e
constantes da proposta orçamentária para 2000.

Com base nesses mesmos dados afirmamos que a previdência
social geral não apresenta déficit. Ao contrário, é superavitária, se não
lhe forem subtraídas as receitas que lhe são constitucionalmente
asseguradas.

A despesa da Previdência Social Básica discriminada no
Orçamento da União é de R$ 60.992.983.478,00 conforme discriminado
abaixo: .
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R$100,
I DESPESA DA PREVtDENCIA SOCIAL BASICA
! Rubrica I ValorI

I Pagamento de Aposentadorias 38.929.103.578
!Pagamento de Aposentadorias Especiais 4.020.254.000
i Pagamento de Pensões 14.751.156.000
! Pagamento de Auxílios 3.095.481.000
;Pagamento de Abono 19.068.000
:Pagamento de Salário Maternidade 87.228.000
iOrientação aos Segurados para Prevenção de!

I 450.000:Doenças Ocupacionais de Acidentes Trabalho
,Serviço de Perícia Médica i 40.000.000
Serviço de Reabilitação Profissional I 7.000.000
Serviços de Concessão, Manutenção e I

:Cessação de Benefícios Previdenciários 43.242.900
iTOTAL 60.992.983.478
Fonte: PL nO 20, de 1999-CN

As receitas constitucionalmente asseguradas à Previdência Social
Básica superam esse valor, conforme se pode verificar pelo
demonstrativo abaixo:

As receitas da Previdência Social Básica
RUBRICA I VALOR (R$1,OO)

I

Contribuição dos Empregadores e dos 52.983.000.000
Trabalhadores para a Seguridade Social"
(Anexo I)
IContribuição Provisória sobre Movimentação 8.131.500.000
í Financeira (O, 18°1Ó sobre a base de cálculo)
;TOTAL 61.114.500.000
Fonte: PL nO 20, de 1999-CN

Como acima demonstrado, tendo por base os números fornecidos
pelo Governo Federal, as receitas superam as despesas no
subprograma previdência social básica.

Acontece, porém, que o Governo "fabrica" déficit na previdência
social básica, iludindo a opinião pública e prejudicando os segurados,
tudo com o intuito de implantar no País um regime de previdência
privada capaz de arrecadar a bagatela de R$200 bilhões em cinco anos
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e viabilizar, assim, o controle desses recursos pelo sistema financeiro
privado.

o propalado déficit da previdência social básica surge quando o
Governo se apropria, indevida e inconstitucionalmente, de suas
receitas.

Essa apropriação se dá exatamente no momento da incidência da
DRU nas receitas que financiam a Previdência Social Básica, conforme
demonstrado abaixo:

R$1,OO
IINCIDÊNCIA DA DRU NAS RECEITAS DA PREVIDêNCIA SOCIAL BÁSICA I

Rubrica Vr. Arrecadado Vr. subtraído Vr. Destinado ao
pela DRU INSS

Conto Empregadores
Trabalhadores para a 52.983.000.000 10.596.600.000 42.386.400.000
Seguridade Social
Conto Provisória si
Movimentação 8.131.500.000 1.626.300.000 6.505.200.000
Financeira

TOTAL 61.114.500.000,00 12.222.900.000 48.891.600.000
Fonte: PL nO 20, de 1999-CN

Despesa com a
Previdência Social 60.992.983.478,00 60.992.983.478
Básica

Fonte: PL nO 20, de 1999-CN

Resultado + 121.516.522,00 12.222.900.000 (- 12.101.383.522)

Se forem computados os valores arrecadados da Contribuição
dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social e a
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, como A
determinado pela Constituição Federal, o resultado d,a Previdência
Social Básica é superavitário em R$121,5 milhões. E irrr... ..+......~'? / i~
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registrar que esses valores foram obtidos do próprio Governo, no PL n°
20, de 1999-CN (Projeto de lei Orçamentária para 2000).

Entretanto, como é subtraída das contribuições sociais que
financiam o Regime Geral da Previdência Social - RGPS, em benefício
da DRU, a importância de R$12,2 bilhões, as contas do INSS fecham
com um "déficit fabricado" de R$12, 1 bilhões.

Observe-se, ainda, que para a apuração do superávit de R$121,5
milhões não foram consideradas as demais receitas da seguridade
social, mas apenas aquelas destinadas exclusivamente à Previdência
Social.

A consideração dessas demais fontes de financiamento da
Seguridade Social para o custeio de parte das despesas da Previdência
Social Básica, a exemplo da Cofins, da Contribuição sobre Concursos e
Prognósticos, dentre tantas outras, como assE~gurado pelos arts. 194 e
195 da Constituição Federal, sem qualquer sombra de dúvida, não
demonstraria qualquer déficit na conta da previdência social básica,
seja no exercício financeiro de 2000 ou de 1999 ou em qualquer outro
que se analise.

A esse respeito, é importante salientar que todas as despesas da
seguridade social para o ano de 2000 montam a R$121 bilhões,
enquanto a receita programada para a mesma finalidade é de R$130,7
bilhões, gerando, portanto, um superávit de R$9,7bilhões.

Ainda que assim não fosse, há que se considerar que a
Constituição Federal, ao estabelecer em seu art. 195 que /la seguridade
social será financiada por toda a sociedade .... 00 o o o "0 mediante recursos
provenientes dos orcamentos da União" (grifei), remete
necessariamente ao § 5° do art. 165, que reza que tia lei orçamentária
compreenderá: /- o orçamento fiscal /II- o orçamento da
seguridade socia!...) (grifei). Dessa forma, se o orçamento dai:
seguridade social não for suficiente para o custeio de suas ações, ,
caberá à sociedade o ônus de seu financiamento, por meio do
orçamento fiscal. !.-J
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7. A DRU E A CONTRIBUiÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

A Lei 9.424, de 24.12.96, ao dispor sobre o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, estabeleceu em seu art. 15 que a arrecadação da
contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas, será
distribuída à razão de um terço do montante arrecadado para a União
(FNDE) e de dois terços para Estados e Distrito Federal (Secr.etarias de
Educação). -

Emenda Aglutinativa aprovada em Plenário isentou a Contribuição
do Salário Educação da DRU, o que permitiu que a pacela da União
(R$811.850.000,OO) fosse destinada integralmente para a Educação.

A proposta original do Governo não contemplava esse benefício.
Segundo a proposta orçamentária para 2000, seriam desvinculados da
Contribuição do Salário Educação R$487.11 0.000,00 (20% da receita
total de R$2.435.550.000,00). Na realidade, essa desvinculação era de
60%, pois reduzia da parcela da União (R$811.850.000,00) a
importância de R$487.11 0.000,00. Na Comissão Especial que analisou
a PEC 85/99 o Relator corrigiu esse absurdo, fazendo incidir a DRU
somente sobre a parcela da União '(R$811.850.000,00), reduzindo o
"prejuízo" da Educação de R$487 milhões para R$162 milhões.
Quando da votação em 10 Turno no Plenário da Câmara dos
Deputados, a Contribuição do Salário Educação foi então totalmente
preservada, em razão da aprovação de Emenda Aglutinativa para
Votação em Separado.

8. A DRU e os recursos para a Educação previstos no art. 212 da
Constituição Federal

Outro ponto que necessita ser ressaltado é a destinação de
recursos para a Educação nos termos do art. 212 da Constituição
Federal verbis:

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
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impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do E3nsino.

De uma receita de impostos de R$72.8J5.413.973,OO, deve ser
deduzida a título de transferências de R$28.6B2.917.522,OO, restando,
portanto, R$44.192.496.451,00. Porém, o Governo aplica sobre a
Receita de Impostos uma dedução de 20% a título de Desvinculação,
reduzindo a base de cálculo em R$14.575.082.794,OO.

Aplicando-se a letra do art. 212 e sem a ijncidência da DRU, seria
destinado à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino a importância
de R$7.954.649.361 ,00.

Ao fazer a Desvinculação sobre a receita total, o montante
Qestinado à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino é reduzido para
apenas R$5.331.134.459,OO, resultando em um prejuízo para essa
ação de R$2.623.514.902,00.

A sistemática de cálculo adotada pelo Governo está totalmente
equivocada. O texto constitucional autoriza uma desvinculação das
receitas de impostos e contribuições da ordem de 20%. O Governo,
na medida em que promove a desvinculação sobre a receita total, antes,
das transferências constitucionais, está desvinculando, na verdade,
32%, conforme desmonstrado no quadro abab<:o:

A DRU, segundo o PLOA 2000 e a sistemátiGa de cálculo correta

R$ milhões
SEM A COMA COMA

ESPECIFICAÇÃO PEC85 PEC85 PEC85
(LOA2000) (Nova

Sistemática)
1. Receita de Impostos 72.875,4 72.875,4 72.875,4
2. Transferências Constitucionais 28.682,9 28.682,9 28.6~.9

3. Receita Líquida (1-2) .J4.192,5 ./4.192,5 44.192,5
4. DRU- seJ!undo PLOA2000 (200ÁJ de 1) - 14.575,1 -
5. DRU - seJ!undo nova sistemática (200A, de 3) - - 8.838,5
6. Receita Líquida após a DRU (segundo a ~ 29.617,4 -
LOA2000 - 3 - 4)
7. Receita Liquida após a DRU (nova sistemática,' 3 - - - 35.354,0 I
5) I

8. Manutenção e Desenvolvimento Ensino 7.9'54,6 5.331,1 6.363,7
9. ErradicaçiJo do Analfabetismo e Manutenção e 2.5'86,4 1.599,3 1.909,1/
Desenvolvimento Ensino Fundamental (300Á/ de 8) I

10. Pre;uízo 1J(lra a Educação O 2.623,5 1.590,9
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Quando o Governo faz o cálculo para aplicação dos 18% da "receita
resultante de impostos" para a Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (art. 212-CF), a base de cálculo é a já citada receita, deduzida
das transferências constitucionais.

Por que então, quando promove a desvinculação de 20% sobre a
"arrecadação de impostos" (PEC 85) toma por base o total dessa
receita?

Não há qualquer explicação lógica, a não ser o seu desinteresse e
descompromisso com as áreas sociais.

9. A CRU e o Fundo de Amparo ao Trabalhador

A receita total arrecadada com a Contribuição para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP monta a R$8.908.800.000,OO, segundo dados extraídos
da proposta orçamentária para 2000.

o valor contabilizado na mesma proposta orçamentária para 2000
na Fonte 140 - Contribuições para os Programas PIS/PASEP registra a
importância de R$7.127.040.000,OO.

A diferença, de R$1.781.760.000,OO, representa o percentual de
20% da incidência da DRU sobre a receita do PIS/PASEP.

São recursos do trabalhador que deveriam ser aplicados
integralmente em seu benefício, mediante a efetiva implementação de
programas sociais com vistas à qualificação profissional, treinamento
de mão-de-obra e incentivo ao emprego. Porém, o que mais se vê hoje
é a destinação desses recursos para financiar grupos estrangeiros na
compra de estatais brasileiras.

10. A DRU, a origem e a destinação do produto da desvinculação

A ORU transfere vultosos recursos do orçamento da seguridade
para o orçamento fiscal. Em Nota Técnica (nO 07/99) a Consultoria de
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Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados
identificou que o orçamento da seguridade transfere ao orçamento
fiscal R$13,3 bilhões, conforme pode ser observado no quadro abaixo:

Fonte: PL n° 20/99 e Informaçoes Complementares. Elaboraçao da Consultona

(R$ milhões)
RECURSOS DESVINCULADOS . ORIGEM E DESTINAÇAO

Origem Destinação Resultado
Fiscal 15.241 28.606 + 13.365
Seguridade 26.268 12.903 - 13.365
Total 41.509 41.509 O- -

Essa constatação contrasta com o discurso do Governo, de que é
necessário o aporte de recursos do orçamento fiscal para financiar a
seguridade social, notadamente a previdência social. ~

O quadro a seguir demonstra os principais itens de receita dos ",
orçamentos fiscal e da seguridade social que compõem os recursos
desvinculados: '

Fonte: PL nO 20/99 e Informaçoes Complementares. Elaboraçao da Consultona

(R$ Milhões)
PRINCIPAIS . RECURSOS DESVINCULADOS '

Rubrica Vr. desvinculado %
Contrib.Empregadores e dos 10.597 25,5
Trabalhadores pl Seg.Social
CONFINS 7.072 17,0
Ir Retido na Fonte 4.838 11,7
IPI :3.872 9,3
CPMF :3.433 8,3
IRPJ :2.436 5,9
PIS/PASEP 1.782 4,3
Outros 7.479 18,0
Total 41.509 100,0

- -

Quando se verifica a destinação dos recursos da DRU segundo o
Grupo de Natureza de Despesa (GND), verifica-se que 74% desses
recursos são dirigidos para o pagamento de Pessoal e Encargos (ver
quadro abaixo). Esse procedimento, deliberado ou não, constitui uma
forma de pressão sobre o Congresso para a aprovação da Proposta.
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Não resta dúvida de que a despesa para o pagamento de Pessoal, de
natureza inadiável e incomprimível, reveste-se de alto apelo social,
pretendendo fazer a PEC assumir ares de meritória.

(R$ Milhões)
APLlCAÇAO DOS RECURSOS DA DRU POR GND

Grupo de Natureza de Despesa Valor
1. Pessoal e Encargos Sociais 30.691,6
3. Outras Despesas Correntes 8.041,7
4. Investimento 2.075,1
5. Inversões Financeiras 623,1
8. Reserva de Contingência 77,8
Total 41.509,0
Fonte: Slafi

Em anos anteriores, grande parte dos recursos da Fonte 100-~
Recursos Ordinários - era destinada ao financiamento das despesas .
de Pessoal. Hoje esses recursos são direcionados ao pagamento de
juros, gerando a necessidade de outra fonte de recursos cobrir as , !

despesas com Pessoal, conforme pode ser constatado no quadro a
seguir:

Fonte 100 - Recursos Ordinários
(R$ milhões)

2000 % 1999 % 1998 % 1997 %
Pessoal e Encargos1 547,2 2 10.568,5 35 11.5324 43 11.238,9 45
Juros, Encargos e 21.755,3 81 11.001,4 37 2.570,2 10 694,4 3

- Amortiz.da Dívid~

Outros 4.414,5 17 8.515,9 28 12.497,5 47 13.249,3 52
Total 26.717,0 100 30.135,8 100 26.600,1 100 25.182,6 100

Fonte: Slafi
1 GND 1
2 Inclui os GNOs 2 e 6

Os dados acima demonstram que, no período 1997 a 2000,
inverteu-se completamente o direcionamento de recursos da Fonte 100
- Recursos Ordinários, de livre remanejamento. A ênfase em 1997 era
o pagamento de Pessoal (45% do total). A prioridade em 2000 é o
pagamento de juros e a amortização da dívida (81 % do total).
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11. O SUBSTITUTIVO DO RELATOR

o Relator da PEC nO 85-A, de 1999, foi célere na apresentação
de seu Voto na Comissão Especial. Em que pese o prazo de até 30
sessões para fazê-lo, o seu Voto foi apresentado à Comissão Especial
12 (doze) horas após o encerramento do prazo para apresentação de
emendas. Isso porque esse prazo encerrou-se na noite do dia
10.11.99. A Agenda da Comissão Especial convocou Reunião para
apreciação do referido Voto já às 09 h e 30 min do dia 11.11.99.

Essa prestimosidade do Relator vai ao encontro do interesse do
Executivo em votar a PEC-85/99 o mais rapidamente possível, como
forma de não haver interrupção dessa fonte de receitas para o Tesouro
Nacional.

Entretanto, em assim procedendo, o ilustre Relator limitou os
trabalhos da Comissão Especial, subtraindo-lhe a oportunidade deu]
maior debate sobre a matéria e sobre as propostas que lhe foram
apresentadas por uma parcela significativa de parlamentares desta _)
Casa. As sete emendas apresentadas à Proposta na Comissão
Especial foram rejeitadas pelo Relator.

Em seu Voto, o Relator introduziu três modificações. A primeira
reduziu o prazo de vigência da DRU de 2007, como pretendia o
Executivo, para 2003. Nesse particular, sua decisão aproximou da
iniciativa do Deputado Eurípedes Miranda que propôs, por meio da
Emenda nO 7, que a vigência da DRU fosse até 2002. A segunda, fez a
desvinculação sobre a Contribuição do Salário Educação incidir
somente sobre a parcela da União, reduzindo a perda dessa fonte de
recursos de R$487.11 0.000,00 para R$162.~)70.000,OO. A terceira,
deixou explícito que a desvinculação não incidiria sobre os Fundos
Constitucionais.

Foram alterações tímidas para a importância e a amplitude da
matéria. Estamos tratando da desvinculação de impostos e
contribuições sociais que montam, somente no exercício de 2000, a
R$41 ,5 bilhões.

o trabalho do ilustre Relator teria muito mais abrangência se
trilhasse por outros temas, igualmente importantes, tratados na PEC
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85/99. Sobre esses vários temas, julgamos fundamental abordar
alguns.

Às fls. 7 do seu Voto, o ilustre Relator afirma que " dado que o
montante de benefícios supera as receitas de contribuições, este déficit
deve, obrigatoriamente, ser coberto por outros recursos orçamentários,
não importando qual a fonte contábil desse aporte adicional".

Deve aqui ser registrado que o Relator foi bastante superficial e
simplista em sua análise sobre a Previdência Social. No sistema
previdenciário brasileiro existem hoje três regimes previdenciários
distintos e independentes, não se considerando entre esses a
previdência privada. O primeiro deles, o Regime Geral da Previdência
Social (RGPS) que cuida da previdência a cargo do Instituto Nacional
do Seguro Social. O segundo, o Regime Previdenciário dos Servidores
Públicos Civis da União. O terceiro, o Regime Previdenciário dos
Militares.

Quanto ao primeiro, contrariamente do que afirma o Relator em
seu Voto, o Regime Geral da Previdência Social é superavitário
conforme demonstrado no item 7 acima, desde que não lhe sejam
subtraídas as receitas que lhe são constitucionalmente asseguradas.

O Regime Previdenciário dos Servidores Públicos, da mesma
forma que o RGPS, também é suficiente para cobrir as despesas com
os benefícios se as contribuições patronais (da União) forem recolhidas
regularmente na mesma proporção que a contribuição patronal da
iniciativa privada.

O Regime Previdenciário dos Militares, entretanto, é sim
deficitário. Por suas peculiaridades, necessita ainda de aporte de
recursos do Governo. Porém, o Presidente da República já acena com
a firme determinação de rever o sistema da contribuição previdenciária
dos Militares de forma a reduzir ou mesmo a eliminar os aportes de
recursos da União para o pagamento desses benefícios.

Mas o Regime que se discute no âmbito da PEC 85/99 é o
Regime Geral da Previdência Social, haja vista que as emendas
apresentadas buscam, efetivamente, fazer valer o disposto no inciso XI
do art. 167 da Constituição Federal e o § 2° do art. 75 do ADCT.
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Nesse particular, o Relator optou por engrossar o coro daqueles
que repetem sobre o déficit da Previdência sem analisar as suas
causas ou verificar a sua veracidade.

No tocante à apropriação pela DRU dos recursos da CPMF para a
área da Saúde, o Relator simplesmente silenciou-se, ignorando
completamente o estatuído no § 3°. do art. 74 do ADCT. Esse
dispositivo, conforme detalhado no item 5 acima, estabelece que /lo
produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será
destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para
financiamento das ações e serviços de saúde". (grifei)

)SOs recursos destinados à Manutenção e ao Desenvolvimento d
Ensino, assim como aqueles do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
também não mereceram qualquer menção do Relator. !",,/

12. A VOTAÇAo DA PEC 8S-A, DE1999, NA COMISSÃO ESPECIAL,
E EM 1° TURNO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Na Comissão Especial, a Proposta foi aprovada contra os votos
dos Deputados Celso Jacob, Sérgio Miranda, Arlindo Chinaglia, Dr.
Rosinha, João Coser, Padre Roque e Pedro Eugênio. Foram também
apresentados Votos em Separado pelo Deputado Celso Jacob e, em
conjunto pelos demais parlamentares acima listados.

Os cinco Destaques para Votação em Separado apresentados
foram rejeitados.

Em votação em 10 Turno no Plenário da Câmara dos Deputados a
matéria foi aprovada e as Emendas Aglutinativas e os Destaques para
Votação em Separado rejeitados, com exceção da Emenda Aglutinativa
que excluia da incidência da DRU a Contribuição do Salário Educação.
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13. CONCLUSÃO

Os dados acima apresentados, todos oficiais, tendo como fonte o
próprio Poder Executivo Federal, por meio do projeto de lei
orçamentária encaminhado aE> Congresso Nacional em 31 de agosto
último, exemplificam os prejuízos causados principalmente às áreas
sociais, pela Desvinculação de Impostos e Contribuições Sociais que
pretende o Governo, por meio da Proposta de Emenda à Constituição
n° 85/99, implementar.

Artifícios como esses, utilizados seguidas vezes pelo Governo,
têm por objetivo mascarar as contas públicas, fabricando déficits em
áreas onde eles não existem, como forma de desviar a atenção da
opinião pública e viabilizar a transferência cada vez maior de recursos
públicos para o setor financeiro, em detrimento do social. t

Por discordar frontalmente dessa política adotada pelo Governo
Federal, o Partido Democrático Trabalhista - PDT - vota contrariamente
à matéria, pelas razões apresentadas no presente Voto.

~ l'1.- t..--. 0v1-",,><,,:>

C:;; '--'V'-' l( .:.-

26 de jan ira de 2000. L~
..:; Y,. -(/', \.,-,\

f' vI/" "\ v



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 04015

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

-2-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 601-C, DE 1998

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n2 601-B,
de 1998, que altera a redação do artigo sex
to da Constituição Federal, conforme reda
ção do vencido, elaborado pela Comissão
Especial, Relatora: Deputada Almerinda de
Carvalho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a discussão.

Os oradores inscritos abriram mão de suas ins
crições, assim como abrem mão do encaminhamento
os nobres Srs. Líderes.

Passamos à votação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 601, de 1998, em segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou subme
ter a votos,em segundo turno, a Proposta de Emenda
à Constituição nSl 601, de 1998.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 12 O art. 62 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º São direitos sociais a educa
ção, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança, a previdência social, a prote
ção à maternidade e à infância, a assistên
cia aos desamparados, na forma desta
Constituição." , . t

Art. 29 Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exil

a palavra.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V. Ex!! que mande colocar no painel que todos os
partidos encaminham o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre
taria-Gerai providenciará o registro no painel de que
todos votam "sim".

O SR. MUSSA DEMES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado Mussa Demes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
Há urna proposta para que votemos mais três

destaques da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a
Mesa a recusou. (Palmas.)

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exl!
a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoS - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero destacar a presteza dos Srs. Líderes em aten
der, mesmo sabendo que o jogo do Brasil começa da
qui a poucos instantes, ao apelo da Presidência e de
algumas outras lideranças para que votássemos essa
matéria ern segundo turno ainda no dia de' hoje, fa
zendo com que a Constituição acolha a moradia
como direito social.

Alguns consideram pouco, porque já há cita
ções à moradia em vários trechos da Constituição.
~as isso não bastava. Era preciso estar claro na
Constituição que moradia é um direito social, pois só
assim o movimento efetivamente social do País pode
cobrar à altura, dos Governos Federal, Estadual e
Municipal, que garantam recursos, no Orçamento
Geral da União e nos orçamentos estaduais e munici
pais, para oferecer moradia à parcela da população
sem renda ou de baixa renda, em nosso País, segmen
to em que se registra metade do déficit habitacional
brasileiro. Cerca de 5 milhões de moradias, no Brasil,
não foram e não são atendidas por nenhum programa
social ou de Governo.

Foi Elsse o grande apelo que fizemos, e que foi
atendido. V. ExB respondeu-nos durante a Conferência
das Cidades, fazendo com que esta matéria fosse incluí
da na pauta da presente convocação extraordinária.

Portanto, saúdo V. Ex' e todas as lideranças,
que compreenderam a importância de incluir essa
matéria na pauta da convocação extraordinária.
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A SRA. MARIA ELVIRA- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de regis
trar elogios e aplausos ao Senador Mauro Miranda,
do PMOB de Goiás, pela iniciativa dessa emenda
constitucional. Portanto, a bancada do PMOB faz aqui
sua homenagem ao Senador Mauro Miranda.

O SR. S~RGIO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. S~RGIO REIS (PSDB - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a liderança.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI
a palavra.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lou
var o Senador Mauro Miranda e, ao mesmo tempo,
também esta Casa, pois o Brasil é o décimo sétimo
país do mundo a incluir em sua Carta Magna a mora
dia como direito social.

Sr. Presidente, não aceito as críticas de que isso
é apenas uma intenção; se não, a educação para to
dos poderia ser também uma intenção, ou a seguran
ça pública, ou a saúde, apesar de sabermos que exis
tem problemas nessas áreas. Todos esses são direi
tos sociais. É uma intenção, mas para ser cumprida.
Pelo menos, n6s vamos despertar a atenção de to
dos, porque é fundamental que o cidadão, sobretudo
aquele que tem família, tenha sua casa própria para
morar.

Com este sentimento, Sr. Presidente, espera
mos que, daqui para a frente, possamos traçar uma
polftica habitacional para o nosso País, dirigida sobre
tudo aos segmentos mais pobres, mais humildes e
mais necessitados, a fim de que possamos construir
uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais huma
na e mais desenvolvida.

O PFL, mais uma vez, congratula-se com todos
os que contribuíram para que esta proposta que inse
re na Constituição a moradia como direito social se
tornasse realidade. O PFL se sente muito gratificado
por ter contribuído para esta votação, para a conquis
ta desse direito social. .

o SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX
a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a opinião aqui exter
nada pelos deputados que me antecederam é tam
bém a do Partido dos Trabalhadores, que s6 não fez
uso da palavra, pela sua liderança, devido ao acordo
firmado, de que ninguém falaria.

Esse é o sentimento geral de toda a Casa.
O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX

a palavra.
O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de usar a
palavra como coordenador da Frente Parlamentar da
Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Logicamente, não vamos, com a aprovação
desta emenda constitucional, resolver o grande pro
blema habitacional do País, esse déficit de 10 milhões
de unidades, mas este é o primeiro passo. Isso é mui
to importante para nós, principalmente nesta hora em
que precisamos de uma política habitacional para o
País, o que não tivemos até hoje.

Cabe a esta Casa dar o primeiro passo, e foi o
que fizemos hoje. Estamos todos de parabéns.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX
a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, quero relembrar-lhe
que, exatamente em maio de 1996, esta Casa man
dou uma Comissão de Deputados para Istambul, na
Turquia, onde se realizou a Habitat 11, uma das últi
mas conferências do milênio, programadas pela
ONU, sobre a habitação.

Lembro que não s6 os parlamentares brasilei
ros, mas também a sociedade civil organizada, em
encontros ocorridos em várias cidades de nosso
País, particularmente no Rio de Janeiro, demonstra
vam o desejo e a necessidade de se incluir na nossa
Constituição o direito à moradia.

Evidentemente, estamos felizes porque conse
guimos aprovar esta PEC, e hoje o direito à moradia,
ao lado do direito à saúde e à educação, passa a figu
rar em nossa Carta Magna. Só tenho a lamentar que
desde lá tenham decorrido praticamente quatro anos.
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Sr. Presidente, o trâmite para que esta matéria
houvesse chegado a um bom término, com certeza,
deveu-se não só aos deputados envolvidos com a
questão, mas também, como já disse o Deputado Iná
cio Arruda, à própria intervenção de V. Exª, na Confe
rência das Cidades, com o compromisso de pautar
.esta votação.

Na minha região, o déficit habitacional é altíssi
mo. Há quinze dias, o jornal Folha de S.Paulo indicou
a existência de mais de 30 milhões de casas subutili
zadas, o que, ao lado do próprio déficit habitacional,
aponta na direção de uma tomada de consciência
que aquecerá o mercado da construção civil, além de
garantir esse direito.

Parabenizo V. Ex!'!, Sr. Presidente, bem como to
dos os deputados que estiveram na Habitat 11 e todos
aqueles que votaram a favor do direito à moradia.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

obrigado, Deputada Teima de Souza. Eu também
quero cumprimentá-Ia, porque sei de seu esforço em

Proposição: PEC N° 601/98 - SEGUNDO TURNO

Inicio Votação: 26/01/2000 21:32

Fim Votação: 26/01/2000 21:40

Resultado da Votação
Sim 463
Não 1
Abstenção 1

Total da Votação 465

Art. 17 1

Total Quorum 466

Obstrução O

torno dessa matéria. Também sei que, quando Prefei
ta de Santos, V. Exª muito realizou pela moradia dos
carentes, como certamente continuará fazendo em
sua caminhada, no Município de Santos e no Estado
de São Paulo. Meus cumprimentos a V. Exll•

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

Esta Presidência anuncia o resultado da vota-
ção:

VOTARAM
Sim 463
Não 1
Abstenção 1
Total 465

É aprovada a Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 601ma em segundo turno.

Dispensada a Redação Final, nos termos do in
ciso I do § ~~Q do artigo 195 do Regimento Interno.

A matéria vai à Promulgação.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Presidiram a Votação: Michel Temer - 17:38

Orientação
PFL -Sim
PSOB -Sim
PMDB-Sim
PT·Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
POT-Sim
PSBIPCOOB - Sim
PUPST/PSL - Sim
PPS-Sim
PV·Sím
GOV.-Sim
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Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

A1ceste Almeida PMDB Sim

Almir Sá PPB Sim

Francisco Rodrigues PFL Sim

Luciano Castro PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim

Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim

Badu Picanço PSOB Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Sim

Fátima Pelaes PSOB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL. Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anlvaldo Vale PSOB Sim

Babá PT Sim

Deusdelh Pantola PFL Sim

Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz POT Sim

Jorge Costa PMOB Sim

Josué Bengtson PTB Sim
Nielas Ribeiro PSDB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim

Átila Lins PFL Sim

FrancIsco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Cêmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúcio Moura PMOB Sim

Eurlpedes Miranda PDT Sim

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSOB Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Sérgio Clílrvalho PSOB Sim
l!-

Total Rondonia: 7
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Partido Bloco Voto

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PFL Sim

Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim
SérgIo Barros PSDB Sim

ZUa Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMDB Sim

Igor Avelino PMDB Sim

João Ribeiro PFL Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar BandeIra PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Francisco Coelho PFL Sim

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Sim

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim

Roberto Rocha PSDB Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Antônio José Mota PMOB Sim

Amon Bezerra PSDB Sim

Eunlcio Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcantara PSDB Sim

Manoel Salvlano PSDB Sim

Mauro Benevides PMOB Sim

Moronl Torgan PFl Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Rommel Feijó PSOB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto

CEARÁ

Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total C8Ilrá: 18

PIAul
Atila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gesslvaldo 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
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Larre Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PMD8 Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMD8 Sim
Damião Fellciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Emvaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PSDB Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antõnlo Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PS8 PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhyfino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMOB Sim

Sérgio Guerra PSOB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPS Sim

Glvaldo Canmbão PSB PSB/PCOOB Sim

Helenildo Ribeiro PSOB Sim

João Caldas PL PUPST/PSL Sim

José Thomaz Nonê PFL Sim

Olavo Calheiros PMOB SIm

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSOB Sim

CleonâncIo Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMOB Sim

José Teles PSOB Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Sim

Sérgio Reis PSOB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMOB Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francislõnlo Pinto PMDB Sim

Geddel VieIra Lima PMOB Sim

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoS PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSOB Sim

João Leão PSDB Sim

JOnival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSOB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

LUIZ Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB Sim

Reglnaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursiclno Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 37

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

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim

Carlos Mel/es 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 Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Sim

Hélio Costa PMDB Sim

Herculano AnghineUI PPB Sim

Ibrahlm Abi-Ackel PPB Sim

João Fassarella PT Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Sim

Júlio Delgado PMDB Sim

Lael Varella PFL Sim

MárcIo Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Maria Elvira PMDB Sim

Mário de Oliveira PMDB Sim

Narclo Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Sim

Olimplo Pires PDT Sim

Osmãnio Pereira PMDB Sim

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

SUas Brasileiro PMDB Sim

Virgílio GUimarães PT Sim

Vittono Mediol; PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zalre Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 49

EspíRITO SANTO
Aloizlo Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT '. Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta PTB Sim

Marcus Vicente PSDB Sim

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSOB Sim

Rita Camata PMOB Sim

Total Espírito santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldlr Cabral PFL Sim

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOEI Sim

Alexandre Santos PSOB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Antonro Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim

BIspo Rodrigues PL PUPST/PSL. Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob por Sim

Comélio Ribeiro POT Abstenção

Coronel Garcia PSOB Sim

Oino Fernandes PSOB Sim

Or. Heleno PSOB Sim

EberSilva POT Sim

Eduardo Paes PTB Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTB Sim

Francisco Silva psr PUPSr/PSI. Sim

lédlo Rosa PMDB ~im

JaIr Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim

João Mendes PMOB Sim

Jorge Wilson PMOB Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim

Laura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo POT Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim

LUIz Sérgio PT Sim
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim-
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PDT Sim

Miro Teixeira PDT Sim

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo Feijó PSDB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sesslm PPB Sim

Vivaldo Barbosa PDT Sim

Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio d. Janeiro: 45

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Alberto Mourão PMOB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzlo PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Celso Giglio PTB Sim

Clovis Volpi PSOB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

~DeVelasco PSL PUPST/PSL Sim

Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim

Dr. Hélio POT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Fernando Zuppo PDT Sim

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

JoAo Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Genoíno PT Sim

José (ndio PMDB Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim

Lamarline Posella PMDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Sim
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Partido Bloco Voto

SÃO PAULO

Marcelo Barbieri PMDB Sim

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim

Moreira Ferreira PFL Sim

Nela Rodolfo PMDB Sim

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB Sim

Professor LUlzinho PT Sim

Ricardo Berzolnl PT Sim

Ricardo Izar PMDB Sim

Robson Tuma PFL Sim

Rubens Furlan PPS Sim

Salvador 21mbaldi PSDB Sim

Sampaio Dória PSDB Sim

SilvIO Torres PSDB Sim

Teima de Souza PT Sim

Wagner Salustlano PPB Sim

XIco Grazlano PSDB Sim

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Lino Rossi PSDB Sim

Murilo Domingos PTB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim

Teté Bezerra PMDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMDB Sim

Geraldo Magela PT Sim

Jorge Pinheiro PMDB Sim

Maria Abadia PSDB Sim

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Euler Morais PMDB Sim

Geovan Freitas PMDB Sim

Jovalr Arantes PSDB Sim

Juqumha PSDB Sim

Lldla Quinan PSDB Sim

LúcIa Vânia PSDB Sim

Luiz Bittencourt PMDB Sim

Norberto Teixeira PMDB Sim

Pedro Canedo PSDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Pedro Wilson PT Sim

Roberto Balestra PPB Sim

Ronaldo Calado PFL Sim
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Partido Bloco Voto

GOIÁS

Vilmar Rocha PFL Sim

Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Marisa Serrano PSDB Sim

Nelson Trad PTB Sim

Pedro Pedrosslan PFL Sim

Waldemlr Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim

Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PFL Sim

Alex Canziani PSDB Sim

Basílio Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSOB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim
Or. Roslnha PT Sim

Flávio Arns PSDB Sim

Gustavo Fruet PMOB Sim

Hermes Parcianello PMOB Sim

Iris Simões PTB Sim

Ivanlo Guerra PFL Sim
José Borba PMOB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim

Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSOB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim

Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSOB Sim
Oliveira Filho PPB Sim

Osmar Serraglio PMDB Sim
Padre Roque PT Sim

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS Sim
Wemer Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Meras PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andrino PMDB Sim
Gervásio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMOB Sim
João Pizzolattl PPB Sim

José Carlos Vieira PFL Sim

Luci ChOlnacki PT Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA

Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Oipp POT Sim
Alceu Collares POT SIm
Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim

Darcísio Perondi PMDB Sim
Enio Baccl POT Sim

Fernando Marrom PT Sim
Fetter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Sim
LUIs Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rofim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Nelson Marchezan PSOB Sim
Nelson Proença PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim
Roberto Argenta PHOBS Sim
Synval Guazzelll PMOB Sim
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMOB Sim
Waldomiro Fioravante PT Sim
Veda Cruslus PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul; 27

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

Apresentação de proposições

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAMPROPOS/ÇÕESOSSENHORES:
ALEX CANZIANI E OUTROS - Requerimento

ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de reali
zação de sessão solene para homenagear os 51 anos
do jornal Folha de Londrina.

LUIZ SÉRGIO - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre a operação
do sistema de prevenção de acidentes instalado pela
Petrobras no Terminal Petrolífero da Baía da Ilha

Grande - TI::BIG, após o vazamento de óleo ocorrido
na década de 90.

RITA GAMATA - Projeto de lei que dá nova reda
ção ao § 32 do art. 10 da Lei n9 9.504, de 1997.

SÉRGIO CARVALHO E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que altera o art. 230, a
fim de dispor sobre a identificação do idoso para fins
de gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

PAULO FEIJÓ - Projeto de lei que dá nova re
dação ao alt. 82 da Lei n2 7.990, de 1989.

MÁRCIO MATOS - Projeto de lei que extin
gue o seguro obrigatório de danos pessoais causa
dos por veículos automotores de via terrestre, ou
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por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em
contribuição ao FNS, INSS e Denatran, e dá outras
providências.

AVENZOAR ARRUDA - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Justiça sobre o uso de
armas e os homicídios no Brasil.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre os servidores da Receita Federal
enquadrados na Lei nº 5.445, de 1970 (PCC).

JOVAIR ARANTES -Indicação ao Sr. Ministro
da Educação de criação da Escola Federal Agro
técnica de Mozarlândia, Estado de Goiás.

NELSON PROENÇA - Projeto de lei que altera
a Lei nº 9.504, de 1997, dispondo sobre a propagan
da eleitoral por meio de Serviços de Valor Adiciona
do, inclusive Internet, e dá outras providências.

FERNANDO MARRONI E JOSÉ GENOíNO 
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de convocação de sessão solene para
homenagear o Sport Club Rio Grande pela passa
gem de seus 100 anos de fundação.

OLlMPIO PIRES - Projeto de lei que institui
2002 como o Ano Nacional Carlos Drummond de
Andrade, e dá outras providências.

IBERÊ FERREIRA - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados de registro nos
Anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento do
Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros.

PAULO PAIM - Projeto de lei que acrescenta
dispositivo na Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e na Lei
n!! 8.213, de 1991, para estender o direito à licença e
ao salário-maternidade por motivo de adoção de me
nor.

ALDIR CABRAL - Requerimento ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados de retirada de tra
mitação do Projeto de Lei n!! 2.331, de 2000, que al
tera a letra do Hino Nacional Brasileiro, e dá outras
providências.

WALTER PINHEIRO E VALDECI OLIVEIRA
- Requerimento de informações ao Sr. Ministro
das Comunicações sobre a relação de todas as
empresas que receberam concessão de rádio e
televisão.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei
que veda a criação, reprodução, importação e co
~ércio e determina a castração de cães da raça

pit buli e rotweiller já existentes no território
nacional.

Projeto de lei que dispõe sobre a utilização de
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço do trabalhador para a quitação de prestações
atrasadas no âmbito do Sistema Financeiro de Habi
tação.

ALCEU COLLARES E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao
art. 45.

FREIRE JÚNIOR - Projeto de lei que dispõe so
bre o aproveitamento de bens imóveis da União em
programas de reforma agrária.

ALMEIDA DE JESUS E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação aos
arts. 45 e 46, § 1º.

CLEMENTINO COELHO -Indicação ao Sr. Mi
nistro da Integração Nacional para que a Barragem
de Três Marias e o seu reservatório, ativos de pro
priedade da Codevasf, sejam alienados para alavan
car recursos aos projetos de irrigação.

WERNER WANDERER - Projeto de lei que al
tera dispositivos da Lei n!! 4.886, de 1965, que regula
as atividades dos representantes comerciais autôno
mos, alterada pela Lei nº 8.420, de 1992, nos casos
que especifica.

AUGUSTO FRANCO - Projeto de lei que dá
nova redação ao art. 3º e parágrafos da Lei nº 9.294,
de 1996, que dispõe sobre restrições ao uso e à pro
paganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do art. 220 da Constituição Federal.

WELlNTON FAGUNDES -Indicação ao Sr. Pre
sidente do Incra para que sejam fornecidas cópias
dos convênios celebrados entre esse órgão e o Muni
cípio de Rondonópolis, Mato Grosso, nos anos de
1997, 1998 e 1999, com suas respectivas planilhas e
prestações de contas.

Projeto de lei que dispõe sobre o Dia Nacional
do Idoso.

AVENZOAR ARRUDA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Educação acerca de con
cursos públicos no âmbito do Ministério.

TELMA DE SOUZA - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro dos Transportes sobre critérios
para reajuste das tarifas de pedágio nas estradas pri
vatizadas.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

PSB/PCdoB

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Gastão Vieira PMDB
José Antônio PSB
Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PFL
Roberto ROGha PSOB
Sebastião Madeira PSOB
Presentes do Maranhão: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMOB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSOB
Presentes do Tocantins: 4

PSB/PCdoB

AMAPÁ

PPB
PSB
PFL

Dr. Benedito Dias
Evandro Milhomem
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 3

RORAIMA
Airton Cascavel PPS
Atceste Almeida PMOB
Almir Sá PPB
Luciano Castro PFL
Presentes de Roraima: 4

Babá
Jorge Costa
José Priante
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Presentes do Pará: 5

PARÁ

PT
PMOB
PMOB
PT
PFL

CEARÁ

Antonio Cambraia PSOB
Arnon Bezerra PSOB
Eunício Oliveira PMDB
Raimundo Gomes de Mattos PSOB
Rommel Feijó PSOB
Sérgio Novaes PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes de Ceará: 7

PSB/PCdoB

AMAZONAS

José Melo PFL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 3

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Presente de Rondônia: 1

Gessivaldo Isaias
Heráclito Fontes
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim

Wellington Dias
Presentes do Piauí: 6

PIAuí

PMDB
PFL
PMDB
PFL
PFL

PT

Jldefonço Cordeiro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Presentes do Acre: 4

ACRE

PFL
PPS
PT
PT

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Laire Rosado PMDB
MúcioSá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 5
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SERGIPE

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

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

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi PSDB
Edmar Moreira PPB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Jaime Martins PFL
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Narclo Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Osmânio Pereira PMDB
Romeu Queiroz PSDB
Virgnio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Presentes de Minas Gerais: 21

Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
Jonival Lucas Junior
José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Mário Montenegro
Nelson Pelegrino
Paulo Braga
Roland Lavigne
Ursicino Queiroz
Waldir Paes
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 20

PSBIPCdoB

PSB/PCdoB

PSBIPCdoB
PSB/PCdoB

PARAfBA

PT
PPB

Avenzoar Arruda
Enivaldo Ribeiro
Presentes da Paraíba: 2

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
José Thomaz Nonô PFL
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 4

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB
Jo~é..Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiúza PFL
Salatiel Coelho PMDB
Presentes de Pernambuco: 15

Adelson Ribeiro PSC
Cleonâncio Fonseca PPB
José Teles PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PSDB
Presentes de sergipe: 6

Aroldo Cedraz
Eujácio Simões
Francisco Pinto
Geddel Vieira Lima

BAHIA
PFL
PL
PMDB
PMDB

PLlPSTIPSL

ESprRITO SANTO
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB

Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSDB
Presentes do Eaprrito Santo: 4
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Cornélio Ribeiro PDT
Dr. Heleno PSDB
Eduardo Paes PTS
Fernando Gonçalves PTB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMDB
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo PDT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST PUPST/PSL
Miriam Reid PDT
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Rodrigo Maia PTB
Rubem Medina PFL
Presentes do Rio de Janeiro: 20

GOIÁS
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PPB
PFL

PARANÁ

PFL
PSDB
PPB

Affonso Camargo
Basílio Villani
Dilceu Sperafico

Barbosa Neto
JuquinhEl
Nair Xavier Lobo
Pedro Canedo
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Presentes de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL
Marisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

MATO GROSSO

Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Presentes de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 3

Paulo Lima PMDB
Professor L.uizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 32

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

SÃO PAULO

Alberto Mourão PMDB
Aloizio Mercadante PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Corauci Sobrinoh PFL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José Machado PT
Luiza Erundina PSB
Moreira Ferreira PFL
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TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB
Total de Ausentes: 1

Dr. Rosinha
Flávio Ams
Hermes Parcianello
Márcio Matos
Padre Roque
Presentes do Paraná: 8

PT
PSDB
PMDB
PT
PT

Zenaldo Coutinho
Total de Ausentes: 1

PARÁ

PSDB

PERNAMBUCO

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 10

Chiquinho Feitosa
Nelson Otoch
Total de Ausentes: 2

João Colaço
Luciano Bivar
Total de Ausentes: 2

CEARÁ

PSDB
PSDB

PMDB
PSL PUPST/PSL

BAHIA

SÃO PAULO

PTN
PPB

MINAS GERAIS

PMDB
S/P
PFL

Jairo Azi PFL
Vvonilton Gonçalves PPB
Total de Ausentes: 2

João Magalhães
Lincoln Portela
Zezé Perrella
Total de Ausentes: 3

José de Abreu
VadãoGomes
Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Darcísio Perondi PMDB
Fernando Marroni PT

Germano Rigotto PMDB
Júlio Redecker PPB
Luís Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Pompeo de Mattos PDT
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 15

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Partido Bloco

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB
Total de Ausentes: 1

RORAIMA PARANÁ

Elton Ronelt
Total de Ausentes: 1

PFL
José Janene
Santos Filho
Total d~ Ausentes: 2

PPB
PFL
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ORDEM DO DIA

ORDENS DO DIA

Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e no mérito pela aprovação
(Relator: Sr. Roland Lavigne).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

189-A, DE 1999
(DA COfiIIISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 189, de 1999, que aprova o
texto final, após modificações de cunho vernacular,
em substituição aquele encaminhado pela
Mensagem 1.259, de 1996, da Convenção
Interamericana contra a Corrupção. concluida
originalmente em Caracas, em 29 de março de 1996;
tendo pareceres das Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela aprovação,
com emenda (Relator. Sr. Luiz Antonio Fleury); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mél'ito, pela aprovação (Relator: Sr. Paulo
Magalhães).

RIO GRANDE DO SUL

PT
PT

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 9 Horas)

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encer
ro a sessão, convocando outra, extraordinária, para
amanhã, quinta feira, dia 27, às 9 horas, convoco
também sessão ordinária, às 14 horas, ambas com
as seguintes

'Esther Grossi
Luiz Mainardi
Total de Ausentes: 2

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j" do Regimento Intemo)

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 162-B,

DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 162, de 1999, que aprova o
texto do acordo sobre serviços aéreos regulares,
celebrado entre o governo da República Federativa
do Brasil e a Confederação Suiça, em Brasilia, em
29 de julho de 1998; tendo pareceres das
Comissões: de Viação e Transportes, pela aprovação
(Relator: Sr. Carlos Santana); de Finanças e
Tributaçao, pela adequaçao financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação (Relator:
Sr. Jorge Khoury); e de ConstitUição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. André Benassi).

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

235-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES

EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

DecreteI Legislativo nO 235, de 1999, que aprova o
texto da Convenção sobre o Combate à Corrupção
de Funcionários Públicos Estrangeiros em
Transações Comerciais Internacionais, concluída em
Paris, em 17 de dezembro de 1997; tendo pareceres
das Cc)missl5es: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relator: Sr.
Avenzoar Arruda); e de Constituição e Justiça e de
Redaçc!o, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
(Relator. Sr. Renato Vianna).

TRABALHO DE COMiSSÕeS

AVISOS

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 168-A,

DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 168, de 1999, que aprova o
texto do Acordo sobre a Segurança do Pessoal das
Nações Unidas e Pessoal Associado, conclulda em
Nova York, em 09 de dezembro de 1994; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de

PROP()SIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1. PROJETOS DE LEI
p~C\ZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(ATO DA MESA N° 177/89)

N° 4.257/98 (PODER EXECUTIVO) • Altera a Lei nO
6.305, de 15 de dezembro de 1975, que
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15:00 Or, EviláslO
15:25 Adãe ?retto

15:00 José Unhares
15:25 MárcIo Matos

j;x
I

15:00 RIcardo Ferraço
15:25 LUIZ Bittencourt
15:50 Gerson Peres
16.15 José Thomaz Nonê
16:40 José Pimentel
17:05 AntÔniO Carlos Konder Reis
17:30 De Velasco
17:55 Cesar Bandeira
18:20 Elcíone Barbalho

10:00 LUIZ Salomão
10:25 Jorge Pinheiro
10:50 Germano Rigotto
11 :15 Sérgio Barros
11'40 DarCI Coelho
12:05 Pedro Eugênio
12:30 Paulo Rocha
12:55 Zaire Rezende
13.20 Si/as Câmara

15:00 Eduardo Campos
15:25 Expedito Júnior
15:00 InáCIO Arruda
15:25 Jorge Costa

15:00 Jose Melo
15:25 Waldemlr Moka
15:00 Joel de Hol/anda
15:25 Walter PInheIro
10:00 Teima de Souza
10:25 Dino Fernandes
10:50 Fernando Coruja
11 :15 Antonro Palocci
11'40 Marcos de Jesus
12:05 Ricardo Noronha
12;30 SérgIO Novais
12:55 Márcio Bittar
13:20 Narclo Rodrigues
15:00 Nilson Mourão
15:25 Augusto Franco
15:50 Paes Landim

16;15 Júlio Delgado
16 40 Nair Xavier Lobo
17 05 AlmIr Sá
17.30 José Priante
17 55 Themistocles SampaIo
18:20 João Matos

01 3"-felra

02 4a·felra

03 5"'· feira

04 Sa·felra

08 3a.felra

10 5a• feira

11 Sa·felra

14 2a·felra

N° 63/00 (COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS) Aprova reforma do
RegImento Interno da Câmara dos
Deputados.

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-02-00

27 5"· feira 15:00 Cabo JúlIO
15:25 Bispo Wanderval

28 51 ·felra 10.00 José Antônio
10'25 Paulo Mourão
10:50 Vanessa Grazzlotin

11 :15 Antônio do Valle
11'40 Fernando Ferro
12:05
12:30 LUCI Chomacki
12:55 Haroldo Lima
13.20 Angela Guadagntn

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

DO DIA 17 de JaneIro AO DIA 14 de Fevereiro

"institUi a classificação de produtos vegetais,
subprodutos e resíduos de valor econômICO, e
dá outras providências".

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-01-00
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da constitUIção Federal): 05-03-00.

1.2. PROJETO DE RESOLUÇÃO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(§ 1° DO ART. 216 DO RICD)

N° 2.329/00 (DO PODER EXECUTIVO) • Dispõe sobre
o sistema de armazenagem dos produtos
agropecuários

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO. 28-01-00
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da constitUIção Federal): 05-03-00

31 2a·felra 15.00 Eurípedes Miranda
15:25 Professor Luizlnho
15:50 Gastão Vieira
16'15 Wilson Santos
16'40 Jandlr8 Feghali
17:05 Valdir Ganzer
17.30 Elton Rohnelt
17'55 Nílton CapIxaba
18:20 MoaCir Mícheletto

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

Local: Plenano 3. Anexo II
Horário: 10h
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11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

CPI . MEDICAMENTOS

REUNIÃO RESERVADA PARA
TOMADA DE DEPOIMENTO

Local: Plenário 7, Anexo II
Horário: 9h

Depoentes:
SR. NEY PAULETTO JÚNIOR. Gerente de
Promoção Médica do Laboratório Janssen Cilag;
SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA, ex-empregado
do Laboratóno Janssen Cilag.

PAU T A N° 4/2000

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Câmara:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.787/97 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "estabelece que o porte de armas de fogo legal será
exclUSIVO para mIlitares"
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA
PARECER: pela aprovação parcial dos projetos nOs
2.787/97, 479/99, 888/99. 4.411/98, 581199, 946/99,
392/99, 400/99, 1.044/99, 752/99, 796/99, 849199,
851/99, 894/99, 995/99, 982/99, 1.028/99, 1.038/99,
1.061/99, 1.153/99, 1.154/99, 1.156/99, 1.245/99,
1.269/99, 998/99, 1.227/99, 1.505/99, 1.811/99,
1.850/99, 1.862/99, 1.879/99, 2.171/99; pela aprovação
do projeto de lei na 1.073/99, de autona do Poder
Executivo, na forma do Substitutivo apresentado, e
rejeição dos projetos nO 1.486/99. 1;566/99 e 1.591/99
VISTA CONJUNTA aos Deputados João Herrmann
Neto, Coronel Garcia e Renildo Leal

JII • COMiSSÕeS MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02. Anexo 11
Horário: 10 h

PAUTA

A Apreciação dos Destaques
Apresentados ao Relatório Setorial do
Orçamento para 2000:

Área Temática IV - Agncultura e Po!ftica FundIária
RELATOR SETORIAL . Deputado CLEONÂNCIO
FONSECA

B • Votação dos Relatórios Setoriais e
aprec:iação dos Destaques ao Orçamento
para 2000:

Área Temática 111- Fazenda e Desenvolvimento
RELATOR SETORIAL: Deputado FREIRE JUNIOR

c . Apresentação, Discussão e Votação dos
Relatórios Setoriais do Orçamento para 2000:

Área Temática V - Infra-Estrutura
REU\TOR SETORIAL: Deputado JOSE PRIANTE

Área Temática VI - Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia
RELATOR SETORIAL: Deputado JOÃO FASSARELLA

Area TemátIca VII· Saúde
RELATOR SETORIAL: Deputado PEDRO HENRY

Área Temática VIII- PrevidênCia e Assistência Social
REL.ATOR SETORIAL . Senador WELlINGTON
ROBERTO

Área Tematica IX - Integração Nacional. Meio Ambiente,
Desporto e Turismo
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ LOUREI-lÇO

Área Temática X - Planejamento e Desenvolvimento
Urbano
RELATOR SETORIAL: Senador EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS

(EnCf~rra-se ta sessão às 21110ras e 42minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nSl 205, de 28 de junho de 1990, re
solve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, TAís KELLEN
DUTRA, ponto nº 13510, do cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D. CNE -15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 26 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1li, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o
artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do artigo 92, item 11, da Lei
nº 8.112, citada, CAIRO ALBERTO DE FREITAS para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto O, CNE -15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 22 do Ato
da Mesa nQ 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 26 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I alínea
a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, e o
artigo E)!l da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do artigo 9Sl, item 11, da Lei
n2 8.112, citada, SIMONE MACHADO DA SILVEIRA
FRÓES FIALHO, no Gabinete do Líder do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de Assisten
te Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE -15, do Qua
dro de Pessoal da Câmara do Deputados, transformado
pelo artigo 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do artigo 12 do
Ato da Mesa nQ 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara do Deputados, 26 de janeiro de 2000.
Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

NR 1.618, DE 2000
(Do Sr. Paulo Paim)

Solicita ao Ministro da Previdência e
Assistência Social informaç6es sobre o

convênio firmado entre a Volkswagen e
este órgão relativo à concessão de apo
sentadoria especial para os trabalhado
res daquela empresa.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social o seguinte pedido de informações:

Tomamos conhecimento de que este Ministério
firmou convênio com a Volkswagen para possibilitar a
concessão de aposentadoria especial aos trabalhado
res daquela empresa. Tendo em vista que as regras de
concessão deste benefício estão previstas em lei e que
as mesmas devem ser aplicadas a todos os trabalhado
res brasileiros que exercem atividade sob condições es
peciais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
julgamos necessário os seguintes esclarecimentos:

a) qual o inteiro teor do convênio firma
do pelo Ministério da Previdência e Assis
tência Social (MPAS) e a Volkswagen relati
vo à concessão de aposentadoria especial?
Para efeito de análise, anexar cópia do res
pectivo convênio;

b) foram firmados outros convênios
entre o MPAS e outras empresas para a
concessão de aposentadoria especial? Em
caso afirmativo, enviar cópias dos convênios
para efeito de comparação com aquele
pactuado com a Volkswagen;

c) o MPAS está em processo de dis
cussão com outras empresas para firmar
convênios semelhantes àquele pactuado
com a Volkswagen, especialmente no to
cante à concessão de aposentadoria espe
cial? Em caso afirmativo, relacionar as em
presas.

Sala de Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Paulo Paim.

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de janeiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-1-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-1-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ng 1.629, DE 2000
(Do Sr. Paulo Paim)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Previdência e Assistência
Social sobre contribuições, contribuintes
e segurados da Previdência Social.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExIl, com base no art. 50, § 22 , da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22
, e

115, inciso I, do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-1-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NSl 1.628, DE 2000

(Do Sr. Wellington Dias)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Integração Nacional acerca de
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES convênio firmado com ã Prefeitura Muni-
N!! 1.627, DE 2000 cipal de José de Freitas, Estado do Piauí.

(Do Sr. Agnelo Queiroz)
Senhor Presidente,

Solicita informações ao Sr. Advoga- Requeiro a Vossa Excelência com base no art.
do-Geral da União sobre Correição Extra- 50, § 211 da Constituição Federal e com espeque nos
ordinária realizada na Procuradoria-Geral arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a
do Departamento Nacional de Estradas Mesa, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
de Rodagem - DNER. Ministro da Integração Nacional, as seguintes infor

mações acorca de convênio firmado pela Presidência
da República com a Prefeitura Municipal de José de
Freitas, Estado do Piauí:

Convênio Número: 368.468 (CV
146/98-SEPRElMPO)

Objetivo: Recuperação de Casas.
Julgamos necessário contar com os

seguintes esclarecimentos:
a) A Prefeitura apresentou orçamento

e/ou plano de trabalho para a realização
desta obra? Se afirmativo, solicitamos forne
cer cópia do mesmo.

b) Quais os procedimentos e critérios
utilizados para aprovação do citado convênio?

c) As obras já foram concluídas?
d) Houve prestação de contas? Se

afirmativo, solicitamos uma cópia.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. 
Wellington Dias, Deputado Federal- PT/PI.

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

SalEI de Reuniões, 26 de janeiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Estando de acordo com o art. 50, § 29 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de janeiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, solicito a V. Ex!! que, ouvida a Mesa, seja solici
tada ao Sr. Advogado-Geral da União, cópia do inteiro
teor do Relatório Conclusivo da Correição Extraordiná
ria realizada na Procuradoria-Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, em Brasí
lia - DF, no período de 4 a 12 de novembro de 1999,
por detérminação do Senhor Corregedor-Geral da
Advocacia da União, conforme Portaria n9 66, de
3-11-99, publicada no DOU nº 211, de 4-11-99.

Justificação

No intuito de cumprir a contento nossa missão
institucional, apresentamos o presente requerimento,
que visa subsidiar estudo deste gabinete acerca dos
gastos realizados por diversos órgãos governamen
tais, buscando assegurar a completa transparência
na gestão dos recursos públicos.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Agnelo Queiroz, (pedoB/DF).

Voto
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da Previdência e Assistência Social relativas a despe
sas com benefícios, caracterização de segurados,
contribuições recolhidas e não recolhidas e apro
priação indébita.

Esta Casa aprovou, em outubro do corrente
ano, o Projeto de Lei n" 1.527, de 1999, de autoria do
Poder Executivo, transformado na Lei n" 9.876, de 26
de novembro de 1999, que introduziu no cálculo de
aposentadorias da Previdência Social o "fator pre
videnciário", apurado de acordo com a idade, a ex
pectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do
segurado ao se aposentar, implicando redução ou
majoração nas rendas mensais desses benefícios.

Visando o melhor entendimento desse novo cri
tério de cálculo de benetrcio, bem como o aprofunda
mento do debate da questão previdenciária, nesta
Casa, julgamos necessário contar com as seguintes
informações, referentes aos últimos três anos:

8) despesas mensais com benefícios
por espécie;

b) data de nascimento e de óbito dos
segurados falecidos;

c) número de contribuintes do sistema,
discriminado por qualidade de segurado e sexo;

d) número total de pensões em manu
tenção, discriminado por sexo de segurado
instituidor;

e) valores de contribuições não reco
lhidas em época própria, por inadimplência
ou sonegação, em relação aos valores arre
cadados de empregadores e trabalhadores;

f) evolução do número de pessoas de
nunciadas ou investigadas em inquéritosjlo
Iiciais, sob acusação de apropriação indébi
ta de valores descontados de segurados e
não recolhidos, e dos seus montantes; e

g) recursos oriundos de contribuições
de empregadores e trabalhadores utiliza
dos no pagamento de benefícios não
abrangidos pelo Regime Geral de Previ
dência Social.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. 
Deputado Paulo Paim.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2" da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de janeiro de 2000. 
Deputado Heráclito fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-1-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1" Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.630, 2000

(Da srO Teima de Souza)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro das Minas e Energia.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 parágrafo 2º da

Constituição Federal, e art. 115, inciso I, do Regimen
to Interno, solicito a Vossa Excelência seja encami
nhado ao Ministro das Minas e Energia o seguinte pe
dido de informações:

Nesta quinta-feira, 20 de janeiro, o diretor-geral
da Agência Nacional de Petróleo (ANP), senhor David
Zylbersztajn, apresenta a minuta da portaria que au
toriza as distribuidoras de combustíveis a explorarem
postos próprios de revenda.

Ainda que propondo limites para essa explora
ção, tal medida preocupa por abrir precedente para
uma concorrência desleal entre as empresas distri
buidoras e os pequenos e médios proprietários de
postos de gasolina, na maioria empresas operando
com gestão familiar, portanto, com infra-estrutura
bem menor.

Em função dessa preocupação, solicito ao se
nhor ministro esclarecimentos, afim de evitarmos que
a portaria possa privilegiar as grandes empresas,
causando incertezas e intranqüilidade entre os pe
quenos e médios proprietários e, até mesmo, gerando
mais desémprego-no-setor.

Diante dos fatos expostos, solicito as seguintes
informações:

1) Se há cobrança de preços exagerados
na revenda de combustível, é função da ANP
fiscalizar, regular e até mesmo punir possíveis
infratores que estejam agindo de má fé com os
consumidores. Mas será que a melhor forma
de regulamentação é conceder benefícios a
um determinado agente do setor?

2) Quais procedimentos serão adotados
pelo Ministério e pela ANP, depois da suspen
são da edição da portaria? Há intenção de
ampliar o debate sobre a questão, envolven
do representantes dos trabalhadores e dor:>
pequenos e médios empresários do setor?

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. 
Deputada Teima de Souza, PT/SP.
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Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2º dá Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de janeiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-1-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.631, DE 2000

(Sr. Deputado João Grandão)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento, a res
peito de locação de imóveis no Estado
de Mato Grosso do Sul.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exll, com base no art. 50, § 22, da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115, inciso I
e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento, a respeito de loca
ção de imóveis pela Companhia Nacional de Abaste
cimento - CONAB, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Assim, no intuito de melhor acompanhar e capa
citar a Câmara dos Deputados a desempenhar efici
entemente seu papel fiscalizador, cremos essencial
obter as informações adiante declinadas:

1) quais e quantos são os contratos de locação
de imóveis para atender a Superintendência do Co
nab no Estado, por município, com cópia e detalha
mento das seguintes informações, por contrato:

a) órgão contratante;
b) qual o nome dos proprietários;
c) data de assinatura e de encerra

mento do contrato;
d) valor pago, com respectivas datas

de pagamento;
e) objetivo do contrato.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. 
João Grandão, Deputado Federal PT/MS.

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa. Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de janeiro de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-1-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Pr,esidência.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA
EDE REDAÇÃO

Ata da 31 Reunião Ordinária, realizada em 26
de janeirc) de 2000

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois
mil, às onze horas etreze minutos, no Plenário nll 1 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordina
riamente a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, sob a Presidência do Senhor Deputado
José Carlos Aleluia, estando presentes os Senhores
Membros Titulares, Deputados Geovan Freitas, José
Roberto Batochio, Inaldo Leitão, Vice-Presidentes,
Deputados André Benassi, Antônio Carlos Biscaia,
Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Darci Coelho, Edmar Moreira, Fernando
Coruja, Freire Júnior, Geraldo Magela, Gerson Peres,
lédio Rosa, Jaime Martins, José Antônio, José índio,
Júlio Delgado, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Luiz
Antônio f:leury, Marcelo Déda, Mendes Ribeiro Filho,
Moreira Ferreira, Mussa Demes, Paulo Magalhães,
Renato Vianna, Robson Tuma, Sérgio Miranda, Vi
cente Arruda, Vilmar Rocha, Waldir Pires, Wellington
Fagundes, Zulaiê Cobra e os Deputados Suplentes
Antônio do Valle, Átila Lins, Bispo Wanderval, Gusta
vo Fruet, José Ronaldo, Luís Barbosa, Pedro Irujo e
Vic Pires Franco. Deixaram de registrar suas presen
ças os Senhores Membros Titulares, Deputados Ary
Kara, Caio Riela, Ciro Nogueira, Ibrahim Abi-Ackel,
José Dirceu, Luciano Bivar, Marcos Rolim, Moroni
Torgan, Nair Xavier Lobo, Nelson Otoch, Ney Lopes,
Osmar Serráglio, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne e
Zenaldo Coutinho. O Deputado Pastor Valdeci com
pareceu à reunião como não membro. Abertura: Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente de
clarou aberta a reunião, passando ao exame das Atas
da Primeira e Segunda Reuniões Ordinárias, realiza
das nos dias doze e dezenove do mês em curso, res
pectivamente. A requerimento do Deputado Inaldo
Leitão, foi dispensada a leitura das Atas. Não houve
discussão. Em votação, foram aprovadas por unani
midade as Atas. Expédiente: O Senhor Presidente co
municou ao Plenário a realização de Audiência Públi
ca, no dia dois de fevereiro do corrente ano, às dez
horas, para debate do Projeto de Lei Complementar
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n1l 77, de 1999, que "visa à alteração de dispositivos
da Lei nll 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional", com as presenças confirmadas
do Dr. Alberto Xavier, Dr. Marco Aurélio Greco e Dr.
Yves Gandra da Silva Martins. O Deputado Inaldo
Leitão fez um apelo aos parlamentares para que
prestigiassem a Comissão com suas presenças no
evento, que, idealizado pelo Deputado Eduardo
Paes, Relator da referida proposição, seria de extre
ma relevância para a discussão da matéria. O Senhor
Presidente manifestou-se indignado com o fato de
que, embora a imprensa escrita fizesse ampla cober
tura dos trabalhos realizados pelas Comissões da
Casa, a TV Câmara não estava procedendo de forma
semelhante quando transmitia programas irrelevan
tes em vez de imagens das reuniões realizadas.
Ordem do Dia: 1} Projeto de Resolução nll 49/99 - da
Mesa - que "altera dispositivos da Resolução nll 18,
de 26 de novembro de 1971, e dá outras providências".
Relator: Deputado Paulo Magalhães. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o pa
recer do Relator por unanimidade. 2} Emenda Ofe
recida em Plenário ao Projeto de Decreto Legislativo
nll 108-At99, que "aprova a participação do Brasil no
Fundo de Meio Ambiente Global Global Environment
Facility - GEF Reestruturado, com contribuição inicial
equivalente a Direito Especial de Saque - DES quatro
milhões, bem como a participação em futuras contri
buições que venham a ser aprovadas pelos países
membros de acordo com os termos do Instrumento".
Relator: Deputado Léo Alcântara. Parecer: pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer
do Relator por unanimidade. 3) Emenda Oferecida em
Plenário ao Projeto de Decreto Legislativo nº 367-8196
- que "aprova o texto do Acordo sobre Promoção e Pre
teção de Investimentos, celebrado entre o Govemo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Lon
dres, em 19 de julho de 1994". Relator: Deputado
Marcos Rolim. Parecer: pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa. O Deputado Antônio
Carlos Biscaia procedeu à leitura do parecer, em
substituição ao Relator. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado o parecer do Relator por unani
midade. 4) Projeto de Decreto Legislativo nll 313/99 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional (MSC 680/99) - que "aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos Mexicanos de Coope
ração entre as Academias Diplomáticas de ambos os

- -

Países, celebrado em Brasflia, em 27 de abril de
1999". Relator: Deputado Mendes Ribeiro Filho. Pa
recer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. O Deputado Fernando Coruja procedeu à
leitura do parecer, em substituição ao Relator. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer
do Relator por unanimidade. 5} Projeto de Resolução
nll 94/96 - do Sr. Roberto Pessoa - que "acrescenta
inciso ao artigo 241 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados". Relator: Deputado Edmar Moreira.
Parecer: pela constitucionalidade juridicidade e técni
ca legislativa e, no mérito, pela rejeição. O Deputado
Paulo Magalhães procedeu à leitura do parecer, em
substituição ao Relator. Discutiram a matéria os
Deputados Inaldo Leitão, Luiz Antônio Fleury, Paulo
Magalhães, Vilmar Rocha e Léo Alcântara. Em vota
ção, foi aprovado por unanimidade o parecer do Rela
tor. 6) Projeto de Resolução nll 174/98 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre o funcionamento das reu
niões da Câmara dos Deputados". Relator: Deputado
Ricardo Fiúza. Parecer: pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa. O Deputado Antônio
Carlos Biscaia procedeu à leitura do parecer, em
substituição ao Relator. Os Deputados Antônio Car
los Biscaia, Luiz Antônio Fleury, Bispo Rodrigues e
Léo Alcântara convergiram no entendimento de que a
Comissão deveria manifestar-se quanto ao mérito da
proposição. O Deputado Inaldo Leitão solicitou vista
da matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor
Presidente. 7) Projeto de Resolução nll 7/99 - do Sr.
Milton Temer - que "acrescenta inciso ao art. 246 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados". Rela
tor: Deputado Osmar Serráglio. Parecer: pela incons
titucionalidade. O Deputado Léo Alcântara procedeu
à leitura do parecer, em substituição ao Relator.
Discutiram a matéria os Deputados Bispo Rodrigues,
José Roberto Batochio, Inaldo Leitão e Antônio Car
los Biscaia. Em votação, foi aprovado o parecer do
Relator por unanimidade. 8) Projeto de Resolução
nll 164/97 - do Sr. Roberto Jefferson - que "acresce
§ 411 ao art. 240 e parágrafo único ao art. 247, ambos
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução
n1l 17, de 21 de setembro de 1989". Relator: Deputado
Edmar Moreira. Parecer: pela constitucionalidade, ju
ridicídade e técnica legislativa, com emenda. O Depu
tado Luiz Antônio Fleury procedeu à leitura do pare
cer, em substituição ao Relator. Discutiram a matéria
os Deputados Luiz Antônio Fleury, José Roberto Ba
tochio, Bispo Rodrigues, Inaldo Leitão e Antônio Car
los Biscaia. O Deputado Luiz Antônio Fleury apresen
tou requerimento para que a Comissão se manifes
tasse quanto ao mérito da proposição, tendo o plená-
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rio anuído à solicitação. Por sugestão do Deputado
Inaldo Leitão e com fulcro no art. 29, 11, do Regimento
Interno, a Comissão resolveu constituir Subcomissão
Especial destinada a elaborar proposição que delimi
te a atuação de advogados no âmbito da Casa, de for
ma a garantir os princípios da ampla defesa e do con
traditório. O Deputado Luiz Antônio Fleury apresen
tou requerimento de adiamento de discussão, tendo o
plenário anuído à solicitação. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a reunião às doze horas e quarenta e três minutos,
convocando outra para,a próxima quarta-feira, às dez
horas. E, para constar, eu, Damaci Pires de Miranda,
Secretária-Substituta, lavrei a presente Ata, que, de
pois de aprovada, será assinada pelo Senhor Pre
sidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. Deputado José Carlos
Aleluia, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei n2 1.615, de 1999, do Poder Executivo, que
"dispõe sobre a criação da Agência Nacional de
Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, Reestrutura o Se
tor Federal de Transportes, e dá outras providên
cias" (Agência Nacional de Transportes).

Ata da 15l! Reunião (Audiência Pública), reali
zada em 26 de janeiro de 2000.

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil, às
quatorze horas e cinqüenta e cinco minutos, no ple
nário número doze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, em audiência pública, sob a presidência do
Deputado João Henrique, Presidente, a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei nº 1.615/99, do Poder Executivo, que "dispõe so
bre a criação da Agência Nacional de Transportes, do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans
portes, reestrutura o Setor Federal de Transportes, e
dá outras providências". Estiveram presentes os
Deputados Airton Cascavel, Almir Sá, Antônio do Val
le, Basílio Villani, Carlos Santana, Eliseu Resende,
IIdefonço Cordeiro, José Borba, José Rocha, Olimpio
Pires, Pedro Chaves, Silvio Torres, Teima de Souza,
Telmo Kirst e WeJlington Dias, titulares; Almeida de
Jesus, Aloízio Santos, Átila Lins e Feu Rosa, suplen
tes. Deixaram de comparecer os Deputados Affonso
Camargo, Alberto Goldman, Aracely de Paula, Ary
Kara, Domiciano Cabral, Duilio Pisaneschi, Eujácio
Simões, Jandira Feghali, Mário Negromonte, Neuton
Lima, Oscar Andrade, Paulo Feijó, Pedro Celso e Ro
meu Queiroz. Havendo número regimental, o Pre-

sidente decla.rou abertos os trabalhos. Ata - O Deputado
Basílio Vilani solicitou a dispensa da leitura da ata da
14ª reunião, cujas cópias já haviam sido distribuídas.
O Deputado Almeida de Jesus solicitou ao Presidente
que fizesse constar naquela ata sua última interven
ção na qual aludiu à questão da Rede Ferroviária Fe
deral - RFF8A, manifestando preocupação com o
futuro da 13mpresa e. de seus funcionários. Em
discussão El votação, a ata foi aprovada, com a res
salva do Deputado Almeida de Jesus. Expediente - O
Presidente deu conhecimento aos deputados do re
cebimento, pela Comissão, da seguinte correspon
dência: do Senhor Luiz Fernando Santos Reis, Presi'
dente do Sindicato Nacional da Indústria da Constru
ção Pesada - SINICON, solicitando sua participação
em audiênGia pública desta Comissão, "por conside
rar que o Sinicon representava, no plano nacional, as
empresas que ao final seriam incumbidas da ope
racionaliza1ção e materialização do projeto em estu
do". O Presidente submeteu a solicitação à aprecia
ção do plenário que a aprovou. Em seguida, anunciou
que havia sobre a mesa, requerimento do Deputado
Chico da Princesa solicitando a realização de audiên
cia pública na Comissão para discutir o posiciona
mento do transporte público de passageiros, no âmbi
to da Agência Nacional de Transportes. o Presidente
prejudicou o requerimento alegando já ter sido o as
sunto contemplado em outra audiência ali realizada.
Ressaltou, contudo, que o Deputado Chico da Prince
sa poderia., em outra ocasião, justificar pessoalmente
seu requEtrimento perante o plenário. O Deputado
Almeida de Jesus manifestou apoio ao encaminha
mento dado pelo Presidente. Ordem do Dia - audiên
cia Pública para ouvir os Senhores Genésio Bernardi
no de Souza, Diretor-Geral do DNER; Almir Lopes
Calmont ele Andrade, Presidente da Associação Bra
sileira de Engenheiros Rodoviários - ABER; e José
Alberto Pereira Ribeiro, Presidente da Associação
Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias 
ANEOR, sobre o Projeto de Lei nQ 1.615/99. Após in
formar os procedimentos regimentais que seriam
adotados na reunião, o Presidente passou a palavra
aos convidados. Os dois primeiros fizeram um históri
co sobre a influência do DNER no desenvolvimento
do País e questionaram a sua extinção. O último res
saltou a importância de se definir bem os critérios da
criação ela Agência bem como expressou sua ex
pectativa de que a mesma pudesse implementar um
setor de transporte interativo e eficiente em todos os
seus modais. Em seguida, o Relator da matéria,
Deputado Eliseu Resende fez considerações gerais
sobre o assunto e formulou algumas questões aos ex-
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positores. Interpelaram os convidados os Deputados aprovássemos essa ata e na de hoje incluíssemos o
Basílio Villani, Almir Sá, Teima de Souza, Airton Cas- registro feito por V. ExI
cavei e Átila Lins. Respondidas as perguntas, o Presi- O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS _
dente agradeceu a presença e a contribuição presta- Nada contra, Sr. Presidente.
da pelos convidados e, nada mais havendo a tratar, O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri-
encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e que) _ Está aprovada a ata, já que não há quem quei-
dois minutos antes porém convocando a próxima reu- ra discuti-Ia.
nião para o dia 1

2
de fevereiro, terça-feira, às quator- Comunico aos Srs. Deputados o recebimento do

ze horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Leila seguinte expediente: do Sr. Luiz Fernando Santos
Machado Campos de Freitas, Secretária, lavrei a pre- Reis, Presidente do Sindicato Nacional da Indústria
sente Ata que, depois de aprovada, será assinada da Construção Pesada, solicitando sua participação
pelo Presidente, e encaminhada à publicação no em audiência pública desta Comissão, por considerar
Diário da Câmara dos Deputado., juntamente com que o Sinicon representa no plano nacional as empre-
as notas taquigráficas. sas que ao final serão incumbidas da operacionaliza-

o SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri- ção e materialização do projeto em estudo.
que) - Antes de iniciarmos oficialmente nossos traba- Em discussão. Algum dos Srs. Deputados quer
lhos, quero convidar aqueles que acompanham ou discutir a participação em audiência pública desse
assessoram nossos convidados a se sentarem a par- sindicato?
tir da terceira bancada. Não havendo quem queira discutir, autorizo a in-

Havendo número regimental, declaro abertos os clusão e o convite para que o Sinicon também seja
trabalhos da presente reunião. ouvido por esta Comissão.

Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuí- Ordem do Dia.
da cópia da Ata da 1411 reunião de audiência pública Comunico a V. Ex!! que há sobre a mesa requeri-
desta Comissão Especial, realizada no dia 19 de ja- menta do Deputado Chico da Princesa a respeito de
neiro de 2000. Indago ao Plenário se há necessidade realização de audiência pública desta Comissão para
da leitura da ata. discutir o posicionamento do transporte público de

O SR. DEPUTADO BASfLIO VILLANI- Sr. Pre- passageiros no âmbito da Agência Nacional de Trans-
sidente, peço a dispensa da leitura da ata, uma vez portes.
que foi distribuída... O Deputado Chico da Princesa não se encontra

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS _ presente, mas lembro de que nesta Comissão o as-
Pela ordem, Sr. Presidente, antes que seja dispensa- sunto já foi até certo ponto discutido, quando esteve
da a leitura da ata. presente aqui o Presidente da Associação Nacional

de Transportes Públicos - ANTP, que discorreu sobre
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Hemi- o transporte público. Creio que o Deputado Chico da

que) - Pois não, Deputado Almeida de Jesus. Princesa refere-se ao transporte urbano. Como foi
O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr. longamente discutido o assunto, esta Presidência en-

Presidente, na última reunião de audiência pública, tende que, a não ser que algum dos Srs. Parlamenta-
solicitamos, de forma especial ao Relator, ao Presi- res queira fazer comentários, fica prejudicado o re-
dente e aos demais componentes que fizessem inclu- querimento, mas faculta a palavra, da forma democrá-
ir no projeto da ANT também os estudos, procurando tica como sempre costuma agir, ao parlamentar que
viabilizar a inclusão da Rede Ferroviária, diante das quiser opinar sobre o requerimento do Deputado Chi-
preocupações existentes, o que, infelizmente, não co da Princesa.
está constando da ata que nos foi distribuída. O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.

Então, gostaria de solicitar a V. EX- que fosse Presidente, peço a palavra pela ordem.
aprovada a ata, mas registrada nossa solicitação, for- O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri-
mulada na audiência anterior. que) - Pois não, Deputado Almeida de Jesus.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri- O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS -
que) - Tem V. EX- toda razão. Lembro-me perfeita- Como V. Ex' mesmo disse, o assunto já foi tratado
mente do apelo de V. EX- referente à Rede Ferroviá- nesta Comissão em audiências públicas anteriores.
ria, quando estávamos encerrando a reunião anterior. Os demais companheiros hão de convir que há outras
Pediria seu entendimento e sua permissão para que instituições para aqui comparecerem e por isso se
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torna desnecessária a presença do referido sindicato.
Por isso, apelo para que esse requerimento seja reti
rado e possamos dar continuidade à reunião. Deixe
mos a oportunidade para segmentos que ainda não
compareceram aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Atendendo à ponderação de V. E~, que coinci
de com o pensamento desta Presidência, retiramos
de pauta o requerimento do Deputado Chico da Prin
cesa, naturalmente deixando em aberto o assunto, a
fim de que S. Ex!! possa, em outra oportunidade, de
fender seu requerimento.

A presente reunião destina-se a ouvir os Srs.
Genésio Bernardino de Souza, Diretor-Geral do
DNER, José Alberto Pereira Ribeiro, Presidente da
Associação Nacional das Empresas de Obras Rodo
viárias - ANEOR, e o Sr. Almir Lopes Calmont de
Andrade, Presidente da Associação Brasileira de
Engenneiros Rodoviários - ABER, que falarão sobre
o Projeto de Lei nQ 1.615/99, que trata da criação da
Agência Nacional de Transportes.

Convido os convidados que acabei de nominar
a compor a Mesa.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclare
ço aos Srs. Deputados que adotaremos os seguintes
critérios: cada convidado disporá de 20 minutos para
sua exposição, não podendo ser aparteado. Encerra
da a exposição, os deputados interessados em inter
pelá-los deverão fazê-lo estritamente sobre o assunto
da exposição pelo prazo de três minutos, tendo cada
expositor igual tempo para responder. Aos deputados
serão facultadas a réplica e a tréplica pelo prazo de
três minutos. Os deputados que desejarem participar
dos debates deverão inscrever-se junto à Secretaria
ou diretamente junto a esta Presidência.

Pelo prazo de vinte minutos, com prazer, con
cedo a palavra ao Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, Dr. Genésio
Bernardino de Souza, e agradeço a S. Sª a honrosa
presença.

O SR. GENÉSIO BERNARDINO DE SOUZA 
Deputado João Henrique, ilustre Presidente desta
Comissão Especial; ilustre Deputado Eliseu Resen
de, Relator do projeto; Sr. José Alberto Pereira Ribei
ro, Presidente da Associação Nacional das Empresas
de Obras Rodoviárias - ANEOR; ilustre engenheiro
Dr. Almir Lopes Calmont de Andrade, Presidente da
Associação Brasileira dos Engenheiros Rodoviários;
Srs. Parlamentares; ilustres membros desta Comis
são; inicialmente, nessas ligeiras palavras que pre
tendo pronunciar, permitam-me dizer que aprendi
com notável cientista político que os anos passam e a

eternidade chega. Outro notável escritor patrício nos
so, a quem muito devemos no campo das nossas le
tras, ensinou-me que, enquanto os anos passam e a
eternidade chega, os homens responsáveis, as insti
tuições responsáveis não permanecem inertes,-ou
inermes corno nos dizeres de pensadores outros.

Para provarmos a veracidade dessa asserção,
não precisamos buscar exemplos longos; basta o
exemplo do Parlamento nacional, o exemplo desta
Comissão Especial, que se debruça sobre projeto da
maior importância para o País, de parlamentares ilus
tres, homens inteiramente em dia com a época em
que estamos vivendo, cônscios de suas responsabili
dades perante a história.

É por esta razão, Srs. Parlamentares, que, com
muito orgulho, retorno a esta Casa, à qual pertenço,
dedicando n maior parte da minha vida na cruzada de
representar os interesses dos cidadãos brasileiros,
para fazer uma reflexão com meus ilustres colegas.

Como Diretor-Geral do DNER, continuo trilhan
do os caminhos que sempre nortearam minha
modesta vida pública, defendendo os interesses da
Nação brasileira, contando sempre com o apoio da
Câmara dos Deputados e do Senado da República.

Gostaria de fazer, neste prefácio, breve retros
pectiva sobre a história do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem e sua influência no crescimen
to deste País, para que possamos entender o mo
mento que estamos vivendo.

O DNER, órgão com cerca de 60 anos de con
quistas, tem uma história de desafios que sempre en
frentou com louros e galhardia. Senão vejamos. A his
tória das rodovias no Brasil reporta-se ao final da dé
cada de 20, com o Presidente Washington Luís, que
tinha como lema "governar é abrir estradas".

Outro grande marco da história do rodoviarismo
ocorreu com a transformação do DNER em autarquia,
com a lei n2 8.463, de 1945, a chamada lei Joppert.
Nesse mesmo momento, foi criado o Fundo Rodoviá
rio Nacional, com recursos vinculados que proviam
meios para que os Governos Federal, Estaduais e
MunicipaIs pudessem bem cuidar de suas malhas
viárias.

Com o Presidente Juscelino Kubitschek, quan
do o Brasil iniciou seu boom de industrialização,
quem esteve presente acompanhando o crescimento
desta Nação foi o setor rodoviário, representado pelo
DNER.

Nossa malha rodoviária federal, na década de
60, tinha aproximadamente 13 mil quilômetros, saltou
subitaml~nte para 25 mil quilômetros, sendo comple
mentada em 70, chegando a 45 mil quilômetros no fim
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da década, quando então tivemos a condução desse
departamento sob a batuta de um grande homem pú
blico aqui presente, hoje Relator deste projeto, o
ex-Ministro dos Transportes, ex-Diretor-Geral do
DNER e hoje Deputado Federa', Eliseu Resende.

Até 1988 o DNER vinha bem atendendo ao sis
tema rodoviário federal, quando a nova Constituição
extinguiu o Fundo Rodoviário Nacional, fazendo com
que o DNER e seus pares estaduais e municipais de
pendessem basicamente dos recursos do Tesouro,
previstos no Orçamento Geral da União, para a ge
rência desse patrimônio rodoviário, avaliado em cerca
de 150 bilhões de dólares.

Sem esses recursos começaram os problemas
não só para o DNER, mas também para os Departa
mentos Estaduais de Rodagem. As rodovias foram fi
cando velhas, esclerosadas. Como médico e hoje en
genheiro prático diagnostiquei: nossas rodovias fica
ram doentes. Algumas delas até internadas em CTI,
clamando urgentemente por socorro.

De qualquer forma o DNER partiu para enfren
tar mais esse desafio em sua própria história: a falta
de recursos. Partiu, portanto, em busca de outras al
ternativas, mergulhou num processo mais moderno,
equiparando-se aos países do Primeiro Mundo, e de
senvolveu o Programa de Concessões Rodoviárias
Modelo para o Brasil.

O Ministro dos Transportes da época, Deputado
Alberto Goldman, lançou este desafio ao DNER, vis
lumbrando uma saída para a falta de recursos do se
tor, que colocava a Presidente Dutra, principal rodovia
do País e que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, como
uma das piores rodovias, cheia de buracos e sem se
gurança para seus usuários. A Ponte Rio-Niterói cor
ria sérios riscos estruturais, com ameaça de queda.

Hoje essas vias, assim como a Rio-Petrópo
Iis-Juiz de Fora, a Rio-Teresópolis-Além-Paraíba e a
Osório-Porto Alegre-Guaíba, são modelos de estra
das comparadas às rodovias do Primeiro Mundo, com
aceitação pública de mais de 90% da sociedade bra
sileira, em pesquisa recente, tendo sido eleita a Via
Dutra, por dois anos sucessivos, a melhor rodovia na
cional, comparada às rodovias do mesmo nível nos
países do Primeiro Mundo.

Hoje estuda-se um novo modelo de gestão, ter
ceirizado, de manutenção de rodovias, com um hori
zonte de 20 mil quilômetros, com o apoio integral do
Exmr.! Sr. Ministro dos Transportes Eliseu Padilha, pro
grama que conta com recursos externos dos bancos
internacionais BID e BIRD. Também com recursos ex
ternos do BID, Eximbank e da CAF, o DNER está pro
videnciando a duplicação das rodovias do Corredor

Mercosul e pavimentando a BR-174, que liga Manaus
à Venezuela. Mais uma vez o DNER e seus técnicos
estão criando pioneiramente condições para o cresci
mento da nossa Nação. Devem ser ressaltados todos
os nomes que passaram pelo comando desse grande
órgão, a quem agora presto minha homenagem.

A hora, Srs. Parlamentares, membros desta
egrégia Comissão, é de renovar. A hora é de mudan
ças, de transformações, de procurar novas saídas
para o setor. Procurar, portanto, a construção de um
novo tempo para este País. Assim como os técnicos
do DNER, entendo oportuna e necessária a criação
da Agência Nacional de Transportes, órgão que dará
continuidade ao trabalho iniciado e virá regular o setor
de concessões em infra-estrutura de transportes,
que, como já citei, teve o primeiro passo dado pelo
DNER.

Com relação ao Dinfra, gostaria de lembrar que
esse departamento irá gerir todos os modais de in
fra-estrutura.

No caso rodoviário, dos 90 mil quilômetros, so
mente 15 mil têm capacidade de ser concedidos e
passarão para a Agência Nacional de Transportes,
ANT, restando ainda 75 mil quilômetros para serem
administrados diretamente.

No caso ferroviário, praticamente toda a malha
está concedida ou em processo de concessão, res
tando muito pouco para ser gerido diretamente. Assim
como os portos e o setor hidroviário, todos esses se
tores então em marcha acelerada para o processo
concessionário.

Como podemos verificar nas ações do Dinfra,
cerca de 90% serão relativos ao modal rodoviário. Por
que reduzir a importância, portanto, desse modal, di
vidindo esse departamento com outros modais?

Hoje o DNER, que é um departamento, pela
proposição do projeto de lei, irá talvez transformar-se,
quando muito, numa diretoria do Dinfra.

A intenção do Executivo foi correta, ou seja, a
criação de um órgão para cuidar das concessões e
outro para operacionalizar esse processo. Entretanto,
parece que não foi bem analisado o caso específico
da malha rodoviária nacional, administrada pelo
DNER, que não tem potencialidade para conceder
mais do que 15% da sua atual malha.

Como homem do Governo, nomeado por S. Exll

o Presidente da República, portanto fiel aos seus
princípios, não cabe a mim fazer crítica aguda a esse
processo. Mas um governo democrático, como de
mocrata é o do Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, deve conhecer expressão de um
célebre e notável polftico mineiro, que, aliás, já
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ocupou esta Casa, foi Senador e Governador do meu
Estado, Newton Campos. Segundo ele, "os técnicos
são portadores do saber, mas os políticos são porta
dores da sabedoria".

Então, num governo ditatorial, como nós já vive
mos, projeto dessa projeção e importância jamais viria
ao Congresso Nacional para ser discutido e debatido.
Mas num governo democrático como o do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, tratando-se de projeto
muito bem elaborado por sua assessoria técnica - não
entro no mérito da sua discussão -, S. EXª, como é
praxe num regime democrático, propõe ao Congresso
Nacional e principalmente a esta Comissão Especial o
debate das idéias, a discussão dos conflitos, porque só
aqui, na função que exercemos e que tive a honra e o
privilégio de exercer por quase toda uma vida, se apri
moram as propostas. Não só as propostas interna
corporis de qualquer geputado ou senador, mas as
propostas que vêm do Poder Executivo.

É nesta Comissão que vamos encontrar a sabe
doria. Talvez hoje, no exercício técnico, com a visão
apenas do saber, às vezes não consigamos atraves
sar a fronteira para encontrar a sabedoria. E é aqui,
com diversas cabeças, diversas inteligências, diver
sas experiências e militâncias por este Brasil afora, no
combate, na discussão ou no conflito das idéias con
traditórias, que podemos abrir a cortina deste palco e
encontrar as soluções para o aprimoramento de um
projeto que todos nós buscamos seja o ideal para o
sistema viário nacional.

Por essa razão submeto-me sem nenhuma críti
ca ao projeto, porque a mim não cabe criticá-lo, visto
que o defendo, o projeto. mas convoco todos os parla
mentares para a responsabilidade que se deposita
sobre os polfticos, esta Comissão e o Congresso no
sentido de acolher este projeto, que não é autoritário
nem impositivo; é um projeto colocado à meditação e
'ao debate. E esta Câmara dos Deputados houve por
bem, por intermédio das suas lideranças, indicar um
relator da mais alta competência, especialista no
ramo, que já escreveu e escreve ainda uma história
fantástica no sistema rodoviário nacional. Não deixo
de ressaltar também que esta Comissão édirigida por
outro parlamentar que tem a consciência e a respon
sabilidade de aparar os conflitos e fazer a convergên
cia das divergências, a fim de encontrarmos o melhor
caminho para darmos ao Governo um projeto aprimo*
rado que possa atender ao clamor da sociedade bra*
sileira.

Por que então - e não faço crítica, mas apenas
levanto uma sugestão a partir do que ouço nas ruas e
nas sociedades organizadas, na Aneor e na Asso-

ciação dos Engenheiros do DNER, e até nos próprios
bancos internacionais, que nos financiam em grande
escala no processo rodoviário brasileiro - foi criada
tão grande celeuma? Porque DNER é uma sigla his
tórica, tradicic)nal. Há pouco tempo, em conversa com
diretores de bancos internacionais que têm contratos
conosco há longo tempo, perguntaram-me eles:
"Como vamos fazer agora com os contratos de finan
ciamento de grande dimensão com o DNER? Nós,
banqueiros, assinamos contrato com o DNER. O
DNER vai acabar? O DNER vai ser extinto?" Foi difícil
explicar aos; banqueiros e representantes das so
ciedades or~~anizadas que o DNER não vai acabar; o
DNER vai transformar-se. DNER significa Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem, departa
mento esse que se transformará, passando a atuar
dentro de olUtro órgão que vai cuidar de todo o siste
ma viário nacional. Se passar a cuidar das hidrovias,
transporte marítimo, ferrovias etc., terá maior abran
gência e vai operacionalizar todo o sistema de trans
porte brasil·eiro.

Com tudo isso, épreciso que V. Ex!! meditem so
bre o fato d·e que, apesar de criado o Dinfra, 90% des
se novo órgão é rodoviário. Então, dentro desse órgão
novo que se chamará Dinfra ou terá outro nome, o sis
tema rodoviário nacional, que representará um per
centual de 90% no novo sistema, não pode ser um
apêndice. Ele tem de ter influência e importância maior.
Por quê? Porque se o sistema ferroviário brasileiro
praticamente já se encontra privatizado ou sob regi
me de concessão, restando pequeno percentual para
ser privatizado, ese o sistema de portos também está
nessa marcha veloz rumo à privatização, ficamos pra
ticamente com o sistema hidroviário, que é muito
important,e e já começa a representar um horizonte
significativo em determinadas regiões, como motor,
como gerador de grandeza e progresso.

Por essas considerações, Sr. Relator, Sr. Presi
dente, membros desta Comissão, é que absoluta
mente não faço crítica ao projeto. Pelo contrário, de
fendo-o na sua integridade. Mas convoco-os para
uma meditação sobre esse projeto que vai transfor
mar osistema ecriar condições para a geração de de
senvolvimento, como se vem buscando até o momen
to.

Devemos lembrar, acima de tudo, que precisa
mos cultivar a memória. Costumo dizer que o país ou
o povo que não tem memória esquece o passado. E,
esquecendo o passado, deixa de construir o futuro.
Não se constrói a memória técnica que ainda existe
no DNER em menos de uma década. Se houver en
gano na .decisão adotada quanto a esse projeto,
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quem sabe se não pagaremos um alto preço? Ao in
vés de extinguir o DNER, por que não transformá-lo
n'um órgão mais eficaz, recriando, por exemplo, o
Fundo Rodoviário Nacional, como na proposta de re
forma tributária em tramitação? Esse, sim, se aprova
do pelo Congresso - e acredito que o será -, permitirá
que restabeleçamos a malha viária nacional, e dentro
de pouco tempo teremos a reconstrução, seja eu ou
outro qualquer o Diretor-Geral do DNER, porque as
condições serão outras.

Avançamos no processo de pavimentação e
hoje temos apenas 55 mil quilômetros de rodovias pa
vimentadas; resta-nos, portanto, 35 mil ou 38 mil qui
lômetros de rodovias federais não pavimentadas, que
precisam ser acionadas para formarmos esses vasos
comunicantes geradores de progresso em áreas bra
sileiras com potencialidades agrícolas e industriais.
S6 assim essas regiões serão capazes de ter o de
senvolvimento que o povo brasileiro deseja.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Dr. Genésio Bernardino, o tempo destinado a
sua exposição esgotou-se e solicito a V. Si que con
clua.

O SR. GENÉSIO BERNARDINO DE SOUZA 
Sr. Presidente, nossos 115 engenheiros residentes,
que, distribuídos por este País continental, estão no
campo fazendo milagres todos os dias, não deixando
que haja um buraco nas estradas, protegendo os
usuários, assim como os outros 3.500 funcionários,
ganharão novo ânimo para continuar trabalhando. E o
que dizer dos mais 35 mil aposentados do DNER que
ajudaram a construir e a escrever essa grande hist6
ria?

t: esta mensagem, Sr. Presidente, que deixo - e
não crítica ao projeto, o qual defendo -, aos Srs. Par
lamentares, visto que sobre V. Ex!! se deposita a res
ponsabilidade de procurar os caminhos, de abrir os
horizontes. E o Sr. Presidente da República alega co
nosco que cabe ao Poder Legislativo soberano apri
morar esse projeto, melhorá-lo ap6s a meditação e a
reflexão de consciências no debate das idéias e mes
mo no contraditório. Tenho certeza de que esta Co
missão e o Congresso Nacional, como sempre, cum
prirão sua missão histórica.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Concedo a palavra agora ao Presidente da
Associação E'rasileira de Engenheiros Rodoviários,
Sr. Almir Lopes Calmont de Andrade. V. SI também
dispõe de vinte minutos para sua exposição.

o SR. ALMIR LOPES CALMONT DE
ANDRADE - Exmll Sr. Presidente da Comissão,
Deputado João Henrique; Exmll Sr. Relator, Deputado
Eliseu Resende; Sr. Diretor-Geral Genésio Bernardi
no de Souza; Sr. Presidente da Aneor, José Albertó
Pereira Ribeiro; Exmos Srs. Deputados presentes; se
nhoras e senhores, a Associação Brasileira de Enge
nheiros Rodoviários - ABER, congregando os enge
nheiros do DNER que lideraram a edificação do patri
mônio público representado pelo Sistema Rodoviário
Nacional, apresenta à Comissão Especial da Câmara
dos Deputados sua avaliação sobre o Projeto de Lei
nl! 1.615, de 1999, do Governo Federal, que cria a
Agência Nacional de Transportes e o Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e extin
gue o Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem.

Como, na nossa avaliação, consideramos que o
referido projeto incorre em erro de base ao propor a
extinção do DNER, preferimos, em vez de percorrer
os textos dos artigos do projeto de lei, enfatizar o ex~

traordinário equívoco que comete o grupo responsá~

vel pelos estudos que redundaram nessa proposição.
Órgão responsável pela integração e pelo de~

senvolvimento do Sistema Rodoviário Nacional, o
DNER sofreu, na última década, por parte do Gover
no Federal, processo de desestruturação, constatado
principalmente pelos seguintes fatos, apresentados
nas transparências:

a) extinção do imposto sobre os combustíveis
utilizado para manutenção da malha rodoviária, cau
sa fundamental do estado de deterioração em que se
encontram as rodovias;

b) mudança da sede para Brasília sem qualquer
planejamento. Isso foi muito traumático para o DNER,
porque se desmobilizou o corpo técnico e houve atra
so muito grande para n6s;

c) esvaziamento e falta de renovação dos qua
dros técnicos, em decorrência dessa mudança e tam
bém do fato de que o órgão não realizou nenhum con
curso nos últimos anos; pelo que consta, está há quin
ze, vinte anos sem renovar seus quadros;

d) engessamento da autonomia administrativa e
financeira;

e) ocupação de cargos de direção do órgão por
pessoas estranhas ao meio rodoviário - temos obser
vado que nos últimos tempos o órgão tem tido vários
dirigentes que nunca trabalharam na área rodoviária,
o que tem também nos prejudicado muito;

f) política salarial humilhante - h~ uma transpa
rência onde estão projetados os nossos salários; o
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salário dos engenheiros da casa é impressionante.
Se fizermos uma comparação (o quadro não foi com
pletado) com o inicial de cada carreira de todo o servi
ço público, constataremos que existem coisas absur
das. Por exemplo, um engenheiro iniciante no órgão
ganha 600 e poucos reais e aposenta-se, após 35
anos de serviço, em final de carreira, com 1.500 reais
ou 1.600 reais. Isso tem de ser revisto. Precisamos
encontrar uma forma de resolver o problema.

Após realizar, nos últimos anos, uma dezena de
estudos para reestruturação do DNER, alguns com
excelentes propostas - o DNER já fez muitos estu
dos, eu mesmo participei de alguns quando estava no
departamento, mas esses estudos nunca foram à
frente, embora não tivessem o intuito de extinguir o ór
gão e sim o de reestruturá-Io -, o Governo Federal
surpreende ao propor agora a extinção do órgão ro
doviário de abrangência nacional, prosseguindo as
sim com sua política equivocada para o setor. Argu
menta-se, nos bastidores, que o DNER seria uma es
trutura arcaica e com problemas. Ora, não se extin
guem órgãos que apresentam problemas. Se assim
fosse, deveriam ser extintas diversas polícias, hospi
tais públicos e muitos outros órgãos federais que re
centemente apareceram com alguns problemas.
Órgãos desnecessários, esses, sim, devem ser extin
tos. A necessidade de o DNER existir não se discute.
As rodovias vão continuar e precisaremos de um ór
gão rodoviário para cuidar do setor.

Na realidade, os estudos que resultaram na pro
posta do Governo foram desenvolvidos por um grupo
fechado, não tendo a comunidade rodoviária tido
qualquer participação na sua elaboração. Esse grupo
julga que o País pode prescindir do órgão central do
Sistema Rodoviário Nacional, propondo sua substitui
ção por uma nova organização de abrangência multi
modal, o Dinfra, que seria criada para "operar e admi
nistrar infra-estruturas de transportes".

No entanto, cabendo à Agência Nacional de
Transportes, em resumo, as atividades reguladoras,
de planejamento estratégico, de planejamento inter
modal e da política de concessões, à mesma Agência
deveriam caber as competências do Dinfra, relaciona
das no projeto de lei, referentes a portos, ferrovias e
hidrovias, já que para essas modalidades o Governo
não mais pretende manter instalações operadas dire
tamente pela União. No momento vemos, pelo siste
ma, que a rodovia terá, sim, de ser cuidada pela
União, mas a ferrovia está toda privatizada. assim
como os portos. Se alguma coisa resta, pelo que me
consta, é algum ramal antieconômico ou algum porto
inviável para a cabotagem. Para o modal rodoviário,

diferentemente, remanescerá sob jurisdição federal
uma rede de rodovias de função interestadual e inter
nacional, o que implica a necessidade de manuten
ção de um órgão executivo para operar a malha e fis
calizar obras que consomem vultosos recursos da
União.

Por outro lado, a criação de duas organizações
federais, ambas com abrangência intermodal, certa
mente gerará permanentes conflitos de atribuição e
de gerência, como, aliás, já se constata na relação de
competências constante do projeto de lei. Não há
mesmo razã.o para se atribuir a um mesmo órgão as
atividades de operação de um porto e de uma rodo
via. ou a fiscalização de uma obra portuária e de uma
rodoviária. Ademais, a pulverização da;:; atribuições
do DNER em setores da Agência Nacional de Trans
portes e do Dinfra vai, evidentemente, desmantelar a
capacidade fiscalizatória que o DNER ainda mantém.
ensejando El falta de controle específico sobre contra
tação e execução de serviços, obras etc., diluindo as
responsabilidades entre diversos setores dessas no
vas estrutuI'as.

Por oLltro lado, no Brasil a modalidade rodoviária
constitui peça vital para o desenvolvimento da econo
mia, com participação predominante no transporte de
cargas e passageiros. Pela transparência podemos
ver que as rodovias respondem por 95% do transpor
te de carga no País, assim como por 60% do transpor
te de passageiros. Então, é um modal cuja necessida
de e responsabilidade ninguém discute.

A misisão do DNER não se restringe à operação
da malha e à fiscalização de obras rodoviárias. Por
mais que se transfiram trechos de rodovias para a ju
risdição dos estados ou que se avance no programa
de concessões, ou mesmo que toda a malha federal
pudesse ser transferida ou delegada, será sempre
imperiosa a atuação eficiente de um órgão rodoviário
de abrangência nacional, com experiência na condu
ção dos problemas rodoviários, que promova a inte
gração e a compatibilização entre os sistemas fede
ral, estaduais e municipais.

A missão de executar a política rodoviária nacional
é específica do DNER, é intocável. é privativa do
D~ER como instituição pública, constituindo o cerne
e a essência de sua identidade institucional. Essa
missão p(3rmite identificar suas três grandes funções:
a função normativa de promover a integração e o
desenvolvimento do Sistema Rodoviário Nacional,
atuando como órgão central de planejamento, coor
denação, acompanhamento. avaliação. desenvolvi
mento te1cnológico e capacitação tecnológica e meto
dológica desse sistema, liderando a comunidade ro-
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doviária pública e privada e responsabilizando-se
pelo fortalecimento gerencial e pela modernização
institucional dos órgãos estaduais e municipais; a fun
ção executiva de planejar, projetar, construir e
conselVar a rede rodoviária sob jurisdição federal, ba
seada nas tradicionais atividades de engenharia ro
doviária, onde o DNER construiu seu nome esua cre
dibilidade técnica; a função operativa de definir
padrões e promover a segurança do trânsito, o ge
renciamento e a operação das rodovias integrantes
da Rede Rodoviária Federal.

Desconhecemos em qualquer pars desenvolvi
do ou em desenvolvimento estrutura ministerial que
possa prescindir de organismo exclusivo para o mo
daI rodoviário. Podemos observar, pela transparência,
que vários países têm um órgão exclusivamente ro
doviário. Esse órgão não é interrnodal, e executa,
acompanha e fiscaliza toda a política rodoviária.
Então, não sei se é correto o que estamos pensando
em fazer agora. Enquanto no estrangeiro se percebe
extrema preocupação com a questão rodoviária, no
Brasil pretende-se a destruição da técnica, da cultura,
da experiência, dos estudos, das pesquisas edo inco
mensurável patrimônio do DNER. Será que só nós es
tamos certos nessa contramão universal de concei
tos?

Além das funções citadas, ao DNER deve caber
a responsabilidade direta porcerca de 35 mil quilôme
tros só de rodovias pavimentadas federais. Não incluf
nos meus dados a extensão da planejada; cuidei só
de rodovia pavimentada e rodovia não pavimentada.
Por isso, talvez haja alguma distorção entre os núme
ros apresentados pelo Dr. Genésio e os meus. Estou
falando só de rede pavimentada, problema crucial
que temos no órgão. Então, prosseguindo, são cerca
de 35 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, re
manescentes do processo de descentralização em
curso, acrescidos de toda a malha não pavimentada.
Quer dizer, além dos 35 mil, viria toda a malha não pa
vimentada. Seu fortalecimento, ao invés de extinção,
por meio de ajustes em sua estrutura administrativa,
deve inclusive incluir a preservação da sigla DNER,
reconhecida pela sociedade e pela comunidade rodo
viária internacional. A alteração da razão social traria
implicações de caráter jurídico nos contratos e convê
nios nacionais e internacionais, e redundaria na ne
cessidade de reformulação dos Manuais e das Nor
mas Técnicas do Órgão, além da necessidade de al
teração da sinalizaçiío em todas as rodovias, resul
tando em despesas desnecessárias. No Brasil todo
há placas do DNER. Todos conhecem a sigla e o

nome do DNER. Com essa mudança, teríamos de al
terar toda essa sinalização.

Ainda sobre a sigla DNER, cabe aqui registrar
argumentações já divulgadas em outros documentos
nossos, da Associação. A sigla DNER é certamente
uma das mais conhecidas nacionalmente. Foi divul
gada ao longo dos 55 anos de existência do órgão por
meio da melhor propaganda: a sinalização vertical
dos cerca de 65 mil quilômetros de rodovias construí
das por todo o País. Hoje, qualquer cidadão, mesmo o
mais humilde do interior, é capaz de associar a sigla
DNER ao sistema de transporte rodoviário. Se o
DNER fosse um órgão com fins lucrativos, sua sigla
teria valor inestimável. Li, em alguns artigos, que a
marca Coca-Cola vale 40 bilhões de dólares eseu pa
trimônio todo é 10% disso. Não sei se isso é verdadei
ro, mas é incontestável que... Não estou comparando
a marca Coca-Cola com o DNER, só estou dizendo
do valor da marca DNER. Extinguir a sigla DNER é,
pois, no mínimo, um grande desperdício polftico e
uma péssima forma que o Governo escolhe para se
comunicar com a sociedade. Todos os estudos reali
zados por encomenda do próprio Governo Federal
nos últimos quinze anos recomendaram a reestrutu
ração e a modernização do DNER; todos recomenda
ram também a manutenção da sigla DNER.

O DNER, ao longo de sua existência, elaborou
normas, especificações técnicas, de materiais e de
serviços, manuais construtivos, de projetos e de ope
ração de rodovias, além de ter desenvolvido inúmeras
pesquisas. Esse incontável número de documentos,
em sua grande maioria atualizados recentemente,
versando sobre as mais diversas áreas do conheci
mento rodoviário, servem de referência para todos os
órgãos rodoviários estaduais e municipais e encon
tram-se espalhados nas bibliotecas e centros de pes
quisa de todas as universidades do País que possu
em cursos técnicos. A extinção do DNER invalidará
todos esses documentos, gerando um hiato na siste
matização técnica da atividade do setor e retirando de
cena o órgão considerado como referência e principal
difusor de padrões técnicos e de informações em to
dos os níveis da engenharia rodoviária. Quem julgará
válida uma publicação que tenha na capa a sigla de
um órgão extinto?

O DNER é conhecido internacionalmente pela
comunidade rodoviária. Nos arquivos dos computado
res das organizações internacionais aparece o DNER
como órgão central do sistema rodoviário do Brasil.
Então, temos de entender, como afirmou o Dr. Gené
sio, que a sigla é conhecida. O Banco Mundial, o Ban
co Interamericano de Desenvolvimento, todos ficam
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preocupados com essa mudança, todos conhecem o
DNER. O órgão também gerencia informações nacio
nais e internacionais sobre tecnologia rodoviária, por
meio da International Road Research Documentation.

A comunidade internacional que atua nos diver
sos campos de engenharia rodoviária ficará, no míni
mo, perplexa com a facilidade com que em nosso
País são desprezadas décadas de tradição, trabalho
e conhecimento acumulado. O Instituto de Pesquisas
Rodoviárias -IPR é um exemplo disso. Foi extinto ofi
cialmente no período Collor e ressurgiu, permane
cendo vivo pela força internacional de sua sigla. Na
verdade, regimentalmente o IPR não existe mais;
chama-se Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico,
mas todos só o conhecem como IPA. Dou outros
exemplos. Quando o próprio Geipot mudou sua orga
nização, tornando-se empresa pública, passou a cha
mar-se Empresa de Planejamento de Transporte 
GEIPOT. Manteve seu antigo nome por achar neces
sário, visto que a sigla era conhecida e deveria conti
nuar, apesar de não ter mais nada a ver com o próprio
nome da entidade. Ternos observado o fato em vários
órgãos que foram extintos e, no final, tiveram de bus
car suas origens e manter o antigo nome.

Esta éaminha fala. Quero agradeceràComissão a
oportunidade de estar aqui, principalmente ao Deputado
Almir Sá, que fez gestões para que este convite fosse fei
to. Quero agradecer ao Presidente também. (Palmas.)

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Antes de V. Exª
passar a palavra ao próximo expositor, gostaria que
nossa assessoria providenciasse cópia das duas ex
posições, uma vez que os expositores as trouxeram
redigidas. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Hen
rique) - Já estamos providenciando a distribuição,
Deputada Teima.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA -Isso
é que é competência. Obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Concedo a palavra ao Sr. José Alberto Pereira
Ribeiro, Presidente da Associação Nacional das
Empresas de Obras Rodoviárias - ANEOR. V. S~ tam
bém dispõe de vinte minutos para sua exposição.

O SR. JOSÉ ALBERTO PEREIRA RIBEIRO - Sr.
Presidente, Deputado João Henrique, Sr. Relator,
Deputado Eliseu Resende, demais parlamentares, em
primeiro lugar gostaria de agradecer-lhes o convite para
vir a esta Comissão para falarmos sobre esse projeto
tão importante da Agência Nacional de Transportes.

Existe uma grande vantagem, quando somos
um dos últimos depoentes. Acompanhei praticamente
quase todas a.s sessões, e quando eu não estive pre
sente a elas eu peguei as atas da Taquigrafia. Então,
pela qualidadf3 dos depoentes anteriores, vou aprove
itar este momento para acrescentar muito pouco a
tudo que foi dito por eles, mas não posso perder a
oportunidade de fazer uma reflexão, devido às mu
danças que estão acontecendo, mudanças essas que
serão muito influenciadas pela criação da Agência
Nacional de Transportes e também do Dinfra, dentro
dessa linha do projeto.

Estamos hoje convivendo com mudanças que
interagem. É impossível falar no projeto da Agência
Nacional de Transportes sem se pensar... Em primei
ro lugar, quero parabenizar os nobres deputados pela
aprovação, ontem, da reforma fiscal, numa primeira
votação. Para nós, construtores deste País, é de
suma importância que contemos, no futuro, com um
instrumento que evite que se administre sem respon
sabilidade a coisa pública, como era feito anterior
mente. E, como ainda dependemos, em grande parte
da nossa atividade de construtores e empresários, do
Governo, palra nós foi de suma importância ter sido
aprovado um projeto daquela natureza, que impõe
responsabilidade aos nossos mandatários, tanto os
federais quanto os de estados e municípios, com rela
ção aos orçamentos, às ordens de execução de
obras. Não temos mais condição de conviver, como
estávamos convivendo, com essa irresponsabilidade.

Outro projeto em tramitação na Casa que tam
bém vai ter uma influência muito grande em relação
ao setor, que interage com ele, é o da reforma tributá
ria. E já foi bem citado aqui pelo DI'. Genésio Bernardi
no, pelo nobre Deputado Eliseu Resende, que faz
parte da Comissão de Reforma Tributária, por Basílio
Vil/ani e outros, a importância de constar no texto, até
o momento, uma alternativa de se ter um recurso vin
culado para a infra-estrutura que vai remanes.;:el',
principalmente a rodoviélria, E aqui é bom salient~J':

esse futuro imposto sobre combustíveis automotivo3
não é rodoviário. Essa confusão já acabou desde
1993, quando os administradores dos modais enten
deram que cometeram um erro pelo qual até hoje pa
gamos. Em 1988, por não entendermos a necessida
de da intermodalidade, perdemos, por oito votos, du
rante a votação, ria Constituinte, das Disposições
Transitórias, a vinculação de recursos. Então, não
existe mais essa figura.

E permito-me dizer, não querendo contradizer
os depoentes anteriores, Dr. Genésio Bernardino e
Almir,_que a entidade que eu presido, apesar de se
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tratar de uma entidade setorial rodoviária, sempre se
posicionou a partir de uma visão ampla, nunca olhan
do somente o seu modal. É dificílimo, para não dizer
impossível, com os tempos novos, com a abertura de
mercado, com essa competitividade, com a necessi
dade de redução do Custo Brasil, pensarmos indivi
dualmente, cada um olhando com farol baixo o seu
próprio sapato. É impossível! É uma posição que mi
nha entidade sempre teve: sempre participamos dos
projetos com uma certa abrangência. Digo isso por
que pode parecer que fui convidado como Presidente
da Aneor e daqui a pouco vou estar dando palpites
sobre os demais medais. Evidentemente, sempre vou
falar guiado por uma idéia mais ampla, voltado para o
macrocenário, que não vejo condições de separar.

Um outro fato novo com o qual também estamos
convivendo é o de que hoje temos um Plano Plurianual.
Antes não tínhamos. Entretanto, esse Plano Plurianual
só funcionará se houver a volta da credibilidade da ini
ciativa privada, não só interna como também externa,
via bancos, investidores, de termos, no regime de
concessões, no regime de privatização, para que os
nossos contratos sejam - vou usar a palavra - "imexí
veis". Coisas estão sendo mexidas por falta de res
ponsabilidade, e isso está trazendo, a meu ver, um
atraso, e também a preocupação de que aquilo tem
de dar certo.

Já que o Brasil optou, entre as alternativas para
financiamento do setor de transportes, por conceder
e privatizar aquilo que é viável, conseguir emprésti·
mos externos para manter seus financiamentos para
novos investimentos, com contrapartidas e recursos
ordinários, preocupa-me muito que não tenhamos
muita clareza a respeito da criação (por isso vejo a im
portância, e vou chegar lá um pouco mais adiante) da
Agência Nacional de Transportes. Vou mostrar, adian
te, a visão de um cidadão brasileiro, estudioso, em
preiteiro com muita honra, que está no setor há mais
de trinta anos, sobre os problemas que estão aí acon
tecendo, sobre por que estão acontecendo e por que
estão desse tamanho. Seria diferente se tivéssemos
uma agência reguladora, principalmente a Agência
Nacional de Transportes Federal, que vai servir de re
ferência, como é o caso do DNER, que sempre foi um
referencial. Não há uma norma do ONER, não há uma
tabela, não há nada que seja feito nesse órgão (do
qual também falarei mais para frente, oportunamente) .
que não sirva de exemplo para os DER. Então, é mui
to importante que corrijamos esse erro de ter coloca
do a carroça na frente dos cavalos.

Cabe falar sobre a Agência Nacional de Trans
portes e sobre o Dinfra. Em abril de 1999, já que não

tínhamos, assim como não teve a sociedade, partici
pação na elaboração, no período da redação do ante
projeto de lei que veio para V. Ex!! e hoje é o que está
sendo discutido, a Aneor, nossa entidade, com uma
finalidade provocativa, para debate, fez um trabalho
modelar, um novo caminho para o Brasil, a respeito
da Agência Nacional de Transportes. Só havia uma fi
nalidade: a de não sugerirmos como deveria ser essa
agência, e sim dizermos que representamos a so
ciedade nesse segmento e queremos participar. E
quero cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Relator,
porque nunca vi uma Comissão trabalhar com tanta
rapidez como esta, fato que constatei quando ouvi to
dos os depoentes que aqui estiveram.

Sr. Presidente, vejo a importância de aprovei
tarmos este momento de mudanças para efetivar a
criação dessa agência ainda este ano, para que pos
samos corrigir algumas coisas que realmente nos es
tão preocupando.

Já que falei de se ter colocado a carroça na fren
te dos cavalos, quero acrescentar que o Brasil, um
país continental que ficou muitas décadas sem fazer
investimentos e estava quase perdendo o trem da
História, quando optou por este modelo de governo
para passar à iniciativa privada aqueles serviços que
ela poderia fazer, no meu entender, pela necessidade
de mudança muito rápida, cometeu alguns erros, não
por má-fé de ninguém, mas sim pela inexperiência
num campo em que nenhum de nós tínhamos o míni
mo conhecimento.

Quando, em 1990, fizemos o primeiro seminário
sobre concessões rodoviárias, trouxemos técnicos do
mundo inteiro, França, México, Argentina, para come
çarmos a ver o que estava acontecendo naqueles pa
íses, inclusive experiências daquela época que hoje
já deram resultados negativos - e se deu esse resul
tado foi porque também lá aconteceu o que está
acontecendo aqui hoje.

Neste nosso processo de concesSÕeS e privati
zações a sociedade não teve participação, como não
tem até hoje. Ainda há o agravante da ausência da
agência reguladora, que, no meu entender, é o ente
neutro para defender os interesses do usuário, do
poder concedente e do concessionário. Está aqui o
Deputado Basílio Villani, que conhece tão bem quan
to eu o problema do Estado do paraná, que partiu
para um projeto ambicioso de, numa única vez, con
ceder 2.035 quilômetros interligados. Estamos pa
gando hoje o preço da inexperiência, estamos pagan
do hoje o preço de não termos uma agêncià regulado
ra, nem a estadual. Se tivéssemos uma agência esta
dual, em grande parte aqueles problemas estariam
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resolvidos e não teríamos sofrido, como sofremos lá e tem muita rodovia. Este País tem 150 mil quilômetros
em outros estados, aquele momento de ql,lererem pavimentados e 1 milhão de quilômetros de rodovia
aparecer- desculpem-me, Srs. Parlamentares - num implantada. Vejam nesse quadrinho, que não é meu,
ato político, num ato eleitoreiro, passando a mão na é do Geipot: no Brasil, a proporção da rede pavimen-
canéta, baixando a tarifa e arrebentando um patrimô- tada em relação à rede total é de 18%; na África, 27%;
nio construído com tanto cuidado. na Alemanha, 98%; nos Estados Unidos, 52%; na

Como empresário, não posso esconder de V. Ex!! Argentina, 26%; no México, 21 %. Vejamos a quanti-
a nossa frustração quando vimos, depois de muitos dade de quilômetros pavimentados para cada 1.000
anos de luta para convencer os demais setores da so- quilômetros quadrados (densidade demográfica): o
ciedade (no caso específico, o setor financeiro) de Brasil tem 13 quilômetros para cada 1.000 quilôme-
que' poderíamos, numa concessão de um serviço, tros quadrados; a África do Sul, 44; a Alemanha Fe·
oferecer aquela ,concessão em garantia, o pedágio deral,193,7.
como garantia; aquela garantia que foi o trunfo, o fruto Vamos parar de dizer que este País tem muita
para atrairmos nossos parceiros, os banqueiros, os estrada. Este País não tem nada. Este País está cami·
fundos de pensão, sofrer uma canetada de um gover- nhando. E com isso, na hora em que se mostra que
nadar, infelizmente odo meu estado, que, com boa ou este País não tem nada de rodovia para o seu tama-
má intenção, colocou em risco uma estratégia que era nho, pela sua importância, vamos também parar de
necessária e que teria de dar certo. falar que tem muita concessão. O que o Governo

Um outro ponto que também não foi discutido, e Federal quer fazer no que se refere à concessão dos
não vou colocara culpa em ninguém, porqúe vejo isso objetos viáveis pode parecer muito, porque estamos
como função da agência, é este: por que erramos nas comparando com 150 mil quilômetros, mas vamos
concessões como um todo? Porque, no afã de se comparar isso com os índices mundiais.
transferir para a iniciativa privada alguns objetos que Ainda c:ontinua. Hoje, o Brasil tem uma meta so-
tinham condição de ter tráfego, porque se não tiverem bre pedágio. O Brasil está com 8.800 quilômetros,
nada é viável, houve enganos como o que aconteceu considerando as malhas estaduais, e somente 856
no nosso estado, o de querer transferir exigindo inves- quilômetros federal, para 150 mil quilômetros pavi-
timentos com duplicações a partir de um volume de mentados, o que representa 5,9%. E temos uma ren-
tráfego que não oferecia condições de retribuição da per capita em torno de 5.000 dólares. Vamos com-
nem para a simples manutenção ou restauração. E parar com a França, que é do tamanho de Minas Ge-
isso levou a quê? A uma tarifa que a sociedade não rais. A França tem 800 mil quilômetros pavimentados,
tem condição' de pagar. Esqueceram-se, nesse pro- 6.000 quilômetros de malha sob pedágio, que repre-
cesso, de escutar o usuário, a indústria, a economia sentam 0,8%, e uma renda per capita de 23.500 dó·
da região, que, no nosso caso, é o transporte de lares. Estou fazendo questão de apresentar esses da·
grãos, sem valor agregado. Evidentemente, isso dos macroeconÔmicos; por isso me referi a esse au-
inviabilizou o processo. E sou um dos seus grandes mento. Não vou acrescentar muito, mas acho que
defensores. Tem de dar certo. Vi agora uma das medi- nós, como sociedade, não podemos perder a oportu-
das do Ministério dos Transportes, refazendo seus nidade de mostrar o que está acontecendo. Sem re-
editais de concessão dos novos objetos, enxergando cursos vinculados, continuaremos com a nossa nove-
que tem de reduzir a exigência de investimentos. Ia, com o fato heróico de que todos no DNER por lá
Esses investimentos serão feitos por quem? E aí caí- passaram para administrar um orçamento que é um
mos novamente: o Governo terá de fazer grande parte pires na mão, como bem disse o ex-Ministro Alberto
dos investimentos, já que a tarifa, para ser condizente Goldman. Quando Ministro, S. ExA exigia que viesse a
com a per capita do nosso povo, somente poderá co- contrapartida do Imposto sobre Importação de Petró-
brir manutenção, restauraçio, e olhe lá. E vemos, en· leo. Não há como conviver com essa realidade de
tão, nessa red~çio de exigências, que temos de ter passar o pires num País com tanta carência, onde
recursos ~('Iculados para o remanescente. todo ano ac:aba com 500 milhões de restos a pagar, e

Até hoj~ minha entidade nunca falou em obra um terço do orçamento do ano, que já é pouco, passa
nova Com recurso vinculado. Sempre defendeu - e para o ano seguinte.
estou na Presidência há sete anos - a manutenção Temos uma concepção quanto à Agência e ao
do que está instalado. Este País tem também que Dinfra, e aqui cabe uma reflexão. A Agência vai cuidar
desmitlficar. É por isso que não podemos reparar os da parte concedida, que está com a iniciativa privada;
medais.Vamos parar de dizer besteira, que este País vai regular e cristalizar o processo. Posso, aparente-
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mente, discordar dos Drs. Almir Lopes Calmont de presentativa junto ao Ministério dos Transportes, que
Andrade e Genésio Bernardino de Souza, mas depois vai continuar com a formalização da política setorial.
vou mostrar que convergimos. O que não pode é um Tem de haver, naquela instância, a participação dos
órgão com a importância do DNER, que, pelo que ele trabalhadores, enfim, da sociedade organizada, para
fez no passado e está fazendo hoje, é imprescindível que, na fase de decidir o que vai ser concedido, o que
para a história deste País, ser a "Geni". De tudo que vai ser delegado, qual vai ser o modelo, haja a partici-
acontece neste País a culpa é do ONER. Então, vejo pação da sociedade, para que ela não tenha só uma
neste momento que estamos vivendo a oportunidade participação como estamos tendo hoje, nesta oportu-
de desmitificarmos isso e mostrarmos a importância nidade, na Câmara dos Deputados, para que haja
do ONER. Se é importante o nome continuar é uma também essa participação lá. Então, a criação dessa
questão a se estudar - e até concordo com algumas Agência figura como preocupação do Conselho
das observações feitas aqui -, mas, a meu ver, não Nacional de Transportes. E, no nosso entender, o
podemos continuar sujeitando um órgão de tamanha Oinfra seria o órgão gestor da política formulada pelo
competência, com seu acervo, com o que já fez e o Ministério dos Transportes, com relação aos investi-
que pode fazer, a duas alternativas: ou é assim ou mentos públicos.
acaba. Quem é que vai cuidar desse negócio? Ouvi atentamente os argumentos _ vai adminis-

Quero deixar muito clara a nossa posição. Como trar 90%, vai abranger os demais modais... Realmen-
uma entidade setorial rodoviária, não há como convi- te, fico até em dúvida. Quer dizer, sou rodoviário, mas
ver com a hipótese de extinguir o DNER. Vamos achar ao mesmo tempo vejo o Brasil de um modo um pouco
uma fórmula de transição, usar o termo reciclagem, diferente. Não há como separar as coisas. Se come-
ver como nos encaixamos com o novo modelo. E tam- çarmos a criar mais departamentos, mais agências, e
bém, mesmo defendendo a permanência, será que todo o mundo quiser fazer o seu dever de casa sem
essa permanência se encaixa no novo modelo que falar com o vizinho, não vamos resolver nosso proble-
está sendo implantado no País? ma de competitividade. E este País não terá condi-

Essa é a nossa posição. ções de competitividade se não. aliar os modais, se
Gostaria de apontar ao Relàtor alguns pontos não optar pela intermodalidade. E impossfvel falar em

que achamos importantes. A estrutura da ENT tem de intermodalidade se estivermos falando em casas dife-
ser enxuta, com um número de pessoal limitado ao rentes, motivo pelo qual vejo o Dinfra, quer dizer, a
máximo - isso já foi dito aqui, e etIdossamos o que foi transformação do DNER com suas novas funções,
apresentado pela CNI - de 350 funcionários. Acho como uma reciclagem. Vejo, sim, um ONER renasci-
que o quadro tem de ser enxuto, para um comércio do, com sangue novo, para começar a evitar proble-
enxuto, contratando os melhores e também permitin- mas, para acabar com tudo isso a que me referi ante-
do a participação da iniciativa privada, atuando tam- riormente. Vamos acabar com essa história. Está aqui
bém, junto com a ENT, no caso da fiscalização etc.; é o Sr. Relator, que foi Ministro, foi Diretor, foi um dos
preciso deixar claras as funções para evitar sobrepo- que ajudou, e não pouco, a construir uma in-
sição de atribuições abrangentes. Isso também já foi fra-estrutura da ordem de quase 200 bilhões de dóla-

abordado. res. Isso foi feito graças à instrumentação do DNER,
Acompanhei todos os depoentes anteriores que motivo pelo qual temos de achar uma solução. Não te-

se referiram à sobreposição de atividades. Veja, Sr. nho na cabeça a formatação ideal, mas não podemos
Relator, que pode não ser a finalidade do projeto, mas deixar de lado, não podemos olhar e entender o
é esta a grande oportunidade que temos de regula- DNER como algo que possa ser descartável. É difícil,
mentar o Ministério dos Transportes. Se regulamentar mas é imprescindível.
é uma palavra muito pesada, então vamos deixar cla-
ro quais são as atribuições do Ministério dos Trans- A importância da discussão desse projeto resi-
portes. Se não tivermos clareza sobre essas atribui- de na interação dos modais. No momento em que a
ções, não podemos pensar em dívida. F o não está Agência Nacional de Transportes passar a existir,
nítido no projeto, pelo menos nesta fase anteproje- atuante, já trabalhando, serão necessárias as agên-
to: a formalização da política de transporb pelo Minis- eias dos estados. Não podemos continuar convivendo
tério dos Transportes, dando as diretr lzes para a com contratos que não são uniformes e, como eu dis-
Agência Nacional de Transportes. E tem de existir se anteriormente, sujeitos a chuvas e trovoadas, con-
uma figura que está fazendo falta e que no passado já forme a necessidade política de um ou outro de fazer
tivemos: a participação da sociedade organizada re- uma aparição perante a sociedade.
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Minha intenção era - e espero ter conseguido
atingir -, aproveitando este momento das transforma
ções, olhar o cenário como um todo e mostrar a im
portância e a urgência de esse projeto de lei que está
tramitando nesta Comissão Especial se transformar
em realidade. E eu estarei, se acharem oportuno, dis
ponível para algumas perguntas. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Hen
rique) - Concedo a palavra ao Relator da matéria,
Deputado Eliseu Resende.

O SR. DEPUTADO ElISEU RESENDE - Sr.
Presidente, SI'"" e Srs. Parlamentares, senhores expo
sitores, senhoras e senhores, seguramente tivemos
nesta audiência pública contribuições importantes no
âmbito do setor rodoviário. Ouvimos as palavras boni
tas do Deputado Genésio Bernardino, hoje Dire
tor-Gerai do DNER - o Congresso Nacional empres
tou S. Ex§ ao DNER; do Dr. Almir Lopes Calmont de
Andrade, que manifestou de forma bastante coerente
e convicta suas posições de rodoviário antigo que
quer defender uma casa que prestou tantos serviços
ao País, com muita justiça; e do Presidente da Aneor,
Dr. José Alberto Pereira Ribeiro, com quem já conver
samos em várias oportunidades, em várias reuniões,
inclusive em debates públicos sobre a legislação que
cria a Agência Nacional dos Transportes, que está
sendo discutida nesta reunião para que cheguemos a
uma conclusão sobre qual seria o melhor projeto, o
projeto que atende aos interesses do País.

A observação feita aqui e, é bom que se leve em
conta, enfatizada pelo Dr. José Alberto Pereira Ribei
ro, é a de que não estaríamos tratando de um projeto
de lei que cria a Agência Nacional dos Transportes.
Naverdade, não vejo a lei corno proposta pelo Executivo.
Ela tem a finalidade principal de reestruturar o setor
de transportes no âmbito do Governo Federal; então,
ela também entra na reestruturação do próprio Minis
tério dos Transportes, além de criar o DINFRA - De
partamento Nacional de Infra-Estruturade Transportes
- e a Agência Nacional de Transportes, órgão regula
dor que assume a figura do poder conceclente no âm
bito das concessões, das permissões e das autoriza
ções ao setor privado para o trato da infra-estrutura,
para a gerência da operação e para prestação dos ser
viços de transportes. O projeto de lei dispõe sobre a
criação da Agência Nacional de Transportes, do De
partamento Nacional de Infra-Estrutura de Transpor
tes, reestrutura o setor federal de transportes edá ou
tras providências.

Essa questão é realmente importante, e, antes
mesmo de iniciarmos o debate, noto que a ênfase tal
vez esteja caminhando para a discussão da possibili-

dade de criarmos uma agência só, uma agência para
diferentes modais ou tantas agências quantos são os
modos de transporte. Acima de tudo, o importante é
definir as delimitações das atribuições, do ponto de
vista da formulação da política, da regulação, do ge
renciamento das operações de transportes e dos in
vestimentos na infra-estrutura. Esse é o ponto princi
pal, e não podemos sair daqui com uma legislação
que gere uma situação difusa e confusa com relação
às atribuições, porque, se eventualmente ficaram su
perpostas, podem produzir ineficiência no desempe
nho do setor, em prejuízo da Nação, em prejuízo do
usuário e do contribuinte.

Realmente, temos de ver o que cabe ao Ministé
rio fazer, sob a condução do Ministro; o que cabe à
agência reguladora, seja uma, sejam duas, três, qua
tro, tantas quantas forem necessárias, e o que cabe
ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura fazer
sem superposição de tarefas e de forma nitidamente
delimitada. Dentro desse contexto de preocupação,
eu faria algumas perguntas atinentes ao setor rodo
viário, já que esta audiência pública é dedicada ao se
tor rodoviário; formularia as questões e deixaria a in
dagação em aberto para que as respostas possam vir
de um ou outro expositor, de acordo com avontade de
cada um de se manifestar à respeito da matéria.

A primeira questão diz respeito à real atribuição
dessa regulação principal, a da participação do setor
privado por meio de concessão, a da transferência ao
setor privado da exploração da infra-estrutura e da
prestação de serviços mediante concessão, permis
são ou autc)rização, distinguindo-se aí o que é opera
ção de transporte e o que é infra-estrutura de trans
portes.

Como vocês devem ter notado, só conversamos
sobre infra-estrutura, não conversamos sobre a ope
ração do transporte rodoviário de passageiros, seja
transporte internacional, seja estadual, seja munici
pal, seja urbano. No fundo, o objetivo final de um pro
jeto de transportes é ver como estamos servindo ao
cidadão brasileiro, esse que quer transportar-se, 10
comover-se, seja de automóvel, seja de caminhão,
seja de ônibus, seja poroutras modalidades, outros ti·
pos de veículos transportadores. Mas estamos aqui
nos dedicando à infra-estrutura, à construção de pro
jetos e obras de infra-estrutura, porque evidentemen
te isso é um componente importante.

Não podemos esquecer que a Agência Nacional
de Transportes terá como principal tarefa a regulação
da operação do transporte. No caso das rodovias, tra
tamos do transporte por ônibus, do transporte coletivo
de passageiros - uma vez que o transporte individual
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não é regulado - e do transporte de carga; foi isso que
discutimos aqui com a Abrati e com a NTC. No caso
da discussão da infra-estrutura, a questão é perceber
o que a agência e o Ministério dos Transportes fazem
na administração da infra-estrutura. E o Dinfra, faz o
quê? A lei que veio do Executivo está clara na delimi
tação dessas tarefas, prerrogativas ou atribuições?
Esta é a primeira pergunta.

E faço uma pergunta ao Dr. Genésio, ao Dr.
Alberto ou ao Dr. Almir, sobre quem define hoje e
quem vai definir depois, com a nova lei. Quais as ro
dovias que serão administradas diretamente pelo
DNER ou, digamos, pelo Dinfra, no futuro? Quem de
cide quais as rodovias que são administradas hoje
pelo DNER? Quem decide quais as rodovias que se
rão delegadas aos estados? Quem decide sobre as
rodovias que serão concedidas ao setor privado hoje,
e como seria isso amanhã, com a nova estruturação?

Segunda pergunta: estabelecido que alguém
decide sobre que rodovias vão ser concedidas - e aí
estamos falando das BR, que são as rodovias que es
tão contidas no sistema federal de viação, que está
contido no sistema nacional de viação, que é amplo, é
um pacto federativo entre União, Estados e Municí
pios; estamos cuidando só do sistema federal, que
são as nossas BR -, quem decide que BR será feita
pelo DNER, qual delas será concedida ao setor priva
do e qual será delegada? E quem decidiria no futuro,
a agência ou o Ministério?

Depois de decidido que uma rodovia é concedi
da ao setor privado para exploração mediante co
brança de pedágio - este é o grande problema que
estamos discutindo no Congresso: a política do
pedágio, sua cobrança e sua tarifa; tivemos aqui uma
observação interessante do Dr. Alberto, a de querer
mos cobrar pedágio em mais estradas do que se co
bra nos Estados Unidos, na Alemanha, na França ou
no Japão -, quem é o poder concedente? Seria a
Agência, segundo a proposta do Executivo? Faz-se
uma licitação, assina-se um contrato de concessão
com quem ganha a concorrência, essa concorrência
estipula a tarifa de pedágio para uma determinada
aplicação de investimentos, para restaurar, melhorar
ou estender a estrada, formula política de pedágio,
define qual é a política tarifária e a aplicação dos re
cursos na estrada?

Dentro desse quadro, dentro da situação que
hoje existe - e o Presidente da Aneor, Dr. Alberto, foi
enfático sobre a situação das concessões no Paraná
e Rio Grande do Sul -, vem a pergunta ao Dire
tor-Gerai do DNER e ao Presidente da Aneor: qual a
participação que tiveram o Ministério dos Transportes

e o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
na definição dessa política de pedágio e concessões
feitas nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, ou
seja, quem formulou a política dessas concessões?
Essa política foi delegada ao Estado? Pode uma polí
tica de exploração de um patrimônio da União ser de
legada ao Estado? É uma questão conceitual extre
mamente profunda, para que possamos meditar; aí,
sim, é que estarão as reflexões desta Comissão, para
se ter uma definição de uma lei que seja mais ade
quada ao setor, porque não posso entender como
uma BR possa ser licitada por um Estado.

E ainda há a questão da tarifa. E quero reprodu
zir a frase do Presidente da Aneor que mais me im
pressionou; eu copiei aqui: "Estabeleceram tarifas de
pedágio que o usuário não tem condições de pagar".
Quero que o Presidente da Aneor repita inclusive
essa expressão ou confirme: ele disse que estabele
ceram uma tarifa de pedágio que o usuário não tem
condições de pagar. Quem estabeleceu essa tarifa de
pedágio? Pedágio cobrado sobre qual estrada? Pedá
gio cobrado sobre uma BR? Então estabeleceram
uma tarifa de pedágio cobrada sobre uma BR que o
usuário não tem condições de pagar! Quem estabele
ceu?

O SR. DEPUTADO BASíliO VllLANI- (Inter
venção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO EllSEU RESENDE - O Mi
nistério dos Transportes, pela lei, é o responsável
pela formulação das políticas de administração da in
fra-estrutura do sistema federal de viação. A BR é do
sistema federal de viação; o responsável é o Ministé
rio dos Transportes. Então, o que houve na prática foi
uma delegação. Nem houve uma delegação; na ver
dade, houve uma transferência de poder concedente.
A transferência do poder concedente é constitucional?
Então, veio o Estado... É como se amanhã, por eXem
plo, o Estado de São Paulo bancasse o Porto de San
tos e lá estabelecesse a política tarifária que quises
se. Estou citando isso porque a nossa Deputada Tei
ma de Souza...

A SRA. DEPUTADA TElMA DE SOUZA 
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Gos
taria de avançar nesta questão e perguntar ao Dr. Ge
nésio Bernardino e ao Dr. José Alberto como S. S!!
vêem a questão que aconteceu no Paraná, em que o
Governador do Estado, depois de estabelecer uma
política tarifária para a concessão de estradas federa
is, voltou atrás, reduzindo o pedágio e provocando um
rompimento contratual irregular, do ponto de vista da
Justiça, do direito adquirido e do contratante. Como o
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Ministério fica nisso, e como o DNER vê isso? É claro
que o Dr. Genésio Bernardino responderá pelas con
cessões feitas diretamente pelo DNER. O DNER fez
aquelas concessões clássicas que conhecemos da
Ponte Rio-Niterói, da Dutra, da Porto Alegre-Osório,
da Rio-Petrópolis, Rio-Teresópolis, Rio-Juiz de
Fora, mas como fica o DNER com essas concessões
que foram transferidas para os estados? Tem o
DNER jurisdição, ou dá palpite nisso, ou é responsá
vel por essa política?

Ainda vejo dirigentes de estados dando declara
ções, dizendo que vão mudar a sistemática de con
cessão: "Minha concessão, aqui no meu estado, não
vai ser mais para..." Ganha a concorrência quem cui
da da maior rede de estradas, seja municipal, seja es
tadual, seja federal. Parece que essa foi a sistemática
adotada no Paraná e no Rio Grande do Sul. E o Esta
do.disse que agora vai ganhar a concessão quem der
maiS'" dinheiro, quem pagar mais pela concessão,
numa BR federal! Então, fica o Estado explorando o
patrimônio da União para fazer caixa.

Essas são as grandes reflexões que devemos
fazer aqui, mais que outras, que na minha opinião são
caudatárias ou seqüenciais. E gostaria de trazer aqui
ao nosso socorro as opiniões do Dr. Genésio Bernar
dino, do Dr. Alberto e do Dr. Almir, se porventura pu
derem manifestar-se também a respeito dessas
questões conceituais, porque isso por certo trará es
clarecimentos e subsídios importantes para a Comis
são. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Com a palavra o Dr. Genésio Bernardino.

O SR. GENÉSIO BERNARDINO DE SOUZA 
Procedem os questionamentos levantados pelo ilus
tre Relator. De propósito, na minha exposição, falei no
saber do técnico e na sabedoria do político. Cheguei
ao DNER dia 28 de abril do ano passado. Portanto, as
concessões das BR nacionais e as cedidas aos res
pectivos estados para que fizessem a privatização e a
concessão já tinham sido avaliadas. Confesso que há
uma distorção muito sensível nesse comportamento.

Concordo com o Or. José Alberto, Presidente da
Aneor; o processo de concessões rodoviárias no nos
so País é uma experiência nova e, assim sendo, veio
acumulado de vícios e - por que não dizer? - de er
ros. Tanto assim que nesse novo processo que está
sendo elaborado, ou que está em marcha de ser ela
borado, naturalmente esses erros e vícios serão corri
gidos.

Mas a interrogação permanece, Or. Eliseu, por
que não há como entender que se faça uma exceção
de direito para que o que recebe essa concessão pos-

- --
sa praticar todos os atos sem que se exija a obediên-
cia a diretrizes estabelecidas para a regulação de
todo esse processo. Em todos esses processos de
concessão de autorização a estado para privatização
é importante estabelecer a tarifa de transporte, de uti
lização, que chamamos de pedágio.

Vejo hoje que existem problemas sérios, não só
no Estado do Paraná mas também no Rio Grande do
Sul, que foram gerados, conforme temos conheci
mento, por uma greve dos caminhoneiros neste País,
que realmente gerou um tumulto, ecorremos um risco
realmente grave naquele momento. Mas, na análise
das reivindicações da citada classe, verificamos que
o protesto contra o pedágio não se vinculava às rodo
vias e às concessões feitas diretamente pelo poder
central, isto é, pelo Ministério dos Transportes e pelo
DNER, que elbrangem apenas 856 quilômetros con
cedidos. A briga, o conflito, o desafio maior dizia res
peito a problemas com pedágios estaduais ou nas BR
importantes concedidas aos estados com autoriza
ção para que fizessem esse processo. Nisso, concor
do com o nosso ilustre Presidente da Aneor, com o Sr.
Almir e agora.com o nosso Relator: não há uma defini
ção de competência. Não temos, até agora, um siste
ma regulador para estabelecermos diretrizes e nor
mas para um comportamento eficiente.

E defendo a tese de que o DNER, transformado
em Dinfra, ou outro órgão que venha a substituí-lo
nessa transformação, não deveria abrir mão da admi
nistração direta das suas BR. Posso até gerar um
conflito na administração direta governamental, mas
defendo que quanto à BR não devemos ceder, porque
essa cessão, sem obediência a rumos e diretrizes bá
sicas de comportamento, gerará um conflito, uma
distorção de comportamento em cada Estado da
Federação. Com cada Estado atuando de acordo com
a sua política, teremos modificações que prejudicariam
a unidade nacional.

Concordo plenamente com essa interrogação, e
foi nesse sentido que apelei para a sabedoria dos
Parlamentares desta Comissão e do Congresso
Nacional, no sentido de termos a oportunidade de,
com o Relator que temos, melhorarmos esse projeto,
traçando substitutivos. E, nesta oportunidade, pode
mos fazer a. montagem de um novo sistema de trans
portes neste País. Não podemos perder esta oportu
nidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Dr. José Alberto, gostaria que os nossos convi
dados atentassem bem para o prazo de três minutos
nas suas respostas, porque sempre quando começa
a Ordem do Dia temos que interromper a reunião, e
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os Parlamentares ficam sem oportunidade de fazer
suas indagações. Não quero parecer indelicado, mas
V.Se. devem prestar atenção ao horário.

O SR. JOSÉ ALBERTO PEREIRA RIBEIRO 
Vou tentar responder ao nobre Relator. Quanto à
competência em relação às rodovias federais, o Mi
nistério delegou-a para o Estado; agora, quanto ao
porquê, acho que este é o ponto que temos que apre
sentar: isso foi delegado para os Estados porque tan
to o Governo Federal quanto os Estados não tinham
recursos para fazer os investimentos, a restauração e
manutenção daquelas estradas. Então, achou-se
uma maneira que acreditavam fosse milagrosa: pas
sar tudo que fosse objeto para a iniciativa privada.
Existe uma equação que, se não houver tráfego...

O que é tarifa? Pegamos os investimentos, mul
tiplicamos esses investimentos pelo tempo e dividi
mos o resultado pelo tráfego. No meu Estado, o Para
ná, temos segmentos que exigiram investimentos
para duplicação em trechos que não têm 4.000 quilô
metros por dia de tráfego. Na nossa engenharia, pelo
que aprendemos na escola, existem alguns parâme
tros sem os quais não é possfvel falar em duplicação;
seria jogar dinheiro fora duplicar uma estrada com
menos tráfego do que aquele. Então, no meu entendi
mento - e digo isso com muito pesar -, imaginou-se
fazer uma (ininteligfvel) integração, um projeto muito
bonito, reunindo as rodovias das maiores cidades do
meu Estado, com pólos, duplicando-as. Só que não
há condições de duplicá-Ias. O que aconteceu? Isso
foi passado para o Estado, que fez um edital com
aquela idéia de exigências de investimentos. Nós,
empresários, participamos da licitação, e fizemos as
nossas propostas, respondendo à sua pergunta, com
base em um programa e uma tarifa definida pelo Esta
do. No caso do Paraná, o que desempatava, o que fa
zia a concorrência era anexar mais objetos. de uma
malha secundária, àquilo que estava sendo licitado,
que estava sendo concedido.

Eu disse, sim, nobre Deputado Eliseu Resende,
que a tarifa não podia ser paga pelo usuário; no semi
nário em Foz do Iguaçu, ouvi isso da Federação de
Agricultura do Estado do Paraná. O fato é que nunca
nos perguntaram quanto poderfamos pagar para
acrescentar ao frete de uma carga de grãos de Foz do
Iguaçu a Paranaguá. Evidentemente, se fosse para
oerguntar a todos quanto querem pagar, ninguém pa-'
~ria nada. Agora, é preciso considerar a economia
ia região; para isso, existem outras maneiras de parti
·ipação. O próprio Estado, hoje, em algumas regiões,
everá ter participação nos projetos das concessões;
')r que não? Alguns pafses da Europa fizeram ieso,

como a França. E chegamos à seguinte conclusão,
como o Ministério chegou, e o Dr. Genésio Bernardi
no de Souza observou com bastante propriedade:
não tivemos erros e vícios; o que tivemos foi inexpe
riência. Hoje, a partir da experiência dos resultados
obtidos, podemos detectar os erros, e o DNER, de
tectando os erros nessa implantação, está reduzin
do-os e dizendo: temos que reduzir os investimentos
das obras concedidas; se não fizermos isso, não há
tarifa que agüente repasse para o usuário. Acho que
essa é uma medida inteligente.

Por que não fazer o Estado participar, como faz
a França, que participa como parceiro? Existem luga
res em que temos de subsidiar, em que o Governo
terá que fazer, e o concessionário terá, sim, que man
ter, como é o caso, hoje, do Programa C.RE.MA, no
DNER, que é uma concessão inteligente, concessão
de manutenção de trechos, para englobá-los e conce
dê-los por preços acertados. De contrapartida, tere
mos execução e qualidade.

Existem mil maneiras de oferecer esse serviço;
o que não podemos é dar o pacau para o conces
sionário, fazer uma exigência e depois não deixar co
brar atarifa que o próprio poder concedente estabele
ceu. Nesse caso, reduziu-se pela metade a tarifa e in
viabilizou-se tudo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Dr. Almir Lopes Calmont de Andrade, deseja
fazer alguma consideração?

O SR. ALMIR LOPES CALMONT DE
ANDRADE - Sr. Presidente, farei uma consideração
rápida com relação ao Programa de Concessões.
Está na hora de esse programa ser reavaliado, e bem
reavaliado.

Quanto à criação da Agência, agora, com esse
projeto de lei, ternos a oportunidade de criar dispositi
vos para que essa Agência possa fiscalizar todos es
ses concessionários, porque hoje não existe nenhum
dispositivo na nossa legislação que possibilite ao
DNER fazer essa fiscalização e cobrar desses con
cessionários. Podemos citar exemplos recentes, que
aconteceram nas nossas rodovias.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri

que) - Concederei a palavra aos Srs. Parlamentares
para suas indagações.

Inicialmente, concedo a palavra ao Deputado
Basflio Villani.

O SR. DEPUTADO BASfLIO VILLANI- Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, senhores expositores, S~ e Srs.
Deputados, inicialmente, quero justificar e lamentar
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minha ausência nas reuniões anteriores, uma vez
que estamos na fase da apreciação do Orçamento e
tenho estado muito empenhado em defender o nosso
segmento, que é o de infra~estrutura. Nesta Casa, às
vezes temos que fazer três coisas ao mesmo tempo,
principalmente às quartas-feiras. Quero novamente
lamentar, porque sou um entusiasta, gosto dessa ma
téria; é um tema ao qual me dedico nesta Casa há
mais de doze anos.

Com referência ao assunto, inicialmente quero
dizer que, quando nos referimos às pessoas, aos car
gos no DNER, falamos como um médico. Graças a
Deus, temos nessa área uma pessoa como Genésio
Bernardino, que há doze anos conviveu comigo nesta
Casa; nunca falamos em medicina, nunca trocamos
idéias sobre propriedades agrícolas; tratávamos do
assunto rodoviário, principalmente. Quero deixar cla
ro que a pessoa que mais entende hoje de obras ro
doviárias no Brasil é o Sr. Genésio Bernardino. Isso
para nós é um alívio, também em razão oda convivên
cia, pelo tempo que S. Ex!! esteve nesta Casa.

Naquela noite fatídica, em que perdemos aque
la votação por 8votos, naquela época, eu, que contro
lava a votação, pedi: "Não coloquem em votação hoje
essa matéria". E o Sr. Genésio Bernardino lembra-se
disso, lembra que orientávamos as votações, com re
ferência aos assuntos: "Nesse assunto tal vamos ven
cer por 10, 18, 15 votos". Naquela noite, e inclusive la
mento, perdemos por 8 votos.

Daquele dia em diante, Sr. Presidente, venho
dedicando-me a um outro assunto: o Imposto Vincula
do. Não consigo entender como podemos hoje estar
discutindo a Agência Nacional de Transportes sem
antes resolvermos a situação. Em qualquer assunto
de que tratarmos nesta Casa, nesta Comissão, se
não resolvermos dois assuntos teremos dificuldades,
estaremos sujeitos a incorrer em erros e depois será
muito difícil voltar. Equal é a base de tudo? A situação
da privatização, bastante discutida, e a situação dos
recursos vinculados. Enquanto não se definirem cla
ramente esses dois assuntos, teremos dificuldades.

O que fazer? É claro que sou também defensor
da tese de que temos de aproveitar a ocasião para re
estruturar o setor de transportes. Deve ser englobado.
Quando se trata do setor de transportes, não consigo
aceitar o que leio nos jornais; por exemplo, fala-se so
bre uma agência nacional de aerovias. Não consigo
concordar, não aceito! Estamos falando em transpor
tes, e transporte aéreo é uma modalidade de trans
porte. Então, temos que tratar globalmente, sim, do
transporte aéreo, do hidroviário, do rodoviário e do
ferroviário.

Com referência às observações sobre a Agên
cia, sobre a questão de siglas, quando se fala em
DNER - se fica ou não, se se extingue -, lembro-me
de uma determinada ocasião em que reunimos vários
Deputados nesta Casa que estavam revoltados con
tra as siglas. Neste Brasil, tudo é sigla: DNER,
ANEOR, ABER. Então, decidiram que deveria ser
criada uma associação de combate às siglas. E ela
realmente foi criada. Sr. Relator, sabe qual éa sigla da
Associação Nacional de Combate às Siglas Brasilei
ras? ANCSB.

Com essa observação, quero dizer que, quando
se fala em extinção do DNER, sou defensor da sua va
lorização. Temos de descentralizar, mas dando força
aos órgãos, e não como está ocorrendo hoje na área
de educação. Inclusive, vários órgãos que atendiam a
esse setor foram eliminados, criando algumas dificul
dades. Realmente, temos de fortalecer o DNER.

Sr. Presidente, gostaria de ter mais tempo. V. Ex!
há de convir que é uma dificuldade muito grande
abordar este assunto em três minutos. Peço um pou
co mais de paciência, para que eu possa concluir as
minhas considerações.

Quando falamos em termos de Agência Na
cional, volto a dizer, a base é: privatização e recursos
vinculados. Com recursos vinculados, em certo mo
mento a situação é muito boa, mas daí a pouco ocor
rem chuvas e trovoadas e a coisa volta à estaca zero.
Felizmente, temos um grande defensor, e acredito
que desta vez não deixaremos escapar a oportunida
de de sua (~riação, porque o trabalho que o Relator
está fazendo junto à Comissão praticamente nos as
segura a vitória.

Por último, quando falamos em termos de rees
truturação do setor de transportes, temos de tomar
um pouco de cuidado com segurança ou - não sei se
chamo assim- vigilância. Quero lembrar que a Polícia
Rodoviária era subordinada ao DNER. Hoje, está su
bordinada ao Ministério da Justiça. Quem é que fica
com a responsabilidade? É a Polícia Federal? É a
Estadual? A iniciativa é privada? Hoje, as empresas
contratadal:> põem seus carros Gol na estrada, saem
multando todo mundo, e ninguém sabe para onde vão
esses recursos. Francamente, não sei. Não sei se,
tendo em vista o que foi observado agora, em termos
de DNER -- faço a pergunta ao Sr. Genésio Bernardi
no de Souza -, o produto das multas seria destinado
ao próprio Departamento, porque as estradas estão
privatizadas. Então, é uma situação bastante confusa.

Com referência à terminologia, as estradas, no
caso do Paraná, não foram delegadas. Elas foram
concedidas, porque temos estradas concedidas, de-
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legadas e privatizadas. Quer dizer, após a concessão Parece-me que o DINFRA, com seus diversos
é que se faz a privatização. Acredito que teremos mu- departamentos, é uma forma de engrossar o caldo,
ito'trabalho realmente. Em vez de falarmos em agên- que pode ser mais simplificado, formando-se uma es-
cia, Sr. Relator, é preciso verificar a reestruturação trutura mais simples da Agência Nacional de Trans-
dos transportes federais, inclusive procurando ver - portes, ligada ao DNER e à outra autarquia, crian-
não sei se chamo isso de PNV - se já foi sancionado. do-se nesse outro segmento um setor de portos e de
Parece que estava no Palácio do Planalto. Mas já te- hidrovias. Ou seja, a sugestão é simplificara estrutura
mos de rever alguma coisa. É o caso do Paraná. Por de funcionamento.
exemplo, no PNV, houve estradas concedidas. Sr. Presidente, concluindo, o Governo Federal
Então, essa situação tem de ser revista. precisa ter a coragem de assumir suas responsabili-

Eram estas as minhas considerações. dades e não transferi-Ias para os Estados, que já têm
Muito obrigado, Sr. Presidente. problemas demais e não conseguem nem gerenciar

suas estradas - e terão de gerenciar as estradas fe-
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri· derais. O Governo tem de ter a coragem de assumir o

que) - Peço aos nossos convidados que, por obsé- que é seu e de mandar para esta Casa argumentos,
quio, anotem as perguntas que lhes dizem respeito, para que possamos aprovar uma legislação que, sem
feitas por cada Parlamentar, porque ouviremos três dúvida, equacione esses problemas e apresente so-
Parlamentares nas suas indagações. lução uniforme para todo o Brasil.

Concedo a palavra ao Deputado Almir Sá, do Estas são as minhas sugestões, para que se va-
PPB de Roraima. lorize o DNER como entidade. Seus funcionários são

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Presidente, o oxigênio que transita naquele órgão. Eles é que vi-
usarei mais o poder de sfntese do que o meu colega, vem o dia-a-dia e têm plena condição de opinar nessa
Deputado Basflio Villani, porque S. Ex! tem longa ex- situação.
periência nesta Casa e sua contribuição é sempre Obrigado, Sr. Presidente.
significativa. O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri-

Inicialmente, quero parabenizar V. Ex!, nobre que) - Concedo a palavra à Sra. Deputada Teima de
Presidente, pela escolha dos convidados de hoje. Souza, do PT de São Paulo.
Sem dúvida alguma, as presenças do Dr. Genésio A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Sr.
Bernardino, do Dr. José Alberto e do Dr. Almir Lopes Presidente, quero saudar nossos expositores. Apre-
vêm enriquecer os trabalhos da Comissão. Tocaram sento quatro questões.
eles no ponto básico desta discussão. Em primeiro lugar, quero trazer uma considera-

Gostaria ainda de deixar uma sugestão. Senti ção diferente daquela que foi trazida pelo Sr. Genésio
que as palavras do Dr. Genésio Bernardino se coadu- Bernardino de Souza, ao dizer que é absolutamente a
nam, têm certa semelhança com as palavras do Pre- favor do projeto. Esse projeto, Sr. Genésio Bernardi-
sidente da Associação Brasileira de Engenheiros Ro- no, apresenta problemas muito graves, que vamos ci-
doviários - ABER, Dr. Almir Lopes, no sentido da ma- tar no decorrer deste debate.
nutenção do DNER como autarquia, prestigiando-o, De infcio, cito três ou quatro: superposição de
valorizando-o. Parece-me interessante essa exposi- autoridades; ausência de setores relativos aos diver-
ção nesta tarde, bem como a exposição do Dr. José sos modais e aproveitamento de setores pensantes
Alberto, da ANEOR que inicialmente não compartilha no todo do projeto, como é o caso do GEIPOT; e prin-
com essa idéia, mas no final acaba chegando ao cipalmente a grande aflição do Relator, Deputado EIi-
mesmo conceito. Quero sugerir então ao Relator - seu Resende, sobre quem é o poder concedente e
ainda bem que o Deputado Ellseu Resende é profun- onde ficarão centralizadas as esferas de poder.
do conhecedor dessa área -, bem como ao Presi- Em segundo lugar, dirijo-me ao Sr. José Alberto,
dente do DNER e ao Presidente desta Comissão Presidente da ANEOR. Ontem, o Ministério dos
que discutam o assunto com a A86OCiação dos Enge- Transportes tomou decisão de modificar as normas
nheiros Rodoviários, com a Diretoria do DNER, com sobre as privatizações em nossas estradas. Pare-
os técnicos do Governo, para que não haja mais dis- ce-me que dessas normas a que mais salta aos olhos
torção de idéias, cada um falando uma linguagem di- - e o Deputado Eliseu Resende já a havia citado em
ferente, e dessa reunião surja um novo esquema de sua intervenção - é a da modificação do valor dos pe-
estrutura, que pode ser interessante. dágios. Fiquei duplamente perplexa. Primeiro, porque
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esta Casa tem uma Comissão Especial que cuida
exatamente do pedágio. Segundo, porque ainda está
em discussão nesta Casa. Além disso, houve o com
prometimento do. próprio Ministro, há quatro meses,
quando houve a greve dos caminhoneiros, de que ha
veria um reestudo sobre o número de pedágios nas
estradas. Por exemplo, para eu chegar em Indaiatu
ba, passava por quatro pedágios; hoje, passo por oito
- exatamente o dobro -, numa extensão de menos de
200 quilômetros. Isso é grave.

Na reunião do Conselho de Desestatização, em
fevereiro, será discutida o assunto. A grande dúvida é
se o aumento da tarifa será pelo IPC, portanto deter
minado pela FIPE, ou pelo índice Geral de Preços 
IGPM, determinado pela Fundação Getúlio Vargas.
Parece-me que a questão é se esses aumentos serão
necessários, uma vez que temos o compromisso do
Ministro e uma greve que atingirá não só os empresá
rios do setor, como também os caminhoneiros autô
nomos. Vimos o que aconteceu neste País antes do fi
nal do ano passado.

Faço mais uma pergunta ao Sr. Alberto. Venho
de uma região servida pelo complexo Anchie
ta-Imigrantes. No último dia 15 de dezembro, fiz um
percurso de 50 quilômetros, de Congonhas à minha
casa, exatamente em sete horas e meia. Esse percurso
tem sido feito agora em duas horas, três horas e meia.
O Governador esteve lá inaugurando um trecho refor
mulado da estrada, mas mesmo assim muito longe de
ser aquilo que se queria. A Ecovias, firma que explora
o local, foi terceirizada sem controle.

Então, junto tudo isso numa só questão: aumen
tando o pedágio, aumentaremos o valor do frete, da
alimentação, o que afetará todos os setores que tran
sitam na estrada. Isso é inevitável. Por isso quero po
lemizar um pouco com V.S!. Não que tenhamos mui
tas estradas; reconhecemos que o número é insufici
ente. Pior ainda é que temos menos hidrovias e ferro
vias. Temos uma tradição quase cultural de tratar os
transportes no Brasil apenas sob o ponto de vista ro
doviário. O próprio projeto do Governo não faz refe
rência aos portos, às hidrovias, aos transportes de
cabotagem e assim por diante.

Finalmente, formulo mais duas questões ao Dr.
Almir. O DNER, apesar dos problemas e de ter sido
manchete de jornal há dois ou três meses - e penso
da mesma maneira em relação ao GEIPOT -, conta
com profissionais esmerados e não deve ser destruí
do. Preocupo-me com a sigla, porque um nome de
mora para se formar.

Com muita sinceridade, digo que sei que há in
teresse político em função, talvez - é uma das per-

guntas qUEllhe faço -, de mecanismos de maior trans
parência EI fiscalização do próprio DNER, além de
toda a discussão a respeito dos precatórios, nos últi
mos meses, para mantê-lo, ou para transferir o grau
de competência interna acumulado. Então, qual seria
o procedimento?

Convenhamos - não sou da equipe de apoio ao
Governo _. que o Governo tem um problema. O setor
de transportes foi para as manchetes dos jornais exa
tamente pelo DNER. Como seria essa transformação,
absorvendo-se esse acúmulo, que entendo necessá
rio à NaçsLo?

Preocupo-me com a briga política que existe no
setor de transportes. É óbvio que, quando a aviação
consegue ter uma agência particular, é porque existe
um contingente político de maior força entre eles. Não
sou eu quem vai dizer se está certo ou se está errado,
mas ainda há o sabor de que é possível haver uma
ação e uma agência particular para a aviação civil.
Por que não para os portos, para o setor de cabota
gem, e aí por diante?

Finalmente, se isso não está contemplado no
nosso texto, quando temos inferências dos governa~

dores, como por exemplo do Governador Mário Co
vas, que tenta dar outra diretriz para a Companhia
Docas do Estado de São Paulo, o que interfere na
discussão que realizamos? Quero saber a opinião
dos senhores sobre essa posição do Governo. Além
disso, indago sobre a possibilidade de trazermos aqui
o Ministro da Defesa, Geraldo Quintão, que chega ao
cargo bastante fogoso, pedindo aumento para os mili
tares - acho que S. Ex!! está correto -, a fim de que
possa contribuir com a nossa Comissão. Isso seria
mais que extemporâneo, uma vez que a crise nos se
tores de defesa, em nosso País, já foi aparentemente
contornada.

Não sei se o nosso Presidente irá nos consultar,
mas votei favoravelmente ao requerimento do Deputado
Chico da Princesa, no sentido de trazer mais debate
dores à nossa Comissão. Pede S. Ex!! a presença do
EBTU, da Associação Nacional dos Secretários em
Transportes e de toda a área de transportes urbanos.

Sr. Presidente, fui bastante sucinta.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Muito sucinta.

Concluiremos a relação, já que temos apenas
dois Parlamentares.

Peço aos convidados que anotem o que lhes
disser n~speito nas indagações, para darmos de uma
só vez a resposta. Com isso, compensarei o fato de
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não estar hãvendo o rigor dos três minutos, conforme mas no contrato juridicamente perfeito-quem ãparece
havia prometido. como bandido é o usuário -, já que não se discutiu, na

Concedo a palavra ao Deputado Airton Casca- primeira etapa de sessões, com a sociedade, que é a
vel, do PPS de Roraima. principal interessada e que não participou nem da se·

a SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr. gunda etapa, não seria prudente - foi o que requeri na
Presidente, Sr. Relator, senhores expositores, nossa primeira reunião - esperarmos dois ou três meses,
reunião foi muito proveitosa. Temos discutido muito a após a instalação da Agência, com uma legislação
questão da infra-estrutura, nesta oportunidade repre- mais clara, e que hoje não existe? Não seria aconse-
sentada pelo DNER e pelos seus executores. Ihável isso? O projeto tem origem no Governo. O Go-

Serei bem objetivo, Dr. Bernardino. Discutimos vemo vai reger a Agência de alguma forma. Não seria
durante o ano de 1999, na Comissão Especial que prudente que se aguardasse esse prazo, para se ter
trata do pedágio, que tive a honra de presidir, as con- clareza? O problema será muito maior, e aí a Agência
cessões de rodovias e o pedágio. Hoje, o Governo Fe- terá, de alguma forma, de cons'artar a situação e nãe;>
deral busca acelerar as novas concessões. Já foram vai poder fazê-lo.
até lançados os editais. São estas as indagações que deixo para V. Ex! e

Quando foram abertos os trabalhos desta Co· o Dr. Almir. Tenho muito apreço pelo que o DNER fez
missão, apresentei um requerimento - não sei se era por este Pars. E ele fez muito. Esta sigla tem valor -
o fórum ideal- em que a motivação principal era a si- não sei se vale 4 bilhões, como a Coca-Cola. Seus
tuação das rodovias concedidas ou cedidas aos esta- servidores desbravaram a Amazônia e muitos ainda
dos, ou diretamente administradas. Houve problemas estão nos confins do Acre. Agora, quem acaba pa.
de maneira geral, principalmente em relação às cedi· gando sempre é o servidor, é o engenheiro que ganha
das aos Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. O 1.400 na ponta. Esse é o que paga.
DNER e o Governo Federal se omitiram em relação
aos problemas verificados. Não sei se por falta de le- O DNER tem de ser preservado. A imagem do
gislação ou de cuidados políticos, mas houve omis- DNER, muitas vezes, é abalada, e não é por culpa da·
são por parte do dono desse patrimônio, e o problema queles servidores que ganham 1.500 reais. Qual seria
não foi resolvido. a proposta dos funcionários? Qual seria a proposta

O Dr. Alberto falou bastante sobre a situação do do DNER, dentro dessa nova estrutura da Agência?
Paraná. O Governo Federal concedeu ao estado a ex- De forma sucinta, qual seria sua proposta?
ploração de rodovias, a fim de melhorar a qualidade Dr. Genésio, sou do extremo norte, do Estado de
de atendimento ao usuário. Criou-se um problema no Roraima, nascido e criado no Paraná. S. Ex! está no
Paraná. Lá, o usuário é o que menos conta, porque, comando do DNER desde abril- é um homem vivido.
de forma eleitoreira ou não, os investimentos estão S. Ex! mencionou, na sua exposição, que, com recursos
parados. Continuam cobrando os 50%. Fica mais da CAF e do Eximbank, têm sido feitos alguns corre-
caro, porque não há investimento algum. No Paraná, dores no País. Entre esses corredores, está a
segundo dizem, só pintam faixas e cortam a grama do BR-174, que liga Manaus à Venezuela - um sonho do
lado das calçadas. Então, é caro. povo da região Norte. Esse corredor irá desenvolver a

Qual a posição do DNER? Até agora não tomou região.
alguma. No relatório da Subcomissão, do Conselho Apesar de fazer oposição ao Governo Federal,
de Desestatização, dissemos, até para provocar, que
o Governo Federal devia retomar a concessão. Então, tenho de dizer que o nosso estado tem recebido re-
quais as ações que o DNER tem tomado em relação cursos por parte do DNER, mas permanece uma pre-
ao Paraná e ao Rio Grande do Sul? No Rio Grande do ocupação. No ano passado houve grande discussão
Sul a situação é inversa, porque querem devolver, e o em relação à BR-174. Fui de carro de Manaus a Boa
Paraná não quer. Quais as ações do DNER, principal- Vista. A rodovia ainda não está pronta, Dr. Genésio, e
mente em relação ao Estado do Paraná? já está acabada. Ainda não acabou de ser construída

A outra pergunta é dirigida ao Dr. Alberto. Já que e já está acabada. Em menos de dois anos, teremos
não temos uma legislação clara a respeito de conces- de fazer tudo de novo.
sões de rodovias - estamos discutindo uma nova le- Peço a V. S!, em nome do povo do meu estado,
gislação, em que todas as concessões de rodovia têm que faça um acompanhamento, uma fiscalização. Há
problemas; e tenho de defender, pela primeira vez, os convênios com o Governo do Estado, mas precisa-
empreiteiros que sempre aparecem como bandidos, mos de um trabalho permanente.
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É este o meu apelo. Essa rodovia, que ainda é
um sonho, daqui a três anos será um pesadelo, por
que nem carroça passará por ali.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Deputado, permita-me dizer: que não seja per
manente, mas que seja pelo menos duradoura.

Concedo a palavra ao Deputado Átila Lins, do
PFL do Amazonas.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Sr. Presiden
te; Sr. Relator; Sr. Diretor-Geral do DNER, Dr. Genésio
Bernardino; Sr. Presidente da Associação Nacional
das Empresas de Obras Rodoviárias, Dr. José Alber
to; Sr. Presidente da Associação Brasileira dos Enge
nheiros Rodoviários, Dr. Almir Lopes; Srs. Deputados,
comungo com as preocupações do Diretor-Geral do
DNI;R e dos ilustres convidados em relação a essa
iniciati:,ta de extinção do DNER, órgão que vem pres
tando relevantes serviços ao País há mais de 50 anos.
Essa sigla é bem conceituada não só no plano nacio
nal, como também no plano internacional.

É evidente que o projeto veio a esta Casa para
ser aperfeiçoado e debatido amplamente. Tenho ple
na confiança no nosso Relator, Deputado Eliseu Re
sende, que já foi Ministro dos Transportes e Dire
tor-Gerai do DNER. Tenho confiança no nosso Presi
dente, Deputado João Henrique, e em todos os mem
bros da Comissão, e estou certo de que iremos fazer
esse aperfeiçoamento.

Observamos que o DNER é o modal majoritário.
Noventa por cento das atividades rodoviárias ficarão
inseridas no novo órgão que se propõe seja criado. O
restante ficaria acoplado a esse novo órgão a ser
criado - no caso, o Dinfra. Acredito que haveremos de
encontrar a melhor solução e poderemos preservar
essa instituição que, apesar dos percalços que todos
os órgãos enfrentam, ainda é respeitada por todos os
que se utilizam das rodovias federais deste País.

Formularei apenas uma pergunta ao Dire
tor-Gerai do DNER. Antes, porém, quero cumprimen
tar o nosso companheiro, ex-Deputado Genésio Ber
nardino. Sabemos que S. S! não está nem a um ano à
frente do DNER, mas tem procurado imprimir ao ór
gão gestão transparente, correta, e, sem dúvida algu
ma, tem dado dimensão muito maior ao trabalho da
quela autarquia.

Um fato preponderante realça a gestão do
ex-Deputado Genésio Bernardino: S. S! está sempre
com as portas do seu gabinete abertas para os Parla
mentares. Esse fato reflete muito bem a experiência,
a competência, a vivência que tem no âmbito da admi-

nistração pública.- E ISSO faz cõm que os Deputados
que procuram aquele órgão para a solução dos pro
blemas dos seus estados, das suas regiões recebam
do Diretor-Geral toda a sorte de informações, capa
zes de fazer com que possamos transmitir aos nos
sos eleitores aquilo que eles querem ouvir.

Minha pergunta, Dr. Genésio, é esta: sabemos
que o quadro de engenheiros do DNER é o melhor do
País, praticamente, apesar de perceberem salários ir
risórios. Sabemos também que o órgão tem um corpo
de funcionários de qualidade respeitável. Então,
como fic:arão esses servidores, esses engenheiros,
nesse novo órgão a ser criado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Peço aos nossos ilustres convidados que res
pondam seguindo a ordem dos Deputados que se
manifestaram, a partir do Deputado Basílio Villani.

Concedo a palavra, inicialmente, ao nobre e
sempre querido Deputado, hoje Diretor-Geral do
DNER, Genésio Bernardino.

O SR. GENÉSIO BERNARDINO DE SOUZA 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei rápido, para
economia do tempo. Inicialmente, gostaria de respon
der ao nobre Deputado Basílio Villani. S. Ex! não faz
um questionamento ou uma pergunta dirigida ao Dire
tor-Gerai, mas algumas considerações que considero
de suma importância.

Primeiramente, gostaria de agradecer a V. E~ o
exagero dos elogios. Eles se devem à nossa convi
vência permanente nesta Casa, principalmente na
Comissão de Orçamento, onde tivemos uma luta per~

manente.
O Deputado alega que um médico vai dirigir o

Departamento Nacional de Estradas e Rodagens.
Quando eu tive a honra de ser convidado pelo Presi·
dente da República para dirigir o DNER, disse a S. Ex!!
que o fato de um médico dirigir aquele órgão poderia
gerar ellgum constrangimento. E o Presidente disse:
"Não gerou constrangimento algum ter mandado um
economista dirigir o Ministério da Saúde. Pela primei
ra vez na história não será um médico o Ministro da
Saúde. Por outro lado, durante sua permanência no
Congmsso Nacional - não direi por quanto tempo,
porquEI senão me sentirei envelhecido - você não cui
dou dEI medicina".

Desde 1970, nesta Casa, só cuidei do sistema
de infra-estrutura nacional, principalmente do proces
so rodoviário nacional, de ferrovias, portos, minas e
energia etc. E por menos inteligência que eu pudesse
ter, por necessidade, acabei aprendendo e me tor
nando - por que não dizê-lo? - um engenheiro prático
neste País. Na França, existem os engenheiros práti-
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coso No Brasil existem farmacêuticos práticos, médi
cos práticos - são chamados de curandeiros -, den
tistas práticos, mas não temos engenheiros práticos.
Então, nesse tempo que fiquei no Congresso Nacional
estudando o problema de infra-estrutura brasileira,
acabei me tornando - permitam-me os engenheiros
esta agressão e esta ousadia - o primeiro engenheiro
prático formado no Brasil. Estou procurando corres
ponder à expectativa do Presidente, dos meDs cole
gas desta Casa e da sociedade brasileira.

De maneira que agradeço ao Deputado e digo a
S. Ex!! que estou procurando, com a ajuda dos Parla
mentares, dos empreiteiros, dos empresários e da so
ciedade, desenvolver um trabalho que possa corres
ponder a essa expectativa.

Gostaria de dizer que o DNER é uma espécie de
seita. Todos os que ali chegam, todos os funcionários
se apaixonam pela instituição. Ganham pouco, mas
não saem de lá, porque adoram aquele estabeleci
mento - tanto os engenheiros, como os funcionários.

Agora, eles estão vivendo realmente um contra
ditório nesse amor, nessa paixão, pelas transforma
ções que se vislumbram, e têm uma interrogação em
sua cabeça: não sabem o que acontecerá. Mas nós
impregnamos em suas consciências que as transfor
mações são para melhor. Além disso, tenho confiança
na sabedoria deste Parlamento, principalmente neste
Relator, que vai agasalhar essa mudança. Vamos vis
lumbrar um novo horizonte. Vamos construir um novo
templo no sistema viário nacional.

O nosso querido Almir Sá, de Roraima, falou so
bre a manutenção do DNER e a prevalência do siste
ma rodoviário no Dinfra. Quanto a isso, realmente dis
se, na minha modesta exposição, que ninguém me
lhor que o Relator, homem da maior competência,
que tem um histórico no sistema rodoviário nacional,
para entender - e tenho certeza de que entenderá 
que o sistema rodoviário, dentro dessa nova institui
ção, terá de ter uma prevalência, porque representa
realmente 90% de todo o sistema de transporte brasi
leiro. Então, essa resposta pode ser dada pelo nosso
ilustre Relator, no seu relatório -logicamente, com as
correções, com a sua sabedoria -, ou no seu substitu
tivo, que será bem melhor do que esse projeto que aí
está.

Lamento que a Deputada Teima de Souza não es
teja no plenário. Quero dizer que foram muitos os nos
sos conflitos na Comissão de Orçamento, quando da
discussão sobre portos e navegação de cabotagem.
S. Ex!! representa o importante Município de Santos.
Eu era Relator da PEC sobre navegação de cabota
gem e um Deputado de Minas era co-Relator. S. Ex!

contestava, dizendo que Minas Gerais não tem mar.
Respondi à DeputadaTeima, minha amiga, e por quem
tenho a maior admiração, que ela estava equivocada,
porque em Minas Gerais existe mar, sim -lá existe um
Município chamado Mar de Espanha. Depois disso,
passamos ater urna convivência fantástica. S. Ex! dizia:
mas que Mar de Espanha em Minas? Não. Lá não tem
mar de Minas; tem Mar de Espanha. É muito melhor,
porque é de um país amigo, da Europa. Temos conflitos
de origem ideológica e partidária, mas a Deputada Tei
ma de Souza tem o pé no chão, está convicta de suas
posições, e quando apresenta suas postulações o faz
com muita lhaneza, no sentido de que está defendendo
uma boa tese.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA 
(lnteNenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. GENÉSIO BERNARDINO DE SOUZA 
Lamento profundamente, Deputada. Sorte sua não
estar aqui, já que lhe fiz uma crrtica muito contunden
te. Não posso repeti-Ia, porque a minha memória vai
falhar.

Bem assustei-me na primeira vez em que o
Deputado Airton Cascavel quis falar comigo, por cau
sa do seu nome. Imaginei: é venenoso. Cascavel tem
veneno, e sua picada mata em três minutos. Vou aca
utelar~me. Mas quando chegou essa figura tratável,
educada e fina, eu disse: deve mudar de nome; não
deve chamar-se Cascavel.

O Deputado Airton Cascavel fala a respeito da
BR-174. Realmente, temos até um gerenciamento em
relação a essa BR. Vou fazer uma crítica ao sistema.
O DNER, por meio do Ministério dos Transportes, re~

almente pavimentou muitas rodovias. Houve um mo
mento, no tempo do imposto sobre o combustível, em
que se rasgaram muitas estradas neste País; e preci
samos rasgar mais rodovias.

O que aconteceu? Foram pavimentadas diver
sas rodovias, mas, não sei se por uma questão de
comportamento político-administrativo - prefiro ficar
com outra tese, a da escassez de recursos -, as rodo
vias não foram conservadas. Se uma rodovia quatro
ou cinco anos de vida, depois de pavimentada, e não
for conservada, começa a envelhecer. O que tem de
ser feito? Uma conservação em caráter permanente,
para que ela se mantenha. Por quê? A conservação
de uma rodovia custa mais ou menos três reais por
quilômetro, em caráter permanente. Se essa conser
vação não for feita, a rodovia necessitará ser restau
rada, ea restauração vai custar de 120 a 130 mil reais
por quilômetro. Se não fizermos essa restauração que
se torna necessária - e às vezes não temos recursos
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para isso -, vamos chegar mais adiante, em uma fase do, acabando com a ansiedade desse grande corpo
de reconstrução da rodovia, aos 300 mil reais. técnico que existe no DNER.

Essa foi a política que houve no processo políti- Se não respondi bem a todas as questões foi por-
co-administrativo, e que eu não acredito que seja pro- que procurei s.~r rápido. O Presidente já olhava para
blema político-administrativo. Acredito que realmente mim com ansiedade, para que eu terminasse logo.
tenha havido escassez de recursos, porque não é O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henrique)
possível, em uma malha rodoviária desse tamanho, - Quero só deixar registrado que não olhava para V. Ex!!
em um país continental, que possamos fazer conser- com ansiedadel, mas com admiração. (Risos).
vação permanente, restauração permanente e ainda Concedo a palavra ao Dr. José Alberto Pereira
reconstrução ou construção de novas rodovias com Ribeiro, para responder aos parlamentares.
os recursos orçamentários que vão para o DNER. O SR. JOSÉ ALBERTO PEREIRA RIBEIRO -

A nossa esperança é que a Comissão que está Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero responder à
fazendo a reforma tributária possa introduzir nova- Deputada Teima de Souza. Foi uma omissão da mi-
mente um imposto que existiu no passado, até 1988, nha parte não dar ênfase aos outros modais, porque
e que passou a não existir mais. Naquela época, vive- está escrito aqui que a malha rodoviária é ridícula - e
mos um tempo bom. Se juntarmos o que se vai obter mostrei isso naquele quadro - e os demais modais,
com a reforma tributária, que deve dar ao DNER, se pior ainda, apesar das mudanças que já houve nos
vinculado, um aumento de mais ou menos 3 bilhões, 3 setores ferrovijário e portuário.
bilhões e meio, além de um percentual pata os esta- Houve uma pergunta sobre mudanças nas nor-
dos e municípios - e aí deveremos lutar para não ser mas: o DNER está mudando as normas para as futu-
retirada a dotação orçamentária, que chegará a mais ras concorrências. Quer dizer, examinando situações
ou menos dois bilhões e meio, e pode aumentar -, que ocorreram no passado, como redução de investi-
chegaremos a uma média de 5 bilhões por ano. menta, já se tem um novo horizonte de participantes.

Acho que, se tivermos 5 bilhões por ano em im- Então, é isso que está sendo modificado. Não estão
posto vinculado diretamente ao processo rodoviário sendo modificadas normas de contrato em andamen-
nacional, em cinco anos teremos resgatado todo o to. Isso não existe.
sistema viário nacional. Teremos, então, em quatro A modifacação dos valores de pedágio é contra-
anos, 20 bilhões, e aí estaremos colocando as coisas tual. Se as empresas estão cumprindo seu contrato
em ordem, fazendo o resgate de toda a malha viária dentro do qW3 é exigido nos investimentos, ela tem o
nacional, rasgando novas estradas no processo de direito de fazl~r a correção, como reza o contrato. Mas
construção que se torna necessário. não havia inflação! Nós, que somos empreiteiros e

Não sei se respondi bem ao nobre amigo. não temos rl3ajustes em nosso contratos, conhece-
Agora, responderei ao Deputado Átila Lins, meu mos bem essa história de não haver inflação. Então,

nobre Deputada, realmente, a alteração desses pe-
amigo que representa aquele belo Estado do Amazo- dágios é contratual, e as empresas - até discordando
nas. No Amazonas não poderemos discutir rodovias. do Almir _ sofrem, sim, fiscalização nos contratos das
O que temos de discutir lá é hidrovia, porque só tem concessionárias. Tanto é assim que há uma diretoria
água, só tem rios. Mas, de qualquer maneira, S. Ex! de concessões no DNER. Então, existe hoje, dentro
levanta essa questão das rodovias, principalmente da do órgão, al~luém que está fiscalizando se essas con-
BR-174, que atravessa todo o Estado do Amazonas, cessionárias estão cumprindo o seu papel, e isso lhe
Roraima e Rondônia, chegando na Venezuela. dá o direito de cobrar a tarifa.

Realmente, estamos voltados para esse propósi- Gostaria de dizer ao nobre Deputado Airton
to, pois essa rodovia é muito importante. Ela mergulhou Cascavel que, evidentemente, os contratos têm de
verdadeiramente em um caos, exatamente porque não ser perfeitos, e para isso têm de ser para todas as par-
foi feita a sua conservação em tempo hábil. Precisamos teso Há uma coisa que também gostaria de desmistifi-
fazê-lo agora. Estamos realizando esse trabalho e va- car: dizem que no Paraná não se faz mais investimen-
mos continuar, pois temos recursos para isso. to. É bom lembrar que antes da cobrança do pedágio

Quanto à questão dos funcionários, essa é uma no Estado Paraná, em seis meses havia um compro-
definição que teremos aposteriori. Poderá ser elabo- misso, uma obrigação contratual, e as empresas in-
rada nesta Comissão, e, posteriormente, na regu- vestiram 260 milhões no anel de integração - isto em
lamentação do projeto que será feito pelo Poder seis meses" Representa, na história do meu estado,
Executivo, logicamente que esse quadro ficará defini- quatro v~zes o que ele investia em rodovias. Quando
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dizem hoje não estão investindo, eles estão fazendo
a manutenção daquilo que investiram e não recebe
ram. Então, 50% são pouco, sim. Pelo fato de terem
feito os investimentos e transformado, em seis me
ses, as rodovias daquele estado em rodovias de pri
meira classe, hoje é melhor viajar à noite do que du
rante o dia, por causa da sinalização. Temos a obriga
ção de desmistificar isso perante a sociedade.

Se não dá para transferir a concorrência e espe
rar a Agência, hoje a legislação de concorrências está
clara. A minha entidade participa e conversa com o
DNER, com o Ministério e com as demais entidades
representativas, e até com mais preponderância seto
rial, como é o caso da BCR e de outras. Nós estamos
participando. Não tivemos participação antes. No
caso do Paraná, não tivemos participação; o que fal
tou foi conversar com o usuário.

Sou Vice-Presidente da Federação da Indústria
em meu estado e posso dizer que não houve esse
diálogo com o setor produtivo para saber o que seria
viável. E nós poderíamos estar ajudando muito-na au
sência dessa agência que estamos querendo agora
implementar.

Sr. Presidente, acho que respondi a todas as
perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Com a palavra o Dr. Almir Lopes.

O SR. ALMIR LOPES CALMONT DE
ANDRADE - O primeiro questionamento foi da Depu
tada Teima de Souza. Gostaria de dizer que o DNER é
um órgão muito transparente. Ele recebe fiscaliza
ções permanentes por meio de controle interno do Mi
nistério dos Transportes e do Tribunal de Contas.

Os recentes fatos ocorridos, noticiados pelos
jornais, podem acontecer em qualquer órgão público,
tanto federal como estadual. Eles estão sendo apura
dos. Não se justifica essa berlinda em que o DNER se
encontra já há muito tempo. Qualquer coisa que acon
tece, o DNER está sempre nos jornais. Esses fatos
acontecem com outros órgãos públicos. Temos exem
plos, de um ano para cá, bem recentes: o Banco do
Brasil, o BNDES, as próprias Polícias, os hospitais. E
nem por isso extinguem-se esses órgãos. Esses fatos
têm de ser apurados, mas o que tem de mudar é a
nossa cultura. Isso depende de tempo, de muita per
severança e da colaboração de todos.

Na minha opinião, quem deve conceder e priva
tizar é o dono. Se a rodovia é federal, é o Governo Fe
deral que tem de fazer a concessão, por intermédio
do DNER. No caso de Docas, a mesma coisa.

Esses fatos ocorridos recentemente, em rela
ção a concessões, em alguns Estados - de se dele
gar para o Estado e ele fazer a concessão - são ques
tões políticas que foram adotadas pelo Ministério dos
Transportes, e não me cabe aqui julgá-Ias e anali
sá-Ias. V. Ex.!!, como órgãos fiscalizadores do Executi
vo, poderiam atuar nesse caso.

Respondo ao Deputado Airton Cascavel sobre a
proposta da Associação. Achamos que o DNER teria
de permanecer como órgão reestruturado. Isso é mui
to simples de se fazer. Foi feita recentemente uma re
estruturação. Basta um decreto. É o caso de um estu
do, e esse estudo tem de ser bem feito. Já participei
de algumas reestruturações que não foram conclur
das. Não podemos fazer reestruturação pensando em
quem está lá e vai ser dono do cargo. Não. Temos de
saber quais são os objetivos daquele órgão e, aí, sim,
preparar a sua estrutura, para que funcione bem.

Ternos de tomar cuidado com o ONER, porque tem
acontecido de muita gente assumir cargos de direção do
órgão e não fazer parte do meio rodoviário. Quando digo
isso, não estou me referindo ao Dr. Genésio, que já tem
uma experiência larga, apesar de ser médico - já militava
na área rodoviária propriamente dita. Mas temos tido vá
rios dirigentes setoriais, em nosso órgão, que nunca par
ticiparam de nenhum evento rodoviário. O órgão tem fica
do mu~o prejudicado com isso.

Em relação às outras modais que estariam para
ser acopladas junto com o DNER, ficando com esse
percentual que todos dizem ser de 5% a 10%, poderiam
estar, sim, dentro do próprio Ministério ou da Agência.
Vão ser órgãos reguladores e que ditam essa política
de transporte para esses órgãos.

Na verdade, se houver alguma coisa de trans
porte fluvial, vai ser concessíonado, e a Agência é
que vai cuidar, não esse DINFRA. Então, enquanto
existir algum órgão para ser concessionado, não vai
ficar dentro do DlNFRA. Vai ser gerenciado pelo outro
órgão, e talvez seja a própria Agência.

Analisando esses aspectos, V. Ex!! vão encontrar
facilmente caminhos para essas outras medais que es
tão querendo juntar-se a esse órgão. É muito temerário
estar com um órgão, corno o DNER, estruturado, com
tudo o que já foi dito por todos, e de repente acabarcom
ele para criar um novo, começando do zero, tendo de re
estruturar tudo novamente. Podemos reestruturar facil
mente o próprio órgão com o nome de ONER, com a
tradição que tem e com os bons serviços que, durante
tantos anos, vem prestando ao Pars.

Era isso, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri

que) - Dr. Genésio Bernardino de Souza, quero agra-



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 04065

decer a V.S! a presença nesta Casa, nesta Comissão.
Tive a grata satisfação de conviver com V.S! por dois
mandatos legislativos. Quero registrar - e o faço de
forma pública - que muito aprendi com esse convívio,
com sua experiência e com tudo aquilo que V.S!tem
feito de bom para suas Minas Gerais e para o Brasil.
Neste instante, presta, mais uma vez, relevantes ser
viços à Nação, dirigindo com muita competência o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagens.
Até porque, ao longo de mais de vinte anos, V.5! for
mou-se, com muita propriedade, em engenheiro práti
co - curso que estou fazendo, e por certo também es
pero um dia obter êxito.

Agradeço ao Dr. José Alberto Pereira Ribeiro, a
quem também já tive oportunidade de ouvir, quando
presidi a Comissão de Transportes desta Casa. S. S!
já presidia a Associação Nacional das Empresas de
Obras Rodoviárias - ANEOR. Por diversas vezes, ti
vemos a oportunidade de ouvir sua exposição sem
pre lúcida e abalizada.

Também registro o agradecimento desta Comis
são ao Dr. Almir Lopes Calmont de Andrade, que em
nome dos engenheiros rodoviários mostrou a posição
desse importante segmento profissional em relação
àquilo que almeja, no que se refere à instalação da
Agência Nacional de Transportes.

Nada mais; havendo a tratar, agradeço a presen
ça de todos, declaro encerrados os trabalhos econvo
co reunião para o dia 1!l de fevereiro, às 14h30min.

Está encerrada a reunião.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

O Deputado José Múcio Monteiro, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, fez a segunte

IDistribuição n2 112000

Em 26-1-2000
Ao Deputado PEDRO EUGÊNIO
Projeto de Decreto Legislativo nQ 390/2000 - da

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC nQ 941/99) - que "aprova à texto do Acordo en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Hepública Cooperativista da Guiana so
bre o Exercícito de Atividades Remuneradas por Par
te de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em
20 de maio de 1999",

Sala da Comissão, 26 de janeiro de 2000. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
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Vice-Lideres:
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

Vice-Lideres:
Arlindo Chinaglia
Henrique Fontana



~ DEPUTADOS EMEXERCÍCIO --.

Roraima
Airton Cascavel .•.•.......•..••• PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá •.•.•.•••••...........•• PPB
Elton Rohnel t .•..••.•.•......... PFL
Francisco Rodrigues ..•....•....• PFL
Luciano Castro ..........•......• PFL
Luis Barbosa ..•.•...•..•........ PFL
Robério Araúj o •.•.•.•.......•.•• PL

.Amapá
Antonio Feijão ..•.•.••.••.•..•.• PSDB
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias ......•.......• PPB
Eduardo Seabra•••••....•...•..•• PTB
Evandro Mi lhomen PSB
Fátima Pelaes ..••........•••.... PSDB
Jurandil Juarez ••.•.......•....• PMDB
Sérgio Barcellos •.•...•.•.••...• PFL

Pará
An}valdo Vale .....•......•.....• PSDB
Babá,.•.....•.••..............•.• PT
Deusdeth Pantoj a •.•..•••.......• 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
Átila Lins ......•...•....•...... PFL
Francisco Garcia ..•••.•...•.•... PFL
José Melo ...........•........... PFL
Lui z Fernando .•.•••••••••••••... PPB
Pauderney Avelino •••.••••••••••• PFL
Silas Câmara .•.•..•..•....••.••. PTB
Vanessa Grazziotin••.••••••••.•• PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz ..••......•.......• PPS
Confúcio Moura .•..•......••..... PMDB
Euripedes 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 •.•.••.•••.••....•.• PMDB
João Ribeiro •••.••.•••..•..•.••• PFL
Osvaldo Rei s ....•••...•...•...•. 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 Ma Linho ••.•••.••.•.•.•.•.• PFL
Pedro Fernandes •..•..•....••..•. PFL
Pedro Novais •••••••••••••••••••• PMDB
Remi Trinta ..•.•..••••.•..•..... PST
Roberto Rocha ..••.•••••.••.••.•• PSDB
Sebastião Madeira .••.•....•..•.. PSDB

Ceará
Adolfo Marinho•..•...•.......... PSDB
Almeida de Jesus •..•.•.......... PL
Anibal Gomes .....••.••...•...... PMDB
Antonio Cambraia ...•....•.....•. PSDB
Antônio José Mota •.•.••.....•... PMDB
Arnon Bezerra ••••••••••••••.•••. PSDB
Chiquinho Feitosa•.•••.......•.. PSDB
Eunício Oliveira••••.•.......•.. PMDB
Inácio Arruda ..•.•.•••.•..•••... PCdoB
José Linhares ..•...•.•••........ PPB
José Pimentel •....••.•••••.•...• PT
Léo Alcântara ••.••.••••••.•...•. PSDB
Manoel Salviano •••...••......••. PSDB
Mauro Benevides .••..••.......•.. PMDB
Moroni 'rorgan ••••••••••..•••••.• PFL
Nel son otoch•••••••••....•...... PSDB
Pinheiro Landim•.•....•..•.•.•.. PMDB
Raimundo Gomes de Matos ..•..•.•• P8DB
Rommel Feijó •.••....•••.•.••••. • 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
Themistocles Sampaio•..•........ PMDB
Wellington Dias ..•.............. PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina•..•.......•........ PMDB
Betinho Rosado .....•............ PFL
Henrique Eduardo Alves .•••••...• PMDB
Iberê Ferreira ...•..•........... PPB
Laire Rosado ...•.......•.•...... PMDB
Lavoisier Maia •........•.•...... PFL
Múcio Sá •••..•.........•..•...•. PMDB
Ney Lopes ...•....•........•.•... PFL

Paraiba
Adauto Pereira .......•.•.•••.... PFL
Armando Abílio ....•.......•..... PMDB
Avenzoar Arruda .••.•.•.....••... PT
Carlos Dunga •...•.••...•....•..• PMDB
Damião Feliciano .•..••.•.•...•.. PMDB
Domiciano Cabral .........•...... PMDB
Efraim Morais ..........•.•...... PFL
Enivaldo Ribeiro .•.•.••••••••••• PPB
Inaldo Leitão •.•.....•.•.•.•.... PSDB
Marcondes Gadelha ....•••.•.•.... PFL
Ricardo Rique .......•....•.•.•.. PSDB
Wilson Braga•••.......••.•.••... PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata•.••••.•.•••.•••.•. PSDB
Clementino Coelho .•.....•....... PPS
Dj alma Paes •••.•..•....••.•.•.•. PSB
Eduardo Campos •••.•...••••.••... PSB
Fernando Ferro••......••.••....• PT
Gonzaga Patriota••.....••••.•.•• PSB
Inocêncio Oliveira ....•..•...•.• PFL
João Colaço •••••••.•.••••••••••. PMDB
Joaquim Francisco ......•.•...••. PFL
Joel de Hollanda ....•..•.••••..• PFL
José Chaves .•..••..•••••••••••.• PMDB
José Mendonça Bezerra .••.••...•. PFL
José Múcio Monteiro .•.••••.•.... PFL
Luciano Bivar .••••.•.••••••••..• PSL
Luiz Piauhylino •.•...••••••••••. PSDB
Marcos de Jesus •.•.•.•••••.•.•.. PST
Osvaldo Coelho .•.......••••....• PFL

Pedro Corrêa •..•.•••••........•. PPB
Pedro Eugênio ....•..........•... PPS
Ricardo Fiuza .•••.•.•.•.....••.• PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra •....•..........•.• PSDB
Severino Cavalcanti •.....•.....• PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro .•..••....•.•.• PTB
Augusto Farias ...•....•......... PPB
Givaldo Carirobão •••••••.•..•..•• 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 Cajado ...•.............. PFL
Coriolano Sales •••...........•.• PMDB
Eujácio Simões ......•........... PL
Félix Mendonça •.••.•.•.•....•..• PTB
Francistânio Pinto ••.••.••..•.•• PMDB
Geddel Vieira Lima••.••......•.• PMDB
Geraldo Simões ••••••.•••.......• PT
Gerson Gabrielli •....•.......•.. PFL
Haroldo Lima ..•.•.•....•.•...•••PcdoB
Jaime Fernandes .•...•........•.• PFL
Jairo Azi ..................•.... PFL
Jairo Carneiro ••••••.•.••.•.•••• PFL
Jaques Wagner ••.•.•.......•..•.• PT
João Almeida ....•............... PSDB
João Leão •.••.•.•.••...••••..•.• PSDB
Jonival Lucas Junior•....••..•.• PPB
Jorge Khoury ..•.••.•.....•....•• PFL
José Carlos Aleluia .....•.•...••PFL
José Lourenço .•.•.•..•...•.•.•.• PFL
José Rocha ...••.•.•.......••.••• PFL
José Ronaldo ..•...•..........•.• PFL
Jutahy Junior ••.•.•.....•.•..•.• PSDB
Leur Lomanto •.•••..........•.•.• PFL
Luiz Moreira .••••..••.....••.•.• PFL
Manoel Castro .•••.•.•.•.•..••..• PFL
Mário Negromonte •.•.•...•..••.•. PSDB
Nelson Pellegrino •••••••.•.••••. PT
Nilo Coelho ...••••••••.•...•...• PSDB
Paulo Braga.......•.•........... PFL



I
pa~lo MagaIhães ..•....•••.•..•.• PFL
Pedro Irujo •••..•••.•..••.•..•.• PMDB
Reqinaldo Germano ...•..•.••..•..PFL
Ro~and Lavigne ...•..•..•.••..... PFL
SaUlo Pedrosa ••.••••.••••.••.••. PSDB
Ursicino Queíroz •••.•.•••.•.•••. PFL
Wa~dir Pires .•••••••.•.......•.. PT
Walter Pinheiro •.••••••••••.••.• PT
Yvonilton Gonçalves ••••••••.•••• PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas •.••.••.•...•••..... P8DB
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
Danílo de Castro ••...•...••... ;.PSDB
Edmar Moreira .••.••.•..•..•..••• PPB
Eduardo Barbosa••..••..•.••..•.• PSDB
Eliseu Resende ••••..•.••••••••.• PFL
Fernando Díniz •....••..••.••••.• 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 Mil i tão .••..•••.••••.••••.. PSDB
Júlio DeIgado ....••••.....••••.. PMDB
Lael Varella .••.•••••.•••••••••. PFL
Lincoln Portela ........•.....•.•S.
PART.
Márcio Reínaldo Moreira •.••...•• PPB
Marcos Líma ••••••..••.••.••••••. PMDB
Maria do Carmo Lara •••.•.•••••.. PT
Maria Elvira ••••••..••••.••.•••. PMDB
Mário de Oliveira •••.•.•••.••••• PMDB
Narcio Rodrigues ••.•••••..•••••• PSDB
Nílmário Míranda .••.••.•.••••••. PT
OdeImo Leão ....•.•.........•.•.. PPB
Olímpio Píres .•.•••.•.••..••.... 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

Espirito Santo
Aloízio Santos ••.••..•.•..•.•••• PSDB
Feu Rosa ••.•..•.••..•..•...•••.. PSDB
João Coser .......•.••..•....••.. PT
José Carlos Elías ••.•.•••.....•. PTB
Magno Malta •..•.••...••...•..•.• PTB
Marcus Vicente ••.••.••••..•..•.. PSDB
Max Mauro ..•.••.....••.•..•..••. PTB
Nil ton Baiano•...••..••..••....• PPB
Ricardo F,erraço .••..•.•..••..•.. PSDB
Rita Camata••••••••••.•••••••••• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde ..•...•••..•...•. PPB
Aldir Cabral ..•..•••••••..••••.• PFL
Alexandre Cardoso ••.•..•..•.••.. PSB
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
Cornélio Ribeiro .•..••.•..•••••• 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 Sílva ••••••••••••••••• PST
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
Luí z Sérgío •.•••.•...•.•.. '••.•.• PT
Marcia Fortes .••...••..•..••.•.• PSDB
Mattos ~ascimento•.•••.•••••••.• PST
Milton Temer •.••••.•.•••..•••••• PT
Miriam Reid .•.•..••.••.••••••••• PDT
Miro Teixeira .•.••..•..•..•.•... PDT



Pastor Valdeci Paiva .•.•••.•••••S.
PART.
Paulo Baltazar ..•.•.....•...••.• PSB
Paulo Feij6 ...................••PSDB
Roberto Jefferson..•..•.•..••.•• PTB
Rodrigo Maia •.•.•.•...•.••••••.• PTB
Ronaldo Cezar Coelho .•....•..•.. PSDB
Rubem Medina •.••.••.••••••••.••• PFL
Simão Sessim....•...•....••..•.• PPB
Vivaldo Barbosa ..•.•..........•• PDT
Wanderley Martins ..•.•.....•.... PDT

São Paulo
Alberto Goldman ••.••.•..•.••.•.. PSDB
Alberto Mourão ....•...•...•..•.. PMDB
Aldo Rebelo ...............••.•.. PCdoB
Aloizio Mercadante .......•...•.. PT
André Benassi. ......••....••.••. PSDB
Angela Guadagnin •.•..•..•.••.••• PT
Antonio Carlos Pannunzio .•••.••. PSDB
Antonio Kandir ..........•....•.. PSDB
Antonio Palocci .......•.•....... PT
Arlindo Chinaglia •••....•••..•.• PT
Arnaldo Faria de Sá •.••••.•••••• PPB
Arnaldo Madeira ........•••.•••.. PSDB
Ary Kara. . . . • . . • . . . . . •••••••.•.. PPB
Bispo Wanderval ...•..........•.. PL
Celso Giglio .•.•..•••••••••••.•• PTB
Celso Russomanno .••.••...•' •••••• PPB
Clovis Volpi .............•...... PSDB
Corauci Sobrinho ..........•..... PFL
Cunha Bueno •...............•.•.. PPB
De Velasco ....•...•.•.....••.•.. PSL
Delfim Netto .••..••••.•••••.••.• PPB
Dr. Evilásio ...........•..•....•PSB
Dr. Hélio ...........•••••..••••. PDT
Duilio Pisaneschi .....•.•....... PTB
Edinho Araúj o ...•...•••...•.•••. PPS
Eduardo Jorge ...............•..•PT
Emerson Kapaz .•...........•..... PPS
Fernando Zuppo ..•.......••..•••• PDT
Gilberto Kassab••.....•........•PFL
Iara Bernardi ...•.....•......... PT
Jair Meneguelli ....•......•..•.. PT
João Herrmann Neto .•••...••..••• PPS
João Paulo •..•..•......•.•....•. PT
Jorge Tadeu Mudalen .....•••..••. PMDB
José de .Abreu PTN
José Dirceu ..•..•.•..•.••.••.•.. PT
José Genoino ..•...•.......••.•.• PT
José índio .......••.......•..... PMDB
José Machado ..............••.•.•PT
José Roberto Batochio •.••.•..••. PDT
Julio Semeghini •.••..••.••••.•.• PSDB
Lamartine Posella......••..••••• PMDB
Luiz Antonio Fleury.•..••.•.••.. PTB
Luiza Erundina .....•....•.•..•.• PSB

Maluly Netto •..•..•.....•....... PFL
Marcelo Barbieri ..•.••.......•.. PMDB
Marcos Cintra..........•..•..... PL
Medeiros .....•...............•.. PFL
Michel Temer .••..............•.. PMDB
Milton Monti. ...••........•..•.. PMDB
Moreira Ferreira•.•..•....•..•.. PFL
Nelo Rodolfo ••.••••.••....••••.. PMDB
Nelson Marquezelli ...•.......... PTB
Neuton Lima•.•••................ PFL
Paulo Kobayashi .•..••........•.. PSDB
Paulo Lima ....•................. PMDB
Professor Luizinho ...........•.. PT
Ricardo Berzoini .............•.. PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma ..•...•....•..•..•.••PFL
Rubens Furlan•..•....••......•.. PPS
Salvador Zimbaldi .•..•..•.••.•.• PSDB
Sampaio Dória•..•...•........... PSDB
Silvio Torres ••.•.....•....•.... PSDB
TeIma de Souza ..•..•• ~ PT
Vadão Gomes ..•...............•.. PPB
Valdemar Costa Neto •.••..•.•.••. PL
Wagner Salustiano ...•.•.•.•..••. PPB
Xico Graziano .....•............. PSDB
Zulaiê Cobra ....•............... PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro •.•..........•.. PFL
Lino Rossi ...•...............••. PSDB
Murilo Domingos ••.•............. PTB
Pedro Henry....•................ PSDB
Ricarte de Freitas .........•.... PSDB
Teté Bezerra ••.••.•..•.••.•.••.• PMDB
Welinton Fagu~des.......•....... PSDB
Wilson Santos •..............••.. PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ..•............•.. PCdoB
Alberto Fraga ..............•.... PMDB
Geraldo Magela •••.•........•.... PT
Jorge Pinheiro .•.••............. PMDB
Maria Abadia ..•................. PSDB
Paulo octávio .•.....•........•.. PFL
Pedro Celso ...•.•............... PT
Ricardo Noronha ....•..•..•••.... PMDB

Goiás
Barbosa Neto .•.................. PMDB
Euler Morais ..................•. PMDB
Geovan Freitas ..••••............ PMDB
Jovair Arantes ..•............•.. PSDB
Juquinha .•...•..•..•.......••.•. PSDB
Lidia Quinan••..•....•....•..... PSDB
Lúcia Vânia•••••••....••.•....•• PSDB
Luiz Bittencourt •........•...... PMDB
Nair Xavier Lobo •.•.......•..... PMDB
Norberto Teixeira ..••.•.•...••.. PMDB
Pedro Canedo .••.•..•..•...•••.•. PSDB



Pedro Chaves ....•......•••..•••. PMDB
Pedro Wilson •..••••••.•••.••••.. PT
Roberto Balestra•.......•..•.•.. PPB
Ronaldo Caiado ..•.•.••..••.••... PFL
Vilmar Rocha ........•...••..•••. PFL
Zé Gomes da Rocha ...•...•...•.•. PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira•.•..•......•.•. PT
Flávio Derzi •...•...••...••.•.•. PMDB
João Grandão •...•.•.••..•.•.•.•. PT
Marçal Filho ...••........•••••.• PMDB
Marisa Serrano ...•......•....... PSDB
Nelson Trad.•...•.•....••.•.•.•• PTB
Pedro Pedrossian....•...•....... PFL
Waldemir Moka •........••••..••.• PMDB

Paraná
Abelardo Lupion .•.••.••.•••••.•• PFL
Affonso Camargo .•..••..•••..•.•. PFL
Airton Roveda .•...••..•••...•... PFL
Alex Canziani ...•..••...•.....•. PSDB
Basílio Villani .......•.•...•... PSDB
Chico da Princesa ..••...•...•.•. PSDB
Dilceu Sperafico •...•..••..•.... PPB
Dr. Ros inha .•.......••..•...•... 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
Odílio 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 Dípp •.••....•••••••.•.•.• 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
Luiz Mainardi ••••••..••.••.••••• PT
Marcos Rolim••..••.••••.•.•..••• PT
Mendes Ribeiro Filho ..•.......•. PMDB
Nelson Marchezan••.••.•...•..... PSDB
Nelson Proença .•..•............• PMDB
Osvaldo Biolchi •..•.•......•.... PMDB
Paulo José Gouvêa••..•••........ PL
Paulo Paim..•.•........••....... PT
Pompeo de Mattos •••••••.•••••.•• PDT
Roberto Argenta •••.•..••...•...• PHS
Synval Guazzelli ••.•••••....•... PMDB
Telmo Kirst ........•••.•••...•.. PPB
Valdeci Oliveira .•.•......•..... PT
Waldir Schmidt •••••.••••••••.... PMDB
Waldomiro Fioravante ••.••..•.... PT
Yeda Crusius ........•..•••...•.. PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981'

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1°Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2° Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3° Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Titulares

Suplentes

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marron!

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Vivaldo Barbosa
2 vagas

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfndo Mares Guia

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Atila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José Indio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PTS

POT

PPB

PSOB

PMDB

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
1° Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2° Vice-Presidente: Lamartine PoseUa (PMDB)
3° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Euripedes Miranda

lris Simões
Lino Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paudemey Avelíno
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

FrancistOnio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Sarbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

PFL

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Suplentes

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

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

Munlo Domingos

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

PT

PTS

POT

PPS

PSOB

PMOB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PedoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus
JoAo Caldas
Luiz Dantas

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themistocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abelardo Lupion
Antônio Jorge (PTB)
Carlos Mel/es
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odílio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (pSn
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano



Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)

José Antonio Evilásío Farias
Sérgio MirandEI Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo RodrigUf~s Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras 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

Alberto Goldmann
Aloizio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Eduardo Paes

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Fernando Coruja

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Roberto Jefferson

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Regís Cavalcante (PPS)

Sadu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

POT

secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935

Fernando Zuppo

Presidente: Fhávio Derzi (PMOB)
1° Vice·Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2° Vice·Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vice·Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Mussa Demes (PFL)Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Canmbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotín

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, 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 (PMOB)
2° VJce-Presidente: José Roberto Batochio (POT)
3" Vice-Presidente: (naldo Leitão (PSOB)
Titulares Suplentes

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Atila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauei Sobrinho
~aime Martins Eduardo Paes (PTB)
Jo!é 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 Vie Pires Franco

PMDB
Freire Júnior Antonio do Valle
Geovan Freitas Fernando Oiniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leítão (PSOB) Henrique Eduardo Alves
José indio Pedro Irujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themistocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
léo Alcântara João Leão
Morom Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Welinton Fagundes Odilío Balbínotti
Zenaldo Coutinho Salvador Zimbaldi
Zulalê Cobra 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Or. Rosinha
Geraldo Magela José Genolno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomíro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadl!io Gomes

PTB
Caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli



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

PDT
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)
20Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
30 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMOB)
Titulares Suplanta

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes Ildefonço Cordeiro
Raimundo Santos Zila BezerTI
Sérgio Barcellos 1 vaga

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Ablllo
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSDB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel SaMano

PT
Fernando Morroni Joio Coser
Iara Bernardi Nilrnilrlo Miranda
Márcio Matos Valdir Ganzer

PPB
Cleonâncio Fonseca Eliseu Moura
Maria do Carmo Lara (PT) RIcardo Izar
Sérgio Novais (PSB) SlmAo Sesaim

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

A/ex Canziani
Antonio Cambraia

Lídia Quinan
Marisa Serrano

Xico Graziano

Carlito Meras
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Chico da Princesa

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Airton Dipp

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

PT

PTS

POT

PPS

PSDB

PMDS

PFL

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: AIoizio Mercadante (PT)
1° V~resldente: José Machado (PT)
20 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° VICe-Presidente: Emerson Kapaz (PSOB)
Titula....

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
MOCio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Joio Pizzolatti
Jl1lio Redecker
1 vaga

Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

AJoizio Mercadante
JoIo Fasaarella
José Machado

Cabo JúHo
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Sala
Te~: 31Bh6285

PSOB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
5ebastilo Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nllmário Miranda Walter Miranda

PPS
Almir Sá Jair Bolsonara
José Unhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

PDT
Neutan Uma Eber Silva

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Bloco PSB, PedoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Suplentes

Jaime Martins
Laura Cameiro

Roland Lavigne
Zikl Bezerra

1 vaga

Elcione Barblilho
4 vagas

PFL

PMOB

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
20 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
30 Vice-Presidente: Neuton Lima (POT)
Titulares



Bloco PSB, PCdoB (
Clementino Coelho Givaldo CarimbA0

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Agnelo Queiroz Dja/ma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
10 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
20 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
30 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 Pfldro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseaa (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Femandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Pedro Wilson Iara Bernardi
Professor Luizinho Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda José Unhares
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

Caio Riela
Iris Simões

A/oizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Silvio Torres

Eunrcio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Suplentes

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

AntOnio Jorge (PTB)
Francísco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pauderney Avelino
Pedro Bittencourt

PFL

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

. POT
C:oriolano Sales (PMDS)

vaga

Evilásio Farias
1vaga

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li. Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Basilio Villani (PSOB)
Félix Mendonça

PTB

Fetter Júnior
Iberê FerreinJ
Odelmo Leio

1 vaga

PSDB

PPB

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José MilitA0
Manoel SaMano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

PT

PFL

Car/ito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Titulares

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1° VICe-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
20 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Tltullres

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

JoséAleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMDB

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

Eduardo Seabra (PTB)

1 vaga

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
10 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
20 Vice-Presidente: Marísa Serrano (PSOB)
30 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares



Bloco (PSB, pedoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdecí
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
10 Vice-Presidente: A/ceste Almeida (PMDB)
20 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3° Vice-Presídente: Fernando Ferro (PT)

Titulares

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Suplentes

Ni/ton Capixaba

1 vaga

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
C/euber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PFL

Haroldo Lima

PTB

POT

PPB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

José Janene
Nela Rodolfo
Vadio Gomes

Ollmpio Pires

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4-s feiras
Telefones: 318-694416946 Fax· 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Alceu Collares (POT)
10 Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
20 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
30 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (P8DB)
Titulares

Darersío Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
OsmAnio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Albérico Cordeiro

Airton Roveda
A1merinda de Carvalho
Armando Abflio (PMOB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
LaVOisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (pSn
Ul"$icino Queiroz

1 vaga

Suplentes

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Fernàndo Zuppo

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia
Avenzoar Arruda

Dr. Heleno
Luis Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Regis Cavalcante (PPS)

PT

POT

PTB

PPB

PSDB

PMOB

Serafim Venzon

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Símio Sessim

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Fernando Oiniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feij6

Jairo Azi
Rubens Furtan
1 vaga

Max Mauro

PFL
Airton Dipp (POT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Anibal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nícias Ribeiro
Paulo Feijó

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PMDB

PSDB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Si/as Camara

Ricardo Rique
Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
1 vaga

Sebastilo Madeira
Sérgio Reis

Virgilio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vania
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Aleione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSOB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

CustÓdio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feij6

Saulo Pedrosa

João Fassarella
Luci Choinacki
Marcio Matos

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

AntoniO Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PPS

1 vaga

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
AntOnio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

Suplentes

PFL

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente:
10 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
20 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
30 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Titulares

José Borba (PMOB)

AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
Ildefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

PMOB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Edinho Araújo (PPS) Gessivaldo Isaias
Glycon Terra Pinto Jorge Costa
Hermes Parcianello Múcio Sá
João Henrique Osvaldo Reis
1 vaga Wilson Santos

PSOB
Aloizio Santos Basilio Vlllani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Mário Negromonte Narcio Rodrigues
Neuton Lima (PFL) Paulo Feij6
Roberto Rocha Ricarte de Freitas
Romeu Queiroz Sérgio Reis
Silvio Torres Vittorio Medioli

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Lujz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo 8erzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDS) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT
Luis Eduardo (S. Part.) Giovanni Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reid

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSOB, PSL)
Eujãcio Simões De Velasco

PPS

Cabo Júlio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

luiza Erundina
1 vaga

Agnelo Queiroz
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

PTB

POT

Bloco PSB, pedoB

Remi Trinta

Magno Malta
Renilto leal

Djalma Paes
Jandira Feghali

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Almeida de Jesus

Alceu Collares
Enio Bacci

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTS)
Secretário: E/oízio 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)
10 Vice-Presidente: Laíre Rosado (PMDB)
20 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
30 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

PFL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro João Ribeiro
Luciano Castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTS)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMOB
Laire Rosado Eunlcio Oliveira
Pedro Celso (PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoS) Pinheiro Landim
Zalre Rezende 1 vaga

PSOB
Alex Canziani Arthur Virgllio
Alexandre Santos José Militêo
Jovair Arantes Lúcia Vânia
Marcus Vicente Marcia 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

PTe
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

POT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

PTN
Fátima Pelaes (PSDS) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga



COMISSÃO DA AMAZONIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Bloco PSB, PedoB
Evandro Milhomen José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PSOB
Anivaldo Vale Badu Picanço
João Castelo Eduardo Seabra (PTB)
Marinha Raupp Nilson Pinto
Nilton Capixaba (PTB) Pedro Henry
Sérgio Carvalho Ricarte de Freitas

PT
Babá José Pimentel
Marcos Afonso Márcio Matos
Paulo Rocha 1 vaga

PPB
Luiz Femando Dr. Benedito Dias
Pastor Amarildo João Tota
Vanessa Grazziotin (PedoB) Sérgio Barros (PSDB)

PTB
Josué Bengtson Renildo Leal

POT
Eurfpedes Miranda Agnaldo Muniz

2 vagas

Suplentes

Fax: 318·2125

Batinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Edmar Moreira
Robério Araújo

3 vagas

Wanderley Martins
1vaga

Eduardo Seabra
Renildo Leal

Eduardo Jorge
José Dirceu

Marcado Déda
Milton Temer
Waldir Pires

João MagalhAes
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

PT

PFL

PTB

PPS

POT

PSDS

PMDB

Bloco PSS, PCdoS

Bloco PL, PST, PMN, P80, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arlhur Virgilio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

Luiz Mainardi
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgllio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrlno
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

Aldo Rebelo (PedoB)
Cunha Bueno
Jairo Bolsonaro
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner SaJustiano

José Thomaz NonO (PSDB)
Neiva Moreira

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo"
Telefones: 318-82661318-6992 a 6996

José Carlos Elias
1 vaga

Haroldo Lima
Pedro Valadares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Presidente: Germano Rigotto (PMOB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Antonio Paloccl (PT)
3° Vice-Presidente: Remei Anizio (PPB)
Relator: Mussa Dernes (PFL)
Titulares

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Cernes
Paulo MagalhAes

SuplentM

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Elton Rohnelt
Joio Ribeiro

José Melo
Sérgio BarceUos
Vic Pires Franco

Suplentes

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo
Arace/y de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vllmar Rocha

PMOB

PFL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1° Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2D Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3D Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zil8 Bezerra

Elcíone Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaqumn Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Ricardo Rique (PSDB)
Werner Wanderer

PFL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
1D Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSOB)
20 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
3D Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares



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 (pn
3° VIce-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaié Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Milltão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

AJoizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini..
Felter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
1vaga

Atila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTS

POT

PMDB

Manoel Castro
Pedro Pedrossían

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho 8ez

GastA0 Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Vil/ani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgllio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
Eduardo Paes

Euripedes Miranda
Fernando Zuppo

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abllio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
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-Acl<el Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
APROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO JUizO COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS",APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0496/97 Autor: José Genoino e outros
Presidente:
1° Vice-Presidente:
20 Vice·Presidente:
3° Vice·Presidente:



Bloco (PSB, PedoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUéRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001199 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTS)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (pn
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suptentes

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

Suplentes

Eunfcio Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PMDB

PT
Antonio Carlos Biecaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

PDT
Wanderley Martins 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSLI
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva

Proposição: PEC 0203195 Autor: LaprovitaVíeira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares

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

JORNALlsTICAS 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 AQUELA

Henrique Eduardo Alves
Joio Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

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
3 vagas

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Suplentes

José Genofno
Paulo Delgado

2 vagas

1 vaga

6 vagas

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PMDB

PSOB

PMDB

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Titulares

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcos Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Eber Silva (pOn
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (pOn
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgllio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
sebastião Madeira



PSOB Marcelo Déda Paulo Delgado
Alberto Goldman Professor Luizinho Virgilio GuimarAes

Fernando Gabeira (PV) PPB
Marisa Serrano Arnaldo Faria de Sá 3 vagas

Zenaldo Coutinho Herculano Anghinetti
2 vagas José Linhares

PTB
PT Eduardo Seabra Caio Riela

Regis Cavalcante (PPS) Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia
3 vagas POT

Coriolano Sales Fernando Coruja

Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
SecretáriO: Valdivlno 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

ProposiçAo: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (pSn
1° Vlce·Presidente; Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice·Presldente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice·Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de ComissOes Especiais, Anexo 11, 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"

ProposiçAo: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Freire Júnior (PMOB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (pn
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Iris Simões

Teima de Souza
3 vagas

Edison Andrino
Milton Monti

Osmànio Pereira
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Júnior

PT

PFL

PTB

PPB

PSOB

PMOB
Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelh

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Átila Lira
Basilio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo ColombO

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo 8er?oini
Wellington r,jas

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério AraúJo

1 vaga

Gilmar Machado
José Genofno Caio Riela

Iris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Or. 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
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PSDB

PMOB

Neiva Moreira

PPB

POT

PTB
Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz NonO
Luís Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Arthur Virgilio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga



1 vaga Gonzaga'Pamota
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Luciano Bivar Lincoln Portela
secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S1165-8
Telefone: 318·7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPÓE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVID~NCIA

COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS

MUNIC(PIOS"
Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enlvaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (pn
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169·B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
li, 111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINClplOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR NO 64,

DE 18DE MAIO DE 1990
Propasiçlio: PLP 0018199 Aulor. Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
20 Vice-Presidente: Carlíto Merss (pn
3° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

Rodrigo Maia

Alceu Collares

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

POT

PFL

PMOB

Renildo Leal

Dr. Hélio

AntOnio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antonio Cambraia (PSDB)
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
GastA0 Vieira
Pedro Novais

PFL
Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

PMDB
Múcio Sá

Silas Brasileiro
4 vagas

PSDB

Pedro Eugênio Sérgio Miranda

POT

Bloco (PSB, PCdoS)

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Antonio Palocei
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
NUton Baiano

Celso Giglio
Max Mauro

Alceu Collares

Djalma Paes

PSOB

PT

PPB

PTB

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

Pastor Amarildo
Robério Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSDB)
WalfJido Mares Guia

Dr. Hélio

A1oizio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Carlito Merss
Femando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Munia Domingos
Rodrigo Maia

1 vaga

André Benassi
Ayrton Xerêz
João Almeida
Marcia Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT
Ben-Hur Ferreira

Iara Bernardi
João Coser

Professor Luizinho

PPB
Almir Sá

Edmar Moreira
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Celso Giglio

Duilio Pisaneschi
POT

1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)
Eduardo Campos



Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

AntOnioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Alolzio Santos
Luiz Carlos Hauly

Ricardo Ferraço
3 vagas

PT

PSDB

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUIÇAo FEDERAL"
Proposição: PEC 0627198 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente: Themlstocfes- Sampaio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Teimá de Souza (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhãés
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianel/o
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themlstocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Suplentes

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio DelZi

Freire Júnior
Milton Monti

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PFL

PMDB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS A REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° VIce-Presidente: Ricardo 8elZoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Edinho Bez
Eunicio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatie! Carvalho

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo 8elZoini
Wellíngton Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

PSDB

PT

PPB

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Can1lo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

Celso Gigio
1 vaga

PPB

PTB

Ângela Guadagnin
Antonio Palocei

Joio Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

José Carlos Elias
Renildo Leal

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

PTB
José carlos Elias

Luiz Antonio Fleury Airton Dipp

PDT

Coriolano Sales

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comiss6es Especiais, Anexo 11
Telefone:3'18-7062

PDT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, pedoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Fspeciais, Anexo 11, S/165-8
Telefone: 318-7061

Pedro Eugênio
Bloco (PSB, PedoB)

Vanessa Grazziotin



Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria AgUiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais. Anexo 11
Telefone: 318-7062

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ 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 (PT)
3° Vice·Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentn

1 vaga 1 vaga
Local: servo de Comissões Especiais, Anexo"

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO {NDJO - FUNAI

ProposiçAo: RCP 0013195 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
2!' Vice-Presidente:
3° VIC&-Presidente:
Relator: Antonio Feijlo (PSOB)
Titula.... Suplentes

COMISSAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDfclO DE
ALIMENTOS NO PERloDO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODIzIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇAo E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Propoaiçlo: RCP 0010195 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Gelc\ta Pinheiro (PFL)
1° Vlc:e-Pre8ldente: Luis Eduardo (PSDB)
2!' VlCO-PresicIenm:
3tI Vlce-Presidenm: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Tltul..... Suplentes

PFL

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Or. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PMOB

celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
1 vaga Ronaldo Caiado

PMOB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
Anc:iatOnio Pinto Sílas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSOB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luis Eduardo Mansa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adio Pretto 2 vagas
A1oizio Mercadante

PPB
AIcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu AniZio

PTa
Caio Riela Nelson Marquezelli

POT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco (PSB, PedoB)

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Max Mauro
Nilton Capixaba

Alexandre Santos
Léo AlcAntara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Coriolano Sares

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

LuiZ Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Loblo

Raimundo Santos
Robson Turna

1 vaga

PFL

PT

PPB

PTB

POT

PSOB

PMDB

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

Alrnerinda de Carvalho
AntOnio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lornanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

André Benassí
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

Enio Bacci



PSOB
Antonio Feijão Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho

PT
Dr. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTB
Renildo leal Josué Bengtson

POT
Agnaldo Munjz Fernando Zuppo

Bloco (PDB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhornen
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318·7058
(* indicado de oficio pelo Presidente.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
.. PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 8S-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

ProposlçAo: PEC 85199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
1° Vice-Presidente: JoSé Militão (PSDB)
2° VICe-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° VICe-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Tltul..... Suplentes

PPS

Sérgio Miranda Eduardo Campos

Walfrido Mares Guia

Celso Jacob

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim
PTB

PDT

PPB

Bloco PSB,PC do B

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, 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: PI::C 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (pn
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
José Mendonça Bezerra Darci Coelho
Paulo Braga Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Jaime Martins
Sérgio Barcellos Maluly Netto
Vilmar Rocha Moreira Ferreira
Zezé Perrella Paulo Marinho
Zila Bezerra Roland Lavigne

PMDB
Ana Catarina Hermes Parcianello
Anibal Gomes João Mendes
Igor Avelino 4 vagas
João Magalhães
Norberto Tf!ixeira
Zé Indlo

PSDB
Ademir Lucas Fátima Pelaes
Antonio Feijão Maria Abadia
Nicias Ribeiro Marinha Raupp
Nilo Coelho Max Rosenmann
Rafael Guerra Nilson Pinto
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Geraldo Simões José Pimentel
Wellington Dias 3 vagas
2 vagas

PPB
Cunha Bueno Antonio Joaquim Araújo
João PíZZ(llatli Hugo Biehl
1 vaga Romel Anizio

Fernando Gonçalves

Pompeo de Mattos

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL

Eujácio SimOes Robério Araújo

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

4 vagas

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

6 vagas

Alex Canziani
Amon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

PT

PFL

PSOB

PMDB

Arlindo Chinaglla
Or. Rosinha
Joio Coser
Padre Roque

Alexandre Santos
Anlvaldo Vale
Basilio VlHan!
José MilitA0
Silvio Torres
Veda CrusiuI

Jaime Fernandes
JOIé Thomaz NonO
Leur Lomanto
MoreIra Ferreira
Paudemey Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Fernando Oinlz
Joio Colaço
Joio Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
SaJatieI Carvalho



Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

PV
Regis Cavalcante (PPS) Aírton Cascavel (PPS)
secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 0634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice·Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

por
PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: SIlvio Sousa da Silva
Local: Serv. Comissões Especiais. Anexo li. Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO INCISO XXIX DO

ART. 70 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUIÇAo 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.

Proposição: PEC 0007199 Autor:Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
20 VICe-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente:Hereulano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Cleuber Cmeiro Ciro Nogueira
Expedito JLínior José Carlos Vieira
Gerson Gabrielli Luciano Pizzatto
Ivanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PMOB
Ana Catarina Oarclsio Perondi
Igor Avelino Osmar Serraglio
JoAo Mendes Osvaldo Bíolchi
Lamartine Posella Themístocles Sampaio
Silas Brasileiro 2 vagas
Zaire Rezende

PSOB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rub9ns Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
Joio Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelst.. , Marqueze/li
Josué Bengtson 1 vagaCoriolano Sales

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

AntOnio Geraldo
Casar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
werner Wanderer

André Benassi
Feu Rosa

José MilitA0
Nelson Otoch

2 vagas

Celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

prB
Renildo Leal

1 vaga

PFL

PT

PTB

PPB

POT

PSOB

PMDB

Eber Silva

Celso Giglio
Max Mauro

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Insldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

José Roberto Batochio

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson



Celso Jacob
POT Bloco (PL, PST. PMN, PSO, PSL)

Neuton Lima (PFL) Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PFL

Bloco (PSB, pedoB)

1 vaga Inácio Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS
Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMOB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

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 li, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSrrrUlçÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (Juizes CLASSISTAS)
Proposição: F'EC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSOB)
10Vice-Presidente: Alberto Mourllo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Oéda (PT)
30 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Padre Roque
1 vaga

João Tota

Alofzio Santos
2 vagas

1 vaga

Fernando Zuppo

Aldir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
SaJatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Pedro Wilson
Wellington Djal~

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)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
30 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares' Suplentes

PFL

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Pedro Valadares

Or. Hélio

Cezar Schirmer Ary Kara
Germano Rigotto

4 vagas Duilio Pisaneschi

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

4 vagas

1 vaga

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMOB)

1 vaga

Fernando Gonçalves
Magno Malta

POT

PTB

PPB

PT

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Ouílio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Oarcfsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhlles
Vilmar Rocha

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia



Titulares

Atila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá
1 vaga

Antonio Feijão
Uno Rossi
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda 
Ricardo Berzoini

PFL

PUDB

PSOB

PT

Suplentes

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zifa Bezerra

6 vagas

Anivaldo Vale
Arthur Virgllio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens 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

PMOB

PSOB

PT

PPB

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

GastA0 Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

PPS

Agneto Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

JoAo Caldas Almeida de Jesus

Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FAL~NCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCI;\S"

Proposição: PL.4376193 Autor: Poder Executívo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2· Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (P1)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

PPS

2 vagas

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
2 vagas

PTB

POT
Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL,PST, PMN, PSO, PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

Almerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrelfa

Proposição: PEC 0061198 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (P8DB)
1° Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2" Vice-Presídente: Iara Bernardi (P1)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

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)

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

1 vaga

Adauto Pereira
Expedito Jl1nior

Eduardo Seabra

Hugo Biehl Duilio Pisaneschi
Pedro Corrêa 1 vaga

Ricardo Barros

PFL

PTB

POT

PPB

Bloco (PSB, PC do B)

Roberto Jefferson

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

Fernando Coruja

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia



PPS

DjGlrnJ P8r>'<; Jandira Feghali
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Eujácio Simões

PT

PSOB

Ricardo Noronha
SynvaJ GuazzeJli

1 vaga

Jair Bolsonaro
2 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinh,')

1 vaga

Roberto Jefferson

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

PT

PPB

PTB

PSDB

Luiz Antonio F/eury

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

POT
Eurlpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

BI,oco (PL, PST, PMN, PSO. PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

PPS

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaíê Cobra

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Armando Abílio
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Serafim Venzon

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PPS

PTS

POT

PMOB

Bloco (PSB, PedoB)

Eduardo Seabra
1 vaga

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gllmar Machado
Iara Bernardi

Eber SilvliI

Ana Catanna
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Celso Russomano
José Linhares
1 vaga

Adolfo Marmho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Lidia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone.: 31861374

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 Senassi (PSOB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente. Aldir Cabral (PFL)
10 Vice-Presidente: Uno RossI (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3" Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Oeusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

PFL

PMOB

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moronl Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
SérgiO Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues Jorge Alberto

PFL

PMOB
Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro

Abelardo Lupion
Aldlr Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
LavOisier Maia
Wílson Braga



PFL PFL

PV

PPS

Aldir Cabral

Josué Bengtson

4 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Roberto Balestra
Vadio Gomes

1 vaga

Elton Rohnelt
Gervésio Silva

Ildefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
1 vaga

Hermes Parcianello
José Indio

Osvaldo Reis
3 vagas

PT

PTB

PDT

PPB

PSOB

PMOB

Celso Giglio

Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo OCtávio
Roberto Brant

Augusto Franco
Dr. Heleno
Joio Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Gessivaldo Isaías
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Femando

João Paulo
Milton Temer
wellington Dias
1 vaga

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

Evilásio Farias José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Márcio Bittar Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGêNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS"

ProposiçAo; PL 1.615199 Autor: Poder Executivo
Presidente: JoAo Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basilio Villani (PSOB)
20 Vice-Pre&idente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

Atila Lins Affonso Camargo

4 vagas

1 vaga

Antonio Palocci
Iara Bernardi

2 vagas

Aloizio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze

1 vaga

Celso Giglio

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

Bloco (PSB, PCdoB

Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Duílio Pisaneschi

André Benaasí
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashí
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Enio Bacei

Fetter Júnior
Ibrahím Abi-Ackel
Nelson Meurer

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizínho
1 vaga

José Antonio 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Sim08s Almeida de Jesus

Affonso Camargo

Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comiss08s Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 3180767

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 5° DO ART. 14
DA 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 PERloDO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUIDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

ProposiçAo: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantojs (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
:zo Vice-Presidente: Joio Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leíla Machado
Local: Servo De Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDêNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

ProposiçAo: PEC 136199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mo.conl (PSOB)
1°Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
20 Vice-Presidente: Geraldo Slmoe, (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghlnetti (PPB)
Relator: Joa6 Carlol Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PedoB)

PV

Fernando Coruja Celso Jacob
Bloço (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Suplentes

José Antonio

Oscar Andrade
Pedro Femandes
Werner Wanderer

Armando Abilio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Or. Rosln,ha
Henrique Fontana
Professor Lulzlnho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

André Banassl
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Flávio Derzi
Gustavo Fruet

Joêo Colaço

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PT

POT

PTB

PPS

PPB

PSDB

PFL

PSOB

PMDB

PMDB

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Armando Monteiro
Darc[sio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Jandira Feghali

Pedro Eugênio Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo de Comissoes Especiai, Anexo li, SJla 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATORIOS
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
10 Vice-Presidente: Luiz Battencourt (PMOB)
2° Vlce·Presldente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Darcisio Perondi
Luiz Bittencourt
Sa/atiel Carvalho

Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

1 vaga

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Albérico Cordeiro

1 vaga

Alorzio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Marcio Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

Alcione Athayde
Francisco Silva
Júlio Redecker

Joêo Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darclsio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

PT

PTB

PFL

POT

PPB

PSOB

PMOB
AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Alberto Goldman
Basilio Víllani
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres.

Dumo Pisaneschi

Jandira Feghali

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

...
Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

Olipio Pires

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Medeiros



PT
Henrique Fontana Antonio Carlos Biscaia José Pimentel

3 vagas Antonio Palocci 3 vagas
Marcos Rolim
Wellington Dias

PPB
Gerson Peres. Ary Kara Edmar Moriera
Romel Anizio Gerson Peres Jair Bolsonaro

Yvollilton Gonçalves Ibrahim Abi-Ackel Oliveira FIlho

PTB
Silas Câmara Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves

1 vaga Roberto Jefferson José Carlos Martinez

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
lris Simões Renildo Leal

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wandervall Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo"
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsiDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRê.S PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137199 Autor: Poder Executivo
Presidente: GastA0 Vieira (PMDB)
1°Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
20 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
30 Vice-Presidente: Jonival Lucas J~nior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Suplentes

Fernando Corija

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

PPS

POT

PSOB

PMDB

Gívaldo CarimbA0

Celso Jacob

PFL

Márcio Bittar 1 vaga
Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax. 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSIÇÔES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
10 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
Z; Vice-Presidente: wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator. Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

A1dair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Alberto Mourão
Joio Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

Jutahy Júnior
Léo AlcAntara

Uno Rossi
Marcus Vicente

Nicias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues

2 vagas

Jo6é Carlos Coutinho
Mauro Fecury

Nice LabIa
Oscar Andrade

Paulo Braga
Raimundo Colombo

Robson Tume

PFL
Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Ronaldo
José Thomaz NonO
Luciano Castro
Paulo Marinho

PMOB
Cezar Schirrner
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSDB
Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magera
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Jonival Lucas Jl1nior

PTB
celso Giglío
Walfrido Mares Guia



,

PPS

POT
Neíva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB, pedoB)
Or. Evilásio Jandira Feghali

Bloco (PL, PS1, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165 - B
Telefone: 318-8428 FAX: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 1°

DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ

PMOB

1 vaga

6 vagas

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio

Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas

PT
4 vagas

PPB
João Tota

2 vagas

PTB
Nelson Marquezelli

POT
Serafim Venzon

Paulo Baltazar
Bloco (PSB, PedoB)

Neiva Moreira

Murilo Oomingos

Alceste Almeida
Carlos Ounga
Edison Adrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Coronel Garia
Oino Fernandes
Or. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão

Suplentes

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1°Vice-Presidente: Oeusdeth Pantoja
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Oino Fernandes (PSOB)
Relator. Jorge Wilson (PMOB)

Titulares

PFL
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Bloc-!) (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio 8itiar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165B
Telefone: 318-7066



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

.""",~

t .. v

ISBN: 85-7365-067-2

R$3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

... POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365..Q59-1

RS 10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-064-8

R$5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-736MI71"()

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

Locais de venda: Mfdia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InformaçOes: Coordenação de PublicaçOes. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-040-0

R$ 5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

"'-~ ",- J" t

human~.
C "hOnJo55exuQl

. '~n ;.

'i """'111, 1 ", ')'J .",

.# -

ISBN: 85-7365-088-5

R$ 2,20

RELATÓRIO DA 11I CONFEReNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$ 3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CiDADANIA

ISBN: 85-7365-077-X

R$1,10

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477fl271.
Informações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TrTULOS PUBLICADOS -1998/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-081·8

R$ 1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

R$2,20

LEI DE PROTEÇÃO A VrTIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365.Q75-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365-068-0

R$9,90

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-076-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365.Q72-9

R$1,10

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da CAmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$ 2,92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 8 LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85·7365-053·2 (v.1)
85-7365-060·5 (v.2)

R$50,OO (2v.)

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

ISBN: 85·7365-052-4

R$4,95

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 8 LEGISLATURA, 1999

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85·7365-ll69-9

R$1.32

QUESTOESSOBREPROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

ISBN: 85-7365-047-8

R$4,40

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputado.'l. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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